
ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง
Management of Primary Schools Toward High Performance 
Organization Systems

ธนัตถ์พร โคจรานนท์1, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์2, โกวัฒน์ เทศบุตร3 
Thanutporn Kojaranon1, Suwat Julsuwan2, Kowat Tesaputa3

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการโรงเรียน

ประถมศกึษาสู่องคก์ารสมรรถนะสงู 2) ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องระบบการบรหิาร
จัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถม
ศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง และ 4) ศึกษาผลการนำาการระบบบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา
สู่องค์การสมรรถนะสูงไปใช้ โดยดำาเนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของ
ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง ยืนยันองค์ประกอบและประเมิน
ความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
ของระบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อำานวย
การโรงเรียน รองผู้อำานวยการโรงเรียน หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระ โรงเรียนประถมศึกษา สำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 1,125 คน จาก 375 โรงเรียน  
โดยผู้วิจัยได้ทำาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบสองขั้นตอน ระยะที่ 3 ออกแบบระบบ 
การบรหิารจดัการโรงเรยีนประถมศกึษาสูอ่งคก์ารสมรรถนะสงู ประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ได ้ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน และระยะที่ 4 นำาระบบการบริหารจัดการไปใช้ แล้วประเมินผลการใช้และ 
ความพึงพอใจโดยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การ
สมรรถนะสงู ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลกั 14 องคป์ระกอบยอ่ย 2) สภาพปจัจบุนัของระบบอยูใ่น
ระดบัปานกลางและมสีภาพทีพึ่งประสงค์ของระบบการบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัมาก 3) ระบบการบรหิาร
จัดการประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 16 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย 4 องค์
ประกอบ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านกระบวนการ 
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ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ได้แก ่การปรบัโครงสรา้งองคก์าร การมีวิสยัทศันร่์วม การสือ่สารสร้างความ
เข้าใจ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การมุ่งเน้นผู้เรียน และการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านผลผลิต ประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ โครงสร้างขององค์การที่ยืดหยุ่น คล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้กวา่ปทีีผ่า่นมา ผูบ้รหิาร คร ูบคุลากรและผูม้สีว่นไดเ้สยี มคีวามพงึพอใจ
ในระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับของชุมชน ด้าน
ผลย้อนกลับ รายงานผลการดำาเนินงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน และการนำาผลประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 4) ผลการนำาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะ
สูงไปใช้มีผลการดำาเนินงานอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า หลังการใช้ระบบ
การบริหารจัดการทุกองค์ประกอบดีขึ้นมากกว่าก่อนการใช้ และผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน

คำ�สำ�คัญ: ระบบบริหารจัดการ โรงเรียนประถมศึกษา องค์การสมรรถนะสูง

Abstract
This research aimed to: 1) investigate the components of the high performance 

organization systems, 2) study the current state and desirable state of management of 
primary schools, 3) develop the high performance organization systems, and 4) study 
the result of high performance organization systems test. The research was conducted  
associated with 4 phases. The first was to investigate the components of the high performance 
organization systems and assessment. There were 7 respondents to provide the information. 
The second phase was studied current situation and desirable situation of the management 
of primary schools. Groups of the study were 1,125 persons from 375 schools selected 
by two-stage random sampling method. The third phase was created the management of 
primary schools and investigate suitability and possibility of the systems by 9 respondents. 
The fourth phase was to test the management of primary schools and assessment by  
administrator and teachers of the sample school. The study were found: 1) the components 
of the high performance organization systems include 4 components 14 sub components. 
2) the current state of management of primary schools at moderate level and the desirable  
of management of primary schools at high level. 3) the high performance organization  
systems include include 4 components 16 sub components, the first was input factor with 4 
sub components include administrator leadership, teacher and personnel, student, and the 
conducive to learning environment. The second was process factor with 6 sub components 
include restructuring, shared vision, communication to create understanding, team work 
learning, focus on learners, and commitment to excellence. The third was output factor with 
4 sub components include. The structure of the organization is flexible and flexible. Learners 
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have higher academic achievement than previous years. Teachers, staff and stakeholders 
Satisfied with the school management system. And schools are famous for their popularity 
and acceptance of the community. The fourth was feedback factor with 2 sub components 
include the reporting and improvement. 4) the result of high performance organization  
systems test were at high and highest level. The result of focus group founded: after use 
the high performance organization systems was improved all of the management of primary 
school and the administrator teachers and personnel were satisfied to the high performance 
organization systems all at high level.

Keywords: Management, primary school systems, high performance organization

บทนำา 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศต่างๆ 

ให้ความสนใจเก่ียวกบัการสรา้งองค์การสมรรถนะ
สงูอยา่งแพรห่ลาย (De Waal and Sultan, 2012: 
1) เพราะการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การท่ีมี
สมรรถนะสูง มุ่งความสำาคัญไปที่การทำางานและ
การประยุกต์สู่การแข่งขันระดับโลก (Mcshane 
and Glinow, 2003: 29) สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2551 - พ.ศ. 2555) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากร
มีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิด
ริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะ
สมต่อสถานการณ์ต่างๆ และแผนยุทธศาสตร์ปี 
พ.ศ. 2556 - 2561 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทัน
สมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ (สำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558: 4) 
ซึ่งนับว่ามีความจำาเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะ
การที่จะก้าวสู่องค์การที่ไม่หยุดน่ิงสามารถปรับ
ตัวได้ดี ทันต่อเหตุการณ์นั้น ต้องเริ่มจากผู้นำาที่
มีความสามารถ กล้าที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันและสร้างโอกาสให้กับ

องค์การด้วยนวัตกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้ปฏิบัติ ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ (The 
Conference Board, 2013: 7-8) สาเหตุหนึ่ง
ที่องค์การต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นองค์การแบบ 
High Performance Organizational (HPO) นั้น 
เปน็เพราะความสมัพนัธท์ีเ่ปลีย่นแปลงไประหวา่ง
องค์การและพนักงาน ในอดีตพนักงานจะมีความ
สัมพันธ์ที่ยาวนานกับองค์การ เพราะองค์การมี
การจ้างงานในระยะยาว แต่ความสัมพันธ์เหล่า
นั้น ได้เปล่ียนแปลงและมีรูปแบบความสัมพันธ์
ใหม่เกิดขึ้น ซึ่งในความสัมพันธ์แบบใหม่นี้ คนถือ
เป็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทำาให้องค์การได้เปรียบใน
การแข่งขัน ดังที่ Edward E. Lawler ได้อธิบาย
ว่า การที่องค์การปฏิสัมพันธ์ต่อพนักงานจะ 
ส่งผลทำาให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์การ 
ถ้าองค์การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างดีก็จะส่งผลดี 
ทำาให้พนักงานทุ่มเทความสามารถของเขาให้กับ
องค์การได้อย่างเต็มศักยภาพ (สำานักงานคณะ
กรรมการพฒันาระบบราชการ, 2558: 7 ; อา้งองิ
มาจาก Lawler, 2005) 

จากรายงานผลการดำาเนินการจัดการ
ศึกษาของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(สกศ.) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 สรุปไว้ว่า 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยที่วัดจาก
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ 5 วิชาหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์สงัคมศกึษา 
และวิทยาศาสตร์ ต่ำากว่าร้อยละ 50 และจากการ
จัดอันดับคะแนนด้านการศึกษาของไทยในเวที
โลกและอาเซียนจาก World Economic Forum 
(WEF) ป ีพ.ศ. 2556 (2013-2014) ได้จดัลำาดบั
คณุภาพการศกึษาของไทยอยู่อนัดับที ่78 ของโลก 
และอันดบัที ่8 ในระดับอาเซยีน สว่นด้านคณุภาพ
การจดัการศกึษาระดับประถมศึกษา ไทยอยู่อนัดับ
ที่ 81 ของโลก และอันดับที่ 7 ในระดับอาเซียน 
ในภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ ไทยต้องรีบพัฒนาอย่างเร่งด่วน ใน 3 ข้อ 
ได้แก่ อัตราเข้าเรียนระดับประถมศึกษา (อันดับ
ที่ 9) คุณภาพระบบการศึกษา (อันดับที่ 8) และ
คุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา (อันดับ
ที่ 7) และจากผลการประเมินด้านการศึกษาอีก
หลายสถาบัน ยังช้ีไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะ
เป็น ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน (IMD) 
ประเมินด้านการศึกษาภาพรวม ไทยอยู่อันดับที่ 
27 จาก 60 ประเทศ โดยคุณภาพการศึกษาอยู่
อันดับท่ี 43 และคุณภาพบริหารการศึกษาอยู่ที่ 
38 ตามลำาดับ สอดคล้องกับดัชนีการเรียนรู้ของ
เพียร์สัน (Pearson’s Curve Index) ที่ให้ความ
สำาคัญกับการเรียนรู้ที่ต้องใช้สติปัญญา (Cogni-
tive Skills) รวมถึงการคิดวิเคราะห์และโอกาสเข้า
ถึงการศึกษา (Educational Attainment) เปรียบ
เทียบทั้งหมด 40 ประเทศ ไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 37 และ TIMMS (Trends in International 
Mathematics and Science Study) ที่จัดอันดับ
ผลการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ
นานาชาติของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่4 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุก 3 ปี ในระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 จาก 45 ประเทศ วิชาคณิตศาสตร์อยู่ใน
อันดับที่ 28 และวิทยาศาสตร์อันดับที่ 25 

ซึ่งอยู่ในกลุ่มต่ำาทั้งสองวิชา ในส่วนของ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จาก 52 ประเทศ 
วิชาคณิตศาสตร์อันดับที่ 34 กลุ่มต่ำา และวิชา
วิทยาศาสตร์อันดับที่ 29 กลุ่มพอใช้ (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: 13) 

จากผลการประเมนิสถานศกึษาภายนอก
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานรอบสามของสำานกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(พ.ศ. 2554–2558) พบว่า สถานศึกษาที่จัดการ
ศกึษาระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 32,844 
แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ จำานวน 
20,376 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.04 และไม่ได้รับ
การรบัรองมาตรฐานคณุภาพ 12,468 แห่งคดิเปน็
ร้อยละ 37.96 (สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2559: 5) แต่การก
ระจายอำานาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษา
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการยังทำาได้น้อย สถานศึกษาที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมสูงในการจัดการศึกษามีเพียงร้อยละ 
17 (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: 
9) ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของไทยเมื่อจัด
ลำาดับแล้วถือว่าต่ำา โดยพิจารณาจากงบประมาณ
รายจ่ายด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศที่รัฐจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูง 
แต่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ต่ำา โดยงบ
ประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ยังคงถูก
จัดสรรจากอุปทานเป็นหลักและงบประมาณกว่า
ร้อยละ 75 ไม่มีความสัมพันธ์กับจำานวนนักเรียน
โดยตรง จากข้อมูลข้างต้น ถ้าทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยไม่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาการ
ศึกษาอย่างจริงจัง จะส่งผลให้ความสามารถของ
ประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลกลด
ต่ำาลงไปอีก (วิทยากร เชียงกูล, 2553: 18)

ปัจจุบันการบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะ
สูง ยังคงใช้ระบบราชการแบบเดิมท่ีกำาหนดจาก
ส่วนกลาง ทำาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ
งาน ซ้ำาซ้อน ไม่ทันสมัย และไม่สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัย มีความ
สนใจที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง โดยอาศัย
กระบวนการวิจยัและพฒันาตามหลกัการ แนวคดิ 
ทฤษฎกีารพฒันาระบบ การบรหิารจดัการโรงเรยีน 
ตามภารกิจในการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย 
ที่จะต้องสอดรับกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของ
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน และ
เป็นแนวทางให้โรงเรยีนประถมศกึษา นำาไปพัฒนา
เพ่ิมขีดความสามารถ และมคีวามพรอ้มทีจ่ะเผชิญ
กับความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
เปน็เครือ่งมือสำาหรบัการพัฒนาการศึกษาของชาติ
ให้บรรลุผลต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบการ

บริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การ
สมรรถนะสูง

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง

3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง

4. เพื่อศึกษาผลการนำาระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะ
สูงไปใช้

วิธีดำาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของระบบ

การบรหิารจดัการโรงเรยีนประถมศกึษาสูอ่งคก์าร
สมรรถนะสูง ผู้วิจัยทำาการศึกษา และสังเคราะห์
เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัระบบ การพฒันา
ระบบ องค์การสมรรถนะสงู และทำาการสังเคราะห์
องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง แล้วนำาองค์
ประกอบเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบ  

1. ผูใ้หข้อ้มลู ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 7 คน 

2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยั แบบประเมนิ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั 
(Rating Scale) ได้แก่ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะ
สมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และ
เหมาะสมน้อยที่สุด

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีพรรณนา
วิเคราะห์

ระยะที ่2 ศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ทีพ่งึประสงคข์องระบบการบรหิารจดัการโรงเรยีน
ประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร จำาแนกเป็น ผู้อำานวย
การโรงเรียน รองผู้อำานวยการโรงเรียน หัวหน้า
งาน/หัวหน้ากลุ่มสาระ โรงเรียนประถมศึกษา 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 8,390 
โรงเรียน (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, 2558)
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง จำาแนกเป็น ผู้อำานวย
การโรงเรียน รองผู้อำานวยการโรงเรียน หัวหน้า
งาน/หัวหน้ากลุ่มสาระ โรงเรียนประถมศึกษา 
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 1,125 คน จาก 
375 โรงเรียน กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางของ Krejcie and Mogan และใช้เทคนิค
การสุ่มแบบสองขั้นตอน 

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของระบบ
การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์กร
สมรรถนะสูง เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยประสาน
ความร่วมมือไปยังโรงเรียนที่กลุ่มตัวอย่างสังกัด 
ได้แบบสอบถามกลับมาจำานวน 1,125 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 3 ออกแบบระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะ
สูง โดยใช้ผลข้อมูลจากการสังเคราะห์ระยะที่ 2 
และผลการศกึษาจากระยะที ่1 มาออกแบบระบบ 

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 

1.1 ผู้บรหิาร คร ูและหวัหนา้งาน จำานวน 
14 คน

1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

2.1 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

2.2 แบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 4 การศึกษาผลการนำาระบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การ
สมรรถนะสูงไปใช้

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 

1.1 ผู้บริหาร 4 คน หัวหน้าสายช้ัน 6 
คน หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 คน และครู 28 คน รวม 
46 คน 

1.2 ผู้ร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่ม ได้แก่  
ผู้แทนผู้บริหาร ครู และบุคลากร จำานวน 45 คน 

1.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 109 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

2.1 แบบประเมนิผลการดำาเนนิงานระบบ
การบริหารจัดการระบบก่อนและหลังการพัฒนา

2.2 แบบประเมินผลการใช้ระบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนสู่องค์การสมรรถนะสูง

2.3 แบบบันทึกผลจากการสนทนากลุ่ม 

2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้วิธีพรรณนา
วิเคราะห์

ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบของระบบการบริหาร

จัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะ
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สูง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์
ประกอบย่อย ดังนี้ ด้านปัจจัยนำาเข้า (Input) 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 
2) ครแูละบุคลากร 3) นกัเรยีน 4) สภาพแวดลอ้ม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านกระบวนการ (Process) 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การปรับ
โครงสร้างองค์การ 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วม 3) การ
สือ่สารสรา้งความเขา้ใจ 4) การเรยีนรูร้ว่มกนัเปน็
ทมี 5) การมุ่งเน้นผูเ้รียน 6) การมุง่มัน่สูค่วามเป็น
เลิศ ด้านผลผลิต (Output) ประกอบด้วย 4 องค์
ประกอบ ไดแ้ก ่1) โครงสรา้งขององค์การทียื่ดหยุ่น 
คล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลง 2) ผู้เรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 3) ผู้
บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึง
พอใจในระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และ 4) 
โรงเรียนมีชือ่เสียงเปน็ทีน่ยิมและเปน็ท่ียอมรบัของ
ชุมชน และด้านผลย้อนกลับ (Feedback)

2. สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพึ่งประสงค์
ของระบบการบริหารจดัการโรงเรยีนประถมศกึษา
สู่องค์การสมรรถนะสูง สรุปผลได้ดังนี้

ด้านปัจจัยนำาเข้า มีสภาพปัจจุบันโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
สามอันดับ เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ครูและบุคลากร ผู้บริหาร และผู้เรียน 
มีสภาพทีพ่งึประสงค์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีคา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดับ เรยีงตามลำาดบัค่าเฉลีย่
จากมากไปหานอ้ย ได้แก ่ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร 
และผู้เรียน

ดา้นกระบวนการ มสีภาพปจัจบุนัโดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสาม
อันดับ เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การมุ่งเน้นผู้เรียนการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 
และการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม มีสภาพที่พึงประสงค์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสาม
อันดับ เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ อันดับสองมีสอง
ข้อ คือ การสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกัน และ
การมุ่งเน้นผู้เรียน ลำาดับสาม คือ การสร้างวิสัย
ทัศน์ร่วม

ด้านผลผลิต มีสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดบั 
เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
นักเรียน โครงสร้างองค์การ และผู้บริหาร ครูและ
บคุลากร มีสภาพทีพ่งึประสงคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ เรียงตาม
ลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียน 
โครงสร้างองค์การ และนักเรียน

ดา้นผลยอ้นกลบั มสีภาพปจัจุบนัโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และมีสภาพที่พึงประสงค์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการออกแบบระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะ
สูง ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถม
ศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อย 
ดังนี้ ด้านปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย 4 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) ครูและบุคลากร  
3) นกัเรยีน 4) สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 
ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างองค์การ 2) การมี
วิสัยทัศน์ร่วม 3) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 5) การมุ่งเน้น
ผู้ เรียน 6) การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้าน
ผลผลิต ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) โครงสร้างขององค์การที่ยืดหยุ่น คล่องตัว  
รองรับการเปลี่ยนแปลง 2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 3) ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจ
ในระบบการบริหารจัดการโรงเรียน 4) โรงเรียนมี 
ช่ือเสียงเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
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ด้านผลย้อนกลับ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) รายงานผลการดำาเนินงานและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน และ 2) การนำาผลประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถม
ศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วยหน่วย
ระบบย่อย 6 หน่วย ดังนี้ หน่วยระบบย่อยที่ 1 
การปรับโครงสร้างองค์การ หน่วยระบบย่อยที่ 2 
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม หน่วยระบบย่อยที่ 3 การ
สือ่สารสร้างความเขา้ใจรว่มกนั หนว่ยระบบย่อยที ่
4 การทำางานร่วมกันเป็นทีม หน่วยระบบย่อยที่ 5 
การมุ่งเน้นผู้เรียน และหน่วยระบบย่อยที่ 6 การ
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 

4. การประเมินผลการนำาระบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การ
สมรรถนะสูงไปใช้ มีรายละเอียดดังนี้

4.1 ผลการประเมินการใช้ระบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนสู่องค์การสมรรถนะสูง พบ
ว่า มีผลการดำาเนินงานด้านกระบวนการ ได้แก่ 
1) การปรับโครงสร้างองค์การ 2) การสร้างวิสัย
ทัศน์ร่วมกัน 3) การสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วม
กัน 4) การทำางานร่วมกันเป็นทีม 5) การมุ่งเน้น
ผู้เรียน และ 6) การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 

4.2 ผลการสนทนากลุ่ม สนทนาแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นก่อนและหลังการใช้ระบบ
การบรหิารจดัการโรงเรยีนประถมศกึษาสูอ่งคก์าร
สมรรถนะสูง ประเด็นการสนทนาประกอบด้วย  
1) การปรบัโครงสรา้งองคก์าร 2) การสรา้งวสัิยทัศน ์
ร่วมกัน 3) การสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
4) การทำางานร่วมกนัเปน็ทมี 5) การมุง่เนน้ผูเ้รยีน 
และ 6) การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ พบว่า หลังการ
ใชร้ะบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนประถมศกึษาสู่
องคก์ารสมรรถนะสงูทีพ่ฒันาขึน้ ทกุองคป์ระกอบ
มกีารพฒันาดขีึน้มากกวา่กอ่นการทดลองใช้ระบบ

4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้
บรหิาร คร ูและบคุลากรของโรงเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง 
ท่ีมีต่อระบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถม
ศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง พบว่า ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีความ 
พึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง ด้านปัจจัย
นำาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้าน
ผลย้อนกลับ อยู่ในระดับมากทุกด้าน

อภิปรายผล
1. องค์ประกอบของระบบการบริหาร

จัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะ
สูง ด้านปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 
2) ครแูละบคุลากร 3) นกัเรยีน 4) สภาพแวดลอ้ม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้านกระบวนการ ประกอบ
ด้วย 1) การปรับโครงสร้างองค์การ 2) การสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม 3) การสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วม
กัน 4) การทำางานร่วมกันเป็นทีม 5) การมุ่งเน้น
ผู้เรียน และ 6) การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้าน
ผลผลิต ประกอบด้วย 1) โครงสร้างขององค์การ
ที่ยืดหยุ่น คล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลง  
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นกว่าปี
ที่ผ่านมา 3) ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้
เสีย มีความพึงพอใจในระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียน 4) โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมและเป็น
ที่ยอมรับของชุมชน และด้านผลย้อนกลับ เมื่อ
พจิารณาองคป์ระกอบของระบบการบรหิารจดัการ
โรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูงด้าน
กระบวนการ ประกอบด้วย 1) การปรับโครงสร้าง
องคก์าร 2) การสรา้งวสิยัทศันร์ว่ม 3) การสือ่สาร
สร้างความเข้าใจร่วมกัน 4) การทำางานร่วมกัน
เป็นทีม 5) การมุ่งเน้นผู้เรียน และ 6) การมุ่งมั่น
สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์
ประกอบสำาคัญที่เป็นกระบวนการสู่ความสำาเร็จ
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ในการพัฒนาองค์การสู่องค์การสมรรถนะสูง องค์
ประกอบสำาคัญอันดับแรกคือ การปรับโครงสร้าง
องคก์าร ใหม้คีวามยดืหยุน่ เปน็การบรหิารในแนว
ราบ เพื่อรองรับการดำาเนินการพัฒนา โครงสร้าง
องค์การจำาเป็นต้องมีความสอดคล้องกับการ
ดำาเนินการพฒันา สอดคลอ้งกบั Lunenburg and  
Ornstein (สำานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแห่งชาติ, 2546: 69 ; อ้างอิงมาจาก 
Lunenburg and Ornstein, 1996) ซึ่งได้อธิบาย
ว่าการบริหารจัดการ จะมุ่งประเด็นที่เก่ียวกับ
วิธีการจัดโครงสร้างองค์การ เพ่ือให้ครอบคลุม
ภาพรวมขององค์การ เป็นความพยายามใช้
ศาสตร์และศิลป์จูงใจผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
องค์การให้ร่วมมือร่วมใจดำาเนินกิจกรรม เพื่อให้
องค์การประสบความสำาเร็จ และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อัญชญา พานิช (2550) ได้ศึกษา
องค์ประกอบประสิทธิผลของมหาวิทยาราชภัฏ 
พบว่า องค์ประกอบด้านโครงสร้างองค์การเป็น
องค์ประกอบที่สำาคัญต่อประสิทธิผลขององค์การ 
สำาหรับองค์ประกอบที่ 2 คือ การสร้างวิสัยทัศน์
ร่วม การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์การ 
เป็นส่ิงที่ต้องกระทำาอย่างเป็นระบบ และต้อง
พัฒนาองค์การโดยภาพรวมทั้งหมด การกำาหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกัน จึงถือเป็นสิ่งสำาคัญ เพราะ
บุคลากรทุกคนในองค์การ จะต้องมีสิทธิได้เสนอ
ความคิดเห็นเพื่อองค์การของตนเอง และต้อง
เป็นผู้มีสิทธิ์พิจารณาความเหมาะสมและให้การ
ยอมวิสัยทัศน์ขององค์การ ประเด็นนี้จะทำาให้
บุคลากรได้เข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์การและเกิด
ความรู้สึกรัก ยอมรับ และรูส้กึเปน็เจา้ขององค์การ 
ซึ่ง Wohlsteetr and Mahrman (1993: 1-22) 
ได้อธิบายปัจจัยที่เอื้อให้การบริหารโดยใช้สถาน
ศึกษาเป็นฐานประสบความสำาเร็จ ดังนี้ 1) การ 
กระจายอำานาจ 2) เนน้การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม
และการบริหารโดยองค์คณะบุคคล 3) มุ่งพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการ

บริหาร 4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและจัดการศึกษา 5) ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความรู้ ความสามารถ และมีภาวะผู้นำาที่เหมาะ
สม 6) การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 7) มีการให้รางวัล
สำาหรบัความสำาเรจ็ในการบรหิารและจัดการศกึษา 
และสอดคล้องกับ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542) 
ซึ่งได้อธิบายลักษณะของโรงเรียนที่มีคุณภาพข้อ
หนึ่งว่า เป็นโรงเรียนที่มีเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์
รว่มกนั มวัีตถุประสงค์ทีเ่ปน็เอกภาพ มกีารปฏบิตัิ
อย่างคงที่ สม่ำาเสมอ เป็นลักษณะขององค์กรแห่ง
ความร่วมมือ องค์ประกอบประการที่ 3 ของด้าน
กระบวนการ คือ การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิด
ข้ึนในองค์การ การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ออกแบบ
ให้มีการนำากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามหลัก
การของการจัดการความรู้เข้ามาใช้ในช่วยสร้าง
สัมพันธภาพอันดีในองค์การ รวมถึงการส่งเสริม
การสื่อสารอย่างเปิดเผย เป็นกันเอง และความมี
น้ำาใจดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์การ เป็น
สิ่งสำาคัญที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในกระบวนการ
ด้านนี้ สอดคล้องกับ Carew และคณะ (2007: 
10-11) ที่ได้นำาเสนอแนวคิดองค์ประกอบของ
องค์การสมรรถนะสูงเกี่ยวกับการส่ือสารอย่าง
เปิดเผยไว้ว่า การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่าง
บุคคลภายในองค์การ (S=Share information 
and open communication) การสื่อสารที่เปิด
เผยทั่วทั้งองค์การเป็นเครื่องมือสำาคัญในการก่อ
ให้เกิดความไว้วางใจระหว่างบุคลากรในองค์การ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดคุยกันระหว่างบุคลากร
ต่างๆ เป็นเครื่องมือสำาคัญให้เกิดความเช่ือใจกัน 
ซึ่งเมื่อเกิดความไว้วางใจกันแล้ว การแบ่งปันและ
ถ่ายทอดข้อมูลระหว่างพนักงานจะเกิดขึ้น โดย
ขอ้มลูนัน้มคีวามสำาคญัในการนำาไปสูก่ารตดัสนิใจ
เพื่อบรรลุเป้าหมายขอององค์การและสร้างคุณค่า
ใหแ้กอ่งคก์าร การสือ่สารอยา่งเปดิเผย เปน็สิง่ทีมี่
ความสำาคญั สง่เสรมิใหเ้กดิการสนทนาแลกเปลีย่น
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สร้างความยืดหยุ่นในองค์การ และสอดคล้องกับ 
เยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ และคณะ (2558: 14-
15) ไดก้ลา่วไว ้รปูแบบการบรหิารสถานศกึษาขดี
สมรรถนะสงู สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มี
วิธีการบริหารสถานศึกษาสู่องค์การขีดสมรรถนะ
สูง มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ องค์การ 
(Analyzing-A) 2) การวางแผน (Planning-P) 3) 
การสื่อสารสร้างความเข้าใจ (Understanding-U) 
4) การปฏิบัติการ (Doing-D) 5) ด้านการควบคุม 
กำากับติดตาม (Controlling-C) 6) การปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง (Improving-I) องค์ประกอบท่ี 4 
การทำางานรว่มกนัเปน็ทีมเป็นการกระจายอำานาจ
ในการบริหารจัดการของกลุ่มงาน เป็นการบริหาร
จัดการและตัดสินใจโดยทีม มีการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้หัวหน้าและรอง
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าและรองหัวหน้างาน เป็น
ผู้ประสานงาน ดูแล กำากับ ติดตามงาน โดยใช้วิธี
การทำางานเปน็ทมี มกีจิกรรมหรอืโครงการสง่เสรมิ 
การทำางานร่วมกันและการทำางานเป็นทีมอย่างมี
ประสทิธิภาพ เพือ่งานบรรลเุปา้หมายและประสบ
ผลสำาเร็จอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีกิจกรรม
หรือโครงการส่งเสริม ความรักองค์การ รักงาน 
รักหน้าที่และความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริษัท The 
Berkeley Consulting Group (1993) ได้ศึกษา
องค์ประกอบขององค์การแบบ HPO ในประเทศ
แคนาดา โดยไดน้ำาเสนอองค์ประกอบขององคก์าร
แบบ HPO ไว้เกี่ยวกับการทำางานเป็นทีม คือเน้น
การทำางานเป็นทีมและการสื่อสาร (Teamwork  
and Communications) ให้ความสำาคัญกับการ
รว่มมอืในการทำางาน มเีปา้หมายรว่มกัน ช่วยเหลอื 
กัน องคป์ระกอบที ่5 การมุง่เนน้ผูเ้รยีน ซึง่ประกอบ
ด้วยการให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้ เรียน 
อย่างรอบด้านทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ รวมถึงทักษะการเรียนรู้ โดยการ
พัฒนาให้ผู้สอนให้ความสำาคัญกับการพัฒนา 

ผูเ้รยีน ตัง้แตก่ารพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรยีน
การสอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆ 
สอดคล้องกับ สุวัฒน์ อัจฉริยนนท์ (2556) ได้
ศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สำาหรับบัณฑิต
วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า  
สมรรถนะหลักของยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน 
คือ 1) ด้านขับเคลื่อนองค์กร 2) ด้านการมุ่ง
เน้นผู้เรียน 3) ด้านการมุ่งเน้นวัฒนธรรมองค์กร  
4) ด้านการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) ด้าน
การมุ่งเน้นการบริการทางวิชาการ 6) ด้านการ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 7) ด้านการมุ่งเน้นการ
ทำางานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น เป็นตัวขับเคลื่อน
และเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานไปสู่การ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง และ องค์ประกอบที่ 6 
การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบนี้ให้ความ
สำาคัญกับการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนโดยการ
พัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ความเข้มแข็งทางวิชาการ การส่งเสริมการวิจัย
เพือ่การพฒันา การพฒันาคณุภาพอย่างเปน็ระบบ
และต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่มุ่งให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
บุศรินทร์ สุจริตจันทร์ (2553) ได้ศึกษา รูปแบบ
องค์การที่มีศักยภาพการทำางานสูงของวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า
องค์ประกอบที่ศักยภาพการทำางานสูงของวิทยา
พยาบาล ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) ภาวะผู้นำา 2) นวัตกรรมการบริหาร 3) การ
จดัการเชงิกลยทุธ์ 4) การจดัองคก์ร 5) การมุง่มัน่
สู่ความเป็นเลิศ 6) ระบบธรรมาภิบาล 7) การมี
พันธมิตรเครือข่าย 

2. สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์
ของระบบการบริหารจดัการโรงเรยีนประถมศกึษา
สูอ่งคก์ารสมรรถนะสงู ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนั
ของระบบการบริหารจดัการโรงเรยีนประถมศกึษา
สู่องค์การสมรรถนะสูง ด้านปัจจัยนำาเข้า ด้าน
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กระบวนการ และด้านผลผลิต และด้านผลย้อน
กลับมีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
สภาพที่พึงประสงค์ของระบบการบริหารจัดการ
โรงเรยีนประถมศกึษาสูอ่งค์การสมรรถนะสงู ด้าน
ปัจจัยนำาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
และด้านผลย้อนกลับมีสภาพที่พึงประสงค์อยู่
ในระดับมากทุกด้าน ผลการวิจัยจะสังเกตได้ว่า 
ข้อมูลด้านสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ 
มีความแตกต่างกัน และผลการศึกษาสภาพที่พึง
ประสงค์แสดงให้เห็นว่า ระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนประถมศึกษา ด้านปัจจัยนำาเข้า ด้าน
กระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านข้อมูลย้อน
กลับ มีความต้องการการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 
สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ โดยปกติการ
บรหิารจดัการสถานศกึษามกีารดำาเนนิการอยู่แลว้
โดยปกติ ซ่ึงสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความสำาเร็จ
ในการบริหารจัดการแตกต่างกันออกไป บางแห่ง
อาจมีการบริหารจัดการที่ดี แต่มีความสนใจที่จะ
พัฒนาองค์การไปสู่องค์การสมรรถนะสูง เพื่อให้
มกีารบรหิารจดัการทีด่ยีิง่ขึน้ เนือ่งจากการพฒันา
องคก์ารสมรรถนะสงูเปน็การพัฒนาองค์การอยา่ง
รอบด้าน และมีความยั่งยืนของความสำาเร็จใน
การพัฒนา เป็นองค์การที่มีความโดดเด่นด้าน
นวัตกรรม และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันได้
เป็นอย่างดี ดังนั้น การพัฒนาองค์การสู่องค์การ
สมรรถนะสูง จึงเป็นสิ่งที่ดีและควรค่าต่อการ
พัฒนาองค์การ สอดคล้องกับ Vitalo (2009) ได้
อธิบายว่า องค์การที่มีสมรรถนะสูง เป็นองค์การ
ท่ีมคีวามสามารถในการผลติผลลพัธ ์ทีต่อบสนอง
ความต้องการสำาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 
(ได้แก่ ลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พนักงาน ชุมชน 
และผู้ประกอบการ) และได้พัฒนาคำาจำากัดความ
เพิ่มเติมความหมายในส่วนรายละเอียด “การ
จัดลำาดับผลลัพธ์ของการประกอบการภายนอก” 
(Extraordinary Results) องค์การที่มีสมรรถนะ

สูงเป็นสัญลักษณ์ที่องค์การไม่ก่ีแห่ง ซึ่งมีความ
รับผิดชอบต่อความสำาคัญของการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งกระทบต่ออุตสาหกรรม ตลาด และภาคส่วน
แต่ละแห่ง การจัดลำาดับผลลัพธ์ของการประกอบ
การโดยภายนอกยังหมายความรวมไปถึง การให้
บรกิารแกล่กูคา้และเพิม่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง องคก์าร
ที่มีสมรรถนะสูงถูกกล่าวขานเพื่อเติมในสังคม
และอุตสาหกรรมโดยกลายเป็นตัวแทนและรูป
แบบของนวัตกรรมโครงสร้าง และเป็นสถานที่ซึ่ง
บุคคลสามารถเรียนรู้ (Learn) และ Holbeche 
(2004) ได้อธิบายว่า องค์การสมรรถนะสูง เป็น
องค์การที่มีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม สามารถทำางานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพโดยไมย่ดึระบบบงัคบับญัชาที่
เขม้งวด แตมุ่ง่กระตุน้ใหค้นในองคก์ารรกัษาความ
เป็นองค์การอย่างยั่งยืน โดยการสร้างวัฒนธรรม
องค์การ แลให้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลภายในองค์การ 

3. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง ประกอบ
ด้วย 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน และสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านกระบวนการ 
ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างองค์การ การมี
วิสัยทัศน์ร่วม การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมการมุ่งเน้นผู้เรียน การมุ่ง
มั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 
โครงสร้างขององค์การที่ยืดหยุ่น คล่องตัว รองรับ
การเปลีย่นแปลง ผูเ้รยีนมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีน
ที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยี มคีวามพงึพอใจในระบบการบรหิาร
จัดการโรงเรียน และโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่นิยม
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ด้านผลย้อนกลับ 
ประกอบด้วยรายงานผลการดำาเนินงานและ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และการนำาผลประเมิน
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มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Creemers และคณะ (1998) ได้
ศึกษาสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูง ผลการศึกษา
พบว่า 1) การที่ผู้บริหารเป็นผู้นำาที่เด็ดเดี่ยวของ
ทีมงาน (Purposeful leadership of the staff  
by the head-teacher) 2) การมีส่วนร่วมของ
รองผู้บริหารโรงเรียน (Involvement of the 
deputy head-teacher) 3) การมีส่วนร่วมของ
ครู (Involvement of teachers) 4) ความสามัคคี
ของครู (Consistency among teachers) 5) มี
โครงสร้างบทเรียนหรือหลักสูตร (Structured  
lessons) 6) มีการเรียนการสอนที่ท้าทาย หรือ
น่าสนใจ (Intellectually challenging teaching)  
7) สภาพแวดล้อมทีม่งีานเปน็ศนูยก์ลางหรอืมุง่งาน  
(Work-centered environment) 8) ใหค้วามสำาคญั
กับเวลาหรอืมกีารจำากดัเวลาการทำางาน (Limited 
focus within sessions) 9) ให้ความสำาคัญใน
การสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนมากที่สุด 10) 
เก็บบันทึกข้อมูล (Record keeping) 11) มี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง (Parental involvement)  
12) มีบรรยากาศเชิงบวก (Positive climate)

4. ผลการประเมินการนำาระบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การ
สมรรถนะสูงไปใช้พบว่า ผลการประเมินการ
ใช้ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนสู่องค์การ
สมรรถนะสูง พบว่า มีผลการดำาเนินงานอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ผลการสนทนากลุ่ม สนทนา
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กอ่นและหลงัการใช้ระบบ
การบรหิารจดัการโรงเรยีนประถมศกึษาสูอ่งค์การ
สมรรถนะสูง ประเด็นการสนทนาประกอบด้วย 
1) การปรับโครงสร้างองค์การ 2) การสร้างวิสัย
ทัศน์ร่วมกัน 3) การสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วม
กัน 4) การทำางานร่วมกันเป็นทีม 5) การมุ่งเน้น
ผู้เรียน และ 6) การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ พบว่า 
หลังการใช้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทุกองค์ประกอบดีขึ้นมากกว่าก่อนการใช้ ผล
การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อระบบ
การบรหิารจดัการโรงเรยีนประถมศกึษาสูอ่งคก์าร
สมรรถนะสงู พบว่า ผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากรของ
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อระบบ
การบรหิารจดัการโรงเรยีนประถมศกึษาสูอ่งคก์าร
สมรรถนะสูง ด้านปัจจัยนำาเข้า ด้านกระบวนการ 
ด้านผลผลิต และด้านผลย้อนกลับ อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน Winn & Cameron (1998) ได้
ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารงานตาม
กรอบแนวคดิของรางวลัคณุภาพแหง่สหรฐัอเมรกิา 
(MBNQA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษา
ถึงรูปแบบความเหมาะสมในการบริหารงาน ตาม
กรอบแนวคิดของรางวัลคุณภาพพบว่า ถ้านำาไป
ประยกุตใ์ชส้ถานศกึษา จะกอ่ใหเ้กดิผลสำาเรจ็เปน็
อยา่งด ีซึง่ตอ้งพจิารณา 2 สว่นรว่มกนัคอื 1) การ
คัดค้านและการไม่ยอมรับในตัวผู้นำาองค์การ ซึ่ง
เป็นผลกระทบโดยตรงต่อผลลัพธ์ ในการปฏิบัติ
งานที่ดีให้เกิดคุณภาพในองค์การ และมีอิทธิพล
ต่อความล้มเหลวในการจัดตั้งระบบคุณภาพหรือ
กระบวนการทำางานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
2) การพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ ขององค์ประกอบ
ตามรูปแบบรางวัลคุณภาพที่กำาหนดขึ้น ไม่ได้
มีส่วนช่วยสนับสนุนงานบางด้านเท่าที่ควรแต่
โครงสร้างของกรอบแนวคิดของระบบคุณภาพดัง
กล่าว ยังสามารถใช้เป็นแนวทาง เพื่อกำาหนดให้
สถานศกึษานำาไปดำาเนนิการเพือ่มุง่สูค่ณุภาพการ
ศึกษาที่ดีในอนาคต Dettmann (2004) ได้ศึกษา 
การรับรู้ของผู้บริหารการศึกษา คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนที่มีต่อการนำา BMNQA ไปใช้
ในการบริหารของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิลตอนใต้ 
(University of Wisconsin – South) ซึ่งเป็นการ
ศกึษา วจัิยเชิงปริมาณและคณุภาพ ผลการวจิยัเชงิ
ปริมาณ พบว่า กลุ่มผู้บริหารการศึกษามีมุมมอง
เชิงบวกต่อการนำาเอา BMNQA มาใช้เป็นเกณฑ์
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ในการบริหาร และผลวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า มุม
มองต่อการนำา BMNQA มาใช้ในการบริหารของ
มหาวิทยาลัยทั้งมุมมองในเชิงบวก และมุมมอง
เชิงลบ ดังนี้ 1) มุมมองเชิงบวก ได้แก่ การเป็น
ศูนย์กลางของความเป็นเลิศ เป็นความภาคภูมิใจ
ของสมาชิกท่ีร่วมดำาเนินการ สร้างภาพลักษณ์ใน
เชิงบวก เป็นวิถีทางไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และทำาให้มีการสื่อสารกันมากขึ้น 2) มุมมอง
เชิงลบ ได้แก่ เสียค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการสูง 
ต้องใช้เวลาในการเรียนและฝึกอบรม ต้องปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีภาระงานเพ่ิมขึ้น ความ
ไม่สอดคล้องกันระหว่างรางวัลกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย มีขอบเขตของการทำางานกว้างมาก
เกินความคาดหวังเชิงคุณภาพสูงขึ้น การตัดสินใจ
โดยปราศจากการติดตามรูปแบบของหลักเกณฑ์ 
BMNQA และลูกจ้างในองค์การไม่ให้การยอมรับ
อย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง 
เป็นการดำาเนินงานทั้งระบบ ผู้บริหารจำาเป็นจะ
ต้องเข้าใจเป้าหมายของการพัฒนา วิธีดำาเนิน

การพัฒนา และต้องกำากับติดตามการดำาเนินการ
พัฒนาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประสบความสำาเร็จได้
ตามความมุ่งหมาย

2. การดำาเนนิการพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการมกีารนำาหลกัการจดัการความรูเ้ขา้มาใชใ้น
การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
จัดทุกสัปดาห์ ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบอาจสอด
แทรกกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูข้องบุคลากรเพิม่
เติม เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้ที่จะค้นคว้าหาความรู้ 
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และถ่ายทอดคุณลักษณะของการ
ใฝ่เรียนรู้ไปยังผู้เรียน

3. การดำาเนินกิจกรรมตามหน่วยระบบ
ย่อย สามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมในช่วงการ
อบรมใหค้วามรู ้เพือ่ใหเ้กดิความนา่สนใจยิง่ขึน้ได้

4. ผูบ้รหิารควรมกีารสรา้งขวัญและกำาลงั
ใจแก่ครูอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เป็นแบบอย่างท่ี
ปรึกษาและช่วยเหลือตามความเหมาะสม

5. การสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถาน
ศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา อาจเร่ิมตั้งแต่การ
เชิญวิทยากรจากสถาบันอุดมศึกษามาเพื่ออบรม
ให้ความรู ้ตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะ ตอ่เนือ่ง
จนกระทั่งการดำาเนินการพัฒนาเสร็จสิ้นลง

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). นโยบายสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

บุศรินทร์ สุจริตจันทร์. (2553). รูปแบบองค์การที่มีศักยภาพการทำางานสูงของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ ศษ.ด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

เยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ์ และคณะ. (มกราคม–เมษายน, 2558). รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีด
สมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์. 9(1), 14–15.

วิทยากร เชียงกูล. (2553). สภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552: บทบาทการศึกษากัลป์การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 116 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. (2542). มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

สุวัฒน์ อัจฉริยนนท์. (2556). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
สำาหรับบัณฑิตวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยา
ลัยนอร์ท. 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). การขับเคลื่อนนโยบายการประกันคุณภาพการ
ศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: 
สำานักทดสอบทางการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ.

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2558). เกณฑ์คุณภาพการจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558. 
กรุงเทพฯ: วิชั่น พริ้นท์ แอน มีเดีย.

สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2546). แนวดำาเนินการของสถานศึกษาเพื่อ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2559). ก้าวข้ามขีดจำากัด สู่สหัสวรรษแห่ง
คุณภาพ. กรุงเทพฯ: สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

สำานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา. (2552). ขอ้เสนอการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2551-
2561). สิ่งพิมพ์ สกศ.ลำาดับที่ 57/2552

สำานกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา. (2555). รายงานการวจิยัการประเมนิศกัยภาพและความพรอ้มของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับรองการกระจายอำานาจการจัดการศึกษา. สิ่งพิมพ์ สกศ. ลำาดับ
ที่ 17/2555. 

อัญชนา พานิช. (2550). องค์ประกอบประสิทธิผลของมหาวิทยาราชภัฏ. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. กรุงเทพฯ, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

Carew, D. et al., (2007). Is your organization high performing?. Leading at a higher level: 
Blanchard on leadership and creating high performance organizations. USA:  
Pearson Education.

Creemers, B. et al., (1998). The future of school effectiveness and improvement. School 
Effectiveness and School Improvement, 9(2), 125-134.

De Waal, A. and Sultan, S. (2012). “Applicability of the high performance organization  
framework in the Middle East: The case of Palestine Polytechnic University.  
Education Business and Society Contemporary Middle Eastern Issues, 5(3), 213 
-223.



Journal of Education, Mahasarakham University 117 Volume 13 Number 1 January-March 2019

Dettman, P.E. (2004). Administrators, faculty, and staff/support staff’s perceptions of MBNQA 
educational criteria implementation at the University of WisconsinStout. Doctoral 
dissertation. Blacksburg, Virginia.

Holbecnce, L. (2004). The High performance organization ; Creating dynamic stability and 
sustainably success. n.p., n.d.

Mcshane, S.L. and Glinow, M.A. (2003). Organizational behavior: Emerging realities for the 
workplace revolution. 2nd ed. New Your: McGraw-Hill.

The Conference Board. (2013). Research report. [www.conferenceboard.org]. (January, 2016)

Vitalo, R.L. (2009). Kaizen’ role in building the high-performing organization form.  
Kaizen desk referenee standard : The complete guide for applying kaizeri to  
continuously improve business results. 

Winn, B.A. and Cameron, K.S. (1998). Organizational quality: An examination of the Malcolm 
Baldrige national quality framework. Research in Higher Education, 39(5), 491-512.

Wohlstetter, P.   and Mohrman, S.A. (1993). School based management: Strategies for  
success. [http://www/ed/gov/pubs/CPRE/fb2sbm.html]. (March,  2016).


