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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศใน

สถานศกึษาสงักดัเทศบาล โดยกลุม่เปา้หมายในการวจิยั ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัเทศบาล จำานวน 
127 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานด้านยุทธศาสตร์
สถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาเป้าหมายจำานวน 3 แห่ง 
สมัภาษณเ์ชงิลึกการบรหิารยุทธศาสตรง์านวชิาการสถานศกึษาสงักัดเทศบาลสูค่วามเปน็เลศิ ผู้ทรงคณุวุฒ ิ
จำานวน 12 คน ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้โดยการประชุมสนทนากลุ่ม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการทดลองใช้และประเมินยุทธศาสตร์จำานวน 15 คน ประเมินก่อนและหลังทดลองใช้ในสถานศึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 17 คน ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ เครื่องมือ
ทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย แบบบนัทกึวเิคราะหเ์อกสาร แบบประเมนิความสอดคลอ้งของจดุประสงค์
ของการวิจัยกับแนวคำาถามของแบบสอบถาม แบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์ของการวิจัย
กับแนวคำาถามการสมัภาษณ์เชิงลกึ แบบสอบถามสภาพปจัจบุนั แบบสมัภาษณเ์ชงิลกึ แบบประเมนิความ
เหมาะสม ความเปน็ไปได้ แบบประเมนิผลการทดลองใชใ้นสถานศกึษาและแบบประเมนิความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของยุทธศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า

ผลการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลสู่ความเป็นเลิศ 
ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร ์ได้แก ่1) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเรยีนรูสู้ค่วามเปน็เลศิดา้นวิชาการ มแีนว
ดำาเนินการ คือ จัดทำาและพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์แบบ ทันเหตุการณ์ 
บริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิผล จัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน 
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2) ยุทธศาสตร์การสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีแนวดำาเนินการ คือ สร้างบรรยากาศในการเรียน
รู้ที่ สร้างคุณค่าและความสำาคัญให้แก่ผู้เรียน จัดมุมเรียนรู้ในห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะที่หลากหลาย 3) 
ยุทธศาสตร์การติดตามประเมินความก้าวหน้านักเรียน มีแนวดำาเนินการ คือ ส่งเสริมการประเมินเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบและสม่ำาเสมอ ส่งเสริมการประเมินเพื่อยกระดับสภาวะ
จิตใจของผู้เรียนเป็นบุคคลที่หนักแน่น มีหลักในการดำาเนินชีวิต 4) ยุทธศาสตร์การสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ มีแนวดำาเนินการ คือ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนที่ดีเป็นพลวัตร 5) ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นความสำาคัญระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน มีแนวดำาเนินการ คือ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าใจพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครอบครัวให้ความรักความอบอุ่นต่อผู้เรียนในปกครอง และ 6) ยุทธศาสตร์การ
มุ่งเน้นการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ มีแนวดำาเนินการ คือ ส่งเสริมทักษะความสามารถของครูตาม
ยุคการเรยีนรูศ้ตวรรษที ่21 ยกระดับแนวความคดิและสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมของคร ูผลการประเมนิ
การบริหารยุทธศาสตร์งานวิชาการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลสู่ความเป็นเลิศ พบว่า มีความเหมาะสม
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีวามเป็นไปไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดและมคีวามเปน็ประโยชนโ์ดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: การบริหาร ยุทธศาสตร์ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ความเป็นเลิศ

Abstract
This research aimed to develop Strategy Administration for Academic Institutes  

affiliated with Municipality into Sustainable Excellence. The target group consisted of 127 
school administrators affiliated with Municipalities gathered from several stepping random  
as follows: school administrators, heads of schooling strategy divisions, the chairs of 
basic institute committee in 3 target schools, deep interviewing of 12 well-qualified  
knowledgeable people on Strategy Administration for Academic Institutes affiliated with  
Municipality into Sustainable Excellence, appropriateness assessment, probability in group 
meeting, 15 participants in try-outs and strategy assessment, pre-test and post-test in 
schools of 17 well-qualified knowledgeable people, appropriateness assessment, probability 
and usefulness. Tools used in this research were recording forms of documentary analysis,  
accordance assessment forms of the research objectives in questioning of the questionnaires,  
accordance assessment forms of the research objectives in questioning of the deep  
interviews, present status questionnaires, deep interviews questionnaires, appropriateness  
and probability assessment forms, try-out in school result assessment form, and  
appropriateness, probability and usefulness assessment forms. The statistics used to analyze 
the data were percentage, mean, and standard deviation. The findings have pointed that  
the development results of strategy administration for academic Institutes affiliated with  
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Municipality into sustainable Excellence consisted of 6 strategies as follows: 1) strategy for 
learning development to academic sustainable excellence by writing and developing the 
curriculum for all learning principles completely, updated and effectively to run the learning  
activities and to develop the learning process to learners’ development 2) strategy for  
atmosphere creation to facilitate the learning by building up the valuable and important learning 
atmosphere for learners, managing the learning corner in the classrooms to help enhance 
the various skills 3) strategy for following the students’ progress assessment by enhancing: 
the development of learning achievement systematically regularly, shifting learners’ mental 
conditions to be steady and having principles of living 4) strategy for teaching focusing on 
student’s centered approaches by enhancing: learning and teaching activities based on  
learners’ individual differences dynamically 5) strategy for focusing on the importance between 
homes and schools by enhancing: the parents’ understandings the development and individual 
differences among learners, families having more loves and tenderness for their students, 
and 6) strategy for focusing on developing teachers to be professional by enhancing: skill 
competency following the learning in 21st century, upgrading perspectives and teachers’ 
morals and ethics. The assessment result of Strategy Administration for Academic Institutes 
affiliated with Municipality into Sustainable Excellence found that the overall appropriateness 
was in the many level whereas the probability and usefulness was in the most level.

Keywords: Administration, strategy, institutes affiliated with municipality, sustainable  
excellence

บทนำา
การจดัการศกึษาเปน็การสะทอ้นคุณภาพ

ของประชากรของประเทศชี้ให้เห็นถึงสภาพความ
เจริญก้าวหน้าของชาติได้เป็นอย่างดี โดยองค์
ประกอบในการจัดการศึกษาในระบบที่สำาคัญคือ 
การจัดการศึกษาในระบบ กล่าวคือการจัดการ
ศกึษาในสถานศกึษาซึง่ในการจดัการศกึษาขัน้พ้ืน
ฐาน ส่วนใหญ่มักใช้ชื่อสถานศึกษาว่า “โรงเรียน” 
หรือองค์การในการจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ 
ในการจดัการศกึษา ซึง่การศึกษาเปน็ปจัจยัสำาคัญ
ต่อ การเรียนรู้ของบุคคลในสังคมเพราะคำาตอบ
ของคุณภาพการศึกษาอยู่ที่สถานศึกษา (สมาน 
อัศวภูมิ, 2553: 23) 

จากสภาวการณ์ภารกิจการถ่ายโอนการ
ศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ
องค์กรหนึ่ง คือ เทศบาล ที่มีการจัดการศึกษาใน
รูปแบบสถานศึกษา แตกต่างกันออกไป ในขณะ
เดียวกันเทศบาลบางแห่งมีความสามารถในการ
จัดตั้งโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ เช่น โรงเรียน
นานาชาติ โรงเรียนความสามารถพิเศษทางด้าน
กีฬา แต่ในขณะเดียวกันสถานศึกษาบางแห่งก็ยัง
ต้องได้รับการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ทำาให้เกิด การกระจุกตัวของความพร้อมของ
สถานศึกษาตามแต่ละบริบทของสถานศึกษาท่ี
สังกัดเทศบาลแห่งนั้นๆ ดังข้อเสนอแนะ การวิจัย
ประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่สำาหรบัการวจิยัในอนาคต ไดเ้สนอแนะ
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ให้ดำาเนินการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท 
(พชิิต ฤทธิจ์รญู และคณะ 2550: 90) โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาของเทศบาลท่ีมีสถานศึกษา
จำานวนสถานศึกษามากที่สุดในการบริหารภายใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ และ
การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่มีความสำาคัญใน
การบริหารของสถานศึกษา

ดงัน้ัน เพือ่ใหส้ถานศกึษามกีารพัฒนาให้
มมีาตรฐานคณุภาพสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่งทา่มกลาง
การเปล่ียนแปลง จึงต้องนำาเอายุทธศาสตร์มาใช้
ในการบริหารยุทธศาสตร์งานวิชาการสถานศึกษา 
ซ่ึงยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นเสมือนตัวขับ
เคลือ่นทีม่คีวามสำาคญัของการดำาเนนิการใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งการนำายุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่สำาคัญย่ิง ซึงสถาน
ศึกษาสามารถใช้ยุทธศาสตร์ที่กำาหนดขึ้นไปใช้ขับ
เคลือ่นเพือ่พฒันาสถานศกึษาสู่ความเปน็รปูธรรม
ได้ และการนำายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นกระ
บวนการทีมี่ระเบียบแบบแผนเช่ือมโยงกนัซึง่อาศยั
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วนใน
สถานสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ 
ทีมุ่ง่สู่การดำาเนินยทุธศาสตรข์องสถานศกึษาอย่าง
มีประสิทธิผล (จิณณวัตร ปะโคทัง, 2556: 18) 

ผู้วิ จัยจึงได้ทำาการศึกษาการบริหาร
ยุทธศาสตร์งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาล เพื่อใช้แนวปฏิบัติแก่สถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาล ในบริหารการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมี
ศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขัน มีความร่วมมืออย่าง
สรา้งสรรคบ์นเวทีโลก โดยเนน้การกา้วสูค่วามเปน็
เลิศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วัตถุประสงค์หลัก 

เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงาน
วิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล

วัตถุประสงค์เฉพ�ะ

1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานยุทธศาสตร์
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
สู่ความเป็นเลิศ

2. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การบริหาร
งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล

3. เพือ่ทดลองใชย้ทุธศาสตรก์ารบรหิาร
งานวชิาการสถานศกึษาสงักดัเทศบาลสูค่วามเปน็
เลิศ

4. เพือ่ประเมนิผลยทุธศาสตรก์ารบรหิาร
งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล

วิธีดำาเนินการวิจัย
มีการดำาเนินการตามระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิด
ทฤษฎีและศึกษาสภาพการบริหารยุทธศาสตร์
งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล มีการดำาเนินการ ดังนี้

1.1 ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง สำารวจสภาพปัจจุบันในการบริหาร
ยุทธศาสตร์งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาล ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จำานวน 185 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ จำานวน 127 แห่ง ได้มาโดยการจาก
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สุ่มอย่าง (Simple Random Sampling) ตาม 
ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Mor-
gan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันในการบริหารยุทธศาสตร์งาน
วิชาการสู่ความเป็นเลิศใน สถานศึกษาสังกัด
เทศบาล สถติทีใ่ช้ ค่าเฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และค่าร้อยละ

1.2 ศึกษาสถานศึกษาสังกัดเทศบาลที่มี
ความดีเด่น กลุ่มเป้าหมาย คือ สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลที่มีความดีเด่น 1) เป็นสถานศึกษาที่ได้
รับรางวัลพระราชทาน 2) เป็นสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลสถานศึกษาที่จัดทำาแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย ระดบัดข้ึีนไปตอ่เนือ่งกนัเปน็ระยะเวลา
สามปี 3) เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินจาก
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา รอบที่ 3 ภาพรวมในระดับ ดีมาก 
โดยศึกษาข้อมูลจาก 1) ผู้บริหารสถานศึกษา  
2) หัวหน้าฝ่ายงานสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ และ3) ประธานคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของแต่ละสถาน
ศึกษาจำานวน 3 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

1.3 นำาข้อมูลจากข้อ 1.1 และ 1.2 มา
สังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการสู่
ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล โดย
ใช้วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) หลอมรวมประเด็นข้อมูล
ตามประเด็นที่ได้ แล้วนำาข้อมูลมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ประกอบ

ระยะท่ี 2 การสร้างยุทธศาสตร์การ
บริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล

2.1 สร้างยุทธศาสตร์ โดยการผสม
ผสานจากการสังเคราะห์ขอมูลจากระยะที่ 1 

เป็นองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและแนวดำาเนินการ เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 12 คน ประกอบด้วย นัก
วชิาการศกึษานเิทศก ์ผูบ้รหิารการศกึษา ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้เป็นแบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณคา่ มคีา่น้ำาหนกั 5 ระดบั โดยการประชมุ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เครื่อง
มือในการวิจัยเป็นแบบประเมินยุทธศาสตร์ มี 2 
ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มีค่าน้ำาหนัก 5 
ระดับ เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ของ ยุทธศาสตร์และตอนที่ 2 เป็นคำาถามปลาย
เปิดสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

2.2 ปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหาร
งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลจากผลการประเมนิความเหมาะสมความ
เป็นไปได้และเสนอแนะเพิ่มเติม และข้อสังเกต
แต่ละด้าน แล้ววิเคราะห์ข้อมูล (Content Analy-
sis) ทำาการแก้ไข ปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นเพื่อนำาไปใช้ในสภาพจริง สถิตที่ใช้ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 3 ทดลองใช้ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล

ทดลองใช้ยุทธศาสตร์ตามสภาพจริงใน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนที่
สมัครใจเข้าร่วม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง
ใช้ คือ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล สังกัด
เทศบาลเมืองอำานาจเจริญ อำาเภอเมือง จังหวัด
อำานาจเจริญ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ได้แก่ แบบประเมินผล
การทดลองใช้ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ซึ่ง
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ประกอบด้วย องค์ประกอบยุทธศาสตร์หลัก 6 
ยุทธศาสตร์ สถิตที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าร้อยละ

ระยะที่ 4 การประเมินยุทธศาสตร์การ
บริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล

ในข้ันตอนนี้ผู้วิจัยได้ดำาเนินการประเมิน
ยุทธศาสตร์ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 17 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครูผู้สอน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะ 
สมความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของ
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารงานวชิาการสู่ความเปน็เลศิ
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เป็นแบบประเมิน
มาตราสว่นประมาณค่า มคีา่น้ำาหนัก 5 ระดับ สถติ
ที่ใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในการ

บริหารยุทธศาสตร์งานวิชาการสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลสู่ความเป็นเลิศ

ผลการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบกบัการศกึษาสภา
การบริหารสถานศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกบคุลากรสถานศกึษากรณี
ศกึษาการจัดทำายทุธศาสตรก์ารบรหิารงานวชิาการ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลที่ดีเด่น

ได้องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ
สถานศกึษาสงักัดเทศบาลสูค่วามเปน็เลศิ คอื การ
มุ่งเน้นวิชาการ การสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนรู ้การติดตามประเมนิความกา้วหนา้นกัเรยีน 
การสอนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การมุ่งเน้น
ความสำาคัญระหว่างบ้านกับโรงเรียน และการมุ่ง
เน้นการพัฒนาครูสู่มาตรฐาน โดยผลการศึกษา

สภาพปัจจุบันในการบริหารงานวิชาการสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลการสร้างยุทธศาสตร์การบริหารงาน
วิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล

ผลการสร้างยุทธศาสตร์การบริหารงาน
วิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงันี ้วสิยัทศัน ์
เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความรู้ คู่สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ผู้เรียนก้าวหน้า รับการพัฒนาที่หลากหลาย สาย
สัมพันธ์บ้านโรงเรียน โดยครูดีมีคุณภาพ พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพด้านวิชาการ 2. 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้รอบด้าน 
3. ส่งเสริมการติดตามประเมินความก้าวหน้าผู้
เรียน 4. พัฒนาการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน
และคณะกรรมการสถานศึกษา 6. ส่งเสริมและ
พัฒนาครูสู่คุณภาพมาตรฐาน เป้าประสงค์ 1. ส่ง
เสริมสถานศึกษาให้มีความโดดเด่นด้านวิชาการ 
2. เป็นสถานศึกษาท่ีมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 3. พัฒนากระบวนการการติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าผู้เรียน 4. มุ่งเน้นวิธีการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 5. พัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 6. เป็นสถานศึกษาที่ครู
มีมาตรฐาน ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 
1 พัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การติดตามประเมินความ
กา้วหนา้นกัเรยีน ยทุธศาสตรท์ี ่4 การสอนทีเ่น้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมุ่งเน้นความ
สัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาครูสู่มาตรฐาน โดยในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวดำาเนินการ

ผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การบริหาร
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งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล

ผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การบริหาร
งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล ผลการประเมนิหลงัทดลองใช้ยุทธศาสตร์
โดยรวมผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

ผลการตรวจประเมินยุทธศาสตร์การ
บริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การ
ตรวจประเมินยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ พบว่า มี
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความ
เป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากและมีความ
เป็นประโยชน์โดยรวมในระดับมากที่สุด ซึ่งได้
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารงานวชิาการสู่ความเปน็เลศิ
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลที่สมบูรณ์ดังนี้ วิสัย
ทัศน์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นองค์ความรู้สู่ความ
เป็นเลิศ สภาพภูมิทัศน์น่าอยู่แหล่งเรียนรู้ทันสมัย 
ผู้เรียนรับการพัฒนาที่หลากหลาย สายสัมพันธ์
บ้านโรงเรียน โดยครูดีมีความเป็นมืออาชีพ พันธ
กิจ 1. ยกระดับคุณภาพด้านวิชาการสู่ความเป็น
เลศิ 2. พฒันาภมูทิศันแ์ละแหลง่เรยีนรูสู้ศ่กัยภาพ
การเรียน 3. ส่งเสริม ติดตาม ประเมินความ
ก้าวหน้าเพือ่พฒันาผูเ้รียนรอบดา้น 4. พฒันาการ
สอนเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญด้วยวธิกีารท่ีหลากหลาย 
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง คณะ
กรรมการสถานศึกษาและชุมชน 6. พัฒนาและ
ส่งเสริมครูดีมีความเป็นมืออาชีพ เป้าประสงค์ 
1. งานวิชาการของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นแบบอย่างแก่สถาน
ศึกษาอ่ืนได้ 2. เป็นสถานศึกษาที่มีภูมิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 3. สถานศึกษามี
การติดตามประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนอย่างมี

คณุภาพและทนัสมยั 4. มวีธิกีารสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน
เปน็สำาคญัตามแนวทางการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
5. สถานศึกษาเปน็ศนูยก์ลางความรว่มมือระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. เปน็สถานศกึษาทีม่คีรดู ีมคีวามเปน็ครมูอือาชพี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการ
เรยีนรูสู้ค่วามเปน็เลศิดา้นวชิาการ ยทุธศาสตรท์ี ่2 
สรา้งบรรยากาศทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้ยทุธศาสตรท่ี์ 
3 ติดตามประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนรอบด้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมความสัมพันธ์บ้านกับ
โรงเรยีน ยทุธศาสตรท์ี ่6 พฒันาศกัยภาพครสููก่าร
เป็นครูดีมีความเป็นมืออาชีพ

อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในการ

บริหารยุทธศาสตร์งานวิชาการสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลสู่ความเป็นเลิศ

องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลสู่ความเป็นเลิศ คือ 
การมุ่งเน้นวิชาการ การสร้างบรรยากาศเอื้อต่อ
การเรียนรู้ การติดตามประเมินความก้าวหน้า
นักเรียน การสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การ
มุ่งเน้นความสำาคัญระหว่างบ้านกับโรงเรียน และ
การมุ่งเน้นการพัฒนาครูสู่มาตรฐาน โดยผลการ
ศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารงานวิชาการ
สถานศกึษาสงักดัเทศบาล ในภาพรวมอยูใ่นระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ เบญจนา
รถ อมรประสิทธิ์ (2556: 143-147) รูปแบบการ
บรหิารสูค่วามเปน็เลศิของโรงเรยีนอนบุาลประจำา
จังหวัดเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศโรงเรียนอนุบาลประจำาจังหวัด พบว่า รูปแบบ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาล
ประจำาจังหวัด ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 องค์
ประกอบ ไดแ้ก ่1) หลกัของการบรหิารสูค่วามเปน็



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 66 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562

เลิศของโรงเรียนอนุบาลประจำาจังหวัด 2) คณะ
กรรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 3) ขอบข่ายงาน
บรหิารสูค่วามเปน็เลศิ และ 4) แนวทางการบรหิาร
ความเป็นเลิศ โดยรูปแบบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนอนุบาลประจำาจังหวัด มีความ
เหมาะสมและสามารถนำาไปใช้ในโรงเรียนอนุบาล
ประจำาจังหวัดได้ในระดับมาก

2. ผลการสร้างยุทธศาสตร์การบริหาร
งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล

ผลการสร้างยุทธศาสตร์การบริหารงาน
วิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดังนี ้วสิยัทศัน ์
คือ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความรู้คู่บรรยากาศ
ท่ีดี นักเรียนก้าวหน้ารับการพัฒนาที่หลากหลาย 
สายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนจากครูดีมีคุณภาพ 
พันธกิจ คือ 1) ยกระดับคุณภาพทางวิชาการ 
2) พัฒนาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3) ยก
ระดับการติดตามประเมินความก้าวหน้าผู้เรียน  
4) พัฒนาการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  
5) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
และ 6) พัฒนาครูสู่มาตรฐาน เป้าประสงค์ คือ  
1) ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความโดดเด่นด้าน
วิชาการ 2) เป็นสถานศึกษาที่มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 3) พัฒนากระบวนการการ
ติดตามประเมินความก้าวหน้าผู้เรียน 4) มุ่งเน้น
วิธีการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 5) พัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 6) เป็น
สถานศึกษาที่ครูมีมาตรฐาน ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียน
รู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 2) ยุทธศาสตร์การ
สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 3) ยุทธศาสตร์
การติดตามประเมินความก้าวหน้านักเรียน 4) 
ยุทธศาสตร์การสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 5) 
ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นความสำาคัญระหว่างบ้าน

กับโรงเรียน 6) ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการพัฒนา
ครูสู่มาตรฐาน โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
และแนวดำาเนินการ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ รุ่งลาวัรรณ์ ครองยุติ (2557: 290-292) ได้
ศกึษาวจิยัเรือ่ง ยทุธศาสตรก์ารบรหิารงานวชิาการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้างยุทธศาสตร์
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มี
ประสิทธิผล ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) 
บริหารและจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 2) การ
มีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างภาคีเครือข่าย 
3) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ
ศึกษา 5) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต 6) สร้าง
โอกาสทางการศึกษา 7) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อความพร้อมสู่
อาเซียน

3. ผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล

ผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การบริหาร
งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล ผลการประเมนิหลงัทดลองใชย้ทุธศาสตร์
โดยรวมผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
มาก เนื่องจากยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
สามารถนำาไปใช้พัฒนาการบริหารวิชาการได้จริง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ แก้ว ศรีบุศยกุล  
(2553: 88) ได้ศึกษา รูปแบบการพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒนา



Journal of Education, Mahasarakham University 67 Volume 13 Number 2 April-June 2019

วิทยาลัยการอาชีพให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
กับวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย พบว่า ก่อน
และหลงัการทดลองใช้รปูแบบการพัฒนาวทิยาลยั
การอาชีพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีผลการ
ดำาเนินงานโดยการรวมความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จึงสรุปได้ว่าการใช้
รปูแบบการพฒันาทีส่รา้งขึน้มผีลทำาใหก้ารดำาเนนิ
งานของวทิยาลยัการอาชีพใหเ้ปน็องค์การแหง่การ
เรียนรู้ดีขึ้น

4. ผลการประเมนิยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เชิ งปริมาณ  
การประเมินยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล ทัง้ 6 ยุทธศาสตร ์พบวา่ มคีวามเหมาะสม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความเป็นไปได้โดยรวม
อยู่ในระดับมากและมีความเป็นประโยชน์โดยรวม
ในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัทรงผล เจรญิคำา  
(2552: 293-295) ได้ศึกษารูปแบบความเป็น
เลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการ
วิจัยพบว่า ปัจจัยความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 
1) การบริหารงานของโรงเรียน 2) ผู้อำานวยการ
โรงเรยีน 3) โครงสรา้งการบรหิารงานของโรงเรยีน 
4) นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชนและสงัคม และ 5) ครู
และบุคลากรทางการศึกษา สภาพความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์
ของสถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยแีหง่ชาต ิโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Model 
CFM) สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบ
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ การบริหารงานของ
โรงเรียนผู้อำานวยการโรงเรียน นักเรียนผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังกัด มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
สำาคัญ การตรวจสอบรูปแบบความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รูปแบบความ
เป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 
3 ปัจจัย มีความถูกต้องเหมาะสม ความเป็นไป
ได้และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์สอดคล้องกับ
กรองแนวคดิทฤษฎขีองการวจิยั และสอดคลอ้งกบั  
สุนิสา วิทยานุกรณ์ (2552: 201-210) ได้
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน เพื่อพัฒนา 
รูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
แนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนิน
การที่ เป็นเลิศ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการ
จัดการศึกษามาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน 
มี 7 ด้าน ประกอบด้วยประเด็นที่สำาคัญใน
แต่ละด้านดังนี้ 1) ด้านการนำาองค์กรได้แก่ ผู้นำา
เป็นแบบอย่างด้านการประพฤติที่ดี และผู้นำามี
เมตตากรุณา ซื่อสัตย์ สุจริต และขยันหมั่นเพียร  
2) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ได้แก่ ชี้แจงนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติตามแผนให้ทุก
ฝ่ายเข้าใจชัดเจน และจัดโครงสร้างการบริหาร
ที่ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์อันนำา
ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศ 3) ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ จัดสภาพแวดล้อมที่ช่วย
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุมบีรรยากาศการเรยีนรู ้
ที่ดี และกระตุ้นแนะนำาให้ครูปฏิบัติหน้าที่ในการ
สอน โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
4) ดา้นการวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้ 
ได้แก่สนับสนุนให้นำาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ใน
การจดัการเรยีนการสอน และศกึษาและวเิคราะห์
สภาพความตอ้งการ และความจำาเปน็ของโรงเรยีน 
5) ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่มุ่งเน้น
การทำางานเป็นทีม และ การสร้างความยุติธรรม
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ในการทำางาน 6) ด้านการจัดการกระบวนการ 
ได้แก่ มีกระบวนการเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นบุคคลที่ดีงามและมีระบบดูแล
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
และ 7) ด้านผลลัพธ ์ได้แก ่ด้านการนำาองค์กรผู้นำา
ปรบัปรงุคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศกึษา
อยา่งต่อเน่ือง และด้านการวางแผนกลยทุธ ์สถาน
ศึกษามีแผนกลยุทธ์ระยะสั้น ระยะยาว และแผน
ปฏิบัติการประจำาปี ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนมีส่วน
ได้ส่วนเสีย และตลาดผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
ด้านวิชาการ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ มีสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เกิด
ข้ึนอย่างต่อเนื่อง ด้านมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน มีการ
บริหารติดตามการทำางานของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ ด้านการจัดการกระบวนการ สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทีดี่ ส่วนแนวคิด
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานพบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการ
จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน 
ดา้นการนำาองคก์ารมคีวามเหมาะสมในระดับมาก 
ดา้นการวางแผนกลยุทธ ์มคีวามเหมาะสมในระดับ

มาก ดา้นการมุง่เนน้ผูเ้รยีน ผูม้สีว่นได้สว่นเสียและ
ตลาด มีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านการวัด
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีความเหมาะ
สมในระดับมาก ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน มี
ความเหมาะสมในระดับมาก ด้านการจัดการ
กระบวนการมีความเหมาะสมในระดับมาก ด้าน
ผลลัพธ์ มีความเหมาะสมในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้ 

ผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษาควรกำ าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการสถานศึกษา 
มีนโยบายที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาน
ศึกษาในแต่ละพื้นที่ โดยการวิเคราะห์ประเด็นใน
การนำาไปใช้ รวมทั้งสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานศึกษา

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษายุทธศาสตร์การบริหารสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลสู่ความเป็นเลิศในภาพรวม
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