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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐาน

สากล ระดบัการบรหิารจดัการระบบคณุภาพในโรงเรยีนมาตรฐานสากล และทักษะการบรหิารของผูบ้รหิาร

ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียน

มาตรฐานสากลระดบัมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร จ�านวน 57 โรงเรยีน กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยั 

จ�านวน 50 โรงเรียน มีหน่วยวิเคราะห์เป็นโรงเรียน โดยผู้วิจัยก�าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 5 คน ประกอบ

ด้วย ผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระ รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 250  

โดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเป็นเครื่องมือในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล ได้รับแบบสอบถามกลับมา 45 โรงเรียน 225 ฉบับ คดิเป็นรอ้ยละ 90 การวเิคราะห์ขอ้มูล

เพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปรด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และใช้อนุมานสถิติเพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ 

ขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1) ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยเป็นรายด้านดงันี ้ทกัษะด้านความคดิรวบยอด ทักษะด้านมนษุย์ ทกัษะ

ด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านความรู้ความคิดตามล�าดับ

 2) ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยเป็นรายด้านดังนี้ การน�าองค์การ การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ การวัด 

การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์การ

ด�าเนินงาน การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ตามล�าดับ
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  3) ทักษะการบริหารของผู้บริหารในภาพรวมทุกด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน

โรงเรยีนมาตรฐานสากล โดยสามารถร่วมกันท�านายการบรหิารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

ในภาพรวมได้ร้อยละ 79 เรยีงล�าดบัตามอทิธิพลของการส่งผลเป็นรายด้านดงันี ้1) ทักษะด้านเทคนคิ ทักษะ

ด้านการศกึษาและการสอน ทกัษะด้านมนุษย์ และทกัษะด้านความคดิรวบยอด ส่งผลต่อการน�าองค์การ 2) 

ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านความรู้ความคิด ส่งผลต่อการวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์ 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน และทักษะด้านความรู้ความคิด ส่งผลต่อการให้ความ

ส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านความรู้ความ

คดิ ทกัษะด้านเทคนคิ ทกัษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด ส่งผลต่อการวัด การวิเคราะห์และ

การจัดการความรู้ 5) ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้าน

ความคิดรวบยอด และทักษะด้านความรูค้วามคิด ส่งผลต่อการมุง่เน้นทรัพยากรมนษุย์ 6) ทักษะด้านเทคนคิ 

ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด ส่งผลต่อการมุ่งเน้นระบบ

ปฏบิัตกิาร และ 7) ทกัษะด้านความรูค้วามคดิ ทกัษะดา้นการศกึษาและการสอน และทกัษะด้านเทคนคิ สง่

ผลต่อผลลัพธ์การด�าเนินงานตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ: ทักษะการบริหาร, การบริหารจัดการระบบคุณภาพ

ABSTRACT

 The objectives of this research were to study 1) the level of school administrator’s managerial 

skills , 2) the level of the quality system management, and 3) the school administrator’s managerial 

skills affecting quality system management in world - class standard schools. The population of 

the research included 57 world - class standard schools and the samples were 50 world - class 

standard schools. The unit of analysis was school. The respondents of each school were school 

administrator, deputy school administrators, and head teachers; 5 respondents of each school, 

in total of 250 respondents. The research instrument was a five-level rating scale questionnaire. 

The received questionnaires were from 45 schools, 225 respondents, in total of 90% response. 

The descriptive statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard 

deviation, as well as the inferential statistics was Stepwise Multiple Regression Analysis.

 The research findings revealed as follows:

 1. The level of school administrator’s managerial skills in world - class standard schools 

was at high level, as a whole. When considering at individual aspect, they were ranked by the 
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descending orders of mean as follows; conceptual skill, human skill, education and instructional 

skill, technical skill, and cognitive skill respectively. 

 2. The level of quality system management in world - class standard schools was at high 

level, as a whole. When considering at individual aspect, they were ranked by the descending 

orders of mean as follows; organization leading, human resources focus, measurement analysis 

and knowledge management, customers and stakeholders focus, performance outcome, process 

management, and strategic planning.

 3. The school administrator’s managerial skills affected quality system management in 

world-class standard schools which could predict quality system management as a whole at 79 

%. When considering with influential predictors individually, the findings were ranked by the 

descending order as follows; 1) technical skill, education and instructional skill, human skill, and 

conceptual skill affected organization leading, 2) education and instructional skill, technical skill, 

and cognitive skill affected strategic planning, 3) education and instructional skill, and cognitive 

skill affected customers and stakeholders focus, 4) education and instructional skill, cognitive 

skill, technical skill, human skill, and conceptual skill affected measurement analysis and knowledge 

management, 5) technical skill, education and instructional skill, human skill, conceptual skill, and 

cognitive skill affected human resources focus, 6) technical skill, cognitive skill, human skill, and 

conceptual skill affected process management, and 7) cognitive skill, education and instructional 

skill, and technical skill affected performance outcome respectively.

Keywords: managerial skills, quality system management

บทน�า

 ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจฐานความรู ้ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

การสื่อสาร ท�าให้สังคมโลกมีการลื่นไหลระหว่าง

วัฒนธรรมมากขึน้ การเมอืงแบบเสรปีระชาธิปไตย

เป็นทีนิ่ยมยอมรบักันท่ัวโลก ประเทศไทยจะมคีวาม

สัมพันธ์กับชุมชนโลกบนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีและ

ความเท่าเทยีมกัน จะมคีวามสามารถในการแข่งขนั

และร่วมมือกับประชาคมโลกได้ต่อเมื่อเรามีการ

ปรับเปล่ียนแนวทางการจัดการศึกษาให้สามารถ

พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีสมรรถนะในการ

แข่งขัน มีคุณภาพสูงขึ้น รู้จักเลือกที่จะรับกระแส

ของวัฒนธรรมต่างชาติ ปลูกจิตส�านึกและความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงการกระจาย 

อ�านาจสู่ท้องถ่ินในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพของผู ้ เรียนให้ทันต่อสภาวการณ์โลก 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

2553 : 9) สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของ
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กระทรวงศกึษาธิการ ทีม่คีวามมุง่มัน่ต่อการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยการยกระดับ

โรงเรยีนชัน้น�าท่ีมคีวามพร้อมสูโ่รงเรยีนดมีมีาตรฐาน

สากล เพ่ือให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนา 

ผู้เรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออ�านวยให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสัย 

ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน�าความรู้  

รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลใน

ระดับสากล (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน, 2553 : 7) และยังเป็นไปในทิศทางเดียว

กับยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบราชการไทย  

(พ.ศ. 2546 - 2550) ที่ก�าหนดให้มีการปรับเปลี่ยน

กระบวนการ และวิธีการท�างานเพ่ือยกระดับ 

ขีดความสามารถและมาตรฐานการท�างานของ

หน่วยงานราชการให้อยู่ในระดับสูง เทียบเท่า

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมอืงท่ีด ีการบรหิารราชการให้บรรลเุป้าหมาย

ดงักล่าวจ�าเป็นต้องมีเกณฑ์การประเมนิกระบวนการ

ท�างานและผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับกัน

ทั่วไป โดยใช้แนวทางซึ่งสามารถเทียบเคียงกับ 

การบรหิารจดัการในระดับสากล ทีไ่ด้รบัการยอมรบั

ว่าเป็น เกณฑ์ทีส่ามารถประเมนิจดุแขง็และโอกาส

ในการปรบัปรงุของกระบวนการท�างานและผลการ

ปฏบิตังิานของ องค์การต่าง ๆ  ได้อย่างมปีระสทิธิผล 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2558 : 3) 

 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ถือเป็น

กลไกส�าคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียน 

สู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะท�าให้เกิดคุณลักษณะต่อ

การจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลกระทบต่อ

นกัเรยีนอนัเป็นเป้าหมายปลายทางของการจดัการ

ศึกษา ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ซ่ึงได้รับ

การยอมรับว่าเป็นระบบท่ีจะพัฒนาองค์กรให้มี 

ผลการด�าเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการ

ด�าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(Thailand Quality Award : TQA) มาพัฒนา 

ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์การ 

เพ่ือให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด�าเนินการในระดับ

มาตรฐานโลก ส�าหรบัในด้านการศกึษาได้มกีารน�า

แนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ ในองค์การ สถาบัน 

และสถานศึกษาต่าง ๆ โดยได้ก�าหนดกรอบเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด�าเนินการที่เป็นเลิศ 

(Baldrige Education Criteria for Performance 

Excellence) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพ่ือช่วยให้มี 

การท�าความเข้าใจ และปรับใช้ในวงการศึกษา 

เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน โดยยึดหลัก

การด�าเนินงานเชิงระบบเพ่ือช่วยให้โรงเรียนสร้าง

การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ท้ังน้ีเพ่ือผลการ

ด�าเนินงานที่เป็นเลิศ ในประเทศไทยยังไม่ได้

ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิส�าหรับ องค์การทีจ่ดัการ

ศึกษาไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นกรอบในการบริหาร

จัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพส�าหรับการยกระดับ

โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล จึงประยุกต์แนวทาง

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็น

แนวทางในการพัฒนา ระบบบรหิารจดัการคณุภาพ

ของโรงเรียน (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2553 : 1-2) 

 จากผลการจดัอนัดับความสามารถในการ

แข่งขันโดย IMD ในปี 2560 ประเทศไทยมีผล 

ที่ดีขึ้นทั้งโดยคะแนนและอันดับ โดยมีคะแนนรวม

ในปีน้ีเท่ากับ 80.095 เปรียบเทียบกับ 74.681  

ในปี 2559 และมีอันดับที่ดี ข้ึน 1 อันดับ โดย 
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เลื่อนข้ึนจากอันดับที่ 28 ในปี 2559 เป็นอันดับที่ 

27 ในปี 2560 อย่างไรก็ตามผลการจัดอันดับ 

ของไทยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure)  

ยังอยู่ในอันดับค่อนข้างต�่า โดยได้รับการจัดอันดับ

ที่ 49 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า จะเห็นได้ว่า

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการศึกษา ยังคงเป็น

เรื่องที่ต้องเร่งพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยยังอยู่ใน

อนัดบัต�า่ ประเดน็ส�าคญัทีต้่องปรบัปรงุในด้านการ

ศึกษา ต้องเร่งพัฒนาความสามารถทางภาษา

อังกฤษของบุคลากร รวมทั้งความสามารถทาง

วิชาการโดยเฉพาะด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

และการปรับปรุงอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น(ศูนย์เพ่ือการพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขันสมาคมการจัดการ

ธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2560 : ออนไลน์) และ 

ยังพบว่าโดยภาพรวมผลสอบโอเน็ต มธัยมศกึษาปี

ที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 

ผลสอบปีการศึกษา 2558 จ�านวน 2 วิชา คือ  

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่เหลือ คือ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ มคีะแนนเฉลีย่ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 

หากจ�าแนกตามรายสาระการเรียนรู้ พบว่าสาระ

วิชาท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ดงันี ้ภาษาไทย คอื สาระการ

ฟัง การดู และการพูด สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม คือ สาระภูมิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คือ 

สาระภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

คณิตศาสตร์ คือ สาระจ�านวนและการด�าเนินการ 

และวิทยาศาสตร์ คือ สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

(สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, 2560 : ออนไลน์) 

 ย่ิงไปกว่านั้นการบรรลุภาพแห่งความ

ส�าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มีองค์ประกอบดงันี้ 

1) ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากลประกอบด้วย 

การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

ด้วยระบบคุณภาพ 2) คุณลักษณะโรงเรียน

มาตรฐานสากล ประกอบด้วย ผู้เรียนมีศักยภาพ

เป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ และ 3) วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐาน

สากล ประกอบด้วย พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ 

เป็นพลโลก ยกระดับการจัดการเรียนการสอน 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล และยกระดับการ 

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553 : 3)  

จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการ

ด้วยระบบคณุภาพเป็นกลไกทีม่คีวามส�าคญัในการ

ผลักดันไปโรงเรียนไปสู ่ภาพแห่งความส�าเร็จ 

ดังกล่าว ในขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาถือ

เป็นบุคคลส�าคัญ (Key Person) ในการขับเคลื่อน

ระบบคุณภาพให้ด�าเนินไปตามทิศทางที่มุ ่งหวัง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเป็นผู้บริหารสถาน

ศึกษาในบริบทดังกล่าวควรเป็นผู้มีความพร้อมท้ัง

ความรู้ความสามารถ ความช�านาญในวิชาชีพ 

ผู้บริหารสถานศึกษา และความฉลาดทางอารมณ์

และทางสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารสถาน

ศึกษาควรมีทักษะการบริหารงานที่ครอบคลุม

ทักษะสองประการใหญ่ ๆ คือ ทักษะด้านความรู้ 

(Hard Skills ) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) 

รวมทั้งต้องใช้ท้ังศาสตร์ (Science) และศิลป์  

(Arts) ในการบริหารนั่นเอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ที่จะศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน

มาตรฐานสากล การบริหารจัดการระบบคุณภาพ

โรงเรยีนมาตรฐานสากล และทกัษะการบรหิารของ

ผู้บริหารทีส่่งผลต่อการบริหารจดัการระบบคณุภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยผลของการวิจัยนี ้
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ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถน�าแนวทางไป

ประยุกต์ในการใช้ทักษะการบริหารท่ีเหมาะสมกับ

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล อกีทัง้ผลการวิจยัทีเ่ป็นประโยชน์ทาง

ทฤษฎีและทางปฏิบติัยังสามารถถ่ายโยงไปยังกลุม่

ประชากรในท่ีต้องการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐาน

สากลได้อกีด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ศึกษาระดับทักษะการบริหารของ 

ผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2. ศึกษาระดับการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล

 3. ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารที่

ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากล

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 ตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบ

ด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมี 

รายละเอียด ดังนี้ 

  1. ตัวแปรพ้ืนฐานเป็นตัวแปรเก่ียวกับ

สถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ  

ระดับการศึกษา ต�าแหน่งหน้าที ่และประสบการณ์ 

ในการท�างาน

  2. ตัวแปรต้น คือ ทักษะการบริหารของ 

ผูบ้รหิารตามแนวคิดของ เดรคและโรว์ (Drake and 

Roe : 2003) ประกอบด้วย 5 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะ

ด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skill) คือความ

สามารถของผู้บริหารท่ีแสดงออกถึงเชาว์ปัญญา 

อันชาญฉลาดในการเป็นผู ้น�าที่มีประสิทธิภาพ 

2) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) คือความรู้

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการท�างานหรือ

กิจกรรมเฉพาะด้าน ซ่ึงรวมถึงความสามารถและ

การเลือกเครื่องมือเทคนิคท่ีเหมาะสมในการ 

แก้ปัญหาเก่ียวกับงานเฉพาะด้าน 3) ทักษะด้าน 

การศึกษาและการสอน (Educational and 

Instructional Skill) คือความรู้ความสามารถของ 

ผู้บริหารที่เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ที่ดีเลิศ 

เป็นผูน้�าทางวิชาการ และมผีลงานทางวิชาการเป็น

ที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 4) ทักษะด้านมนุษย์ 

(Human Skill) คือความสามารถในการท�างาน 

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรล ุ

ถึงเป้าหมายขององค์การ 5) ทักษะด้านความคิด

รวบยอด (Conceptual Skill) คอืความสามารถของ

ผู้บริหารในเชิงการใช้ความคิด การสร้างวิสัยทัศน์ 

และการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ การมอง

ภาพอนาคตขององค์การ และการเลือกเป้าหมาย 

ที่ดีและเหมาะสมให้กับองค์การ รวมถึงการหา

หนทางแก้ไขปัญหาขององค์การให้ลุล่วงอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

 3. ตวัแปรตาม คือการบริหารจดัการระบบ

คุณภาพภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหาร

จัดการองค์การ ที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ส่วนราชการน�าไปใช้ในการประเมิน

องค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิต ิ

เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพให้

เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงาน

ราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่าง

ต่อเนือ่งครอบคลมุทัง้ 7 ด้าน (หมวด) คอื 1) การน�า

องค์การ เป็นการประเมินการด�าเนินการของ 

ผู้บริหารในเรื่อง วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม 
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ความคาดหวังในผลการด�าเนินการ การกระจาย 

อ�านาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและ 

การเรยีนรู ้การก�ากับดูแลตนเองทีดี่ และด�าเนนิการ

เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  

2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินวิธี

การก�าหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผน

ปฏิบัติราชการ เพ่ือน�าไปปฏิบัติและวัดผลความ

ก้าวหน้าของการด�าเนนิการ 3) การใหค้วามส�าคัญ

กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการ

ประเมินการก�าหนดความต้องการ ความคาดหวัง 

และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์  

และการก�าหนดปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู้รับบริการ

และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 4) การวัด 

การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ เป็นการ

ประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และ

ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการ

ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการ

ด�าเนินการขององค์การ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากร

มนุษย์ เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ 

การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร 

เพ่ือให้บคุลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่าง

เต็มที่ตามทิศทางองค์การ 6) การมุ่งเน้นระบบ

ปฏบิตักิาร  เป็นการประเมนิการมุง่เน้นระบบปฏิบตักิาร 

การให้บริการ และกระบวนการอื่นที่ช่วยสร้าง

คุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

กระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้บรรลุพันธกิจของ

องค์การ และ 7) ผลลัพธ์การด�าเนินการ เป็นการ

ประเมินผลการด�าเนินการและแนวโน้มของส่วน

ราชการในมิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ 

การให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้าน

การพัฒนาองค์การ

ระเบียบวิธีการวิจัย

 การวิจัยคร้ังนี้ เป ็นการวิจัยเชิงสาเหตุ 

(Causal Research) โดยศึกษาตัวแปรจากทฤษฎี

และงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง และสอบถามระดับ 

ความคิดเห็น แบบกลุ ่มตัวอย่างเดียว ศึกษา

สภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot,  

non- experimental case study design)  

งานวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนโดยมีวิธี

ด�าเนินการวิจัยเป็นข้ันตอน ดังนี้คือ ข้ันที่ 1 การ

ศึกษาตัวแปรทักษะการบริหารของผู้บริหารและ

ตัวแปรการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากล ขั้นที่ 2 การศึกษาระดับทักษะการ

บริหารของผู้บริหารและระดับการบริหารจัดการ

ระบบคณุภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล และข้ันท่ี 3 

การศกึษาทกัษะการบริหารของผูบ้รหิารท่ีส่งผลต่อ

การบรหิารจดัการระบบคณุภาพโรงเรยีนมาตรฐาน

สากล

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียน

ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 57 โรงเรียน กลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยได้จากกลุ่มประชากรโดยก�าหนด

ขนาดกลุ ่มตัวอย่างด้วยตารางของเครจซี่ และ 

มอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) 

โดยใช้วิธีการสุ ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 50 โรงเรียน  

มีหน่วยวิเคราะห์เป็นโรงเรียน โดยผู้วิจัยก�าหนด 

ผู ้ให ้ข ้อมูลโรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วย  

ผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน  

และหัวหน้ากลุ่มสาระ รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 250 

เครื่องมือท่ีใช ้ในการวิจัยเป ็นแบบสอบถาม 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีผ่านการ 

ตรวจสอบว่ามีความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์
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มากกว่า 0.50 ทุกข้อ และมีความเชื่อมั่นท่ีระดับ 

0.991สามารถน�าไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูได้ 

ได้รับแบบสอบถามกลับมา 45 โรงเรียน 225 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 90

 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบาย

ลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษาตามวัตถุประสงค์ 

ของการวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่ 2 นั้นใช้สถิติพื้นฐาน 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค ่าความถ่ี  

ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ใช้สถิติอนุมาน

เพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) 

ผลการวิจัย

 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ มู ล เ พ่ื อ ต อ บ

วัตถุประสงค์ของการวิจยัดงักล่าวมา ได้ผลการวจิยั

ดังนี้

 1) ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารใน

โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยเป็น 

รายด้านดังนี้ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะ

ด้านมนุษย์ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านความรู้ความคิด

ตามล�าดับ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล

(n=45)

ข้อ ระดับทักษะการบริหารของผู้

บริหารในโรงเรียนมาตรฐาน

สากล

ค่าเฉลี่ย

(x)

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ

1. ทักษะด้านความรู้ความคิด 3.56 0.68 มาก

2. ทักษะด้านเทคนิค 3.68 0.71 มาก

3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 3.82 0.82 มาก

4. ทักษะด้านมนุษย์ 3.88 0.53 มาก

5. ทักษะด้านความคิดรวบยอด 4.09 0.54 มาก

ภาพรวม 3.81 0.49 มาก
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 2) การบริหารจัดการระบบคุณภาพใน

โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยเป็น 

รายด้านดังนี้ การน�าองค์การ การมุ่งเน้นทรัพยากร

มนุษย์ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผลลัพธ์การด�าเนินงาน การมุ่งเน้นระบบ

ปฏิบัติการ และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ 

ตามล�าดับ ตามตารางที่ 2

   3) ทักษะการบริหารของผู้บริหารใน

ภาพรวมทุกด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยสามารถ 

ร่วมกันท�านายการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมได้ร้อยละ 79 

เรียงล�าดับตามอิทธิพลของการส่งผลเป็นรายด้าน

ดงัน้ี 1) ทักษะด้านเทคนิค ทกัษะด้านการศึกษาและ

การสอน ทกัษะด้านมนษุย์ และทกัษะด้านความคิด

รวบยอด ส่งผลต่อการน�าองค์การ 2) ทักษะด้าน 

การศึกษาและการสอน ทักษะด้านเทคนิค ทักษะ

ด้านความรู้ความคิด ส่งผลต่อการวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

ทักษะด้านความรู้ความคิด ส่งผลต่อการให้ความ

ส�าคัญกับผู ้ รับบริการและผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย  

ตารางที่ 2 ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล

(n=45)

ข้อ
ระดับการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพของโรงเรียน

ค่าเฉลี่ย

(x)

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ

1. การน�าองค์การ 3.78 0.77 มาก

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3.58 0.71 มาก

3. การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.71 0.77 มาก

4. การวัด การวิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้ 

3.71 0.70 มาก

5. การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ 3.74 0.68 มาก

6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 3.62 0.68 มาก

7. ผลลัพธ์การด�าเนินงาน 3.68 0.63 มาก

ภาพรวม 3.69 0.65 มาก
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4) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้าน

ความรู้ความคิด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้าน

มนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ส่งผลต่อ 

การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้  

5) ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการศึกษาและ 

การสอน ทกัษะด้านมนษุย์ ทักษะด้านความคิดรวบ

ยอด และทักษะด้านความรู้ความคิด ส่งผลต่อ 

การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ 6) ทักษะด้านเทคนิค 

ทกัษะด้านความรู้ความคดิ ทกัษะด้านมนุษย์ ทกัษะ

ด้านความคิดรวบยอด ส่งผลต่อการมุ่งเน้นระบบ

ปฏิบัติการ และ 7) ทักษะด้านความรู้ความคิด 

ทักษะด้านการศึกษาและการสอน และทักษะ 

ด้านเทคนิค ส่งผลต่อผลลัพธ์การด�าเนินงานตาม

ล�าดับ ตามตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 ทักษะการบริหารของผู้บริหารในภาพรวมทุกด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

Model Summary

(n=45)

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate

1 .889a .790 .789 .30042

a. Predictors: (Constant), XTot

b. Dependent Variable: YTot

อภิปรายผลผลการวิจัย 

 1. ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

ในโรงเรยีนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยเป็น 

รายด้านดังนี้ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะ

ด้านมนุษย์ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านความรู้ความคิด

ตามล�าดับ ทั้งนี้เนื่องจากว่าการเป็นผู้บริหารสถาน

ศึกษาท่ีทรงประสทิธิผลในโรงเรยีนมาตรฐานสากล

นัน้ ควรใช้ทกัษะการบรหิารท่ีเหมาะสมตามบทบาท

หน้าท่ี ซึง่ทักษะด้านความคิดรวบยอดถือเป็นทักษะ

ที่ส�าคัญที่สุดท่ีผู ้บริหารสถานศึกษาต้องน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการก�าหนดนโยบายของโรงเรียน  

การวิเคราะห์และก�าหนดขอบข่ายงานโดยบริหาร

งานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน เพ่ือวางแผนงาน 

การจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ 

ความต้องการของชุมชน รวมถึงต้องเข้าใจถึง 

ความสามารถของครูและจัดสรรก�าลังพลเพ่ือ

รองรับภารกิจได้อย่างเหมาะสม และในขณะ

เดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องใช้ทักษะ

ด้านมนุษย์ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การ 

การสร้างขวัญก�าลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือ
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ดึงศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมาย

ของโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

ในการท�างานและตัดสินใจร่วมกัน ตลอดจนเป็น 

ผู้มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและ 

ขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือ

ให้การสนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียน 

นอกจากนี้ผู ้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

จ�าเป็นต้องใช้ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

ในระดับมาก เพ่ือแสดงถึงความเป็นผู ้น�าทาง

วิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นท่ียอมรับ 

ของครูและบุคคลทัว่ไป ตลอดจนสามารถให้ความ

รู ้แก่ครูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษา

ต้องใช้ทักษะด้านเทคนิคในการใช้แผนงานเป็น

เครื่องมือในการบริหารงาน การเลือกใช้เครื่องมือ

เพ่ือประเมนิผลการปฏิบตังิานได้อย่างถูกต้อง และ

น�าข้อมูลสารสนเทศมาใช้บริหารงานได้อย่าง 

เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจยัของ รตันชติ ศรหีลิง่ 

(2558) การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้บริหารมีระดับทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ ทักษะ

ด้านความคดิรวบยอด ทกัษะด้านมนุษย์และทกัษะ

ด้านเทคนิคตามล�าดับ และยังมีงานวิจัยที่มีนัย 

ใกล้เคยีงกันของ มสีบฮั สาเม๊าะ (2558) เรือ่งทกัษะ

การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี มีความ

สามารถในการใช้ทกัษะการบรหิารงานในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ด้านทีม่ากทีส่ดุคือ ผูบ้รหิาร

มีทักษะการบริหารงานด้านมนุษยสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับมากรองลงมา คือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะ

ด้านวิชาการ และทักษะด้านความคิดรวบยอด  

ตามล�าดับ และงานวิจัยของวิวัฒน์ บุญยง (2558) 

เรื่องทักษะการบริหารของผู ้บริหารที่ส ่งผลต่อ

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการ

บริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

นครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 

เรียงล�าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการวินิจฉัย 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้าน 

ความคิดรวบยอดทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะ

ด้านเทคนิค และทักษะการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม

ยังมีงานวิจัยที่มีข้อค้นพบท่ีแตกต่างออกไปของ 

พาเราเต้ (Diane H. Parente : 2012) เร่ืองการ 

เอื้ออ�านวยให้เกิดทักษะเชิงกลยุทธ์: บทบาทของ

ทักษะการบริหารแบบดั้งเดิม (Traditional Skills) 

และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ผลการวิจัย

แสดงให้เห็นว่าทักษะด้านอารมณ์และแบบดั้งเดิม

มีการเสริมและร่วมกันน�าไปสู่การได้มาซึ่งทักษะ

เชิงกลยุทธ์ (Strategic Skills)และยังแสดงให ้

เห็นว่าการมีทักษะด้านอารมณ์อยู่ในตัวอาจช่วย

เพ่ิมพูนทักษะการบริหารแบบดั้งเดิมได้ และงาน

วิจัยของ เรโอ (M.S.Rao : 2013) ท�าวิจัยเรื่องการ

ผสมผสานทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) และ

ทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills) เพื่อมุ่ง

สู ่เส้นทางอาชีพการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว  

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู ้น�าท่ีมีทักษะด้าน 

ความรูแ้ละทกัษะด้านอารมณ์และสงัคม มแีนวโน้ม

ที่จะประสบความส�าเร็จในอาชีพและบรรลุความ

เป็นเลศิขององค์การ ขณะทีง่านวิจยัของ คย์ีอาร์นส 
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(Kevin P. Kearns : 2015) เรื่องทักษะภาวะผู้น�า

ตามความเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ 

ที่ไม่หวังผลก�าไร ผลการวิจัยกลับพพบว่า จากการ

สัมภาษณ์ได้สร้างโครงสร้างทกัษะขึน้ 285 รายการ 

ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้รายงานว่าพวกเขา 

ใช้ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสมัพันธ์ และ

ทักษะด้านความคิดรวบยอด อย่างไรก็ดีพบว่า

ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการสื่อสารและการสร้างความน่าเชื่อถือดู

เหมือนจะเป็นที่แพร่หลายมากในบรรดาทักษะที ่

ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติงานเชิงภาวะผู้น�า

1. ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน

โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยเป็นราย

ด้านดังนี้ การน�าองค์การ การมุ่งเน้นทรัพยากร

มนุษย์ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผลลัพธ์การด�าเนินงาน การมุ่งเน้นระบบ

ปฏิบัติการ และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ 

ตามล�าดับ ท่ีพบเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียน

มาตรฐานสากลใช้เกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการ

ภาครฐั เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการบรหิาร

จัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนโดยมีการบริหาร

จัดการเชิงระบบที่ เชื่อมโยงสัมพันธ ์กันท่ัวท้ัง

องค์การทีมุ่ง่เน้นการน�าองค์การเพ่ือพัฒนาโรงเรยีน

ไปสู ่องค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างความสามารถทาง 

การแข่งขันระดับประเทศ การน�าข้อมูลสารสนเทศ

ไปใช้ประโยชน์และมผีลลพัธ์การด�าเนินการท่ีสะท้อน

ความส�าเร็จของการบริหารจัดการองค ์การ 

อย่างย่ังยืน และยังมีการมุ่งเน้นปัจจัยการบริหาร 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันและ

ความพึงพอใจของครู รวมท้ังส่งเสริมความส�าคัญ

ของการท�างานเป็นทีมเพ่ือการตอบสนองและ 

สร้างความพึงพอใจของผูเ้รยีนและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลการด�าเนินงาน

อย่างเป็นระบบ โดยวเิคราะห์ขีดความสามารถการ

จัดการศึกษาเพ่ือเทียบเคียงกับโรงเรียนคู่พัฒนา

และจัดเรียงล�าดับความส�าคัญในการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมุ่งให้ความส�าคัญกับ

ความต้องการด้านวิชาการและผลสัมฤทธ์ิทาง 

การศึกษาของผู้เรียน ตลอดจนความคาดหวังและ

ความนิยมของผู ้ปกครอง สอดคล้องกับเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2558 : 10) ท่ีสร้างความสอดคล้องไปในทาง

เดียวกันทั้งส่วนราชการ จากตัววัดที่ได้มาจาก

กระบวนการของส่วนราชการที่มีการเช่ือมโยงและ

เสริมซึ่งกันและกัน ตัววัดเหล่านี้ผูกโยงโดยตรงกับ

คุณค่าในมุมมองของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และกับผลการด�าเนินการโดยรวม ดังนั้น

การใช้ตัววัดเหล่าน้ี จึงเป็นกรอบที่ท�าให้กิจกรรม

ต่าง ๆ ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

โดยลดความจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดวิธีปฏิบัติโดย

ละเอยีด หรอืลดกระบวนการจดัการทีซ่บัซ้อนเกินไป 

ตัววัดเหล่านี้จึงเป็นท้ังเคร่ืองมือในการส่ือสาร  

และเป็นวิธีการถ่ายทอดความต้องการของผล 

การด�าเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา 

ความสอดคล้องไปในแนวทาง เดียวกันน้ีท�าให้

มั่นใจว่าส่วนราชการมีความมุ่งหมายที่แน่ชัดและ

เป็นทีร่บัรูท้ัว่ท้ังองค์การ ในขณะเดยีวกันก็สนบัสนุน

ความคล่องตวั การสร้างนวตักรรม และการกระจาย 

อ�านาจในการตดัสนิใจ ดงัเช่นงานวิจยัของ บศุรนิทร์ 

สุจริตจันทร์ (2553) พบว่า รูปแบบองค์การที่มี
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ศกัยภาพการท�างานสงู ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 

คือ ภาวะผู้น�า นวัตกรรมการบริหาร การจัดการ

เชงิกลยุทธ์ การจดัองค์การ ความมุง่มัน่สูค่วามเป็นเลศิ 

ระบบธรรมาภิบาล และการมีพันธมิตรเครือข่าย 

องค์ประกอบทั้ง 7 มีความส�าคัญในการขับเคลื่อน

องค์การจากภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน องค์การ

ต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการในทุกด้าน  

เพ่ือก้าวไปสู ่การเป็นองค์การท่ีมีศักยภาพการ

ท�างานสงู สามารถน�าพาองค์การให้สามาตรแข่งขัน

ได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล มีผลการ

ด�าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพร พงศ์สุวรรณ 

(2553) พบว่าการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการ

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3 โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ

ว่าด้านการบรหิารจดัการทีดี่ ตามหลกัธรรมาภิบาล

มีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการน�าองค์การและ

เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา และการน�าแผน

ยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบติั และเป็นไปในทางเดียวกับ

แนวคิดของ บาดรีและคณะ (Badri and others : 

2018) เรื่องกรอบการท�างานของการปฏิบัติงานที่

เป็นเลิศตามเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประเทศสหรัฐอเมริกา : การทดสอบเชิงประจักษ์

เพ่ือศกึษาเกณฑ์การวัดทีค่รอบคลมุการปฏิบติังาน

ท่ีเป็นเลิศด้านการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าการน�า

องค์การเป็นตวัวขบัเคลือ่นองค์ประกอบท้ังหมดของ

ระบบบลัดทิจ์ (Baldrige) และงานวจิยัของพรบีทูอค

และคัทเชลล์ (Prybutok and Cutshall : 2018)  

เรือ่งรางวัลคณุภาพแห่งชาตปิระเทศสหรฐัอเมรกิา

โดยมีการน�าองค์การเป็นหลัก เพ่ือศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการน�าองค์การ การวิเคราะห์และ

การจัดการข้อมูล การวางแผนทรัพยากรบุคคล  

การจัดการกระบวนการ และการมุ ่งเน้นลูกค้า  

โดยมรีางวัลคณุภาพแห่งชาตปิระเทศสหรฐัอเมรกิา

เป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับองค์การ  

ผลการวิจัยพบว่า การน�าองค์การของผู้บริหารมี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ ตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาตปิระเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้

ยังมงีานวิจยัของ กมลมาลย์ ไชยศริธัิญญา (2559) 

เรือ่งสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผล

ต่อคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 8 ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการบริหารจัดการ

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เรียงล�าดับค ่าเฉลี่ยจากมากไปหาน ้อยดัง น้ี  

การมุ่งให้ความส�าคัญกับผู้เรียน การน�าองค์การ 

การมุง่เน้นทรพัยากรมนษุย์ การจดัการกระบวนการ 

การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้  

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงาน และการ

วางแผนกลยุทธ์ ในขณะที่งานวิจัยของ ยู (Billy 

T.W. Yu :2012) เรื่องกรอบการจัดการคุณภาพ 

เพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร ผลการวิจัยพบว่า 

จากการวิเคราะห์เชิงประจักษ์เก่ียวกับกรอบที่ระบุ

ถึงปัจจยัแปดประการ ได้แก่ วิธีการทีเ่ป็นจริงในการ

ตัดสินใจ การใช้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพ การมุ่งเน้น

ลูกค้า ภาวะผู้น�า การมีส่วนร่วมของผู้คน วิธีการ

ด�าเนินการธุรกิจการเป็นหุ ้นส่วนท่ีมีประโยชน ์

ร่วมกันและผลการด�าเนินงานภายใน กรอบการ

จัดการคุณภาพนี้แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น�าและ 

การมุ่งเน้นลูกค้ามีความส�าคัญมากกว่าท่ีคาดไว้

ก่อนการน�าระบบการจัดการคุณภาพท่ีประสบ
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ความส�าเร็จมาใช้ ส่วนงานวิจัยของเวคเคนแมนน์ 

(Albert Weckenmann : 2015) เรื่องการจัดการ

คุณภาพ – ประวัติและแนวโน้ม ผลการวิจัยพบว่า

มีกระบวนทัศน์ในการจัดการคุณภาพเกิดขึ้น 

ในมุมที่แตกต่าง ความพยายามในปัจจุบันที่จะ

พัฒนาการจัดการระบบคุณภาพให้ครอบคลุมถึง 

“คุณภาพท่ีรับรู้ได้” “การจัดการคุณภาพที่มุ่งเน้น

มนษุย์” และ “การจดัการคุณภาพอัจฉรยิะ” อย่างไร

ก็ตาม ในทางกลับกันมีงานวิจัยของ ไอเดน  

(Jon Iden : 2012) ท�าวิจัยเรื่องการตรวจสอบการ

จัดการกระบวนการในองค์การท่ีมีระบบคุณภาพ : 

การศึกษาหลายกรณี งานวิจัยน้ีกลับพบว่าการ

ลงทุนในระบบคุณภาพยังไม่ส่งผลต่อการจัดการ

กระบวนการ ผู ้บริหารธุรกิจไม่ได้กังวลเก่ียวกับ

กระบวนการทางธุรกิจขององค์การเป็นประจ�า 

ทุกวัน ไม่มีการก�าหนดและวัดผลความรับผิดชอบ

และเป้าหมายในกระบวนการทางธุรกิจท่ีชัดเจน  

ไม่พบการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงอย่างต่อ

เนื่อง ข้อค้นพบเหล่านี้สามารถชี้ให้เห็นว่าผู้บริหาร

มองระบบคุณภาพของพวกเขาเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ี 

ถูกบังคับให้ด�าเนินการแทนท่ีจะเป็นทรัพยากร 

ท่ีมีค่าส�าหรับการจัดการและการพัฒนาองค์การ

ของพวกเขา

 2. ทักษะการบริหารของผู ้บริหารใน 

ภาพรวมทุกด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยสามารถ 

ร่วมกันท�านายการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมได้ร้อยละ 79 

ผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก การใช้ทักษะการ

บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาข้ึนอยู่กับภารกิจ

และแนวทางการบริหารซึ่งการบริหารจัดการ

โรงเรยีนมาตรฐานสากลให้ประสบความส�าเรจ็ต้อง

อาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเก่ียวข้องและจะต้อง

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก  

โดยเฉพาะสงัคมแห่งการเรยีนรูใ้นยุคศตวรรษท่ี 21 

ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ  

ของโลกเข้าด้วยกัน ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาท

อย่างเต็มท่ีและใช้ทักษะการบริหารที่เหมาะสมกับ

การบริหารจัดการระบบคุณภาพในแต่ละด้าน 

เพ่ือน�าพาองค์การสู่ความส�าเร็จได้ สอดคล้องกับ

งานวิจยัของด�ารงค์ รอดสนิ (2553) เรือ่งทักษะการ

บริหารของผู ้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กลุ่มที่ 1 และกลุ่มท่ี 2 

สงักัดส�านักบรหิารงานการศกึษาพิเศษ ผลการวิจยั

พบว่าทักษะการบริหารของผู ้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มที่ 1 

และกลุ่มที่ 2 สังกัดส�านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนการสอน และ

ทักษะด้านความคิดรวบยอด และงานวิจัยของ 

กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา (2559) ได้ท�าวิจัยเร่ือง

สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาทุกด้านส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการ

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวม โดยเรียง

ล�าดับตามอิทธิพลของการส่งผลเป็นรายด้านดังนี้ 

1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิและการพัฒนาตนเองส่งผล 

ต่อการวางแผนกลยุทธ์ การมุ ่งผลสัมฤทธ์ิและ 

การท�างานเป็นทีมส่งผลต่อการน�าองค์การ 3) การ

บริการที่ดีและการพัฒนาตนเองส่งผลต่อการวัด 

การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4) การมุ่ง 

ผลสัมฤทธ์ิและการท�างานเป็นทีมส่งผลต่อการมุ่ง
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ให้ความส�าคัญกับผู้เรียน 5) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ส่งผลต่อการมุ ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ การมุ ่ง 

ผลสัมฤทธ์ิส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ และ  

7) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิส่งผลต่อการประเมินผลลัพธ์

การด�าเนินงาน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ ลาช 

(Josep Llach : 2016) เรื่องผลกระทบของการ

จัดการคุณภาพต่อผลการด�าเนินงานในบริบท 

ต่าง ๆ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญ

ของความมุ ่งมั่นในการน�าระบบคุณภาพไปใช้ 

นอกจากน้ีการน�าระบบคณุภาพไปใช้ยังส่งผลดีต่อ

การด�าเนินงานและพฤติกรรมของพนักงานและ

ลกูค้า อย่างไรก็ตามมเีพียงผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาก

การรับรู ้ของลูกค้าต่อคุณภาพของบริการส่งผล 

ต่อผลการด�าเนินงานขององค์การ อีกทั้งยังได้ม ี

การวิเคราะห์ด้านบรบิทเพ่ือตรวจสอบว่าปัจจยัด้าน

บริบทต่าง ๆ เช่น การรับรองมาตรฐานการจัดการ

คณุภาพและทศันคตเิชงินวตักรรมของทีมผูบ้รหิาร

สามารถปรับเปลี่ยนผลลัพธ์การด�าเนินงานได้ 

ข้อเสนอแนะ

 1. ผู ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

มาตรฐานสากล ควรน�าผลจากการวิจัยที่พบว่า

ทักษะด้านความรู ้ความคิด ทักษะด้านเทคนิค  

และทักษะด้านการศกึษาและการสอน เป็นตวัแปร

ที่มีอิทธิพลการส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบ

คณุภาพในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวแปร

ทั้งสามตัวนี้ยังมีอิทธิพลการท�านายการบริหาร

จัดการระบบคุณภาพด้านผลลัพธ์การด�าเนินงาน 

ดังนั้น ผู้บริหารควรใช้ทักษะด้านความรู้ความคิด 

โดยน�าความรู ้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช ้

ในการปฏิบัติงาน ควรพัฒนาแนวคิดและองค ์

ความรูก้ารบรหิารใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาโรงเรยีน 

ตลอดจนน�ามาก�าหนดทิศทางการบริหารงาน 

เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของโรงเรียน และในส่วนของ

ทักษะด้านเทคนิค ผู้บริหารควรใช้แผนงานเป็น

เครื่องมือ น�าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ใน

การบรหิารงานและการตดัสนิใจทางการบรหิารรวม

ถึงเลือกใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมเพ่ือประเมินผล 

การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ นอกจากน้ีควรให้ความ

ส�าคญักับการใช้ทกัษะด้านการศกึษาและการสอน 

โดยผู้บริหารควรเป็นผู้น�าทางวิชาการที่มีความ

เชีย่วชาญและเป็นท่ียอมรบัของครูและบคุคลทัว่ไป

รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการที่ โดดเด ่นเป ็นที่

ประจักษ์ในแวดวงการศึกษาอีกด้วย 

 2. ผู ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

มาตรฐานสากล ควรน�าผลจากการวิจัยทักษะ 

ด้านความรู้ความคิด ที่พบว่าผู้บริหารสร้างสรรค์

และพัฒนาผลงานเพ่ือให้เกิดผลดต่ีอโรงเรยีนอย่าง

ต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง

ไปปรับปรุงพัฒนาให้อยู ่ในระดับที่สูงข้ึน โดย 

ผูบ้รหิารควรแสดงออกถงึเชาว์ปัญญาอนัชาญฉลาด

ในการเป็นผู้น�าที่มีประสิทธิภาพให้เป็นท่ีประจักษ์

เพ่ือรักษามาตรฐานสากลของโรงเรียนให้คงอยู่

ตลอดไป

 3. ผู ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

มาตรฐานสากล ควรน�าผลจากการวิจัยการบริหาร

จัดการระบบคุณภาพด ้านการวางแผนเชิ ง

ยุทธศาสตร์ ที่พบว่าผู ้บริหารวิเคราะห์จุดแข็ง  

จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของโรงเรียนด้วย 

เคร่ืองมอืท่ีเหมาะสมมค่ีาเฉล่ียน้อยท่ีสุดอยู่ในระดบั

ปากลาง ไปปรับปรุงพัฒนาให้อยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน 

โดยเลอืกใช้เคร่ืองมอืท่ีเหมาะสมกับบรบิทโรงเรยีน

รวมท้ังควรส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของครูและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีโอกาสร่วมวิเคราะห์และ
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