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การวิเคราะห์ปัจจัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ
สถานศกึษาเอกชนเพือ่รับรางวลัพระราชทาน
Analysis of Administrative Factor and Best Practice for Private Schools 
Toward the Royal Award Requisition

โด่งสยาม  โสมาภา1

บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) การศึกษาปัจจัยในการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2.) วิเคราะห์ และค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เอกชนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 3) ประเมินความเหมาะสมของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารสถานศึกษาเอกชน
เพื่อรับรางวัลพระราชทานตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการ
หรือผู้แทนผู้อ�านวยการที่ได้รับมอบหมายจ�านวน 302 คนจากโรงเรียนเอกชน 1,064 แห่ง สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นที่
มีความเชื่อมั่น .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test และ การวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงส�ารวจ
  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยและแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัล
พระราชทานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วยสองด้าน คือ ด้านที่หนึ่ง ด้านการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่
ความเป็นเลิศมีเจ็ดปัจจัยได้แก่ 1) การมีผู้น�ามีความเป็นมืออาชีพ 2) สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ 
เหมาะสม 3) การมุ่งเน้นในการจัดการเรียนการสอน 4) การมีเป้าหมายการสอนที่ชัดเจน 5) การมีการติดตามความ
ก้าวหน้า 6) การมุ่งความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 7) การเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ 65 แนวปฏิบัติ และ
ด้านที่สอง ด้านการบริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อรับรางวัลพระราชทานมีห้าปัจจัยได้แก่ 1) คุณภาพนักเรียน 2) การบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ 3) การบริหารการจัดการ 4) บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 5) ความดีเด่นของสถาน
ศึกษา และ 51 แนวปฏิบัติ

ค�ำส�ำคัญ : แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ, การบริหารจัดการ, สถานศึกษาเอกชน, รับรางวัลพระราชทาน 

Abstract
  This research is a mixed methodology with the purposes to 1) Study the factor of  private school 
administration toward Royal Award requisition. 2)Analyzeand explore best practices on private school 
administration toward Royal Award requisition. 3) Verify best practices on private school administration 
toward Royal Award requisition. The sample of this research were from stratified random sampling 
which were the school’s registered, principal, vice principal or the assigned person from the principal 
with the total number of 302 persons from 1,064 private school in Bangkok and suburb under the Office 
of the Private Education Commission. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
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researcher with .96 reliability. The data was analyzed through  mean ( x ) standard deviation (S.D.) t- test 
and exploratory factor analysis (EFA).
  The result of the research indicated that the factors and best practices of private schools toward 
the Royal Award requisition consist of two aspects. The first aspect was the administrative factors for 
excellence of private schools with seven factors which were 1) Professional leadership 2) Appropriate 
school environment 3) Emphasis on teaching process 4) Clarify teaching objective 5) Progressive moni-
toring policy 6) Community relationship 7) Child centered and 65 best practices. The second aspect was 
the administrative factors of private school toward the Royal Award requisition with five factors which 
were 1) Student’s quality 2) Curriculum and academic management 3) Administration and management 
4) Personal management 5) School’s rewards and identity and 51 best practices .

Keyword :   Best practice, Administration, Private school, The Royal award

บทน�า
  ในสภาวะแห่งการแข่งขันและโลกในยุคแห่งคุณภาพ 
คงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน อิทธิพลของปัจจัย
คุณภาพรอบตัวมีผลอย่างยิ่งในการด�ารงชีวิตของเราใน
ปัจจุบัน ศาสตร์การบริหารก็เช่นกัน ได้รับอิทธิพลมาจาก
หลายสาขาวิชาผสมผสานกันในลักษณะสหวิทยาการ และ
ยังมีการน�าทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรในปัจจุบันน้ีมากขึ้น 
(ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, 2546) และเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วโลกว่า แนวปฏิบัติในการบริหารที่ดีที่สุด คือการมุ่งเน้น
สู่คุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เกิดกับองค์กร
เช่นเดียวกับองค์กรทางการศึกษาท่ีให้ความสนใจและน�า
แนวคิดและหลักการของระบบการบริหารคุณภาพและ
การประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(ส�านักทดสอบทางการศึกษา, 2545) โดยก�าหนดไว้ในพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหาร 
การศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 ก�าหนดให้มีการออก

กฎหมายทางการศึกษา ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยได้มี
การปฏิรูปการศึกษาโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมุ่งเน้น
ให้มีแนวทางในการจัดการศึกษาให้เกิดการพัฒนาด้าน
คุณภาพอย่างสูงสุดในตัวผู้เรียน
  โรงเรียนเอกชนหรือสถานศึกษาเอกชนได้เข้ามามี
บทบาทในระบบการจัดการศึกษาของไทยตั้งแต่ในอดีตมา
เป็นเวลานาน ท้ังด้านการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยหรืออาจกล่าวได้ว่า การศึกษา
เอกชนมีมาก่อนการศึกษาของรัฐ เมื่อมีการตราพระราช-
บัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 โดยในการบริหาร
จัดการนั้น ภาคเอกชนต้องมีการพัฒนาเพื่อให้อยู่รอดตาม
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการตรา
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 เป็นกฎหมาย
ฉบับแรกจึงเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเอกชนซึ่งตั้งขึ้นในสมัยนั้น
เป็น “โรงเรียนราษฎร์” ซึ่งตามนัยของกฎหมายฉบับนี้
หมายถึง “สถานที่อันเอกชน คนใดคนหนึ่งให้การศึกษาแก่
หมู่นักเรียน” ภายหลังประกาศพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2464 และจุดมุ่งหมายที่จะขยายการศึกษา
ให้แพร่หลาย ประกอบกับได้มีการรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานของโรงเรียนราษฎร์ให้เท่าเทียมกับโรงเรียนของ
รัฐ ท�าให้มีโรงเรียนราษฎร์เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จากนั้น
จึงได้มีการประกาศใช้ประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร์ฉบับที่ 2 ขึ้นใน พ.ศ. 2479 เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
พระราชบัญญัติฉบับเดิม โดยมีการเพิ่มอ�านาจของรัฐ ใน
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การลงโทษโรงเรียนราษฎร์ที่ปฏิบัติผิดพระราชบัญญัตินี ้
(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548: 11)
  การศึกษาไทยได้มีความพยายามในการส่งเสริม
สถานศกึษาให้ก้าวสูค่วามเป็นเลศิมาโดยล�าดบั เช่น โครงการ 
หนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียนดีประจ�า
ต�าบล โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน
เป็นต้น โรงเรียนคุณภาพดังกล่าวมุ่งให้เกิดการพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศและเกิดความ
เสมอภาคในการให้บริการทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน
และได้มาตรฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) อนึ่ง
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้
ส่งเสริมคุณภาพโดยจัดท�าระบบบริหารจัดการคุณภาพใน
รูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น
ระบบที่สามารถพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ ซึ่ง
ระบบบริหารคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลได้อิงแนว 
ทางการด�าเนินงานมาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award: TQA) ที่มีพื้นฐานเทคนิค เช่น
เดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของหลายประเทศ ในชื่อที่
แตกต่างกัน เช่น สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นแบบ เรียกว่า 
MalcomBaldrige National Quality Award (MBNQA) 
ออสเตรเลีย เรียกว่า Australia Business Excellence 
Award (ABEA) สิงคโปร์เรียกว่า Singapore Quality 
Award (SQA) ญี่ปุ่นเรียกว่า Japan Quality Award (JQA) 
และสหภาพยุโรป เรียกว่า European Quality Award 
(EQA) จะเห็นได้ว่าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้
ให้ความส�าคัญกับการบริหารสถาน ศึกษาเพื่อเน้นคุณภาพ
อย่างยิ่ง ในบริบทแห่งความเป็นไทย มาตรฐานการจัดการ
ศึกษาของสถาน ศึกษาจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับ
การสร้างผลผลิตสู่ผู้เรียนที่มีมาตรฐานและความเป็นไทย
สอดแทรกอยู่รางวัลแห่งคุณภาพ ความภาคภูมิและความมี
มาตรฐานอีกอย่างหน่ึงของการจัดการศึกษาในประเทศไทย 
ที่หน่วยงานด้านการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือ รางวัลพระราชทาน ซึ่ง
เป็นพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั พระราชทานแนวพระราชด�าร ิ
ด้านการศึกษาให้แก่นักการศึกษา สถาบันการศึกษา ส่วน
ราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลกลุ่มต่างๆ อย่างกว้าง-
ขวางและสม�่าเสมอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสน
พระราชหฤทัย และให้ความส�าคัญเสมอกับงานด้านการ

ศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเรื่องของการ
พัฒนาคนโดยตรง ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน        
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2510 ความตอนหนึ่ง
ว่า 
  ...งานด้านการศึกษาเป็นงานส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง
ของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้น
อยู่กับการศึกษาของชาติเป็นข้อใหญ่ ตามข้อเท็จจริงที่ทราบ 
กันดีแล้ว ระยะนี้บ้านเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วทั้งมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นด้วยว่า พลเมืองของ
เราบางส่วนเสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจซ่ึง
เป็นอาการที่น่าวิตก ถ้าหากยังคงเป็นอยู่ต่อไป เราอาจจะ
เอาตัวไม่รอด ปรากฏการณ์เช่นนี้ นอกจากเหตุอื่นแล้วต้อง
มีเหตุมาจากการจัดการศึกษาด้วยอย่างแน่นอน เราต้องจัด
งานด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น...

ความส�าคัญของปัญหาของงานวิจัย
  แม้ว่าบริบทจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สิ่งที่อธิบาย
ความส�าเร็จของประเทศได้ก็คือ คุณภาพของคนที่ได้รับการ 
ศึกษา ประเทศใดมีก�าลังคนที่มีการศึกษาสูงก็ย่อมหวังสติ
ปัญญาความคิดและพลังสร้างสรรค์จากประชาชนได้มาก
เป็นเงาตามตัว การศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา
บุคคลให้เป็นพลังในการเสริมสร้างประเทศ  ดังที่ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2547) ได้อัญเชิญพระ
ราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
แนวพระราชด�าริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา เมื่อวัน
ที่ 22 กรกฎาคม 2520 ไว้ดังนี้  
  ...การศึกษาเป็นเครื่องมืออันส�าคัญในการพัฒนา
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและ
คุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมท�าได้สะดวกราบรื่น 
ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว...
  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารง
ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ความ 
มุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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เป็นแนวทางแห่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2545-2559)
  ปัจจุบันมีกระแสการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นคุณภาพ
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและการบริหารงานวิชาการของ 
สถานศึกษาอย่างแท้จริง แม้สาระส�าคัญที่น�ามาประเมิน
สถานศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะครอบคลุมทุกด้านแล้ว
กต็ามซึง่ประกอบตวัตวัชีว้ดัด้านต่างๆ ของส�านกังานมาตรฐาน 
การศึกษา (สมศ.) แต่เพื่อให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้ง 
น�าหลักวิธีการประเมินผลท่ีทันสมัยมาใช้ในการประเมิน
และคัดเลือก จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมิน
และคูม่อืประเมนิรางวลัพระราชทานขึน้ โดยเริม่ใช้เมือ่ปีการ
ศึกษา 2546 ต่อมาได้ปรับปรุงอีกครั้งเมื่อปีการศึกษา 2550 
และครั้งล่าสุดปีการศึกษา 2553
  การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีได ้รับรางวัล
พระราชทาน นับว่าได้มาตรฐานในระดับหนึ่ง เนื่องจากจะ
ต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวการคัดเลือก
ตามระเบียบการพระราชทานรางวัลแก่สถานศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการในด้านต่างๆ ดังนี้ คุณภาพนักเรียน
การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การบริหารการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร ความดีเด่นของ
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 22) ซึ่งการที่ผู้
บริหารจะด�าเนินการให้สถานศึกษาของตนประสบความ
ส�าเร็จและเกิดประสิทธิผล สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กล่าวมาจนได้รับรางวัลพระราชทานนั้น คงไม่สามารถ
ด�าเนินการแต่เพียงผู้เดียวได้จะต้องได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากบุคลากรทุกฝ่าย
  สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทานนับเป็น
สถานศึกษาต้นแบบหรือสถานศึกษาตัวอย่างในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาโดยทั่วไปได้เป็นอย่าง
ดีในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมามีนักการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
ปัจจัยที่ส ่งผลให้โรงเรียนมีความส�าเร็จในการบริหาร
โรงเรียนไว้อย่างแพร่หลาย เช่น โบรคคอฟและคณะ (Broo-
koves & other : 1978), เอ็ดมอนด์ (Edmonds,1979), 
คาร์เมอร์รอน และเวดเทนด์ (Cameron & Whetten, 

1982), เปอร์คีย์ และสมิต (Purkey & Smith, 1983) และ
สเทียร์, อังสัน และ มาวด์เดย์ (Steers, Ungson & Mow-
day, 1985) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพและ
ประสบความส�าเร็จ คือภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน 
เป้าหมายทางวิชาการชัดเจน มีบรรยากาศทางวิชาการการ
บริหารโรงเรียน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน การบริหารและสนับสนุน การตั้งความคาดหวัง
ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไว้สูง การติดตามความก้าวหน้า 
ทางการเรียนของนักเรียนอย่างสม�่าเสมอ ลักษณะโครงสร้าง 
องค์กรและเทคโนโลยี ลักษณะและทักษะของผู้บริหาร การ 
เพิ่มศักยภาพครูผู้สอน การส่งเสริมคุณภาพของนักเรียน 
การด�าเนินการตามนโยบายและสภาพแวดล้อมภายนอก
ซึ่งได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน องค์กร 
ทั้งภาครัฐ/เอกชน และหน่วยงานปกครองในท้องถิ่น ความ
ส�าเร็จของสถานศึกษาเป็นผลจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษาที่เกื้อกูลและส่งเสริมท�าให้สถานศึกษามี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน (ส�านักทดสอบทางการศึกษา, 2555)
  ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศทั้งโรงเรียน
เอกชนในระบบ มาตรา 15 (1) และโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบ 15 (2) มีจ�านวน 12, 517 แห่ง (ส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2556) จากจ�านวน
โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
จ�านวน 398 แห่งนั้น ประกอบไปด้วยโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ มาตรา 15 (1) และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 15 
(2) ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท 
สามัญเพียงประเภทเดียว (ระดับก่อนประถมศึกษา ประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษา) จะพบว่ามีเพียง 146 แห่งที่ได้รับ
รางวัลพระราชทานอันทรงเกียรติดังกล่าวนี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ของโรงเรียนทั้งหมดที่ได้รับรางวัลพระราชทานคือ ประมาณ 
ร้อยละ 4.3 หรือ ร้อยละ 1.16 ของโรงเรียนเอกชนทุก
ประเภททั่วประเทศ
  หากพิจารณาให้ลึกลงไปในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจะพบว่าโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญที่อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ�านวน 1,064 แห่ง 
ประกอบด้วย โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพหมานคร 725 
แห่ง และปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐมจ�านวน 47 แห่ง 
จังหวัดสมุทรปราการจ�านวน 101 แห่ง จังหวัดสมุทรสาคร
จ�านวน 22 แห่ง จังหวัดปทุมธานีจ�านวน 78 แห่ง และ
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จังหวัดนนทบุรีจ�านวน 91 แห่ง (ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2556) (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 
เมษายน 2556) จะพบว่า มีจ�านวนโรงเรียนทั้งหมด 1,064 
แห่ง และในจ�านวนดังกล่าวนี้ มีโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญที่รับรางวัลพระราชทานเพียง 72 แห่ง คิดเป็นสัดส่วน
ร้อย 0.6 ของโรงเรยีนเอกชนทัง้หมดทัว่ประเทศ หรอื ร้อยละ 
6.76 ของโรงเรยีนเอกชนประเภทสามญัศึกษาในเขตกรงุเทพ 
และปริมณฑล
  โรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลถึงแม้จะมีความพร้อมสูงในศักยภาพด้านต่างๆ 
ไม่ว่าระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบสื่อสารและระบบ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่า
ปริมาณสัดส่วนของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานยัง
อยู่ในปริมาณที่ต�่ามาก ถึงแม้กระทรวงศึกษาธิการจะมีการ 
กระตุ้นและจูงใจให้โรงเรียนและสถานศึกษาเอกชนเข้าร่วม 
ในการประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานอย่างต่อ
เนื่องมาโดยตลอดก็ตาม ซึ่งอาจมีสาเหตุจากในบางโรงเรียน 
อาจมีปัจจัยในกระบวนการบริหารการจัดการที่จ�ากัด หรือ
อาจขาดแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุ
ผล ซึ่งหากมีแนวทางในการด�าเนินการในการบริหารจัดการ 
ดังกล่าวปริมาณโรงเรียนเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
อาจมีจ�านวนในสัดส่วนที่สูงขึ้นได้
  จากความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ และ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เอกชนประเภทสามัญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้มาน�าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัล
พระราชทานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาปัจจัยในการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
  2.   เพื่อวิเคราะห์ และค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
  3.   เพื่อประเมินความเหมาะสมของแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการบริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน

  กำรทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
 	 ความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
  การวิเคราะห์ปัจจัย หรือบางครั้งเรียกว่า การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นเทคนิคท่ีจะจับกลุ่มหรือรวม
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ไว้ในกลุ่มหรือ Factor เดียวกัน 
ตัวแปรที่อยู่ใน Factor เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันมาก 
โดยความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นในทิศทางบวก (ไปในทาง
เดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทางตรงกันข้าม) ก็ได้ ส่วน
ตัวแปรที่อยู่คนละ factor จะไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือ มี
ความสัมพันธ์กันน้อยมาก (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ 
ตัวแปรหลายตัว ที่ได้มีการน�าไปใช้ในแทบทุกวงการวิชาการ 
ไม่ว่าจะเป็นในวงการสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา รัฐศาสตร ์
ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยาและโบราณคดี จิตวิทยา
สังคม หรือในวงการวิทยาศาสตร์ รวมถึงในวงการการศึกษา 
เป็นต้น
  กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบถือก�าเนิดขึ้น
มาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดย Spearman (1904) แต่
การวิเคราะห์องค์ประกอบในสมัยนั้นยังเป็นวิธีการที่ยุ ่ง
ยาก ซับซ้อนและเสียเวลามากในการวิเคราะห์ ดังนั้น การ
วิเคราะห์องค์ประกอบจึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายในหมู่นัก
วิจัยสมัยนั้นจนกระทั่งคอมพิวเตอร์ได้ถือก�าเนิดขึ้นมาและ
ตามมาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยเหลือในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ดังนั้นการวิเคราะห์จึงได้แพร่หลาย
ออกไปในหมู่นักวิจัยกันอย่างกว้างขวาง
  Daniel (1988) ได้พูดถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ไว้ว่า “การวิเคราะห์องค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อใช้
ตรวจสอบโครงสร้างของชุดตัวแปรและเพื่อใช้อธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรในรูปของจ�านวนที่น้อยที่สุดของ 
ตัวแปรแฝงที่สังเกตไม่ได้ ซึ่งตัวแปรแฝงที่สังเกตไม่ได้เหล่า
นี้จะถูกเรียกว่า “องค์ประกอบ ”
  Joreskog and Sorbom (1989) ได้อธิบายว่า 
“แนวคิดท่ีส�าคัญภายใต้รูปแบบของการวิเคราะห์องค์
ประกอบ คือ มีตัวแปรบางตัวที่ไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้
โดยตรง หรอือาจเรยีกได้ว่าเป็น ตวัแปรแฝงหรอืองค์ประกอบ 
ตัวแปรที่ไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรงนั้น สามารถ
อ้างอิงได้ทางอ้อมจากข้อมูลของตัวแปรที่สังเกตได้ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเป็นกระบวนการทางสถิติส�าหรับ
เปิดเผย ตัวแปรแฝงที่มีอยู่ โดยศึกษาผ่านความแปรปรวน
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ระหว่างชุดของตัวแปรที่สังเกตได้” แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
  การบริหารสถานศึกษาสู ่ความเป็นเลิศหรือการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับแนวคิดของผู้บริหาร
สถานศกึษา เพราะฉะนัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะต้องทบทวน 
บทบาทและพัฒนาสมรรถนะ แนวคิดในการบริหาร การ
ปรับใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพ
  ควำมหมำยของควำมเป็นเลิศ
  ความหมายของความเป็นเลิศ มีความหมายหลาย
ด้านและเป็นการยากที่คนส่วนใหญ่จะเห็นพ้องต้องกันให้
เป็นกรอบมโนทัศน์ที่เป็นสากล 
  อุไรพรรณ  เจนวาริชยานนท์ (2536) กล่าวสรุปไว้
ว่าการมองความเป็นเลิศหรือคุณภาพจะแตกต่างกันไป
กล่าวคือทางด้านเศรษฐศาสตร์ จะมองคุณภาพในเชิงความ 
สัมพันธ์ของปัจจัยน�าเข้าและผลผลิตโดยดูว่าผลผลิตที่ได้
ออกไปนั้นอยู่ในความต้องการของแรงงานตลาดมากน้อย
เพียงใด คุ้มค่ากับการลงทุนการผลิตหรือไม่ ส�าหรับทางการ 
ศึกษาจะมองคุณภาพในลักษณะของประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน ความสามารถ 
ของนักเรียนในการแก้ปัญหาวิเคราะห์
  Peters, Waterman and Phillips (1980) และ 
Longman (1987) ให้ความหมายความเป็นเลิศ (excel-
lence) ว่า หมายถึง คุณภาพ
  Donabedian (1980) เห็นว่าหมายถึงการมีคุณภาพ 
สูง
  พจนานุกรมของ Webster (1981) ให้ความหมาย 
ความเป็นเลศิ (excellence) ว่า หมายถงึสิง่ทีด่ทีีส่ดุ สมบรูณ์ 
ที่สุด หรือการกระท�าที่ประกอบด้วยคุณภาพสูงสุดจนเป็น
ที่ยอมรับของคนทั่วไป 
  BNET Business Dictionary (2000) ให้ความ
หมายความเป็นเลิศ (excellence) ว่าหมายถึง การแสดง
สถานะผลส�าเร็จขององค์การท่ีบ่งบอกถึงการเป็นองค์การ
ทีด่ทีีส่ดุ ทีเ่หนอืชัน้กว่าคูแ่ข่งอืน่หรอืเป็นองค์การทีไ่ด้เปรยีบ 
ในการแข่งขัน สามารถยึดครองตลาดในธุรกิจงานประเภท
เดียวกันได้มากกว่าอย่างยั่งยืน
  Sentell (1994) ให้ความหมายความเป็นเลิศของ
องค์การว่า หมายถึง องค์การที่มีสมรรถนะ ในการบริหาร
จัดการ มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ บริการและผลผลิต

ขององค์การมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคมีเกณฑ์ 
โดยที่ Cobb (2003) เห็นว่าเป็นองค์การที่มีการด�าเนินงาน
ที่ประสบผลส�าเร็จอย่างดีเยี่ยม สอดคล้องกับส�านักงาน
มาตรฐานการศึกษาของประเทศอังกฤษ (Office for 
Standard in Education: OFSTED) (2007) ให้นิยาม
ความเป็นเลิศ (excellence) ว่าหมายถึงยอดเยี่ยมดีเด่น 
อยู่ระดับที่หนึ่ง มีประสิทธิภาพระดับสูงในด้านความรวดเร็ว
และความก้าวหน้าของกระบวนการ
  ลักษณะควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำ
  การอธิบายลักษณะความเป็นเลิศของสถานศึกษา
นั้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้ค�าที่แตกต่างกันแต่มีความหมายที่
คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่นในต่างประเทศเรียกรูปแบบ
ของสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศ/ลักษณะความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาว่า effective school, efficient school, 
successful and high-successful school, high-      
performing school, world class school และ school 
excellence model เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยเรียก
ตามรูปแบบที่ก�าหนดเฉพาะเช่นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน
สากล สถานศกึษาทีม่คีวามอจัฉรยิะ สถานศกึษาทีม่คีณุภาพ 
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาสมบูรณ์แบบ 
สถานศึกษาตามโครงการหน่ึงอ�าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน 
สถานศึกษารางวัลโรงเรียนพระราชทาน หรือ โรงเรียนดีเด่น 
เป็นต้น ตลอดจนรูปแบบของสถานศึกษาที่มีตามระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ Mckensey (2010) ได้แก่ 
good school, great school, excellent school เป็นต้น
  บทบำทกำรสร้ำงคุณภำพโรงเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ
  คุณภาพของโรงเรียน/สถานศึกษาเป็นประเด็น
ปัญหาหนึ่งที่สังคมไทยก�าลังให้ความส�าคัญในอันดับต้น ๆ 
กระทรวงศึกษาธิการก�าลังพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพ
ของโรงเรียน/สถานศึกษาด้วยการปฏิรูปการศึกษา ตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็น
กฎหมายแม่บทที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และเพื่อ
หาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขวิกฤตในเรื่องคุณภาพการ
ศึกษาโดยรวม ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาโรงเรียนก็คือผู้บริหารโรงเรียนนั่นเอง 
  รัญจวน  อินทรก�าแหง (2537 อ้างใน สงบ  
ประเสริฐพันธ์, 2543: 79) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้น�าสถานศึกษา
ทุกระดับมีบทบาทความรับผิดชอบอย่างส�าคัญ ตั้งแต่ครู
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ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ�านวยการ เพราะเป็นผู้ที่มีอ�านาจ
สูงสุดในสถานศึกษาน้ันท้ังในการสร้างสรรค์และในการ
ท�าลาย
  สงบ ประเสริฐพันธ์ ( 2543: 90) ได้กล่าวถึงบทบาท
ของผู้บริหารทั้ง ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อ�านวยการที่มี
ต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/สถานศึกษา ไว้อย่างน่า 
สนใจว่า
  ...ยุคโลกาภิวัตน์ ความรู้คืออ�านาจ ดังนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนในยุคปัจจุบันจะต้องสร้างภาพพจน์ใหม่ให้เป็น
ผู้น�าทางวิชาการ มีหน้าที่ในการน�าแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ต้องท�าตัว
เป ็นผู ้จุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่จะต้องน�าให้
บุคลากรในโรงเรียนได้ตระหนักและให้ความส�าคัญทั้งงาน
วิชาการ งานวิจัย ศึกษาหาความรู้...
  การสร้างและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเพื่อก้าว
สู่ความเป็นเลิศนั้น ถือได้ว่าเป็นบทบาทภารกิจของผู้บริหาร 
โดยตรง
  สุพล วังสินธิ์ (2537: 66 – 67) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนคือผู้น�าความเป็นเลิศมาสู่โรงเรียน โดยค่อย ๆ 
ก�าหนดระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนให้
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งมาตรฐานของตนเองและมาตรฐานที่ใช้กับ
ผู้อื่น การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศจะต้องก�าหนด
นโยบายและสร้างบรรยากาศการบริหารไปพร้อม ๆ กัน    
ผู้บริหารต้องมีทักษะความสามารถพื้นฐานส�าคัญ 6 ประการ 
คือ 1) มีความคิดสร้างสรรค์ลึกซึ้ง 2) การมีความรู้สึกไว 
3) การมองการณ์ไกล 4) การเปลี่ยนแปลงได้ 5) การมุ่งมั่น 
และ 6) การอดทน
  ควำมเป็นมำของกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับ
รำงวัลพระรำชทำน 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตร
ที่ยาวไกล ทรงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา พลเมืองให้มี
คุณภาพด้วยการให้การศึกษา นับตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ 
ด้วยทรงเห็นว่าการศึกษาท�าให้ประชาชนสามารถพึ่ง
ตนเองได้ และมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน ์
ทั้งส่วนบุคคลและประเทศชาติ ดังจะเห็นได้จากพระบรม
ราโชวาทที่ได้พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน ณ ศาลา
ดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2504 ความว่า

  …การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความ
รู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคม
บ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน
พอเหมาะกับทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมี
พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งธ�ารงรักษาความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด...”
  ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงส่งเสริมสนับสนุนการ
ศกึษาสบืเนือ่งตลอดมาจนถงึปัจจบัุน งานรางวลัพระราชทาน 
เป็นเพียงตัวอย่างเดียวในหลาย ๆ พระราชกรณียกิจที่ได้
ทรงปฏิบัติไว้เป็นจ�านวนมาก
  พระราชด�าริที่ได้พระราชทานรางวัลให้แก่ นักเรียน
และผู ้ บริหารสถานศึกษานี้ เกิ ดขึ้ น เ ม่ือคราวเสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเป ิดงานแสดงศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัล
แก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษา 
ดีเด่น ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2506 โดยมีพระราชปรารภกับ หม่อมหลวงปิ่น มา- 
ลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนั้นใจความ 
ว่า “มีนักเรียนจ�านวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความ
มานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่ง
จัดการศึกษาดีจนนักเรียนสอบได้ผลดีมากเป็นส่วนรวม 
นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้
รับพระราชทานรางวัล” ทั้งนี้ ได้ก�าชับว่าหากพิจารณาแล้ว
ได้ผลประการใด มีพระราชประสงค์จะทรงทราบด้วย 
  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความส�าคัญกับ
การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทรงเล็งเห็นประโยชน์ในการสร้าง
ขวัญและก�าลังใจให้แก่ผู้ที่มุมานะพากเพียรกระท�าดีดังนั้น 
แม้พระราชภารกิจในด้านอื่นจะมากขึ้นโดยล�าดับ จนมิอาจ
จะปลีกเวลามาพระราชทานรางวัลได้ก็ได้ทรงมอบพระราช
ภารกิจน้ีแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ปฏิบัติสืบมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จวบจนปัจจุบัน (พ.ศ. 
2548)

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง
  1. ตวัอย่างทีใ่ช้ในการสนทนากลุม่ (Focus Group) 
เพื่อวิเคราะห์และค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 8 คน ได้แก่ ผู้บริหาร
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โรงเรียนเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถม
ศึกษาจ�านวน 3 คน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาจ�านวน 3 คน กรรมการ
พิจารณาผลรางวัลโรงเรียนคุณภาพจ�านวน 1 คน และ
กรรมการประเมินผลโรงเรียนพระราชทานจ�านวน 1 คน 
  2. การตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติท่ีเป็น
เลศิในแต่ละปัจจยั ประชากรคอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดจ�านวน 849 
คน เลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น การก�าหนดขนาด 
ของตัวอย่าง โดยอาศัยเกณฑ์ตามตารางของ (Krejcie and 
Morgan) ได้ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจ�านวน 
302 คน
  3. การประเมินความเหมาะสมของแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ประชากรคือ ผู้บริหารของสถานศึกษาเอกชนใน
เขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑลที่ ได ้ รับรางวัล
พระราชทาน จ�านวน 72 แห่ง (ส�านักทดสอบทางการศึกษา, 
2555) ผู้วิจัยเลือกประชากรทั้งหมดในการเก็บข้อมูล

วิธีด�าเนินการวิจัย
  วิธีการด�าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเอกชนเพ่ือรับรางวัลพระราชทานประกอบ
ด้วย 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก�าหนดปัจจัยในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็น
เลิศ 2) สังเคราะห์ปัจจัยในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
เป็นเลิศ
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ และค้นหาแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานจากการสังเคราะห์ปัจจัยในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ และ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม 2) น�า
ข้อมูลจาการสนทนากลุ่มสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน แบบสอบถามเป็น
มาตรวัด 5 ระดับ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศในแต่ละปัจจัย ท้ังน้ีได้อาศัยเทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบ 
  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของแนว
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
  เป็นการประเมินความเหมาะสมของแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับ
รางวัลพระราชทานว่ามีความเหมาะสมในการน�าไปปฏิบัติ
มากน้อยเพียงใด โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จากเหมาะสมที่สุด (5) ไปถึงเหมาะสม 
น้อยที่สุด (1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพ (concur-
rent validity) ด้วยการใช้เทคนิคกลุ่มตัวอย่างทางเดียว  
(t-test for one sample) และพิจารณาความเหมาะสม
ของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล
  ในขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ และค้นหาแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับ
รางวัลพระราชทานจากการจัดสนทนากลุ่มเพื่อค้นหาและ
พัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในแต่ละปัจจัยนั้นได้วิเคราะห์ด้วย
สถิติพื้นฐานได้แก่ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติตรวจสอบปัจจัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : 
PCA) และหมุนแกนแบบออโธโกนอล (Orthogonal Ro-
tation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) เกณฑ์ที่ใช้
ในการตัดสินแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศพิจารณาจากค่าน�้าหนัก
ปัจจัยของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตั้ง .50 เป็นต้นไป
  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของแนว
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ทดสอบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ย กับเกณฑ์ที่สูงเท่ากับ 3.50 (Y = 3.50) ด้วยการ
ทดสอบแบบสุ่มตัวอย่างเดียว และในการพิจารณาความ
เหมาะสมของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean : x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49  แปลว่า เหมาะสมในระดับน้อยทีส่ดุ
ค่าเฉลีย่ 150 – 2.49  แปลว่า เหมาะสมในระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49 แปลว่า เหมาะสมในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49 แปลว่า เหมาะสมในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 4.50 – 5.00 แปลว่า เหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด
  ส�าหรับการวิจัยครั้งน้ีเกณฑ์ท่ียอมรับได้ของค่า
เฉลี่ยความเหมาะสมของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศก�าหนดไว้ที่
ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการสถานศึกษา
เอกชนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประกอบไปด้วยสองด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนที่เป็นเลิศ 
และด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ในแต่ละด้านประกอบไปด้วย 12 ปัจจัย 
ซึ่งจ�าแนกได้ดังนี้
  ด้านการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนท่ีเป็นเลิศ
ประกอบด้วย เจ็ดปัจจัย อันได้แก่ การมีผู้น�ามีความเป็นมือ
อาชีพสถานศึกษามีการจัดบรรยากาศในการเรียนรู ้ ท่ี
เหมาะสมมุ่งเน้นในการจัดการเรียนการสอนมีเป้าหมาย
การสอนที่ชัดเจนมีการติดตามความก้าวหน้ามุ ่งความ
สัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนและการเน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง
  ด้านการบริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประกอบด้วยห้าปัจจัย ได้แก่คุณภาพนักเรียน 
การบรหิารหลักสตูรและงานวชิาการ การบรหิารการ บคุลากร
และการบริหารงานบุคลากรและความเป็นอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
  ในส่วนของการหาค่าน�้าหนักองค์ประกอบของแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศที่มีความสอดคล้องในแต่ละปัจจัย โดยใช้
กระบวนการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ เพื่อหา
น�้าหนักของแนวปฏิบัติที่มีความส�าคัญในแต่ละปัจจัย พบว่า 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมีทั้งหมด 116 แนวปฏิบัติ โดยสรุป
จ�าแนกในแต่ละปัจจัย คือปัจจัยด้านการมีผู้น�ามีความเป็น
มืออาชีพประกอบด้วยแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเจ็ดแนวทาง
สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 13 แนวทาง มุ่งเน้นใน
การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศ 11 แนวทาง มีเป้าหมายการสอนที่ชัดเจนประกอบ
ด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเจ็ดข้อ มีการติดตามความก้าวหน้า 
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสิบข้อ มุ่งความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านและโรงเรียนประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศแปด แนวทาง การเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางประกอบ
ด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เก้าแนวทาง คุณภาพนักเรียน
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 12 แนวทางการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศเก้าข้อ การบริหารการจัดการประกอบด้วยแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ 11 แนวทาง บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 11 แนวทางและความ
เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศแปดข้อ
  การประเมินความเหมาะสมของแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศในแต่ละปัจจัย จากการตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ (µ=3.50) พบว่าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ทั้งหมด 116 แนวทาง 

สรุปและอภิปรายผล
  ปัจจัยและแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารสถาน
ศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
  ข้อค้นพบจากการวิจัยพบว่า แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในกา รบริ ห า รสถานศึ กษา เ อกชน เพื่ อ รั บ ร า ง วั ล
พระราชทานทั้งหมด 12 ปัจจัย ประกอบไปด้วย 116  แนว
ปฏิบัติ ทั้งนี้ปัจจัยในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ได้มา
ทั้งหมดมีความเหมาะสมในการน�าไปใช้ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์และวิจารณ์ผลวิจัยดังกล่าวได้ดังนี้
  ปัจจัยที่ 1 การพัฒนาของผู้บริหารในการเป็นผู้น�า
อย่างมอือาชพี  มแีนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิเกีย่วกบัการเสรมิสร้าง
ขวัญและก�าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานทุกระดับ 
โดยมค่ีาน�า้หนกัส�าคญัมากสงูสดุเป็นล�าดบัแรก เมือ่สอบถาม
ความเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทั่วไป แต่เม่ือ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับ
รางวัลพระราชทานพบว่า แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
อย่างชัดเจนและมีความเด็ดขาดในการบริหารงานมีความ
ส�าคัญมากกว่า  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการบริหารเพื่อ
การสร้างความม่ันคงขององค์กรจ�าเป็นต้องมีการตระหนัก
ถึงการดูแลบุคลากรเป็นหลัก ในขณะที่การบริหารที่ตั้ง 
เป ้าหมายเพื่อการเป็นมาตรฐานต้องมีความเด็ดขาด 
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ชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ Sammons, Hillman, 
and Mortimore (1995) ได้อธิบายลักษณะของสถาน
ศึกษาที่มีประสิทธิผล (effectiveness school) การเสริม
แรงบวก (positive reinforcement) เป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญที่สุดของทุกองค์ประกอบ และ งานวิจัยของ Kijai 
(1987) (อ้างถึงใน อ�านาจ  เภทพ่อค้า, 2541) พบว่าความ
เป็นผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับความ
ส�าเร็จของโรงเรียนสูงกว่าปัจจัยด้านอื่นๆ
  ปัจจยัที ่2 การมบีรรยากาศในการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม 
มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับ การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา โดยมีค่า 
น�้าหนักส�าคัญมากสูงสุดเป็นล�าดับแรกเม่ือสอบถามความ
เหน็จากผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชนทีไ่ด้รบัรางวลัพระราชทาน 
พบว่าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้มีความปลอดภัยมีความส�าคัญมากกว่า ที่เป็น
เช่นอาจเป็นเพราะว่าการบริหารเพื่อความอยู ่ได้ของ
องค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาเอกชนต้องค�านึงถึง
ค่าใช้จ่ายเป็นหลักในกระบวนการบริหารเพื่อผ่านเกณฑ์
มาตรฐานรางวลัต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิของ Lezotte 
(1994) ที่กล่าวว่าการมีบรรยากาศปลอดภัย เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นลักษณะของสถาน
ศึกษาที่มีประสิทธิผล
  ปัจจัยที่ 3 การมุ่งเน้นการเรียนการสอน มีแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการน�ากระบวนการเรียนการสอน
แบบโครงงานมาใช้ โดยมีค่าน�้าหนักส�าคัญมากสูงสุดเป็น
ล�าดับแรก  เมื่อสอบถามความเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา 
เอกชนทั่วไป แต่เมื่อประเมินความเหมาะสมจากผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทานพบว่า การ
จัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับหลักสูตรมีความ
ส�าคัญมากกว่า ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การสอนแบบ
โครงงานนั้นจะท�าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเร็วและหลาก
หลายแต่อาจไม่ตรงตามข้อก�าหนด…อะไร…… ขณะทีก่ารสอน 
ตามหลักสูตรจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนตามหลักสูตร
มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Purkeyand  Smith 
(1983) ที่กล่าวว่าลักษณะของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 
(effectiveness school) จะให้ความส�าคัญกับการให้เวลา
และโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงในขณะที่ Woods 
and Orlik (1994) มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อคุณภาพการเรียน

การสอนเป็นลักษณะหนึ่งของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
  ปัจจัยที่ 4 ครูผู้สอนมีเป้าหมายการสอนที่ชัดเจน มี
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการมีระบบตรวจสอบผลของ
กิจกรรมและวิเคราะห์กิจกรรมให้สอดคล้องกับระดับความ
สามารถและพัฒนาการของผู้เรียน โดยมีค่าน�้าหนักส�าคัญ
มากสูงสุดเป็นล�าดับแรกเมื่อสอบถามความเห็นจากผู ้
บริหารสถานศึกษาเอกชนทั่วไป แต่เมื่อประเมินความ
เหมาะสมจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัล
พระราชทานพบว่าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ครู 
ผู้สอนมีความเข้าใจในหลักสูตร กระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินความส�าคัญมากกว่า  ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ทั่วไปต้องติดตามความก้าวหน้าของการท�างานเพื่อการ
แก้ไข และ ป้องกันปัญหาต่างๆ ในขณะที่สถานศึกษาที่มุ่ง
เน้นการผ่านเกณฑ์มาตรฐานมุ่งที่จะพัฒนาความเข้าใจของ
บุคลากรให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร ดังที่ Morgan (2008)
ได้อธิบายว่าทีมงานมืออาชีพที่เข้มแข็ง (strong profes-
sional staff) ในสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศจะให้ความ
ส�าคัญกับการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก 
  ปัจจัยที่ 5 การติดตามความก้าวหน้าของการจัดการ
สถานศึกษา มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับ การน�าระบบ
การประกันคุณภาพภายนอกมาใช้ในการประเมินการ
จัดการสถานศึกษาผู้เรียน โดยมีค่าน�้าหนักส�าคัญมากสูงสุด
เป็นล�าดับแรกเมื่อสอบถามความเห็นจากผู้บริหารสถาน
ศึกษาเอกชนทั่วไป แต่เมื่อประเมินความเหมาะสมจากผู้
บริหารสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทานพบ
ว ่าการตรวจสอบปรับปรุงรูปแบบการประเมินให ้ มี
ประสิทธิภาพและการจัดท�าระบบการติดตาม ตรวจสอบ
เกณฑ์ความส�าเร็จอย่างมีความส�าคัญมากว่า ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทั่วไปยังคง
ต้องยึดมั่นอยู่กับการตรวจสอบตามข้อกฎหมาย ในขณะที่
สถานศึกษาเอกชนที่มุ ่งบริหารจัดการเพื่อผ่านเกณฑ์
โรงเรียนพระราชทานต้องบริหารเพื่อให้ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้มานั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sammons, Hillman, and Mortimore (1995) ที่ว่าการ
มีการติดตามความก้าวหน้า (monitorng progress) โดย
สร้างกลไกที่ดีขึ้นเพื่อการตรวจสอบความคืบหน้าของ
นักเรียนชั้นเรียน และสถานศึกษาทั้งระบบโดยมีตัวชี้วัด
พัฒนาที่ส�าคัญ
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  ปัจจัยที่ 6 การจัดการศึกษามุ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านและสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ โดยมีค่าน�้าหนัก
ส�าคัญมากสูงสุดเป็นล�าดับแรก  เมื่อสอบถามความเห็นจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทั่วไป แต่เมื่อประเมินความ
เหมาะสมจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัล
พระราชทานพบว่าการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อชุมชนและการสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีความส�าคัญต่อ
การบริหารจัดการ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นวัตถุประสงค์หลัก
ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาเอกชนท้ังสองประเภท
แตกต่างกัน ดังที่ Glickman, Gordon, and Ross-Grodon 
(2001) กล่าวว่าการสนับสนุนจากทั้งภายนอกและภายใน
สถานศึกษาในเรื่องเวลาเรียน การจัดกิจกรรมด้านวิชาการ
และคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งส�าคัญในการเกิดประสิทธิผล
ของสถานศึกษา และส�านักทดสอบทางการศึกษา ส�านักงาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้อธิบายว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและชุมชนประกอบด้วย
การมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการ
ศึกษา การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชนเป็นมาตรฐานในการตรวจโรงเรียนพระราชทาน
อย่างหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส�าคัญ
  ปัจจัยที่ 7 การจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับ การน�า
กระบวนการกลุ่มมาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โดยมีค ่าน�้าหนักส�าคัญมากสูงสุดเป ็นล�าดับแรกเมื่อ
สอบถามความเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนท่ัวไป 
แต่เมื่อประเมินความเหมาะสมจากผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทานพบว่า การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนรู ้จักความถนัดของตนเองมีความ
ส�าคัญมากกว่า ซึ่งก็เป็นการแสดงถึงการมุ่งเน้นที่ผู้เรียน
เป็นส�าคัญ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า แนวปฏิบัติทั้งสอง
มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นเลิศ และ
มีอิทธิพลต่อเกณฑ์การพิจารณารางวัลพระราชทาน ดังที่ 
Tee (2003) ได้ศึกษาและให้แนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษาที่
มรีปูแบบความเป็นเลศิ (school excellence model: SEM) 
ในประเทศสิงคโปร์ว่ากระบวนการมุ่งเน้นผู้เรียน (student-
focused processes) ในวธิกีารในการออกแบบของโรงเรยีน 
เช่นการปฏิบัติ การบริหารจัดการและการปรับปรุงกระบวน 

การที่ส�าคัญในการให้การศึกษาแบบองค์รวมและท�างาน
ต่อการเสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะท�าให้เกิด
ประสิทธิผลของโรงเรียน 
  ปัจจัยที่ 8 คุณภาพนักเรียน มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าของภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในความเป็นไทย โดยมี
ค่าน�้าหนักส�าคัญมากสูงสุดเป็นล�าดับแรกเมื่อสอบถาม
ความเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทั่วไป แต่เม่ือ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนที่
ได้รับรางวัลพระราชทานพบว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดี
และท�างานร่วมกับผู้อื่นมีความส�าคัญมากกว่า ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการประเมินรางวัล
พระราชทานจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ในการประเมิน
โดยเคร่งครัดในขณะที่สถานศึกษาทั่วไปมองประเด็นใน
การตระหนักถึงความสอดคล้องกับบริบทของสังคมเป็น
ส�าคัญ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประเมินการรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน (ส�านักวิชาการ
และมาตรฐานการศกึษา, 2547) ในหวัข้อคณุลกัษณะผูเ้รยีน
  ปัจจัยที่  9 การจัดการหลักสูตรและงานวิชาการมี
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับการจัดท�าระบบการบริการ
การใช้และการบ�ารุงรักษาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
โดยมีค ่าน�้าหนักส�าคัญมากสูงสุดเป ็นล�าดับแรกเมื่อ
สอบถามความเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทั่วไป 
เมื่อประเมินความเหมาะสมจากผู ้บริหารสถานศึกษา
เอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทานพบว่าการจัดท�าระบบ
การบริการการใช้และการบ�ารุงรักษาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้มีมากที่สุดเช่นเดียวกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่าแนวโน้มการบริหารจัดการในอนาคตมีความ
จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุน และเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินการรับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน (ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, 2547) 
ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
  ปัจจัยที่ 10 การบริหารการจัดองค์กรมีแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการจัดท�าแผนการติดตาม ควบคุมการ
ใช้งบประมาณอย่างชัดเจนโดยมีค่าน�้าหนักส�าคัญมาก
สูงสุดเป็นล�าดับแรกเมื่อสอบถามความเห็นจากผู้บริหาร
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สถานศึกษาเอกชนทั่วไป แต่เมื่อประเมินความเหมาะสม
จากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
พบว่าการประกันคุณภาพภายในมีความส�าคัญมากกว่า ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาเอกชนท่ัวไปต้องมี
การควบคุมงบประมาณอย่างชัดเจนในขณะท่ีสถานศึกษา
เอกชนที่มุ่งเน้นรางวัลพระราชทานจะต้องผ่านตามเกณฑ์
การประเมนิ ทีก่�าหนดไว้ซึง่ผลการวจิยัสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การประเมินการรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน (ส�านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547) เรื่องการบริหาร
งบประมาณและการบริการ
  ปัจจัยที่ 11 บุคลากรและการบริหารงานมีแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับ การจัดการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
และพัฒนางานอย่างสม�่าเสมอ โดยมีค่าน�้าหนักส�าคัญมาก
สูงสุดเป็นล�าดับแรกเมื่อสอบถามความเห็นจากผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนทั่วไป แต่เมื่อประเมินความเหมาะสม
จากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
พบว่า การคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สถานศึกษา มีความส�าคัญมากกว่า ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่าสถานศึกษาเอกชนทั่วไปมีความจ�าเป็นในการ
ติดตามการท�างานของบุคลากรเป็นหลัก ในขณะที่สถาน
ศึกษาเอกชนที่มุ่งเน้นการประเมินรางวัลพระราชทานต้อง
มุ่งเน้นการปฏิบัติให้ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับ Sergiovanni (1991) ที่ได้อธิบายลักษณะ
ของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล (effectiveness school) 

ว่าต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยัง
ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการประเมินการรับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารอีกด้วย (ส�านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547)
  ปัจจัยที่ 12 ความเป็นอัตลักษณ์ของมีแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศเกี่ยวกับการจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการ
น�าผลงานหรือความส�าเร็จที่ ได ้รับการยอมรับจากผู ้
เก่ียวข้องและชุมชนโดยมีค่าน�้าหนักส�าคัญมากสูงสุดเป็น
ล�าดับแรกเมื่อสอบถามความเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนทั่วไป แต่เมื่อประเมินความเหมาะสมจากผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทานพบว่า การจัด 
ให้มีโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจและยึดเป้าหมายความส�าเร็จของงานร่วมกันมี
ความส�าคัญมากกว่า ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า สถาน
ศึกษาเอกชนที่มุ ่งเน้นการประเมินรางวัลพระราชทาน
จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามเกณฑ์หลักในการประเมิน ในขณะที่
สถานศึกษาเอกชนทั่วไปมองประเด็นในการตระหนักถึง
ความสอดคล้องกับบรบิทของสงัคม ซึง่ผลการวจิยัสอดคล้อง 
กบัมาตรฐานการประเมนิการรบัรางวลัโรงเรยีนพระราชทาน 
(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547) ในเรื่องผล
งานจากการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่น
  สรุปปัจจัยและแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

    ปัจจัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ   ล�ำดับที่

 ปัจจัยที่ 1: กำรพัฒนำของผู้บริหำรในกำรเป็นผู้น�ำอย่ำงมืออำชีพ 

 1.1 มีภาวะผู้น�าแบบกระจายอ�านาจ  8

 1.2 มีแนวคิดที่ทันสมัยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2

 1.3 เปิดกว้างในการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 5

 1.4 มีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง  7

 1.5 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทุ่มเทเพื่อความส�าเร็จ 6

 1.6 มีการจัดโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจนและมีความเด็ดขาดในการบริหารงาน 3

 1.7 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี 4

 1.8 มีการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานทุกระดับ 1



Journal of the Association of Researchers   Vol.21 No.1 January - April 2016 113

    ปัจจัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ   ล�ำดับที่

 ปัจจัยที่ 2 : กำรจัดบรรยำกำศของสถำนศึกษำที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

 2.1 สถานศึกษามีความสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบสวยงาม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 10

 2.2 การจัดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 3

 2.3 การจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 6

 2.4 การสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 12

 2.5 การจัดห้องสมุดที่ได้มาตรฐานใช้พื้นที่ภายในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 8

 2.6 การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย 5

 2.7 มีการวางแผนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรวมในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 13

 2.8 สถานศึกษามีการสนับสนุนในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการใช้พื้นที่สถานศึกษา  2

 2.9 การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่ส่งเสริมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 9

 2.10 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ 4

 2.11 การจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุง และพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 1

 2.12 การจัดห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน  7

 2.13 การจัดการท�ารายงานการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ 11

 ปัจจัยที่ 3 : สถำนศึกษำให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 3.1 การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการชุมชน 3

 3.2 การมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะ 9

 3.3 การจัดให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 10

 3.4 การมีกระบวนการการวัดประเมินที่หลากหลายสอดคล้องตามสภาพจริง 6

 3.5 การมีกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน 8

 3.6 การมีการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย  11

 3.7 การใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 5

 3.8 การให้ความส�าคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 7

 3.9 การน�ากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมาใช้ 1

 3.10 การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับหลักสูตร 4

 3.11 การก�าหนดหลักฐาน ร่องรอย ในการตรวจ และติดตามผลที่ชัดเจนจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนา 2

 

 ปัจจัยที่ 4 : ครูผู้สอนที่มีเป้ำหมำยกำรสอนที่ชัดเจน 

 4.1 ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาที่ตนเองสอน 2

 4.2 การท�าแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 3

     ของโลกในปัจจุบัน 

 4.3 การมีระบบตรวจสอบผลของกิจกรรม และวิเคราะห์กิจกรรมให้สอดคล้องกับระดับและพัฒนาการของผู้เรียน 1

 4.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษา 6

 4.5 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในหลักสูตรกระบวนการการจัดการเรียนการสอน  4

     และการวัดประเมิน 

 4.6 การมีหน่วยงานสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 7

 4.7 การมีกระบวนการการตรวจสอบย้อนกลับในด้านเนื้อหาที่สอน และการจัดการเรียนการสอน  5
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    ปัจจัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ   ล�ำดับที่

 ปัจจัยที่ 5 : กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

 5.1 การจัดระบบการประเมินตนเอง โดยก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดในการพัฒนา 4

 5.2 การน�าระบบการประกันคุณภาพภายนอกมาใช้ในการประเมินการสถานศึกษา 1

 5.3 การจัดตั้งหน่วยงาน และระบบการติดตามผลการจัดการสถานศึกษา 2

 5.4 การจัดท�าระบบรองรับการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 3

 5.5 จัดท�าระบบการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ  9

 5.6 จัดท�าระบบการประเมินเพื่อการพัฒนาของบุคลากรในด้านต่าง ๆ  6

 5.7 จัดท�าระบบการวิเคราะห์สภาพปัญหา และการรายงานผลรายบุคคล 8

 5.8 จัดท�าระบบการติดตาม ตรวจสอบเกณฑ์ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง 10

 5.9 การจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการแสดงผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าของนักเรียน 7

 5.10 การใช้วิธีการ และเครื่องมือในการวัดประเมินที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียน 11

 5.11 การตรวจสอบปรับปรุงรูปแบบการประเมินให้มีประสิทธิภาพ 5

 

 ปัจจัยที่ 6 : กำรจัดกำรศึกษำมุ่งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำนและสถำนศึกษำ 

 6.1 จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปกครองสถานศึกษา และชุมชน 2

 6.2 จัดระบบการติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนสาระสนเทศระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 7

 6.3 การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 6

 6.4 การสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 4

 6.5 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน 1

 6.6 การจัดท�าแผนแนวทางการด�าเนินการการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา 9

 6.7 การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 8

 6.8 การร่วมสร้างและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและ ชุมชนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 5

 6.9 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3

 

 ปัจจัยที่ 7: กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลำง 

 7.1 การจัดท�าระบบการส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4

 7.2 การจัดท�าระบบการติดตามพัฒนาการของผู้เรียน 8

 7.3 การจัดท�าระบบการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อก�าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน 9

 7.4 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักความถนัดของตนเอง 3

 7.5 การน�ากระบวนการกลุ่มมาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 1

 7.6 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต รวมถึงการรู้จักประเมินตนเอง 6

 7.7 สถานศึกษาให้การสนับสนุนแก่ครูสนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 7

 7.8 การจัดท�าแนวนโยบายที่มีความชัดเจนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นโลก 2

 7.9 การจัดท�าระบบวิเคราะห์และประเมินคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 5

 

 ปัจจัยที่ 8 : คุณภำพนักเรียน  

 8.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละ 5

 8.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดีและท�างานร่วมกับผู้อื่น 3

 8.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในความเป็นไทย 1
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    ปัจจัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ   ล�ำดับที่

 8.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2

 8.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ 12

 8.6 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และ 4
     สื่อความได้อย่างมีเหตุผล 

 8.7 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7

 8.8 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน�าความรู้และเทคโนโลยีไป 8

     ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 8.9 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีน�้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ตามวัยแต่งกายสะอาด 11

     ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ 

 8.10 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีปรับตัวได้และอยู่ร่วมอย่างสงบสุข 9

 8.11 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเป็นผู้ห่างไกลจากสารเสพติดทางเพศและอบายมุขทั้งปวง 6

 8.12 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะนันทนาการ 10

 ปัจจัยที่ 9 : กำรจัดกำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร  

 9.1 สถานศึกษาจัดท�าหลักสูตรการบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่นๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7

 9.2 สถานศึกษามอบหมายให้งานวิชาการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน�าผลการเรียนไปพัฒนานักเรียน 6

     พัฒนาการสอนและพัฒนาหลักสูตร 

 9.3 สถานศึกษาเข้ามาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยี 4

 9.4 สถานศึกษาจัดท�าระบบการบริการการใช้และการบ�ารุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 1

 9.5 สถานศึกษาด�าเนินการขยายผลการใช้สื่อที่มีคุณภาพและเผยแพร่แก่ผู้สนใจ 5

 9.6 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกตามกลุ่มสาระฯ 9

 9.7 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 8

 9.8 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน 2

 9.9 สถานศึกษาจัดบริการและสวัสดิการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียน 3

 

 ปัจจัยที่ 10: กำรบริหำรจัดกำรองค์กร  

 10.1 สถานศึกษาด�าเนินการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 9

 10.2 สถานศึกษาด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบและพัฒนาต่อเนื่อง 5

 10.3 สถานศึกษาด�าเนินการน�าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารการจัดการและการเรียนการสอน 7

 10.4  สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมในสถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 6

 10.5 สถานศึกษาจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ�าปีสอดคล้องกับ 2 

       เป้าหมายและนโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจนสภาพ ของท้องถิ่นและสถานศึกษา 

 10.6 สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 8

 10.7  สถานศึกษาจัดท�าแผนและด�าเนินการการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 3

 10.8  สถานศึกษาจัดท�าแผนและด�าเนินการการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 4

 10.9  สถานศึกษาจัดท�าแผนและด�าเนินการการบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ 10

 10.10 สถานศึกษาจัดท�าแผนการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน 1

 10.11 สถานศึกษามีการรายงานผลการใช้งบประมาณเป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้ 11
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    ปัจจัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ   ล�ำดับที่

 ปัจจัยที่ 11 : บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร  

 11.1  สถานศึกษาคัดเลือกผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา 8

 11.2  สถานศึกษาคัดเลือกผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น�า 2

 11.3  สถานศึกษาคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 3

 11.4  สถานศึกษาคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้ที่ 5

   เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 11.5  สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาครูในด้านความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา 4

   สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและพัฒนาการของนักเรียนสามารถน�ามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

   เป็นรายบุคคล 

 11.6  สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาครูด้านทักษะและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 9

   และเน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ 

 11.7  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ครู เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอุทิศตนในการพัฒนานักเรียน 6

   มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี 

 11.8  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองสม�่าเสมอและใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 7

 11.9  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้บุคลากรสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 11

 11.10 สถานศึกษาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานบทบาทหน้าที่ของบุคลากรก�าหนดไว้ชัดเจน 10

 11.11 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการนิเทศติดตามประเมินและพัฒนางานสม�่าเสมอ 1

 ปัจจัยที่ 12: ควำมเป็นอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

 12.1  สถานศึกษาจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมดีเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายและเป้าหมายการพัฒนา 3

   คุณภาพสถานศึกษาและสนองหรือส่งผลในความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 12.2  สถานศึกษาจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมใช้หลักการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม 2

 12.4  สถานศึกษาจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 8

   และยึดเป้าหมายความส�าเร็จของงานร่วมกัน 

 12.5  สถานศึกษาจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการน�าเสนอผลงาน หรือความส�าเร็จที่เกิด ประโยชน์ต่อพัฒนาการ 4

   ของนักเรียนรอบด้าน 

 12.6  สถานศึกษาจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการน�าเสนอผลงานหรือความส�าเร็จที่เกิดประโยชน์ 6

   ต่อนักเรียนครอบคลุมทั้งสถานศึกษา 

 12.7  สถานศึกษาให้มีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการน�าเสนอผลงานหรือความส�าเร็จที่ได้รับการยอมรับจาก 1

   ผู้เกี่ยวข้องและชุมชน 

 12.8  สถานศึกษาจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้อย่างแพร่หลาย 5

ข้อเสนอแนะ
  1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
  จากผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 12 ปัจจัยมีความส�าคัญ
จ�าเป็นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ดังนั้นสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชน 
ควรก�าหนดนโยบายในการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนให้

พฒันาการบรหิารจดัการสถานศกึษาเอกชน เพือ่เพิม่อตัราส่วน 
จ�านวนสถานศึกษาเอกชนที่รับรางวัลพระราชทานโดย
การน�าแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากข้อค้นพบของงาน
วิจัยไปปฏิบัติ
   ส� าหรับหน ่วยงานในระดับภาครัฐอันได ้แก ่ 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรมี 
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นโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษา
เอกชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันในเวทีระดับ
สากลต่อไป  อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการจึงควรก�าหนดเป็น
นโยบายในการพัฒนาการศึกษาของระบบการจัดการ
ศึกษาของไทยให้สามารถแข่งขันเทียบเคียงกับประเทศ
ต่างๆในโลกได้
  2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
  1. สถานศึกษาเอกชนควรจัดให้มีการติดตามตรวจ
สอบภายใน ตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างมาตรฐาน
การบรหิารจดัการสถานศกึษาไปสูก่ารรบัรางวลัพระราชทาน 
อย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง 
  2. สมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชน ควรจัดสัมมนา 
และสร้างหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างน้อยปีละ 
สองครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ ตระหนักถึงคุณค่า

  3. ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
ควรจัดให้มีงบประมาณในการส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันใน
เวทีระดับสากล 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรท�าการศึกษาวิจัยในรูปแบบการหาความ
สัมพันธ์เชิงที่มีอิทธิพลต่อแนวปฏิบัติแนวทางอื่น ว่ามีความ
สัมพันธ์กันอย่างไรต่อการสร้างตัวแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเอกชน
  2. ควรท�าการศึกษาวจิยั เปรยีบเทยีบระหว่างตวัอย่าง 
อื่นๆ เช่น ระดับภูมิภาค อาชีวะศึกษาหรือการศึกษานอก
ระบบ
  3. ควรท�าการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่มีอิทธิพล 
ต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน
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