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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดกรุงเทพมหานคร  2) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) 
ประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยใช้วิธีการวิจัยแบบ
ผสมวิธี (Mixed Methods Research) ผลการวิจัย พบว่า  1. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การจัดโครงสร้างการบริหาร 2) การบริหารกลยุทธ์ 3) การบริหาร
บุคลากร 4) พฤติกรรมวิธีการบริหาร 5) ระบบและวิธีการปฏิบัติงาน 6) ค่านิยมร่วม และ 7) ทักษะการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  2. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบย่อย คือ 1) 
องค์ประกอบหลักด้านปัจจัยน าเข้า มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1.1) การจัดโครงสร้างการบริหารโครงสร้างการ
บริหารงาน และ 1.2) ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร 2) องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการ มี 5 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 2.1) การบริหารกลยุทธ์ 2.2) การบริหารบุคลากร 2.3) พฤติกรรมวิธีการบริหาร 2.4) ระบบและวิธีการปฏิบัติงาน 
และ 2.5) ค่านิยมร่วม และ 3)องค์ประกอบหลักด้านผลผลิตมี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 3.1) วิชาการ 3.2) งบประมาณ 
3.3) บริหารงานบุคคล  และ 3.4) การบริหารทั่วไป  3. ผลการประเมินรูปแบบพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
ที่สุด ผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวฒุิมีความเห็นรับรอง ร้อยละ 98.53 
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Abstract  
The research aimed to 1) study school administrative status for the excellence of school 

administrators.  2). create an excellent school administration model and 3) evaluate and certify an excellent 
school administration model. Research results found that  1.The school administrative status for the 
excellence of school administrators. There were 7components : 1). structural management 2) strategic 
management 3) personnel management 4) behavior of management method 5) system and operating method 
6) common values and 7) personnel operation skills. 2. An excellent administration model consists of 11 sub–
components :1) input factor compose of 2 sub - components including 1.1) structural management and 
1.2)personnel operation skills. 2) process factor compose of 5 sub–components :2.1) strategic management 
2.2)personnel management. 2.3) behavioral management method. 2.4 system and operating method and 2.5) 
common values and 3) output factor compose of 4 sub-components:3.1)academic excellence. 3.2)budget 
management excellence. 3.3) personnel management excellence and 4) general management excellence. 3. 
The model evaluation showed that the total average mean was the highest level, the specialists and experts 
were approved 98.53 percent 
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บทน า 
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา 

ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิคุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความ
เหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิด
ส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 2560) 

จากความพยายาม ที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครได้พยายามหารูปแนวทาง ที่จะพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้มีความเป็นเลิศอย่างแท้จริง  มุ่ง
พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน ทั้งองค์ความรู้ คุณธรรม และทักษะในการด ารงชีวิต ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์   ที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน (Education for All)  ให้
ความส าคัญในการพัฒนามนุษย์ในสองแนวทางใหญ่ คือ 1) กระจายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค (Equal 
Educational Opportunity) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2563) หมายถึง 
การจัดการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างท่ัวถึง โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางสังคม การเมืองวัฒนธรรม และศาสนา ๒) การ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ (High – quality Education) หมายถึงการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่มี
คุณภาพ มีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีจิตส านึกรักชุมชนและประเทศชาติบ้านเมือง หวงแหนและเห็น
คุณค่าวัฒนธรรมของตนเอง มีคุณธรรม  มีทักษะในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวได้ เป้าหมายภายในปี 
พ.ศ. 2537 (ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2559) 
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ความเป็นเลิศของโรงเรียน เป็นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ การจัดการศึกษาของระบบ
สากล ได้น าเกณฑ์การจัดการศึกษาตามรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Bald ridge  National Quality 
Award : MBNQA) เป็นแบบอย่างในการพัฒนาโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาประเทศไทยได้น ามาปรับใช้ ในการศึกษา 
เช่นเดียวกัน เรียกว่าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (Thailand Quality Award :TQA) โดยส านักรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคผลผลิตการบริหาร และทางด้านการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ประเทศไทย TQA  กรุงเทพมหานครได้จัดการศึกษาโดยมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านคุณภาพของโรงเรียน  แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กรุงเทพมหานคร  ฉบับที่ 2 (2560-2563)  โดยส านักยุทธศาสตร์การศึกษา (ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2559) 
ส าหรับแนวคิดของแมคคินซีย์  (McKinsey 7-S Framework) แนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่เป็น ครั้งแรกในปี ค.ศ.1980 โดย
ประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 7 ประการ ของธุรกิจว่ามีลักษณะและมีสภาพอย่างไร  ซึ่ง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ประกอบไปด้วย 1) ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร 
(Structure) 2) ด้านการบริหารกลยุทธ์  (Strategy) 3) ด้านการบริหารบุคลากร  (Staff) 4) ด้านพฤติกรรมการบริหาร (Style) 5) 
ด้านระบบและวิธีการปฏิบัติงาน (System) 6) ด้านค่านิยมร่วม (Shared values) และ 7) ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน (Skill) (สุ
มล ขุมทอง, 2558) 

สภาพปัจจุบันปัญหาการจัดการศึกษามีความส าคัญ และจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา จากรายงานสภาวะการศึกษาได้ศึกษารายงานผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการ
เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 (ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2559) ได้ระบุผลการศึกษาวิเคราะห์ระบบการศึกษาไทย 
พบข้อจ ากัด 5 ด้าน คือ 1) ความไม่ตรงประเด็น (Irrelevancy) การศึกษาไม่ได้สร้างคนที่มีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองกับชุด
ความท้าทายใหม่ได้ 2) การด้อยคุณภาพ (Low Quality) ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้เรียนต่ า 3) ข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงและการ
ขาดความเท่าเทียม (Inaccessibility and Inequity) การเข้าไม่ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของคนส่วนใหญ่ และความแตกต่างของ
คุณภาพการศึกษาในแต่ละพื้นที่ 4) การขาดประสิทธิภาพ (Inefficiency) และ 5) การขาดการพัฒนาในลักษณะองค์รวม ส่วน
สภาพการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประสบปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการศึกษาในหลายด้าน  ทั้งด้าน
ปัจจัยการด าเนินงาน และการบริหารจัดการการบริหารงานบุคคล รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนและปัญหาการจัดการศึกษา ของ
กรุงเทพมหานคร สรุปว่า 1) โครงสร้างการบริหารการศึกษามีหลายระดับท าให้ขาดความคล่องตัวในการท างาน 2) การติดตามผล
การด าเนินการโครงการต่างๆขาดประสิทธิภาพ และ ระบบฐานข้อมูลขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ 3) ครูมี
ภาระงานหลายหน้าที่ ทั้งบทบาทการสอนและสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นๆในกรุงเทพมหานคร และขาดการประชาสัมพันธ์
ภาพรวมการจัดการศึกษากรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ขาดแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท าให้
การพัฒนาครูไม่เป็นระบบ 5) คุณภาพของนักเรียนด้านวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้และ ขาดความพร้อมใน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและก าหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดั
กรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารทีเหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2. สามารถน ารูปแบบไปใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา และยกระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  
  3. สามารถใช้รูปแบบเพื่อให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ ที่น ารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
ผู้บริหาร โดยประยุกต์ใช้ 7- S เพื่อการบริหารจัดการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการ 3 ขั้นตอน  คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศปัจจุบัน  
การศึกษาสภาพปัจจุบัน เป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครตามวัตถุประสงค์วิจัย ในข้อ 1 โดยผู้วิจัย
ด าเนินการ ดังนี้  

1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหาร เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

1.2 ศึกษาสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเอกสาร ที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม
แนวคิดของแมคคินซีย์ 7ด้าน (McKinsey  7-S Framework) 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสร้างรูปแบบการสร้างรูปแบบในขั้นตอนนี้ เป็นการร่างและสร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อก าหนดรูปแบบ โดย
ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้  

2.1 น าผลที่ได้จากการศึกษาสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันในข้ันตอนท่ี 1 มาเป็นพ้ืนฐานของการสร้างเครื่องมือเพื่อ
สร้างรูปแบบ 

2.2 ด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือในการวิจัยกล่าวคือ การสร้างแบบสอบถาม ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  จากนั้นน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดโดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของได้จากการค านวณโดยสูตร ของทาโร ยามาเน่  ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
437 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ รวม 222 คน  หัวหน้างาน รวม  222 คน  
ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ รวม 444 คน จ านวนทั้งสิ้น 888 คน  

2.3 วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
ผู้บริหารฯ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็น นามบัญญัติด้วยสถิติขั้นพื้นฐาน 
ในรูปแจกแจงตารางความถี่ ( Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนข้อมูลที่มีลักษณะเป็นมาตราอัตราส่วน (Ratio 
Scale) วัดได้จากแบบสอบถามระดับการปฏิบัติชนิดมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด น ามาวิเคราะห์ด้วยการค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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รวมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารฯ โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) 

2.4 สรุปผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบ เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
ผู้บริหารฯ เพื่อน าไปสู่การสร้าง โครงร่างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

2.5 ก าหนดโครงร่างรูปแบบต้นแบบ  ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่างเพื่อก าหนดโครงร่างรูปแบบการบริหารเบื้องต้น ของผู้บริหารฯสถานจากนั้น
ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์ข้อมูลจะรวบรวมประเด็นต่างๆที่วิเคราะห์ได้ โดยตัดประเด็นที่ซ้ าซ้อนออกและน าประเด็นที่
สอดคล้องกันมารวมกันแล้ว สรุปเป็นโครงร่างรูปแบบต้นแบบดังแสดงในภาพท่ี 1 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 1 วิธีการก าหนดโครงร่างรปูแบบ  ที่มา : (สมถวิล ฤกษ์งาม, 2563)  
 

 

ขั้นตอนที่ 3  การประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเลิศ   
ขั้นตอนประเมินและยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ตาม

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 โดยการประเมินและรับรองโครงร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้นซึ่งมีขั้นตอนด าเนินงาน ดังนี้ 
3.1 ประเมินและรับรองโครงร่างรูปแบบต้นแบบ ผู้วิจัยน าโครงร่างรูปแบบไปให้ผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินและรับรองในประเด็นความถูกต้อง (Accuracy) ความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility) และ
ความเป็นประโยชน์ (Utility)    

3.2 จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์สรุป และปรับปรุงให้เป็นรูปแบบต้นแบบที่มีคุณภาพ โดยในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยแจกแบบประเมินแก่ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 17 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection)  ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้ มี
ประสบการณ์ในสถานศึกษาฯ โดยได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 
10 ปี และ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 7 คน โดยมีคุณสมบัติ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี และรองศาสตราจารย์ เพื่อประเมินและรับรองในประเด็นความถูกต้อง (Accuracy) ความเหมาะส  
( Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility) และความเป็นประโยชน์ (Utility) 
 

ผลการวิจัย  
 1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึ กษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร  พบว่า  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
ได้จากการสังเคราะห์ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร  2) ด้านบริหารกลยุทธ์  3) ด้านการ

วิเคราะห ์
องค์ประกอบด้วยสถติ ิ(CFA) 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิของกลุ่มตัวอย่าง 

 
การสังเคราะห ์

โครงร่างรูปแบบ 
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บริหารบุคลากร  4) ด้านพฤติกรรมวิธีการบริหาร  5) ด้านระบบและวิธีการปฏิบัติงาน  6) ด้านค่านิยมร่วม  และ 7) ด้าน

ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร ในภาพรวมมีสภาพอยู่ระดับดีมาก ( x =4.51)  โดยองค์ประกอบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สังเคราะห์ได้องค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ 
คือ 1) องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า 2) องค์ประกอบด้านกระบวนการ และ 3) องค์ประกอบด้านผลผลิต 

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิ ศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย 11 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1 องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
 2.1.1 การจัดโครงสร้างการบริหาร อยู่ ระดับมากท่ีสุด ดังนี้ ด าเนินงานในโครงสร้างการบริหารในรูปของ
คณะกรรมการ จัดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีโครงสร้างการบริหารงานให้ฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบเหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียน  
 2.1.2 ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ระดับมากท่ีสุด ดังนี้ มีการให้ความส าคัญกับคุณภาพของงาน
ที่ครูและบุคลากรปฏิบัติ สร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้ใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการ (Process) มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
 2.2.1 การบริหารกลยุทธ์ อยูร่ะดับมากท่ีสุด ดังนี้ วางแผนงานการบริการนักเรียนและผู้ปกครองโดยมีเป้า
หมายความเป็นเลิศเป็นหลัก วางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนกับผู้ปกครองก่อนเสมอ และน าผลประเมินด้านต่างๆ
ของนักเรียนมาปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ 
 2.2.2 การบริหารบุคลากร  อยู่ระดับมากที่สุด ดังนี้  สร้างความไว้วางใจในการปฏิบัติงานแก่ครูและ
บุคลากรทุกคนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ให้ความเป็นกันเองในการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรทุกคน และสร้างบรรยากาศการ
ท างานท่ีดีเพื่อให้ครูและบุคลากรมีความเป็นกันเอง  
 2.2.3 พฤติกรรมวิธีการบริหาร อยูร่ะดับมากท่ีสุด ดังนี้ มีพฤติกรรมใช้หลักธรรมทางศาสนามาผสมผสาน
ในการบริหารงานอยู่เสมอ รองลงมา คือ ใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้การบริหารงานเพื่อความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับ
มากที่สุดและสร้างความไว้ วางใจในการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรทุกคน 
 2.2.4 ระบบและวิธีการปฏิบัติงาน อยู่ระดับมากที่สุด ดังนี้ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรริเริ่มลงมือ
ปฏิบัติงานในสิ่งท่ีควรจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน ให้โอกาสครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดประสงค์
และเป้าหมายของโรงเรียน และให้ผู้แทนครูและบุคลกรมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน 
 2.2.5 ค่านิยมร่วม อยู่ระดับมากที่สุด ดังนี้ สร้างความภูมิใจในปรัชญาของโรงเรียนแก่ครูและบุคลากร
สนับสนุนให้ ครู และบุคลากร ปฏิบัติงานร่วมกันฉันท์พี่น้องและสร้างความผูกพันแก่ครูและบุคลากรกับโรงเรียน 

2.3 องค์ประกอบด้านผลผลิต (Output) มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
 2.3.1 ความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มตัวอย่างและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมากที่สุด ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย พัฒนาด้านวิชาการต่อเนื่อง ผลงานด้านวิชาการเป็นท่ียอมรับจากองค์กรที่เกี่ยวข้องและการจัดการเรียนการสอน 
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 2.3.2 ความเป็นเลิศด้านการบริหารงบประมาณ อยูร่ะดับมากท่ีสุด ดังนี้ บริหารงบประมาณตามหลักธรร
มาภิบาลและการบริหารงบประมาณอย่างประสิทธิภาพ 
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 2.3.3 ความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ ระดับมากที่สุด ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ ครูและบุคลากรมีความรักในองค์กรและใช้หลักตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบุคคล 
 2.3.4 ความเป็นเลิศด้านการบริหารทั่วไป อยู่ ระดับมากที่สุด ดังนี้ พัฒนาอาคารสถานที่ต่อเนื่องชุมชน 
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี และงานทุกด้านส าเร็จ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 

3. ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบรหิารจัดการสถานศกึษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 17 ท่าน ได้ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา    สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป ซึ่งผลการ
ประเมินรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย 4.82 จึงสรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบ 

 
 

สรุปผล  
จากการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของบริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครมี

ประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. องค์ประกอบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยที่ได้ทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก 11 องค์ประกอบย่อย ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของล าดับ

ความส าคัญขององค์ประกอบตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยอาจมาจากความแตกต่างของบริบทในเรื่อง ทรัพยากร 
ความต้องการในการพัฒนา และการให้ความส าคัญของรูปแบบในกระบวนการบริหาร แต่โดยภาพรวมก็ยังมีความคิดเห็นที่
ตรงกันใน 3 องค์ประกอบข้างต้น สอดคล้องกับ (ภัทรานิษฐ์ รุ่งโรจน์ธนะชัย และธร สนุทรายุทธ, 2556) ได้วิจัยเรื่อง
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องส่งเสริมผู้สอนให้มีการวัดผลประเมินผลที่ดี  ส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงาน ผู้บริหารต้องปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณที่โปร่งใส  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานนักเรียน และ
ส่งเสริมให้การอบรมสัมมนาแก่ครู จึงอาจสรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  ได้แก่  1. การบริหาร
วิชาการ  2. การบริหารงบประมาณ  3. การบริหารงานบุคคล  และ 4. การบริหารทั่วไป  สอดคล้องกับ มาร์ควอตส์ 
และเรย์นอลด์ (Marquardt & Reynolds, 1994) ได้ศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (The Global Learning 
Organization) พบว่า มีปัจจัยที่ท าให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 11 ปัจจัยได้แก่ 1) โครงสร้างที่เหมาะสม (Appropriate 
Structure) 2) วัฒนธรรม การเรียนรู้ องค์การ (Corporate Learning Culture) 3) การเสริมพลังอ านาจ 
(Empowerment) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(Environmental Scanning 5) การสร้าง และถ่ายโอนความรู้
(Knowledge Creation and Transfer) 6) เทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Technology) 7) คุณภาพ 8) ยุทธศาสตร์ 
(Strategy) 9) บรรยากาศสนับสนุน (Supportive Atmosphere) 10) การท างาน เป็นทีมและการท างานแบบเครือข่าย 
(Teamwork and Networking)  11) วิสัยทัศน์ (Vision)  

2. ผลการรับรองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย 11 องค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
    2.1 องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า มีองค์ประกอบย่อย คือ  
 2.1.1 การจัดโครงสร้างการบริหาร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.702 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ 
(R2) เท่ากับ 0.493 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษายืนยันความเหมาะสมเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ 
มอบงานให้กับครูและบุคลากรตามความรู้ความสามารถ มีค่าน้ าหนัก 0.832  มีแนวทางการท างานร่วมกันที่ชัดเจน มีค่าน้ าหนัก 
0.825 และด าเนินงานในโครงสร้างการบริหารในรูปของคณะกรรมการ มีค่าน้ าหนัก 0.524 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการจัด
โครงสร้างองค์การให้เหมาะสมต่อการบริหารจัดการมีความส าคัญต่อการสร้างองค์การให้มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพทาง
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การศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นุรไอนี เจ๊ะกา, 2557) ศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน  ควรเอาใจใส่และให้ความเป็นกันเองต่อผู้ปฏิบัติงานควรให้อ านาจและอิสระใน
การท างานแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารควรให้ความยุติธรรม ควรให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
 2.1.2 ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.520 มีค่าสัมประสิทธ์ิของการ
พยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.702 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษายืนยันความเหมาะสมเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ดังนี้ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ มีค่าน้ าหนัก 0.910  ดูแลเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานกับครูและบุคลากรทุกคน มีค่าน้ าหนัก 0.822 และส่งเสริมให้ใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานมีค่าน้ าหนัก 0.482  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ภาสกร หมื่นสา, 2561) พบว่า สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีวิสัยทัศน์  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และการบริการที่ดี ตามล าดับ 
    2.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการ มีองค์ประกอบย่อย คือ 
 2.2.1 การบริหารกลยุทธ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.561 มีค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ (R2) 
เท่ากับ 0.315 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษายืนยันความเหมาะสมเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ 
สร้างความพึงพอใจให้ผู้ปกครองและนักเรียน มีค่าน้ าหนัก 0.708  ส่งเสริมครูใช้วิธีการสอนใหม่ๆ มาพัฒนาการเรียนการ
สอน มีค่าน้ าหนัก 0.648 และวางแผนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนกับผู้ปกครองก่อนเสมอ มีค่าน้ าหนัก 0.574 
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า เป้าหมายหลักของสถานศึกษานั้นให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชนและสังคมนั้น โดยเน้นด้านคุณภาพทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาสู่ความส าเร็จสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ชุมชนและสังคมนั้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟูลสตัน สคูล (Fulston Schools) (2018) ได้น าเสนอรูปแบบส าหรับความเป็นเลิศ ของ
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย ในการบริหารขององค์ประกอบคือ 1) ภาวะผู้น า 2) 
มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) การวางแผนกระบวนการสนับสนุนการศึกษา 5) ทรัพยากร
บุคคลและ 6) ผลการปฏิบัติงาน 
 2.2.2 การบริหารบุคลากร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.968 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ 
(R2) เท่ากับ 0.937 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษายืนยันความเหมาะสมเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
ดังนี้ สร้างความไว้วางใจในการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรทุกคน มีค่าน้ าหนัก 0.688  ให้ความเป็นกันเองในการ
ปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรทุกคน มีค่าน้ าหนัก 0.680 และสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีเพื่อให้ครูและบุคลากรมีความ
เป็นกันเอง มีค่าน้ าหนัก 0.627 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ถ้าผู้ปฏิบัติงานท างานแบบมีส่วนร่วม สามัคคีปรองดอง เห็น
ความส าคัญและเรียนรู้พฤติกรรมในการท างานของเพื่อนร่วมงานจะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสามารถน าองค์การ
มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุดาพร ทองสวัสดิ์ และสุจิตรา จรจิตร, 2556) ได้วิจัย เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา พบว่ามี 3 ปัจจัยได้แก่ 1) ด้านผู้บริหารลักษณะผู้บริหารที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 2) ด้านกระบวนการบริหารกระบวนการที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารประกอบด้วย 6 รูปแบบ  3) ด้านครู ท่ีมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อความส าเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาที่ดีจะต้องมีชีวิต สังคมที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพในด้านการสอน  
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 2.2.3 พฤติกรรมวิธีการบริหาร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.701 มีค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ 
(R2) เท่ากับ 0.491 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษายืนยันความเหมาะสมเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
ดังนี้ ใช้หลักธรรม อิทธิบาท 4 มาใช้การบริหารงานเพื่อความส าเร็จ มีค่าน้ าหนัก 0.691  มีพฤติกรรมใช้หลักธรรมทาง
ศาสนามาผสมผสานในการบริหารงานอยู่เสมอ มีค่าน้ าหนัก 0.661 และกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทุกคนมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีค่าน้ าหนัก 0.658 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปัฐวี อ่อนรู้ที่, 2556) พบว่า พฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยพฤติกรรม 1)การ
ควบคุม 2) การปฏิบัติงาน 3) การฝึกอบรม 4)ภาวะผู้น า 5) การติดต่อสื่อสาร 6) การตัดสินใจ และ 7) การปฏิสัมพันธ์ 
 2.2.4 ระบบและวิธีการปฏิบัติงาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.701 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการ
พยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.491 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษายืนยันความเหมาะสมเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ดังนี้ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรริเริ่มลงมือปฏิบัติงานในสิ่งที่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน มีค่า
น้ าหนัก 0.641  ให้โอกาสครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน มีค่าน้ าหนัก 
0.631 และให้ผู้แทนครูและบุคลกรมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน มีค่าน้ าหนัก 0.557 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (นุรไอนี เจ๊ะกา, 2557) พบว่า 1) ผู้บริหารควรให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน  2) ควรเอาใจใส่และให้ความ
เป็นกันเองต่อผู้ปฏิบัติงาน 3) ควรให้อ านาจและอิสระในการท างานแก่ผู้ปฏิบัติงานและ 4) ผู้บริหารควรให้ความยุติธรรม 
ส่วนประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ผู้บริหารควรวางแผนก่อนการท างานและปรับ
แนวคิด วิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน  มีการวางแผนร่วมกันและผู้ควรให้การ
สนบัสนุนให้บุคลากรเข้าใจ และท าวิจัย  ใหค้วามยุติธรรมสนับสนุนโครงการและงบประมาณทุกโครงการ 
 2.2.5 ค่านิยมร่วม  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.551 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) 
เท่ากับ 0.304 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษายืนยันความเหมาะสมเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ 
สร้างความผูกพันแก่ครูและบุคลากรกับโรงเรียน มีค่าน้ าหนัก 0.701 สนับสนุนให้ ครู และบุคลากร ปฏิบัติงานร่วมกันฉันท์
พี่น้อง มีค่าน้ าหนัก 0.697 และสร้างความภูมิใจในปรัชญาของโรงเรียนแก่ครูและบุคลากร มีค่าน้ าหนัก 0.652  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (จ ารัส สมสัตย์, 2557) ที่พบว่าสภาพแวดล้อมในการท างาน ความผูกพัน และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ในองค์กรมีอิทธิพลต่อค่านิยมร่วม 
   2.3. องค์ประกอบด้านผลผลิต มีองค์ประกอบย่อย คือ 
 2.3.1 ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.541 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการ
พยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.293 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษายืนยันความเหมาะสมเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ดังนี้ การจัดการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีค่าน้ าหนัก 0.861 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีค่าน้ าหนัก 0.797 และพัฒนาด้านวิชาการต่อเนื่อง มี ค่าน้ าหนัก 
0.755 ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการบริหารงาน 4 ฝ่ายของสถานศึกษาทั่วไป ที่อธิบายถึงความมีอิทธิพลต่อการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของบริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครถึงร้อยละ 29.30 มาจากพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ระดับการปฏิบัติในประเด็นที่การบริหารวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในด้านการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน 
โดยส่วนงานด้านอื่นๆ เป็นองค์ประกอบท่ีจะท าให้สถาบันการศึกษาด าเนินไปด้วยความราบรื่นเท่าน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกคนควรจะรับผิดชอบเป็นผู้น าของครูผู้สอนในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าท่ีของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ทุก
แห่ง คือ การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการท างานร่วมกับครูผู้สอนกระตุ้นเตือนครูผู้สอนให้ค าแนะน า
ครูผู้สอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กิตติศักดิ์ ศรีพารา, 2559) พบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล และ ด้าน
การพัฒนาบุคลากร ส่วนด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ และงานวิจัยของ (สุรเชษฐ เดช
ประสิทธิ์, 2560) พบว่า ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีเพียง 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 2) ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น า และ 3) ปัจจัยด้านเจตคติ ร่วมกันท านายตัวแปรท าให้มีอ านาจพยากรณ์เป็นร้อยละ 28.00 (R2 = 0.280) 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 2.3.2 ความเป็นเลิศด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.853 มีค่าสัมประสิทธิ์
ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.728 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษายืนยันความเหมาะสมเรียงล าดับความส าคัญตามค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ บริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าน้ าหนัก 0.733 และการบริหารงบประมาณอย่าง
ประสิทธิภาพ มีค่าน้ าหนัก 0.708  สะท้อนให้เห็นว่า ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งเช่นเดียวท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการ
กระจายอ านาจบริหารการศึกษาให้กับสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน
ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จากผลการวิจัยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์มากเท่ากับ 0.728 ท าให้
สามารถอธิบายได้ว่าองค์ประกอบนี้มีความส าคัญ ที่อธิบายถึงความมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครถึงร้อยละ 72.80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ(เกตุจันทร์ฑา ศรีวะรมย์, 
2560) พบว่าสภาพการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานครในด้านการเตรียม
งบประมาณ  ด้านการอนุมัติงบประมาณ อยู่ระดับมาก ส่วนด้านการควบคุมงบประมาณอยู่ระดับปานกลาง 
 2.3.3 ความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.911 มีค่าสัมประสิทธิ์
ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.830 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษายืนยันความเหมาะสมเรียงล าดับความส าคัญตามค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ ใช้หลักตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบุคคล มีค่าน้ าหนัก 0.766  ครูและบุคลากรมีความ
รักในองค์กร มีค่าน้ าหนัก 0.675 และครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพ มีค่าน้ าหนั ก 0.538  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เตือนใจ คล้ายแก้ว ,2560) พบว่า สภาพและแนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใน
ภาพรวมอยู่ระดับมากเรียงล าดับ ดังนี้ 1) การสร้างขวัญก าลังกาใจในการปฏิบัติงาน 2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วน
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลประกอบด้วย 1) ด้านการสร้างขวัญก าลังใจ 2) การวางแผนงานบุคคล 3) การ
พัฒนาบุคลากร 4) การจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงาน 5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
องค์ประกอบนี้มีความส าคัญ ที่อธิบายถึงความมีอิทธิพล คิดเป็นร้อยละ 83.00 ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ควา ม
เป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2.3.4 ความเป็นเลิศด้านการบริหารทั่วไป มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.817 มีค่าสัมประสิทธิ์ของ
การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.667 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษายืนยันความเหมาะสมเรียงล าดับความส าคัญตามค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ ชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ มีค่าน้ าหนัก 0.734  พัฒนา
อาคารสถานที่ต่อเนื่อง มีค่าน้ าหนัก 0.724 และงานทุกด้านส าเร็จ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ มีค่าน้ าหนัก 0.575 ซึ่งเป็น
องค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2567 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 2560) 
เป้าหมายของการจัดการศึกษามี 5 องค์ประกอบดังนี้ 1) ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่าง
ทั่วถึง 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
และ 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง และจาก
ผลการวิจัย ด้านการบริหารทั่วไป มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.817 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 
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0.667  อธิบายได้ถึงความมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานครถึงร้อยละ 66.70  
 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1. กรุงเทพมหานคร ควรน ารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการพัฒนามีความเที่ยงตรงตามสภาพมาก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็น
แนวทางในการการวางแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อท าให้บุคลากรทุกภาคส่วนในสถานศึกษาตั้งแต่ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือและเห็นความส าคัญในการจัดการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการรวมทั้งมีจิตสาธารณะ มีความโปร่งใส เป็นธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 
 1.2. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
สร้างขึ้นเกิดจากสภาพความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและยืนยันรูปแบบโดยกลุ่มผู้บริหาร ดังนั้น การน ารูปแบบดังกล่าว
ไปใช้ จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสมต่อบริบท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 1.3. ก่อนน าไปใช้ ควรศึกษารายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ จะได้สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ
ปฏิบัติในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.4 ควรให้การจัดการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และพัฒนาด้านวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนควรจะรับผิดชอบเป็นผู้น าของครูผู้สอนในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะ
หน้าท่ีของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการท างานร่วมกับครูผู้สอน
กระตุ้นเตือนครูผู้สอนให้ค าแนะน าครูผู้สอน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 การศึกษาวิจัยด้านองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ควรมีการศึกษาจากตัวแปรสังเกตได้ในจ านวนเหมาะสมและสมดุลกันในทุกๆ 
องค์ประกอบ 
 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของไทย 
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