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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง หรือปรบัปรุงพฒันาการจัด 
การศึกษาเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และจะต้องสร้างความพงึพอใจแก่ผูป้กครอง 
ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ต้องอาศัยความรับผิดชอบร่วมทั้งในระดับประเทศ และระดบัสถานศึกษาโดยค านึงถึงองค์ประกอบ 
ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ หลักสูตร สื่อการสอนและเทคโนโลยี การประเมินผลผูเ้รียน การพัฒนาครู 
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ที่เช่ือมโยงกับทกัษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา การเรียนรู้ และ           
การสอนเป็นฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษา (รัตนา ดวงแก้ว, 2557, หน้า 2-3) ซึ่งคุณภาพ
การศึกษาเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาของประเทศที่มุง่หวังให้สถานศึกษามีศักยภาพ  
และความพร้อมในการเป็นแหลง่ใหบ้ริการทางการศึกษาแกป่ระชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง          
อีกทั้งการศึกษาที่ได้รบัต้องเป็นการศึกษาทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม ช่วยขจัดปญัหาวิกฤตทางการศึกษาต่าง ๆ ได้ ดังนั้น
จึงเป็นความมุ่งมั่นขององค์กรทางการศึกษาทุกภาคส่วนทีจ่ะท าให้ “คุณภาพการศึกษา” เกิดข้ึนใน 
ทุกระดบั โดยพยายามท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การศึกษามี
คุณภาพ และสร้างความเสมอภาคให้เกิดกับประชาชนอย่างทั่วถึง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552, หน้า 9) สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2546, หน้า 5) และสอดคล้องกับจุดมุง่หมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่ว่าการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ และเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานผู้เรียนจะตอ้งมีการพฒันาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มวิีนัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง มีความรู้ 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปญัหา การใช้เทคโนโลยี และมทีักษะชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 3) โดยที่พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                  
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และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อ านาจการบรหิารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยงัคณะกรรมการ และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษาโดยตรง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ, 2546, 
หน้า 24) โดยยึดหลักการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพใน
ด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ เพื่อให้เกดิความคล่องตัว และมีอสิระในการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   อันจะเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งใหก้ับ
สถานศึกษาที่จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ   สามารถพัฒนาตามเกณฑม์าตรฐานได้  
อย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่โรงเรียนคุณภาพ และเป็นกลไกให้การพฒันาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ           
เกิดความเสมอภาคในการใหบ้รกิารทางการศึกษาที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน  
 โรงเรียนมีภาระหน้าที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มุง่หวังพัฒนาคุณภาพประชากรทกุคน          
ให้เป็นคนดี คนเกง่ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ        
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ในมาตรา 30 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ รวมทัง้การส่งเสริมใหผู้้สอนสามารถวิจัยเพื่อพฒันา              
การเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแตล่ะระดับการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2546, หน้า 17) ดังนั้นโรงเรียนจงึเป็นองค์การส าคัญในการปลูกฝังจิตส านกึแก่เยาวชน เพราะเป็น
สถานที่ที่เดก็ต้องไปใช้ชีวิต วันละหลายช่ัวโมง เพื่อเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งตลอดระยะ 
เวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโรงเรยีนล้วนมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน 
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจของนักเรียน และถ้าโรงเรียนได้ปลูกฝังเกี่ยวกับระเบียบวินัย
ให้เกิดข้ึนแกเ่ด็กแล้ว จะส่งผลให้นักเรียนสามารถจดจ าแบบอย่างระเบียบวินัยที่ดีทีจ่ัดข้ึนในโรงเรียน
น าไปเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต อันเป็นการปลูกฝังเจตคตแิละค่านิยมที่ดีงาม ตลอดจนลักษณะ             
ที่พึงประสงค์ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน ซึง่สอดคล้องกับ นงลักษณ์  เรือนทอง (2550, หน้า 4) ที่กล่าวว่า
สถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความส าคัญที่สุดในอันที่จะท าหน้าที่สร้างและ
พัฒนา “คน” ให้เป็น “มนุษย”์ ที่ดีมีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                 
ด้วยการพึ่งตนเอง  ซึ่งเป็นความคาดหวังของสังคมที่มีต่อโรงเรียนจึงเป็นผลให้โรงเรียนต้องมี
กระบวนการบริหารจัดการทีท่ าใหผู้้เรียนมีคุณภาพสงูตามมาตรฐานการศึกษาทีก่ าหนด และไดร้ับ 
การพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ตามความสามารถที่จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน 
และ อ ารุง จันทวานิช (2547, หน้า 2) กล่าวว่าโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนและ
ผลิตก าลังคนให้มีศักยภาพทีจ่ะช่วยพัฒนาประเทศใหส้ามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลย ีกับนานาประเทศได้  และสอดคลอ้งกบัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

(2559ก, หน้า 2 -3) กล่าวว่า หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ การสร้างและพฒันาคน
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ไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยใหเ้ป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์            
ตามคา่นิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก  
เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ การเร่งรัดปฏิรปูการศึกษา          
ข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  ทันเหตกุารณ์   ทันโลก  ให้ส าเร็จอย่างเป็นรปูธรรม  การเร่งพฒันา
ความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผูเ้รียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึงเดก็พกิาร และด้อยโอกาสมี
ความรู้และทกัษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะทกัษะการอ่านการเขียน และการคิดให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดบัสงูและโลกของการท างาน เร่งปรบัระบบสนบัสนุนการศึกษาที่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนือ้หาทักษะและกระบวนการศึกษาที่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนือ้หาทักษะและกระบวนการเรียนการสอน 
ประกอบไปด้วยมาตรฐานและการประเมินหลกัสูตรและการสอน การพฒันาวิชาชีพ และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เร่งปรบัปรุงโรงเรียน ใหเ้ป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งมีแรงบันดาลใจ          
มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพมีประสทิธิภาพที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ตลอดจนมุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัวและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ          
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวในการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 29 ที่กล่าวว่า 
ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน 
องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ  สร้างเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการพัฒนาเยาวชน และบุคลากรในชุมชนใหเ้ปน็ทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีคุณค่าของสังคม 
ด้วยการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลอืกสรรภูมิปัญญา  และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพฒันา
ชุมชนให้สอดคล้องกบัสภาพปญัหา และความต้องการรวมทัง้หาวิธีสนับสนุนใหม้ีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ, 2546, หน้า 16-17) 
  คุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวาง 
เพราะถือว่า เป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญด้านสถานภาพทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ แต่มุมมองใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสามารถตอบสนองผู้มสี่วนได้ส่วนเสียซึง่มทีั้งผู้รบับริการการศึกษา 
ได้แก่ นักเรียน พ่อแม ่ผู้ปกครอง และชุมชนนั้นอาจแตกต่างกันไปตามบริบท โดยการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเป็นกระบวนการ “เปลี่ยนแปลง” หรือ “ปรบัปรุงหรือพฒันา” ในการจัดการศึกษาเพื่อให้
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ได้ผลลพัธ์ตามที่คาดหวังซึ่งเป็นมาตรฐานที่ก าหนดไว้ อันจะน ามาซึ่งความพึงพอใจของผูป้กครอง 
ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลนั้น ไม่มสีูตรเฉพาะ 
หรือแบบแผนที่ตายตัวและก็ไมง่่ายในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ข้ึนกับบริบทของสังคมนั้น ๆ และ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต การพฒันาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการจัดการศึกษาซึง่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโดยตรง (รตันา ดวงแก้ว, 2557, หน้า 5-9)   
ซึ่งสอดคล้องกับ รอบสัน และแมททิวส์ (Robson & Matthews, 1995, p.5) ได้กล่าวว่าเป้าหมาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและชุมชน ทั้งที่เป็น
ความต้องการในปจัจบุันและอนาคต การวางรากฐานการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และประสบการณ์เชิงลึก
ส าหรับพฒันาปญัญา   ส าหรบัหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณภาพการศึกษา  ได้แก่  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งในแงก่ายภาพและการพัฒนาเชิงศีลธรรม การเรียนการสอน 
ที่เช่ือมโยงประสบการณ์ส่วนบุคคล  และการใช้ทรพัยากรทีม่ีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสุด และ 
เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni, 1991, p.91) ไดก้ล่าวถึงคุณลักษณะโรงเรียนดมีีคุณภาพว่าควรมี
องค์ประกอบดังนี้ 1) เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 3) การจัดการเรียน 
การสอนทีส่่งเสริม การเรียนรู้ของนักเรียน 4) มบีรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก 5) ส่งเสริมความมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม 6) มีการพฒันาบุคลากรอย่างกว้างขวาง 7) ใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วน
ร่วม 8) ส่งเสริม การแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ 9) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ซึ่งช้ีใหเ้ห็นว่าโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเป็นกญุแจ
ส าคัญที่ไขไปสูก่ารเป็นโรงเรียนดมีีคุณภาพ คือ คุณภาพของการบริหารโรงเรียน ทั้งนี้ ออสติน 
และเรนโนลด์ (Austin & Reynolds, 1990, pp.151–153) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ากระบวนการบรหิาร
โรงเรียนของผูบ้รหิารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อความส าเรจ็และความมีคุณภาพของโรงเรียน และ  
สเต็ดแมน (Stedman, 1987, pp. 215–244) ได้ศึกษาวิจัยถึงความส าเร็จของโรงเรียน ซึ่งสรปุได้ว่า
ความส าเรจ็ของโรงเรียนเกี่ยวเนือ่งมาจากคุณภาพของการบริหารโรงเรียน 
  จึงอาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนคุณภาพ คือ โรงเรียนที่มีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา           
ของชาติ ซึ่งส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดเกณฑ์            
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบทีส่าม (พ.ศ. 2554–2558) ระดับการศึกษา            
ข้ันพื้นฐานเพื่อใหส้อดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม               
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 37 ประกอบด้วย 3 กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ 1) กลุ่มตัวบง่ช้ีพื้นฐาน 
หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินภายใต้ภารกจิของสถานศึกษา 2) กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งช้ี 
ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา รวมถึง
ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่สะท้อนผลเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบ 
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จากคณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด   และ  3) กลุ่มตัวบง่ช้ีมาตรการสง่เสรมิ 
หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดแนวทางใน
การพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน ได้แก่ 1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  
2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน (ส านักงานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555, หน้า 9-19)  โรงเรียนคุณภาพจึงเป็นเป้าหมายการพฒันา
โรงเรียนให้มีศักยภาพและมีความพรอ้มในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ   เป็นต้นแบบ และ 
เป็นแบบอย่างของโรงเรียนอื่นทีเ่ป็นรูปธรรม และท้าทายความสามารถของผูบ้รหิาร ความส าเรจ็  
ของการมโีรงเรียนคุณภาพจะช่วยลดและขจัดปญัหาวิกฤตทางการศึกษา เช่น คุณภาพสถานศึกษา 
ที่แตกต่างกัน คุณภาพผู้เรียนที่มมีาตรฐานไมเ่ท่าเทียมกัน  ผู้เรียนขาดกระบวนการเรียนรู้ทีจ่ะพฒันา
งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และความเหลื่อมล้ าในการเข้ารับบริการทางการศึกษา ดังนั้นจงึเป็น
ความมุ่งมั่นของกระทรวงศึกษาธิการในอันที่จะให้โรงเรียนคุณภาพ  ด าเนินการได้ส าเรจ็อย่างมี
ประสิทธิภาพนับเป็นมิติใหม่แหง่การพัฒนาการศึกษาใหม้ีคุณภาพ  และมีความเสมอภาคทาง
การศึกษา  ที่เกิดข้ึนต้ังแต่รากหญ้าของการจัดการศึกษาโดยลดความแตกต่างของการจัดการศึกษา 
(อ ารุง จันทวานิช, 2547, หน้า 2-3) สอดคล้องกับ อ าไพ นงค์เยาว์ (2560, หน้า 228-229) ไดศึ้กษา
สภาพและแนวทางการด าเนินงานการบริหารสถานศึกษาเพือ่พัฒนานักเรียนให้มีทกัษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาเพือ่พัฒนานักเรียนให้มีทกัษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสม  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบรหิาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทีมงานครูรุ่นพี่  
และกระบวนการ PLC องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาบุคลากรในศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย   
การพัฒนาผูบ้รหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการ 
PLC องค์ประกอบที่ 3 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย  กิจกรรมปัญญาศึกษา  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน (PBL) การสรปุบทเรยีน (AAR) การประเมินทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการ PLC  และสอดคล้องกับ รัตนา ดวงแก้ว (2557, หน้า 14)  
ไดอ้ธิบายถึงการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่าการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเป้าหมายดังกล่าวต้องด าเนินการทั้งในระดับนโยบาย และในระดับสถานศึกษา  
โดยในระดับนโยบายมรีัฐบาลเป็นผูร้ับผิดชอบในการสร้างความรับผิดชอบร่วมของคนในสังคม   
ในการร่วมตรวจสอบเป้าหมายการจัดการศึกษา และกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและด้านวิชาการ เพื่อช่วยให้สถานศึกษาซึ่งรบัผิดชอบโดยตรง
ต่อผู้เรียนสามารถจัดการเรียนการสอน ตามองค์ประกอบ 5 ประการของการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มทีักษะในศตวรรษที ่21 ได้อย่างเป็นอสิระตามแนวทางการบรหิารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และสอดคล้องกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2555, หน้า 4-5) กล่าวไว้ว่า เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้พร้อมส าหรบัการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21 การจดั
หลักสูตรและกจิกรรมการเรยีนการสอนจ าเปน็ต้องมคีวามเปน็พลวัต กา้วทนักบัความเปลี่ยนแปลง 
ต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้  1) โรงเรียนตอ้งเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติทีก่ว้างขึ้น  
2) หลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความเป็นสากลมากขึ้น 3) ต้องมีการพัฒนาทกัษะการคิดมากขึ้น 
4) ต้องมีการปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น  และ 5) การสอนภาษาต่างประเทศต้องมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 โรงเรียนชลบรุี “สุขบท” เปน็โรงเรยีนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 เปน็โรงเรยีนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พเิศษ  เปิดท าการสอนต้ังแตร่ะดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการส ารวจข้อมลูนกัเรียนโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” 
พบว่า มาจากครอบครัวทีผู่้ปกครองประกอบอาชีพรบัจ้าง ค้าขาย เกษตรกรรม อาชีพที่ใหบ้รกิาร 
และข้าราชการ ซึง่โดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนมาจากครอบครัวทีม่ีฐานะปานกลางถึงยากจน จงึขาดปัจจัย
สนับสนุนด้านการเรียน (โรงเรียนชลบรุี “สุขบท”, 2559, หน้า 1-7) จากการศึกษาสภาพการด าเนิน 
งานของโรงเรียน พบว่า ยังไมส่ามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้และเป็นโรงเรียนดี
ที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง ทั้งนีเ้ป็นผลมาจากกระบวนการบรหิารของโรงเรียน  อันเกิดจากการปฏิรูป
การศึกษาที่จะพยายามยกระดับคุณภาพโรงเรียนใหสู้งข้ึน ซึง่สามารถด าเนินการได้เพียงบางส่วน
เท่านั้น การพฒันาโรงเรียนยังมีความล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียนที่ต้องเร่งพฒันาให้ทัน 
กับความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก โดยเฉพาะคุณภาพของผูเ้รียนที่ยังมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียนและของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  รวมถึงต่ ากว่าเกณฑ์ของระดับประเทศ ซึ่งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท”  
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554 - 2558) วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2554  ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อพฒันาคุณภาพของโรงเรียนไว้ดังนี้ จุดที่ควรพัฒนา คือ ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา และวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์  
ด้านการบริหารการจัดการศึกษาควรมีการสง่เสริมชุมชนใหม้ีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญควรน าผลประเมินผู้สอนไปพฒันาครูแต่ละคน 
ให้เป็นระบบครบวงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) และให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการศึกษาให้
สถานศึกษาร่วมกับผูเ้กี่ยวข้องในการก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการและด าเนินงานพฒันา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุ่มสาระเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ และรักษาระดับคุณภาพ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการประกันคุณภาพภายใน (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน), 2554, หน้า 1-3) 
 จากสภาพดังกล่าวข้างต้นช้ีใหเ้ห็นว่าโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  ยังไม่สามารถพฒันา 
เป็นโรงเรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดได้ โดยเฉพาะการใช้
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการบรหิารงานที่สง่ผลต่อความส าเรจ็หรือความมีคุณภาพของโรงเรียน   
ผู้วิจัยในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” มีความต้องการที่จะวิจัยและพฒันารปูแบบ 
การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” โดยใช้กรอบ
แนวคิดของเซอรจ์ิโอวานี (Sergiovanni, 1991, pp. 258-263) และนักวิชาการอื่น ๆ ตลอดจน
แนวนโยบายแห่งรัฐในการพฒันาคุณภาพการศึกษา เปน็ความคิดรวบยอดของการวิจัย เพือ่ให้ได้
รูปแบบทีเ่กิดผลต่อการบริหารโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สง่ผลต่อผูเ้รียนให้มีทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อันเป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติโดยรวมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัค าถามในการวิจัยและสามารถตอบข้อค าถามของการวิจัยได้ชัดเจน 
ผู้วิจัยจงึก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.  เพือ่ศึกษาสภาพปจัจุบนัและผลการด าเนินการบรหิารงานสถานศึกษาของโรงเรียนชลบรุี 
“สขุบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ก่อนการพฒันา 
  2.  เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
  3.  เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21              
ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
  4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้รหิารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นักเรียน และผูป้กครองนักเรียน ที่มีตอ่ผลการด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
 

ค าถามในการวิจัย 

 1.  สภาพปัจจุบนัและผลการด าเนินการบรหิารงานสถานศึกษาของโรงเรียนชลบรุี “สขุบท” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ก่อนการพฒันาเปน็อยา่งไร 
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 2. รปูแบบการบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นอย่างไร 
 3.  คุณภาพการศึกษาภายหลังการใช้รปูแบบการบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
เป็นอย่างไร 
 4.  ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดับใด ต่อผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน 
ชลบุรี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ชลบุรี “สุขบท” ได้ก าหนดขอบเขต ดังนี้ 
 ขอบเขตเน้ือหา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารเนื้อหาทีเ่กี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดขอบข่ายเนื้อหาในการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพ ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการด าเนินการวิจัย ดังนี ้
   1.  การบรหิารเชิงระบบ ประกอบด้วย  (จันทรานี สงวนนาม, 2554, หน้า 86) 
   1.1  ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบรหิารทุก ๆ  ด้าน ได้แก่ 
ด้านบุคลากร (Man) ด้านงบประมาณ (Money) ด้านวัสดุอปุกรณ์ (Material) ด้านการบรหิารจัดการ 
(Management) และด้านแรงจงูใจ (Motivation) 
   1.2  กระบวนการ (Process) หมายถึง การน าเอาปัจจัยทางการบริหารทุกประเภท
มาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหารจัดการ การนเิทศการวัดผล
และประเมินผล  การติดตามตรวจสอบเพื่อใหป้ัจจัยทั้งหลายเข้าสู่กระบวนการทุกกระบวนการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.3  ผลลัพธ์ (Product or Output) หมายถึง  ผลที่เกิดจากกระบวนการของ         
การน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติเพือ่ให้เกิดประสทิธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   1.4  ผลกระทบ (Outcome or Impact) หมายถึง ผลทีเ่กิดข้ึนภายหลังจากผลลัพธ์
ที่ได้ ซึ่งอาจจะเป็นสิง่ที่คาดไว้หรอืไม่เคยคาดคิดมาก่อน 
  2.  การบรหิารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแหง่ชาติ  
 พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้กระจายอ านาจการบรหิารงาน  
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4 ด้าน ไปยงัเขตสถานศึกษาโดยตรง ซึง่ท าให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการบรหิารงานมากยิง่ข้ึน 
สอดคล้องกับการบรหิารงาน โรงเรียนในระบบของการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน  
(School-Based Management) ได้แก่ ด้านการบรหิารวิชาการ ด้านการบรหิารงบประมาณ  
ด้านการบรหิารงานบคุคล และด้านการบรหิารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 39-91) 
  3.  การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 7) 
    3.1 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปน็การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเพือ่พฒันาสถานศึกษาใหเ้ข้าสูม่าตรฐาน 
    3.2 การตรวจสอบ ทบทวน และปรบัปรงุคุณภาพ  (Quality Audit)                   
เปน็การตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
    3.3 การประเมิน (Quality Assessment) และรบัรองคุณภาพ (Quality 
Accreditation) เปน็การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา  หน่วยงานต้น
สังกัดในระดบัเขตพื้นที่การศึกษา และระดบักระทรวง  กระบวนการประกนัคุณภาพภายในตามแนวคิด
ของหลกัการบรหิารทีเ่ปน็กระบวนการครบวงจร (PDCA)  
  4.  วงจรคุณภาพ (PDCA Cycle) ของเดมมิง่ (Deming, 1986, p.88) มี 4 ข้ันตอน    
    4.1  การวางแผน (Plan) โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ และตั้งเป้าหมาย ก าหนด
ข้ันตอนวิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นทั้งในด้านบุคคล เครื่องมือ งบประมาณ 
    4.2  การปฏิบัติ (Do) ท าความเข้าใจ และลงมอืปฏิบัติตามแผนที่ไดร้่วมกันวางไว้ 
    4.3  การตรวจสอบ (Check) เพื่อติดตามความคืบหน้า และดูผลส าเร็จของงาน       
เมื่อเทียบกับแผนที่ได้ก าหนดไว้  
    4.4 การพัฒนา ปรับปรุง (ACT) เป็นการน าผลการประเมินมาปรบัปรุงเมื่อพบ
ข้อบกพรอ่ง รวมถึงการพฒันาให้ดีข้ึนเมื่อผลการประเมินอยูใ่นระดับดีแล้ว 
  5. มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
พ.ศ. 2559 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559ก, หน้า 2-3) มีดังนี ้
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
   มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  6.  การวิจัยและพฒันาทางการศึกษา (Educational Research and Development) 
ซึ่งบอร์กและกอลล์ (Borg & Gall, 1989, p.627) กล่าวว่า ประกอบด้วยข้ันตอนดังนี ้
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       6.1  ข้ันการวิเคราะห์สภาพปัญหา รวบรวมข้อมูลเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดกรอบรูปแบบแนวทางการวิจัยและพัฒนา 
       6.2  ข้ันการวางแผนเพื่อสร้างรูปแบบที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
      6.3  ข้ันการทดลองใช้รูปแบบเพื่อพัฒนาระบบงาน 
       6.4  ข้ันการปรับปรุงพัฒนารูปแบบจากการทดลองใช้เก็บข้อมูลน ามาค้นคว้าวิจัย
แก้ไขและพัฒนา และน าไปใช้ซ้ าเก็บข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาจนกว่าจะได้ผลที่ดีที่สุด 
       6.5  ข้ันการเผยแพร่และน าเสนอผล 
 ขอบเขตของประชากร 
  วัตถุประสงค์ท่ี 1 
   เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและผลการด าเนินการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชลบรุี 
“สุขบท” สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
ก่อนการพฒันา  
    กลุ่มท่ี 1  
    ประชากร ได้แก่ ผู้บรหิารและครโูรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 จ านวน  109 คน ประกอบด้วย 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 4 คน และข้าราชการครู จ านวน 105 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมลู
จากประชากร 
    กลุ่มท่ี 2 
     ประชากร  ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” 
(ยกเว้นต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการโดยต าแหนง่)  
จ านวน 14 คน  โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากร 
    กลุ่มท่ี 3 
     ประชากร  ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนทีม่ีบุตรหลานศึกษาอยู่ในโรงเรียนชลบุรี  
“สุขบท” ตั้งแต่ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559                  
จ านวน 2,510 คน 
    กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการจากการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970, pp. 607-610) ที่มีความเช่ือมั่นร้อยละ 95   ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 333 คน 
หลงัจากนั้นท าการสุ่มแบบแบง่ช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของจ านวน
ผู้ปกครองนกัเรียนในแต่ละระดับช้ันให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 333 คน ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 จ านวน 68 คน ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 จ านวน 70 คน 
ผู้ปกครองนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 จ านวน 65 คน ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
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จ านวน  46 คน ผู้ปกครองนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 จ านวน 41 คน และ ผู้ปกครองนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่6 จ านวน  43 คน   
  วัตถุประสงค์ท่ี 2 
   เพื่อสร้างและพฒันารปูแบบการบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
    กลุ่มท่ี 1  
    ประชากร ได้แก่ ผู้บรหิารและครโูรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สังกัดส านักงาน          
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 จ านวน  109 คน 
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 4 คน และข้าราชการครู จ านวน 105 คน  
โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากร 
    กลุ่มท่ี 2  
     ประชากร  ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จ านวน 23 คน   โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชากร 
     กลุ่มท่ี 3  
    ประชากร  ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” 
(ยกเว้นต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการโดยต าแหนง่)  
จ านวน 14 คน  โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากร 
     กลุ่มท่ี 4  
     ประชากร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลจากประชากร 
     กลุ่มท่ี 5  
     ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองเครือข่ายทุกระดับช้ัน  ห้องเรียนละ 5 คน   
จ านวน 64 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 320 คน 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการเลอืกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) 
ผู้ปกครองเครือข่ายระดับช้ันละ 2 คน  รวมทั้งสิ้น 12 คน  
    กลุ่มท่ี 6  
                   ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการนักเรียนที่ปฏิบัตหิน้าที่ในปกีารศึกษา 2559  
จ านวน 30 คน  
    กลุ่มตัวอย่าง  ได้มาจากการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling)                 
จากคณะกรรมการนักเรียนที่ปฏิบัตหิน้าที่ในปกีารศึกษา 2559  จ านวน 6 คน  
  วัตถุประสงค์ท่ี 3 
   เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
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    ประชากร ผู้บริหารและครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่ปฏิบัติงาน ในระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 จ านวน  109 คน 
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 4 คน และข้าราชการครู จ านวน 105 คน  
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร 
   วัตถุประสงค์ท่ี 4 
    เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นักเรียน และผูป้กครองนักเรียน ที่มีตอ่ผลการด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
    กลุ่มท่ี 1  
    ประชากร  ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่ปฏิบัติงานระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 จ านวน 109 คน 
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 4 คน และข้าราชการครู จ านวน 105 คน  
โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากร 
    กลุ่มท่ี 2 
    ประชากร  ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” 
(ยกเว้นต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการโดยต าแหนง่)  
จ านวน 14 คน  โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากร 

    กลุ่มท่ี 3 
    ประชากร  ได้แก่ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ตั้งแต่ระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2560  จ านวน 2,605 คน 
    กลุ่มตัวอย่าง ไดจ้ากการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, pp. 607-610) ที่มีความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 335 คน หลงัจากนั้นท าการ
สุ่มแบบแบง่ช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามสดัสว่นของจ านวนนักเรยีนในแตล่ะระดบัช้ัน 
ให้ไดก้ลุม่ตัวอย่าง  จ านวน  335  คน  ดังนี ้ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 จ านวน 74 คน    
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 จ านวน 64 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 จ านวน 66 คน  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 จ านวน  47 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 จ านวน 44 คน  
และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 จ านวน  40 คน     
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    กลุ่มท่ี 4 
     ประชากร  ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนทีม่ีบุตรหลานศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
ชลบุรี “สุขบท” ตั้งแต่ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560       
จ านวน 2,605 คน 
    กลุ่มตัวอย่าง  ได้มาจากการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling)                 
โดยเลือกจากผูป้กครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 335 คน 

 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการศึกษาวิจัยและพฒันารปูแบบในปีการศึกษา 2559 – 2560  
 

ความส าคัญของการวิจัย 
 1.  เปน็ข้อมลูเสนอต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่เปน็แนวทางในการพฒันาทกัษะการบรหิาร
คุณภาพเชิงระบบของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาในศตวรรษที่ 21 
 2.  เปน็ข้อมลูเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพือ่รองรบั
การประเมินมาตรฐานภายนอกจากส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
 3.  เปน็ข้อมลูเพื่อก าหนดแนวทางในการปรบัลดปญัหา และอุปสรรคในการบรหิารจดัการ
เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา 
 4.  หน่วยงานต้นสงักัดสามารถใช้เปน็แนวทางในการวางนโยบาย และก าหนดยทุธศาสตรท์ี่
เหมาะสมสอดคลอ้งในการขับเคลื่อนให้เกิดการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ด้วยการบรหิารคุณภาพเชิงระบบ 
  5.  โรงเรียนชลบรุี “สุขบท” ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการบรหิารงานโรงเรยีนเพือ่พฒันา
นักเรยีนในศตวรรษที่ 21 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21                    
ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยน า
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ  การทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ  
และการประเมินและรับรองคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ, 2543, หน้า 7) 
ประมวลกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ซึง่ประกอบ               
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ด้วยมาตรฐานผลการจัดการศึกษา มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานการบริหารการจัดการศึกษา และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2555, หน้า 9) รวมทั้งนโยบายประกัน 
คุณภาพภายในของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18, 2558, หน้า 34) และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของโรงเรียน เพื่อน ามาวิเคราะหห์าแนวทางในการสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน  น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดเป็น
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” ที่ขบัเคลือ่น
โดยหลกัการบรหิารเชิงระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA Cycle) ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ                 
การวางแผน การปฏิบัต ิการตรวจสอบ  และการน าผลการประเมินย้อนกลบั (Deming, 1986, p.88) 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธีการบริหารงาน  ผู้วิจัยพบว่า การบริหารจัดการเชิงระบบเป็น
วิธีการที่มีข้ันตอนการท างานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงาน 
แผนงาน โครงการกจิกรรมต่าง ๆ การรวบรวมผลการปฏิบัตงิาน การก าหนดวิธีการนเิทศ ก ากบั 
ติดตาม ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการท างาน และผู้รับผิดชอบ (จันทรานี สงวนนาม, 2551, หน้า 86-87)  
เป็นแนวทางในการพฒันางานจากการปฏิบัติงานจรงิ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ใช้ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการบริหารโรงเรียน นโยบายที่ควบคุมการบรหิารโรงเรียน และแนวทางการ
ปฏิบัติของผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการบรหิารโรงเรียน อีกทั้งแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาศึกษา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมกีระบวนการ 5S ได้แก่ 1) Scan & Survey   2) Setting 
Goal & Strategies  3) Start to Implementation  4) Summarize  และ 5) Sustainable            
มกีารก าหนดยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการ และแผนกลยทุธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารปูแบบ
การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการ 
บรหิารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิภาพ ดังภาพที่ 1 
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           ตัวแปรต้น                                                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นิยามศพัท์เฉพาะ 
 1.  รูปแบบ หมายถึง กระบวนการ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติและกจิกรรมที่ใช้ในการสง่เสรมิ         
และเพิม่พูนความรู้ สร้างความเข้าใจ และก าหนดเป็นวิธีในการปฏิบัติเพื่อพฒันาคุณภาพงาน 
  2.  คุณภาพการศึกษา หมายถึง การบง่ช้ีคุณลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการบรหิาร 
จัดการศึกษาด้านต่าง ๆ ทีเ่ปน็ภารกจิหลกัของสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการพฒันาอย่างเป็นระบบ         
ทั้งด้านปจัจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต และการวัดผลการพฒันาด้วยเครือ่งมือที่มปีระสทิธิภาพ 
  3.  การบรหิารงานสถานศึกษาของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” หมายถึง การบรหิารงาน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  
 พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นการบรหิารวิชาการ 
ด้านการบรหิารงบประมาณ ด้านการบรหิารงานบคุคล และดา้นการบรหิารทั่วไป 
 4.  โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนที่มีความสามารถในการจัดการศึกษาได้ตาม
สภาพแวดล้อม และบรบิทของโรงเรียนอันเกิดจากองค์ประกอบทางด้าน 1) คุณภาพผู้เรียน                     
2) กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ และ 4) ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล ที่มผีลต่อการพฒันา       
การบริหารงานของโรงเรียนใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบรหิารวิชาการ  2) ด้านการบรหิารงบประมาณ 
3) ด้านการบรหิารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป จนท าให้โรงเรียนประสบผลส าเรจ็ 
ในการพัฒนานกัเรียนให้มีคุณภาพสงูตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด โรงเรียนเป็นที่ช่ืนชอบของ
ผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของชุมชน และเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ 
  5.  รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที ่21 หมายถึง กระบวนการ           
ที่เป็นแนวทางในการบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย หลักการบรหิาร  
ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ ท าให้การบริหารงานโรงเรียนเกิดประสิทธิผล 
ประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21  ได้แก่  

รูปแบบการบริหารจดัการ
โรงเรียนคณุภาพในศตวรรษ 
ที่ 21 ของโรงเรียน 
 

ผลการใช้รูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที ่21  
  - ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
  - ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  - ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  - ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
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   5.1  Scan & Survey  หมายถึง การส ารวจวิเคราะหส์ภาพบริบทโรงเรียน ความตอ้งการ
เกีย่วกบัการบรหิารจัดการดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพจิารณาปจัจัย 
น าเข้า จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส และอปุสรรคในการด าเนินงาน 
   5.2  Setting Goal & Strategies หมายถึง การก าหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลจุุดหมาย 
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ การปรบัปรงุเปลี่ยนแปลง 
โดยมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ได้แก่  1) การยกระดับคุณภาพผู้เรียน  2) การพัฒนาคุณภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และ 3) การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ  และ กลยุทธ์การพัฒนา  ได้แก่             
1) เสริมสร้าง ความเข้มแข็งการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการคิดและงานวิจัย 2) สนับสนุนผู้เรียนสู่เวที
การแข่งขัน 3) ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย  4) ส่งเสรมิการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมบนฐานงาน            
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเพื่อลดพฤติกรรมความเสี่ยง              
6) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 7) บริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล             
8) ส่งเสรมิ สนับสนุนพฒันาองค์ความรู้เพื่อการสอนทีม่ีประสทิธิภาพ 9) เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ           
เพื่อครูมีขวัญก าลังใจในการท างาน  10) ส่งเสริมสนับสนุนใหอ้งค์กรมีบุคลากรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน และ 11) เสริมสร้าง ระบบบรหิารด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   5.3  Start to Implementation  หมายถึง  การน าแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติ มอบหมาย
ผู้รบัผิดชอบโครงการ การปฏิบัตติามโครงการ การจัดสรรทรพัยากรทีจ่ าเป็นส าหรับกจิกรรมต่าง ๆ  
ของโครงการ และการประสานงาน  ติดตามผล ควบคุมการปฏิบัตงิานต่าง ๆ  
   5.4 Summarize  หมายถึง การก ากบั นเิทศ  ติดตามประเมนิผลการด าเนินงาน  และ
รายงานผลการด าเนินงาน ความส าเรจ็ 
   5.5  Sustainable  หมายถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผลการด าเนนิงาน 
ตระหนกัและรูส้ถานภาพความส าเรจ็ การมุง่สู่มาตรฐานข้ันสงูเปน็แบบอยา่งได้ ความยัง่ยืนที่ใหเ้กิด 
การปฏิบัตงิานอยา่งตอ่เนื่อง รวมถงึการขยายผลการด าเนนิงานไปยงัโรงเรยีนเครอืข่ายต่าง ๆ  
 6.  ผลการใช้รปูแบบการบรหิารจัดการโรงเรยีนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 หมายถึง คุณภาพ
การศึกษาทีเ่กิดจากการใช้รปูแบบการบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  
   6.1  ด้านคุณภาพของผูเ้รียน  หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ และคุณลกัษณะที่                
พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
   6.2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามี
เป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกจิที่ชัดเจน การมสี่วนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายในการวางแผนพฒันาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษา 
   6.3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ หมายถึง สถานศึกษา
มีกระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมสีว่นร่วม มกีารจัดการเรียนการสอนที่         
ยึดโยงกบับรบิทของชุมชนและทอ้งถ่ิน การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียน             
อย่างเปน็ระบบและมปีระสทิธิภาพ 
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   6.4  ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ปีระสทิธิผล หมายถึง การใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในเพือ่ยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 
 7.  การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเองหรือโดย
หน่วยงานต้นสงักัดที่มหีน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษาน้ัน 
  8.  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา หมายถึง 
ข้อก าหนดทีก่ระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหป้ฏิรปูระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทัง้
ภายในและภายนอกของทกุระดบั มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน มาตรฐาน
ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปีระสิทธิผล 
 9.  การบรหิารคุณภาพเชิงระบบ หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาทีเ่กิดจาก 
การพัฒนาระบบการท างานอย่างครบวงจรทัง้ด้านปจัจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลลัพธ์ (Product or Output) ผลกระทบ (Outcome or Impact) การวางแผน (Plan)  
ที่มีการขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพที่มีข้ันตอนต้ังแต่ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do)  
การตรวจสอบ (Check)  การปรับปรงุแก้ไข (Act) 
  10.  กระบวนการวิจัยพฒันาทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิจัยที่เกิดจากการค้นคว้า
และพัฒนา  เพื่อก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปญัหาหรือพฒันางาน โดยน าแนวทางนั้นมา 
ท าการทดลองใช้ในสภาพจรงิแล้วประเมินผลการใช้เพื่อปรบัปรุงพัฒนาหลาย ๆ รอบ จนได้ผล 
การพัฒนาเป็นเทคนิคหรือวิธีการที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่มีประสทิธิภาพ สามารถเผยแพร ่
ใช้ในวงกว้างเพื่อน าไปประยุกต์ใช้พฒันางานทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  11.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สกึที่ดี ความประทับใจ หรือการมีเจตคติที่ดีทีม่ีต่อ 
ผลการด าเนินงานตามรปูแบบการบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน 
ชลบุรี “สุขบท” ด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ที่สรุปผลจากค่าคะแนน 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจตอ่การพัฒนางานที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น 
 12.  โรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบรุี            
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาต้ังแต่ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 13.  ผู้บริหาร หมายถึง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย ได้แก่ รองผูอ้ านวยการกลุ่ม
บรหิารวิชาการ รองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานบุคคล  
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และรองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารทั่วไปของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี
การศึกษา 2559 – 2560 
 14.  ครู หมายถึง ข้าราชการครูของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” ที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง          
ปีการศึกษา 2559 - 2560  
  15.  คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน หมายถึง  ผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องในการร่วมบรหิารงาน
โรงเรียนชลบุรี “สขุบท” ประกอบด้วย รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ หัวหน้า
ระดบั และหัวหนา้งาน จ านวนทัง้สิน้ 23 คน  ทีป่ฏิบัติหนา้ทีร่ะหว่างปกีารศึกษา 2559 - 2560   
 16.  คณะกรรมการนกัเรียน หมายถึง  นักเรียนที่ได้รบัการเลือกตั้งจากนักเรียนและ
โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” มีค าสัง่แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการนักเรียน ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการนกัเรียน  รองประธานคณะกรรมการนักเรียน เลขานุการและกรรมการฝ่ายอื่น ๆ 
จ านวนไม่เกิน 30 คน ที่ปฏิบัติหน้าทีป่ีการศึกษา 2559 
 17.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ที่ศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
  18.  ผู้ปกครองเครอืข่าย  หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผูร้บัผิดชอบในการ
อุปการะเลี้ยงดูอบรมสัง่สอนนกัเรียนโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ที่ศึกษาอยูใ่นปกีารศึกษา  2559 และ
โรงเรียนมีค าสั่งแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ผูป้กครองเครือข่าย เพือ่สนับสนนุการพฒันาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อโรงเรียนในเรือ่งตา่ง ๆ  ที่จะเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน และโรงเรียน 
 19.  ผู้ปกครองนกัเรียน  หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคลอืน่ที่เป็นผู้รบัผิดชอบใน          
การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนนักเรียนโรงเรียนชลบรุี “สุขบท”  ที่ศึกษาอยู่ระหว่างปกีารศึกษา             
2559 – 2560 
  20.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน หมายถึง บุคคลทีไ่ด้รบัการแตง่ตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานโรงเรียนชลบรุ ี“สขุบท”  จ านวน 15 คน ประกอบด้วย 
   20.1 ประธานกรรมการ       
   20.2 กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนผู้ปกครอง   จ านวน 1 คน 
  20.3 กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนครู    จ านวน 1 คน 
  20.4 กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  จ านวน 1 คน 
  20.5 กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1 คน 
  20.6 กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนศิษย์เก่า  จ านวน 1 คน 
  20.7 กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนพระภิกษุ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา จ านวน 2 รูป/คน  
   20.8 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  จ านวน 6 คน   
   20.9 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 


