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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 เทียบสมรรถนะ	 กระบวนการและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียน							

วัดหนองรางกับโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศโดยศึกษากระบวนการและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 จ�านวน	

2	โรงเรยีน	และพฒันาโรงเรยีนวัดหนองรางสูค่วามเป็นเลศิ	กลุม่เป้าหมายเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง	คอื	โรงเรยีน

หนองราง	 ได้แก่	 ผู ้บริหาร	 บุคลากรและครู	 จ�านวน	 3	 คน	 และนักเรียน	 6	 คน	 และนักเรียนโรงเรียน																						

หนองหลักศิลา	 และโรงเรียนบ้านประดู่	 โรงเรียนละ	 8	 คน	 รวม	 16	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก	่																			

แบบประเมินสมรรถนะ	มีค่า	IOC=0.81	แบบสอบถามความคิดเห็น	มีค่า	IOC=0.97	และแบบประเมินคุณภาพ

การสอน	มีค่า	IOC=0.92	และ	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	มีค่า	IOC=0.86	น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ช่วงห่าง	

และใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน	และแบบสร้างข้อสรุป	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ช่วงห่างล�าดับท่ี	 1	 คือ	 การจัดการความรู้ในองค์กร	 ได้แก่	 การแลกเปล่ียนเรียนรู้									

องค์ความรู้และทักษะท่ีเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร	 การสื่อสารภายในที่ดี	 บรรยากาศในการท�างานท่ีดี																

ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าสูงและครูมีความพร้อมท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และ	 ล�าดับที่	 2	 คือ	 กระบวนการจัดการ	

เรียนรู้	ได้แก่	การออกแบบหลักสูตร	เกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการ	ความสนใจของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง	

การท�าหลกัสตูรท้องถิน่	การจดัหาวสัดอุปุกรณ์และสือ่การสอนของหลักสูตรเพยีงพอ	ใช้หลักการวดัและประเมนิผล

หลกัสตูรตามสภาพจริงและรบัฟังข้อเสนอแนะ	 มรีปูแบบการสอนหลากหลาย	 สภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรยีนรู้	

การบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยการเทียบสมรรถนะ
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พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแก่ผู ้เรียน	 นิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างสม�่าเสมอ													

ประชมุระดมความคดิเหน็และผูบ้รหิารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครูเป็นรายบคุคล	ส�าหรบัความเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ก่อนการพัฒนาโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง	 (X=3.41,	 S.D.=0.33,	 C.V.=14.47)	 และหลังการพัฒนา								

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (X=4.49,	 S.D.=0.23,	 C.V.=10.66)	 โดยมีด้านภาวะผู้น�า	 (X=4.73,	 S.D.=0.45,													

C.V.=7.10)	 และ	 ด้านองค์กร	 (X=4.62,	 S.D.=0.56,	 C.V.=10.40)	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 และคุณภาพ																					

การสอนของครูโรงเรียนวัดหนองรางอยู่ในระดับดี	(X=4.06,	S.D.=0.78,	C.V.=19.27)	

ค�าส�าคัญ :	การบริหารจัดการโรงเรียน,	วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ,	การเทียบสมรรถนะ	

ABSTRACT 
	 This	research	aims	to	1)	compare	the	performance	in	being	the	best	school	practice	of	

Wat	Nongrang	School	with	two	schools	with	excellent	practices,	2)	study	the	processes	and	

best	practices	of	schools	with	excellent	practice	for	excellence.	The	target	group	selected	a	

specific	type	of	school	for	the	development	of	excellence	in	one	school,	namely;	3	staff	and	

teachers	and	6	students.	Plus,	schools	with	excellent	practices	were	including	16	students.	

The	 tools	used	 in	quantitative	 research	 through	 the	 index	 to	 find	 the	 consistency	of	 the															

content	and	purposes	were	competency	assessment	 (IOC=0.81),	questionnaire	 (IOC=0.97),	

teaching	quality	assessment	(IOC=0.92),	also	the	qualitative	research	was	structured	interviews	

(IOC=0.86).		In	order	to	analyze	the	data,	the	mean,	standard	deviation,	coefficient	of		variation	

and	conclusion	were	used	as	statistics.	

		 The	research	found	that	the	first	gap	was	the	organization’s	knowledge	management,	

and	the	second	gap	was	the	learning	process.	The	mean	scores	of	learning	achievement	were	

at	moderate	level	(X=3.41,	S.D.=0.33,	C.V.=14.47),	and	after	developing	was	at	a	high	level								

(X=4.49,	S.D.=0.23,	C.V.=10.66)	with	leadership	(X=4.73,	S.D.=0.45,	C.V.=7.10),	and	organization	

(X=4.62,	S.D.=0.56,	C.V.=10.40)	were	total	at	the	highest	level.	Besides,	the	quality	of	teachers’	

instruction	was	at	a	good	level	(X=4.06,	S.D.=0.78,	C.V.=19.27),	which	showed	the	importance	

of	school’s	organizational	knowledge	management	and	processes.

Keywords :	School	management,	Best	practice,	Benchmarking	

บทน�า  
	 ผลการจัดล�าดับความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกด้านการศึกษาของประเทศไทยจากหลายสถาบัน

เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในล�าดับท้าย	ๆ 	World	Economic	Forum	(WEF)	

ได้รายงานผลการศึกษาด้านการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่	142	จาก	148	ประเทศ	เมื่อเปรียบเทียบ

กับประเทศต่าง	 ๆ	 ในประชาคมอาเซียน	 ประเทศไทยติดอันดับรั้งท้าย	 อยู่ในล�าดับที่	 8	 (ไม่นับรวมลาว																			

และ	เมียนมาร์)	(World	Economic	Forum,	2014)	ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันของ	International											
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Institute	for	Management	Development	(IMD)	ประเมินคุณภาพการศึกษาในมิติต่าง	ๆ 	ของประเทศไทย

อยู่อันดับที่	 51	 จาก	 60	 ประเทศ	 (International	 Institute	 for	Management	 Development,	 2014)												

ผลการจัดอันดับคะแนนสอบ	Program	for	 International	Student	Assessment	(PISA)	ของนักเรียนที่มี	

อายุ	15	ปี	ไทยอยู่ในอันดับที่	50	จาก	65	ประเทศ	ซึ่งได้คะแนนสอบต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่	500	คะแนน	

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	 2555ก)	 ผลส�ารวจทักษะความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษ	(English	proficiency	index)	พบว่า	ประเทศไทยอยู่ในล�าดับ	55	จาก	60	ประเทศที่ได้รับการส�ารวจ	

(Global	 Education	 First,	 2012)	 ผลการส�ารวจดัชนีการเรียนรู้ของ	 Pearson’s	 Learning	 Curve	 Index							

ด้านทักษะการเรียนรู้	 (Cognitive	 Skills)	 และโอกาสเข้าถึงการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	 35														

จากทั้งหมด	40	ประเทศ	(Economist	Intelligence	Unit,	2014)

	 นอกจากนีผ้ลการจัดอนัดบัคะแนนสอบ	Trend	in	International	Mathematics	and	Science	Study	

(TIMSS)	 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 4	 วิชาคณิตศาสตร์ด้านเนื้อหาวิชา	 ประเทศไทยอยู่ล�าดับที่	 34								

จาก	 52	 ประเทศ	 พฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ล�าดับท่ี	 34	 จาก	 52	 ประเทศ	 วิชาวิทยาศาสตร์ด้านเนื้อหาวิชา													

อยู่ล�าดับที่	29	จาก	52	ประเทศ	พฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ล�าดับที่	29	จาก	52	ประเทศ	ประเทศไทยได้รับการ

จัดอันดับอยู่ในระดับ	 1	 ซ่ึงเป็นระดับต�่าจากการจัดล�าดับคะแนนโดยเทียบกับค่ากลางของการประเมิน	 คือ									

500	 คะแนน	 เมื่อจ�าแนกตามสังกัด	 โดยภาพรวมคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ของทุกสังกัดสูงกว่าคะแนนวิชา

คณิตศาสตร์	 โดยล�าดับท่ี	 1	 คือโรงเรียนสาธิต	 ล�าดับท่ี	 2	 คือโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	 ล�าดับที่	 3																				

คือโรงเรียนสังกัดเอกชน	 และสุดท้ายคือโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2555ข)	

	 จากที่กล่าวถึงผลการศึกษาของหน่วยงานและองค์กรต่าง	 ๆ	 ทั้งในและต่างประเทศ	 เห็นได้ชัดเจนว่า

สมรรถนะนักเรียนไทยเม่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนจากประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 นักเรียนไทยมีสมรรถนะ																			

ต�่ากว่าต่างประเทศมาก	 ในขณะเดียวกันเม่ือเปรียบเทียบกันเองภายในประเทศ	 สมรรถนะของนักเรียน																

จากต่างสังกัดกัน	 พบว่า	 มีความแตกต่างกันอย่างมาก	 มีความเหลื่อมล�้าของคุณภาพการศึกษาในระดับสูง	

แนวทางหนึง่ในการพัฒนาสถานศกึษาสูค่วามมีคณุภาพและมาตรฐานแบบก้าวกระโดดกค็อื	การเทยีบสมรรถนะ				

(Benchmarking)	 การเทียบสมรรถนะคือ	 การปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน	 โดยใช้แนวปฏิบัติการ											

ที่เป็นเลิศ	 (Best	 practices)	 มาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม	มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ	

แทนท่ีจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยหรือเป็นเพียงการปรับปรุงจุดย่อย	 ๆ	 ที่ได้จากการส�ารวจ																

ผลปฏิบัติงานในอดีต	(Alstete,	1995,	p.	19)	

	 ด้วยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึเลอืกใช้การเทยีบสมรรถนะ	เพือ่ศกึษาเทยีบแนวปฏบิตัขิองสถานศกึษาทีม่คีวามเป็นเลศิ

และน�ามาพัฒนาสถานศึกษาแบบก้าวกระโดด	ลดความเหลื่อมล�้าของคุณภาพการศึกษา	สร้างความเสมอภาค

ทางการศึกษาและยกระดับสมรรถนะของนักเรียนไทย	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อเทียบสมรรถนะกระบวนการและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนวัดหนองรางกับโรงเรียน

ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	

	 2.	 เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	

	 3.	 เพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดหนองรางสู่ความเป็นเลิศ	
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ประโยชน์ของงานวิจัย 
	 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูบ้รหิารการศึกษาสามารถน�ากระบวนการจดัการเรยีนการสอนสูค่วามเป็นเลศิ	

(Best	 practices)	 จากผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานและใช้ในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ																	

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้	

วิธีการด�าเนินการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ	 แบบกรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองราง	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	5	มีวิธีด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี	คอื	ผูบ้รหิาร	บคุลากรและคร	ูและนกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	 กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย																		

ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	 แบ่งเป็น	 โรงเรียนท่ีใช้ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	 มีผลลัพธ์ทางการศึกษา													

ต�า่กว่าระดบัร้อยละ	50	ของประเทศ	และไม่เคยผ่านการรบัรองจากการประเมนิคณุภาพภายนอกของส�านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	ได้แก่	โรงเรียนวัดหนองราง	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต	5	กลุ่มเป้าหมายคือ	ผู้บริหาร	บุคลากรและครู	จ�านวน	3	คน	

และ	 นักเรียน	 จ�านวน	 6	 คน	 และ	 2)	 โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 มีผลลัพธ์ทางการศึกษาสูงกว่าระดับ											

ร้อยละ	50	ของประเทศ	ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ	3	ของส�านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมนิคณุภาพการศกึษา	(องค์การมหาชน)	และได้รบัการคัดเลือกจากส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	ประจ�าปี	2557	จ�านวน	2	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียน

บ้านหนองหลกัศลิา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต	3	และโรงเรยีนบ้านประดู่	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	2	กลุ่มเป้าหมายคือ	นักเรียน	โรงเรียนละ	8	คน	

รวม	16	คน	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2557)	

 2. ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย 

	 	 การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนด�าเนินการวิจัย	โดยแบ่งออกเป็น	4	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 	 ขั้นตอนที่	 1	 การศึกษาเอกสาร	 แนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเทียบสมรรถนะ												

และแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	 เก่ียวกับแนวคิดการเทียบสมรรถนะของ	 Goetsch	 and	 Davis	 (2003,	 p.	 716)			

ก�าหนดกระบวนการเทยีบเคยีงสมรรถนะ	14	ขัน้ตอน	คอื	1)	การรบัมอบหมายงานจากคณะบรหิาร	2)	พจิารณา

กระบวนการเดิมของตน	3)	หากระบวนการที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตน	รวมทั้งเอกสารต่าง	ๆ	4)	คัดเลือก

กระบวนการ/ประเด็นที่ต้องการท�าการเทียบเคียงสมรรถนะ	 5)	 จัดตั้งทีมงานเทียบเคียงสมรรถนะ	 6)	 ค้นหา								

ผูท้ีเ่ป็นเลศิในกระบวนการ/ประเด็นนัน้	ๆ	7)	เลอืกผูป้ฏบิติัทีด่ทีีส่ดุมาเป็นจดุเทยีบเคยีง	8)	รวบรวมความคิดเหน็	

จากผู้ร่วมท�าการเทียบเคียงสมรรถนะ	 9)	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 10)	 วิเคราะห์ข้อมูลและก�าหนดช่องว่าง	 (Gap)		

11)	 วางแผนปฏิบัติงานเพื่อลดช่องว่างน้ัน	 12)	 เปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน	 13)	 ก�ากับติดตาม	 และ																					

14)	 ปรับจุดเทียบเคียงให้สูงขึ้น	 และด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อน�ามาเป็นแนวคิดการเทียบสมรรถนะ	 และ	

ศกึษาความเป็นเลศิของโรงเรียนตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาต	ิ(Thailand	quality	award-TQA)	และความ

เป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (ส�านักงานคณะกรรมการ									

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	 2557)	 ในการก�าหนดองค์ประกอบของกระบวนการและวธิกีารปฏิบตัแิล้วปรบัให้เหมาะ								
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กับบริบทของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โดยมีองค์ประกอบคือ	1)	ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร		2)	ธรรมาภิบาล	

ในการบริหาร	 3)	 การวางแผนเชิงกลยุทธ์	 4)	 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน	 5)	 การจัดการความรู้ในองค์กร																	

6)	 ระบบสารสนเทศในองค์กร	 7)	 การพัฒนาบุคลากร	 8)	 กระบวนการจัดการเรียนรู้	 9)	 การจัดองค์กร																						

ในสถานศึกษา	และ	10)	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	

	 	 ขัน้ตอนท่ี	2	การเทยีบสมรรถนะกระบวนการและวธิกีารปฏบิตัขิองโรงเรยีนวดัหนองรางกบัโรงเรียน

ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	

	 	 ขัน้ตอนที	่3	การศกึษากระบวนการและวธิกีารปฏบิตัขิองโรงเรยีนทีม่กีระบวนการและวธิกีารปฏบิตัิ

ที่เป็นเลิศ	

	 	 ขั้นตอนที่	 4	 การพัฒนาโรงเรียนสู ่ความเป็นเลิศ	 ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองราง																							

สู่ความเป็นเลิศเป็นโครงการท่ีจัดท�าข้ึนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนในองค์ประกอบที่มีช่วงห่างมาก								

ในล�าดับที่	1	และล�าดับที่	2	กับโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	ประจ�าปี	2557	จ�านวน	2	โรงเรียน	โดยการ

ด�าเนินการพัฒนา	ดังนี้	

	 	 4.1	 ก่อนการพฒันาได้วดัระดบัความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู	้โดยใช้แบบสอบถามความคดิเหน็

เกีย่วกบัระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน	สอบถามผูบ้รหิารและคณะครโูรงเรยีนวดัหนองราง	

	 	 4.2	 ด�าเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองรางสู่ความเป็นเลิศ

	 	 4.3	 หลังการพัฒนา	 ท�าการวัดระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนหนองราง															

วัดคุณภาพการสอนของครูโดยนักเรียน	 และ	 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6										

ทั้ง	3	โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	มีดังนี้

	 	 3.1	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ	 ได้แก่	 แบบประเมินสมรรถนะ	 โดยดัดแปลงข้อค�าถาม	

มาจากแบบประเมนิตนเองเพือ่รบัรางวลั	Malcolm	Baldridge	National	Quality	Award	(MBNQA)	(Baldrige	

National	 Quality	 Program,	 2014)	 ปรับให้เข้ากับบริบทของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 แบบสอบถาม								

ความคดิเห็นเกีย่วกบัระดบัความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน	(สจิุต	เหมวลั,	2551)	และแบบประเมนิ

คุณภาพการสอน	มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	มี	 5	ระดับ	ตามวิธีของ	Likert												

จากต�าราของ	บุญชม	ศรีสะอาด	(2553,	น.	120-127)	ก�าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้

	 	 	 4.51-5.00	 มีระดับความคิดเห็น/ระดับคุณภาพ		ดีมากที่สุด

	 	 	 3.51-4.50	 มีระดับความคิดเห็น/ระดับคุณภาพ		ดี	

	 	 	 2.51-3.50	 มีระดับความคิดเห็น/ระดับคุณภาพ		ปานกลาง

	 	 	 1.51-2.50	 มีระดับความคิดเห็น/ระดับคุณภาพ		น้อย

	 	 	 1.00-1.50	 มีระดับความคิดเห็น/ระดับคุณภาพ		น้อยที่สุด
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	 	 	 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 validity)	 และแก้ไขตามค�าแนะน�า																				

ของคณะกรรมการท่ีปรึกษา	 จ�านวน	 5	 คน	 ท�าการตรวจสอบโดยก�าหนดดัชนีค่าความสอดคล้องของเนื้อหา								

กบัจดุประสงค์	(Index	objective	congruence	:	IOC)	ก�าหนดจากสตูรการค�านวณ	(Rovinelli	&	Hambleton,	

1997,	p.	49-60)	ก�าหนดค่า	IOC	ตั้งแต่	0.50	ขึ้นไป	พบว่า	แบบประเมินสมรรถนะ	ได้ค่า	IOC	เท่ากับ	0.81	

แบบสอบถามความคิดเห็น	ได้ค่า	IOC	เท่ากับ	0.97	และแบบประเมินคุณภาพการสอน	ได้ค่า	IOC	เท่ากับ	0.86	

จากนั้นน�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมาปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้มีความสมบูรณ์

	 	 3.2	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเชงิคณุภาพ	ได้แก่	แบบสมัภาษณ์กระบวนการและวธิกีารปฏบิตังิาน	

มลีกัษณะเป็นแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้โดยผ่านการพจิารณาตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา	

(Content	validity)	จากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	จ�านวน	5	ท่าน	และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของเนื้อหากับวัตถุประสงค์	ได้ค่า	IOC	เท่ากับ	0.92	ท�าการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์	

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 4.1	 ผู้วิจัย	 จ�านวน	 1	 คน	 และผู้ช่วยวิจัย	 จ�านวน	 2	 คน	 ด�าเนินการขอหนังสือแนะน�าตัว																					

และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	 จังหวัดนครราชสีมา																															

ถึงผู้บริหารโรงเรียนที่กลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	3	โรงเรียน	เพื่อขอความร่วมมือและเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 4.2	 แบบประเมินสมรรถนะ	 และแบบสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับผู้บริหาร	ครูและบุคลากร	โรงเรียนวัดหนองราง	

	 	 4.3	 แบบสอบถามความคิดเห็นเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู ้บริหาร	 ครูและบุคลากรโรงเรียน																					

วัดหนองรางก่อนและหลังการพัฒนา

	 	 4.4	 แบบประเมินคุณภาพการสอนของครูเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนที่ครูเข้าสอนระดับ														

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ของโรงเรียนตนเอง	จ�านวน	3	โรงเรียน

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 	 5.1	 วเิคราะห์ช่วงห่าง	(Gap	analysis)	ของกระบวนการและวธิกีารปฏิบตัขิองโรงเรยีนทีใ่ช้ในการ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศใช้สูตรของ	บุญดี	บุญญากิจ	และ	กมลวรรณ	ศิริพานิช	

(2545)

   
ช่วงห่าง	(Gap)	 			=

	 (ผู้ที่เราเปรียบเทียบด้วย	–	ตัวเราเอง)	×	100

	 	 	 	 	 	 	 							ผู้ที่เราเปรียบเทียบด้วย

	 	 5.2	 วเิคราะห์กระบวนการและวธิปีฏิบตัทิีเ่ป็นเลศิ	 วเิคราะห์ระดบัความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู	้

และวิเคราะห์คุณภาพของครู	ใช้สถิติ	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	(X)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และค่าสัมประสิทธิ์

ของความแปรผัน	(C.V.)

	 	 5.3	 วเิคราะห์ข้อมลูแบบสร้างข้อสรปุ	เป็นแบบอปุนยั	(Analytic	induciton)	โดยการตคีวามข้อมลู	

จากแบบสัมภาษณ์และจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
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ผลการวิจัย 
	 1.	 ผลการเทียบสมรรถนะที่เป็นเลิศของโรงเรียนวัดหนองรางกับโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	

แสดงดังตารางที่	1	

	 ข้อ	 	 องค์ประกอบ	 	 	 		 		 	 		 		

	 1.	 ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	 4.73	 4.67	 1.41	 9	 4.87	 4.67	 4.11	 8

	 2.	 ธรรมาภิบาลในการบริหาร	 4.67	 4.44	 4.76	 7	 4.78	 4.44	 6.98	 5

	 3.	 การวางแผนเชิงกลยุทธ์	 4.67	 4.42	 5.36	 5	 4.71	 4.42	 6.19	 6

	 4.	 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน	 3.93	 3.89	 0.94	 10	 3.96	 3.89	 1.87	 10

	 5.	 การจัดการความรู้ในองค์กร	 4.67	 3.22	 30.95	 1	 5.00	 3.22	 35.56	 1

	 6.	 ระบบสารสนเทศในองค์กร	 4.50	 4.28	 4.94	 6	 4.56	 4.28	 6.10	 7

	 7.	 การพัฒนาบุคลากร	 4.50	 4.06	 9.88	 3	 4.56	 4.06	 10.98	 3

	 8.	 กระบวนการจัดการเรียนรู้	 4.56	 3.19	 30.08	 2	 4.78	 3.19	 33.33	 2

	 9.	 การจัดองค์กรในสถานศึกษา	 4.89	 4.56	 6.82	 4	 5.00	 4.56	 8.89	 4

	 10.	 การบริหารแบบมีส่วนร่วม	 5.00	 4.89	 2.22	 8	 5.00	 4.89	 2.22	 9

ตารางที่ 1	การเทียบสมรรถนะที่เป็นเลิศของโรงเรียนวัดหนองรางกับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 ล�าดับที่	 1	 คือ	 ด้านการจัดการความรู้ในองค์กร	 โดยโรงเรียนวัดหนองราง																			

มค่ีาช่วงห่างกับโรงเรียนบ้านหนองหลกัศลิา	เท่ากบั	30.95	และมค่ีาช่วงห่างกบัโรงเรยีนบ้านประดู	่เท่ากบั	35.56	

และ	 ล�าดับที่	 2	 คือ	 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	 โดยโรงเรียนวัดหนองรางมีค่าช่วงห่างกับโรงเรียน																					

บ้านหนองหลักศิลา	เท่ากับ	30.08	และมีค่าช่วงห่างกับโรงเรียนบ้านประดู่	เท่ากับ	33.33	

	 2.	 ผลการศึกษากระบวนการและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	มีผลการวิจัย

ดังนี้	

	 	 2.1	 การจัดการความรู้	พบว่า	มีแนวปฏิบัติโดยการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแบ่งปัน

แลกเปลีย่นเรยีนรู้องค์ความรู้และทกัษะในการปฏบิตังิาน	การรวบรวมความรูแ้ละถ่ายทอดความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท�างานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ของโรงเรียนที่ประสบผลส�าเร็จ	 และมีปัจจัยภายในที่น�ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้	 ได้แก่	 วัฒนธรรมองค์กร	 มีการ

สื่อสารภายในกันเป็นอย่างดี	มีบรรยากาศที่ดีในการท�างาน	ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าสูง	และ	ครูมีความพร้อมที่จะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	
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	 	 2.2	 กระบวนการจัดการเรียนรู้	พบว่า		การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนเกิดจากการวิเคราะห์

ความต้องการ	 ความสนใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ศึกษาบริบทของท้องถิ่นเพื่อท�าหลักสูตรท้องถิ่น													

มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสูตรและสื่อการสอนอย่างเพียงพอ	 มีการประเมินผลหลักสูตรและรับฟัง

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ามาปรับปรุง	 ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย	 โรงเรียนมีการจัด																

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้	 มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม

และค่านิยมที่ดีงาม	มีการนิเทศ	ก�ากับติดตามการเรียนการสอนอย่างสม�่าเสมอ	ใช้หลักการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ตามสภาพจริงเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน	 โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการพูดคุยกันเองระหว่าง																

ครูผู้สอนด้วยกัน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการประชุมระดมความคิดเห็น	 และ	 ผู้บริหารแลกเปล่ียนเรียนรู้กับครู

เป็นรายบุคคล	

	 3.	 ผลการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองรางสู่ความเป็นเลิศ	มีผลการวิจัยดังนี้

	 	 3.1	 ผลการศกึษาระดบัความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนวดัหนองราง	แสดงดงัตารางที	่2

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนองรางหลังการพัฒนา

โดยรวมอยู ่ในระดับมาก	 (X=4.49,	 S.D.=0.23,	 C.V.=10.66)	 ซ่ึงเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการพัฒนาโดยรวม																								

อยู ่ในระดับปานกลาง	 (X=3.41,	 S.D.=0.33,	 C.V.=14.47)	 เมื่อพิจารณาหลังการพัฒนาจ�าแนกเป็น																									

รายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 2	 ด้าน	 คือ	 ด้านภาวะผู้น�า	 (X=4.73,	 S.D.=0.45,	 C.V.=7.10)	 และ													

ด้านองค์กร	 (X=4.62,	 S.D.=0.56,	 C.V.=10.40)	 รองลงมาอยู่ในระดับมาก	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านการเรียนรู้																							

(X=4.36,	S.D.=0.48,	C.V.=10.22)	ด้านการบริหารจัดการความรู้	 (X=4.15,	S.D.=0.37,	C.V.=11.30)	และ	

ด้านเทคโนโลยี	(X=4.13,	S.D.=0.35,	C.V.=11.26)

ตารางที่ 2		ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนองรางก่อนและหลังการพัฒนา

            	ระดับความคิดเห็น

	 ข้อ	 	 รายการ	 N	 	 ก่อนการพัฒนา	 	 	 หลังการพัฒนา	 	

	 	 	 	 	 X	 S.D.	 C.V.	 	X	 S.D.	 C.V.

	 1	 องค์กร	 	 3	 3.63	 0.49	 12.74	 4.62	 0.56	 10.40

	 2	 ภาวะผู้น�า	 3	 3.73	 0.45	 9.89	 4.73	 0.45	 7.10

	 3	 การเรียนรู้	 3	 3.19	 0.40	 13.31	 4.36	 0.48	 10.22

	 4	 การบริหารจัดการความรู้	 3	 3.00	 0.00	 0.00	 4.15	 0.37	 11.30

	 5	 เทคโนโลยี	 3	 3.07	 0.26	 8.42	 4.13	 0.35	 11.26

	 	 	 รวมเฉลี่ย	 3.41	 0.33	 14.47	 4.49	 0.23	 10.66
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	 	 3.2	 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครู	แสดงดังตารางที่	3

	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 คุณภาพการสอนครูโรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา	 อยู ่ในระดับดีมากที่สุด																						

(X=4.97,	 S.D.=0.17,	 C.V.=3.35)	 และอยู่ในระดับดี	 2	 โรงเรียน	 คือ	 โรงเรียนบ้านประดู่	 (X=4.08,																										

S.D.=	0.74,	C.V.=	18.10)	และโรงเรียนวัดหนองราง	(X=4.06,	S.D.=0.78,	C.V.=19.27)

อภิปรายผล 
	 1.	 สมรรถนะระหว่างโรงเรียนวัดหนองรางกับโรงเรียนบ้านหนองหลักศิลาและโรงเรียนบ้านประดู	่									

ซึ่งมีกระบวนการและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 ค่าช่วงห่างมากด้านการจัดการความรู้ในองค์กร	 และด้าน

กระบวนการจดัการเรยีนรู	้แสดงให้เหน็ว่าโรงเรยีนทีม่แีนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิให้ความส�าคญักบัการจดัการความรู้

ในองค์กรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มากจึงท�าให้เกิดช่วงห่างมาก	 โดยค่าช่วงห่างที่เกิดขึ้นท�าให้ทราบว่า							

การจัดการความรู้ในองค์กรมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผลส�าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียน	 ซึ่ง	 ไพโรจน์	

ชลารักษ์	 (2552,	 น.	 62)	 ได้กล่าวถึงกระบวนการการจัดการความรู้ไว้ว่าเป็นส่ิงจ�าเป็นและมีความส�าคัญมาก	

เพราะเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ต้องท�าอยู่เสมอ	 เพราะการจัดการความรู้นั้นคือ	 การท�าให้ได้ความรู้มาและได้ใช้						

ความรู้เพื่อเกิดประโยชน์	 กระบวนการจัดการความรู้จึงได้รับการพัฒนาให้มีขั้นตอนและเทคนิควิธีที่ดี	 เพื่อให้

มั่นใจได้ว่าสามารถด�าเนินการจัดการความรู้	 เพื่อแก้ปัญหาได้ส�าเร็จทั้งปัญหาเล็กและปัญหาใหญ่	 ส่วนบุคคล	

ตลอดจนปัญหาขององค์กรอีกด้วย	 การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน														

ตัวบุคคล	 หรือเอกสาร	 มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง						

ให้เป็นผู้รู้	 รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด	

และ	 ปรียาพร	 วงศ์อนุตรโรจน์	 (2553,	 น.	 1)	 ได้ให้ความส�าคัญของการบริหารงานวิชาการว่าเป็นงานหลัก											

หรอืเป็นภารกจิหลกัของสถานศกึษา	ไม่ว่าสถานศกึษาจะเป็นประเภทใด	มาตรฐานและคณุภาพของสถานศกึษา

จะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ	เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร	การจัดโปรแกรมการศึกษา

และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร	

ทุกระดับของสถานศึกษา	ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น

ตารางที่ 3 	ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครู

 

รายการ

	 	 	 								ระดับความคิดเห็น

  	 โรงเรียน	 	 	 โรงเรียน	 	 	 โรงเรียน

	 	 	บ้านหนองหลักศิลา		 	 บ้านประดู่	 	 	 วัดหนองราง

	 	 	 N=6	 	 	 N=8	 	 	 N=8

   X	 S.D.	 C.V.	 	X	 S.D.	 C.V.	 	X	 S.D.	 C.V.

คุณภาพการสอนของครู	 4.97	 0.17	 3.35	 4.08	 0.74	 18.10	 4.06	 0.78	 19.27
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	 2.	 กระบวนการบริหารจัดการเป็นเลิศ	ประกอบด้วย
	 	 2.1	 ด้านการจัดการความรู้ในองค์กร	พบว่า	มีแนวปฏิบัติโดยการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	 การรวบรวมความรู้และถ่ายทอด											
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการท�างาน
และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนท่ีประสบผลส�าเร็จ	 และมีปัจจัยภายในที่น�ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้	 ได้แก่	
วัฒนธรรมองค์กร	 มีการสื่อสารภายในกันเป็นอย่างดี	 มีบรรยากาศที่ดีในการท�างาน	 ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าสูง									
และ	ครูมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้	แสดงให้เห็นว่า	โรงเรียนได้น�ากระบวนการบริหารจัดการเป็นเลิศ
มาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร	 ครูและบุคลากรซึ่งได้น�าแนวปฏิบัติ										
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และทักษะสามารถถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	
สอดคล้องกับ	 อมรทิพย์	 เจริญผล	 (2550)	 ได้ศึกษาการจัดการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา	พบว่า								
มีกระบวนการ	 การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การพัฒนาความรู้ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนางาน																
การให้ความส�าคญัของการจดัการความรู	้การสร้างเครอืข่าย	การสร้างวสิยัทศัน์	และการสร้างความรูค้วามเข้าใจ	
และ	 ปิยะนาถ	 บุญมีพิพิธ	 (2551)	 ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา	 พบว่า																				
มีองค์ประกอบ	 การเตรียมการตามกระบวนการจัดการความรู้	 การวางแผน	 การสร้างความรู้	 การแบ่งปัน												
และแลกเปลี่ยน	 การจัดเก็บความรู้	 การติดต่อสื่อสาร	 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมการท�างาน														
การนิเทศติดตาม	และการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล
	 	 2.2	 ด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู	้พบว่า	การออกแบบหลกัสตูรของโรงเรียนเกดิจากการวเิคราะห์
ความต้องการ	 ความสนใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ศึกษาบริบทของท้องถิ่นเพื่อท�าหลักสูตรท้องถิ่น											
มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสูตรและสื่อการสอนอย่างเพียงพอ	 มีการประเมินผลหลักสูตรและรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพื่อน�ามาปรับปรุง	 ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย	 โรงเรียนมีการจัดสภาพ
แวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู ้	 มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม																	
และค่านิยมที่ดีงาม	มีการนิเทศ	ก�ากับติดตามการเรียนการสอนอย่างสม�่าเสมอ	ใช้หลักการวัดและประเมินผล												
การเรียนรู้ตามสภาพจริงเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน	 โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการพูดคุยกันเองระหว่าง															
ครูผู้สอนด้วยกัน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการประชุมระดมความคิดเห็น	 และ	 ผู้บริหารแลกเปล่ียนเรียนรู้กับครู
เป็นรายบคุคล	แสดงให้เห็นว่าโรงเรยีนทีม่กีระบวนการและวธิปีฏิบตัทิีเ่ป็นเลศิ	มกีารจดัรายละเอยีดองค์ประกอบ
ของหลักสูตร	ซึ่งประกอบด้วย	เป้าหมาย	จุดหมาย	วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	เนื้อหาสาระ	กิจกรรมการเรียน
การสอน	 และการประเมินผล	 ท่ีมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร																									
ของ	Beauchamp	(1981,	p.	77)	ทีไ่ด้น�าเสนอว่า	การออกแบบหลักสตูรเป็นการจดัแบ่งองค์ประกอบของหลกัสูตร	
ได้แก่	 จุดมุ่งหมาย	 เนื้อหาสาระ	 วิธีการจัดกิจกรรม	 จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ	 แนวทางการ														
น�าหลักสูตรไปใช้สู ่การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล	 และแนวคิดของ	 Taba	 (1962,																				
pp.	456-459)	ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยจะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งก่อนก็ได้	แต่เมื่อเริ่มที่จุดใดแล้ว
จะต้องท�าการศึกษาให้ครบกระบวนการท้ัง	 7	 ข้ันตอน	 คือ	 การส�ารวจความต้องการ	 การก�าหนดจุดมุ่งหมาย	
การเลือกเนื้อหาสาระ	 การจัดล�าดับเน้ือหาวิชา	 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้	 การจัดประสบการณ	์																
การเรียนรู้	 และการก�าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีประเมินผล	 ซ่ึงมีระดับการน�าหลักสูตรไปใช้เป็นการแปลง
หลักสูตรไปสู่การเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติด�าเนินการได้ถูกต้องเกิดผลตรงความมุ่งหมายของหลักสูตร							
ในระดับอุดมการณ์	ระดับทางการ	ระดับการรับรู้	ระดับปฏิบัติการ	และระดับประสบการณ์	(Neil,	1981,	pp.	

55-58)
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	 3.	 การพฒันาโรงเรยีนวัดหนองรางสูค่วามเป็นเลศิ	พบว่า	ระดบัความคดิเหน็ความเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ก่อนการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 และหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก	 โดยมีด้านภาวะผู้น�า

และด้านองค์กรอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 และด้านการเรียนรู้	 ด้านการบริหารจัดการความรู้	 และด้านเทคโนโลย	ี								

อยู่ในระดับมาก	 แสดงให้เห็นว่า	 โรงเรียนวัดหนองรางมีการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กร										

แห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลังการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้ง	

ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ได้ให้ความส�าคญักับการพฒันาองค์กรให้มปีระสทิธภิาพเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการ

จัดการศึกษาจึงส่งผลให้ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น	 สอดคล้องกับ	 เกริก	 ท่วมกลาง	 (2555)								

ที่ได้ศึกษาการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	 หลังการพัฒนาพบว่า	 โรงเรียนมีระดับ

ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	ส�าหรับ	คุณภาพการสอนของครูโรงเรียนวัดนองรางอยู่ในระดับดี	ทั้งนี้

อาจเนื่องจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองรางได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้																	

ด้านการจัดการเรียนการสอนและให้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 จึงท�าให้คุณภาพ																

การสอนดีขึ้นใกล้เคียงกับกับโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	สอดคล้องกับ	มัสยา	นามเหลา,	วาโร	เพ็งสวัสดิ์	

และ	 ศิริดา	 บุรชาติ	 (2554)	 ที่ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสักงัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา							

ในจังหวัดนครพนม	พบว่า	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 โดยได้เสนอแนวทางทางส่งเสริมและพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู	 ไว้	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ด้านส่ือ								

การเรียนรู้	และด้านการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงไว้ด้วย

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

	 	 ผูบ้ริหารของกระทรวงศกึษาธกิาร	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานส�านกังานเขตพืน้ที่	

ผู้บริหารโรงเรียน	 ควรศึกษาและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในมิติอื่น	 ๆ	 อีก	 เช่น	 การจัดโครงสร้างองค์กร	

การพัฒนาเทคโนโลยีช่วยในการสอน	ฯลฯ	เพื่อส่งผลต่อความเป็นเลิศในทุกด้านของสถานศึกษา	

 2. ข้อเสนอแนะในการน�าไปปฏิบัติ 

	 	 2.1	 ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการศึกษาการเทียบสมรรถนะกับโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

เพื่อน�ามาพัฒนาโรงเรียนตนเอง

	 	 2.2	 ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรจดัโอกาสให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษา	มกีารประชมุเพือ่แลกเปลีย่น

ประสบการณ์ในการด�าเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

	 	 2.3	 ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาครู	 โดยการน�ากระบวนการที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน

มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา	 โดยการใช้กรณีศึกษามาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของคร	ู	

ด้วยการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ	เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้	

 3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

	 	 ควรมีการศึกษากระบวนการด�าเนินงานในสถานศึกษาที่เป็นเลิศในทุก	 ๆ	 ด้านให้ครอบคลุม	 เช่น		

การบริหารธุรการและการเงิน	 การบริหารงานบุคคล	 และการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความ							

เป็นเลิศของกระบวนการในการด�าเนินงานของสถานศึกษาในทุกมิติ	
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