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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาระดบัการปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ 2) ศกึษาระดบัระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 และ 3) วิเคราะห์การปฏิบตัิ

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศึกษาใน
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สงักดักรุงเทพมหานคร จ�านวน 346 คน โดยใช้วธีิการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตาม

ส�านกังานเขต เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้วจิยั มีคา่ความตรงด้านเนือ้หา

ระหวา่ง 0.67 ถงึ 1.00 คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามตอนท่ี 1 ด้านการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพ 
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พหคุณูแบบขัน้ตอน 
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 ผลการวิจยัพบวา่

 1. การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ อยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและ

รายด้าน ประกอบด้วย การน�าองค์การ การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ การให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการ

และผู้ มีสว่นได้เสีย การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ การมุง่เน้นบคุลากร การมุง่เน้นระบบ

ปฏิบตักิาร และผลลพัธ์การด�าเนินการ 

 2. ระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน 

ประกอบด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลกัสตูรและการสอน การพฒันาทางวิชาชีพ และสภาพ

แวดล้อมการเรียนรู้

 3. การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ได้แก่ การมุ่งเน้นระบบ ปฏิบตัิ
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ค�าส�าคัญ: เกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ระบบสนบัสนนุการศกึษา ศตวรรษท่ี 21 กรุงธนใต้

ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the implementation level of Public Sector  

Management Quality Award; 2) identify the level of 21st century school supporting systems;  

and 3) analyze the implementation of Public Sector Management Quality Award affecting 21st 

century school supporting systems. The research sample, derived by proportional stratified 

random sampling as distributed by district office, was 346 administrators and government 

teachers of schools in South Krungthon Group under Bangkok Metropolitan. The research 

instrument was a questionnaire constructed by the researcher with IOC content between 

0.67 to 1.00. The internal consistency reliability coefficients of the questionnaire: part 1  

Public Sector Management Quality Award was 0.99, and part 2 21st century school  

supporting systems was 0.96.  Data were analyzed with percentage, mean, standard  

deviation and stepwise multiple regression.

 The findings of this research were as follows:

 1. Overall and in specific aspects, the implementation of Public Sector Management 

Quality Award was at a high level. These aspects were leadership; strategic planning; 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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client and stakeholder focus; measurement, analysis and knowledge management; workforce 

focus; operations focus; and results.

 2. Overall and in specific aspects, the 21st century school supporting systems was 

at a high level. These aspects were standards and assessments, curriculum and instruction, 

professional development, and learning environments.

 3. The implementation of Public Sector Management Quality Award in the aspects of 

operations focus (X
6
); results (X

7
); measurement, analysis and knowledge management (X

4
); 

and client and stakeholder focus (X
5
) together predicted the 21st century school supporting 

systems (Y
tot

) at the percentage of 73.40 with statistical significance at .05. The regression 

equation was        = 0.63 + 0.39 (X
6
) + 0.20 (X

7
) + 0.13 (X

4
) + 0.13 (X

5
).

Keywords: Public Sector Management Quality Award, school supporting systems, 21st  

  century, South Krungthon

บทน�า

 ท่ามกลางสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันท่ีเป็นกระแสแห่งโลกาภิวัตน์  

(globalization) ซึง่มีฐานเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพลงัในการขบัเคลื่อน

สงัคม ท�าให้เกิดการรับส่งข้อมลูข่าวสารจากพืน้ท่ีหนึ่งไปยงัอีกพืน้ท่ีหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว เป็นสงัคม 

ท่ีต้องอาศยัองค์ความรู้ (knowledge based society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge based 

economy) ผลกระทบท่ีตามมาคือ ความเหลื่อมล�า้ของความรู้ ซึง่เกิดขึน้จากความไม่เท่าเทียมกนั

ของความสามารถและความจริงจงัในการพฒันาองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการศกึษา ข้อมลูขา่วสาร และ

การวิจยั ซึง่ส�านกังานสภาการศกึษาได้สรุปผลการศกึษาความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศกึษาของ

ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนชีใ้ห้เห็นว่า ประเทศอาเซียนทุกประเทศมีแนวโน้มให้ความส�าคญักับ 

การพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้มีการยกระดบัคุณภาพศึกษา มีความมุ่งหวงัท่ีจะให้ 

การศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัคณุภาพทางการศกึษาสู่ระดบัสากล สอดคล้องกบัแนวโน้ม

การแขง่ขนัในระดบัสากลในศตวรรษท่ี 21 สงัคมฐานความรู้ มีสว่นส�าคญัในการพฒันาทางเศรษฐกิจ

และพฒันาทนุทางมนษุย์อย่างรอบด้าน (ส�านกังานสภาการศกึษา, 2549: 115) และสอดคล้องกบั 

การจัดการศึกษาท่ีถือได้ว่าเป็นรากฐานท่ีส�าคัญท่ีสุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญ

ก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ  ในสงัคมได้ เน่ืองจากการศกึษาเป็นกระบวนการท่ีชว่ยให้คนได้พฒันา

ตนเอง ตลอดชีวิต ตัง้แต่การวางรากฐานการพฒันาของชีวิตเม่ือแรกเกิด การพฒันาศกัยภาพและ 

ขีดความสามารถตา่ง ๆ ท่ีจะด�ารงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสขุ (ประทิน วิเศษสวุรรณ, 

2545: 1)
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  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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 กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองหลวง

ท�าให้เป็นศนูย์กลางของการด�าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของประเทศ รวมถงึด้านการศกึษาท่ีเป็นศนูย์กลาง

ทางการศกึษาของสถาบนัการศกึษาและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคณุภาพมาตรฐานและทนัสมยั  

โดยมีส�านกัการศกึษามีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกบังานด้านการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประเภทสามญัศกึษา 

ของกรุงเทพมหานคร การขบัเคลื่อนคณุภาพการศกึษาของกรุงเทพมหานครใน ปี พ.ศ. 2559 ได้มี 

การก�าหนดวิสัยทัศน์ “ส�านักการศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ

กรุงเทพมหานครให้ได้คณุภาพมาตรฐาน ก้าวไกลสูป่ระชาคมอาเซียน” เพ่ือให้สถานศกึษาในสงักดั

กรุงเทพมหานครจดัการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ มีคณุภาพ มีคณุธรรม และความโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ เรียน

มีคณุภาพและสามารถแขง่ขนัได้ในเวทีระดบัชาติ และระดบัภมิูภาคอาเซียน รวมทัง้พฒันาศกัยภาพ

ของครูและบคุลากรทางการศกึษาในด้านคณุวฒิุ คณุธรรม ความรู้ และทกัษะในการบริหาร การจดัการ

ความรู้ โดยเน้นความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิมีการจดัการศกึษา

โดยให้สงัคมมีสว่นร่วม ทัง้ของบคุคล ครอบครัว ชมุชน และองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ และก�าหนดมาตรฐาน

การศกึษาและจดัระบบประกนัคณุภาพการศกึษาทกุระดบั (กรุงเทพมหานคร, ส�านกัการศกึษา, 2559: 

8-9) เพ่ือสง่เสริมให้สถานศกึษาในกรุงเทพมหานครบรรลตุามพนัธกิจท่ีได้ตัง้ไว้สอดคล้องกบัส�านกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  ท่ีได้มีการพฒันาเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public 

Sector Management Quality Award: PMQA) เป็นเกณฑ์ท่ีประยกุต์มาจากเกณฑ์รางวลัคณุภาพ

แหง่ชาตขิองประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Malcolm Baldrige National Quality Award หรือ MBNQA   

มาใช้เป็นเคร่ืองมือผลกัดันให้มีการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นเกณฑ์ 

คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีความทนัสมยั ตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นกรอบการประเมิน 

ท่ีสามารถบ่งชีร้ะดบัความส�าเร็จ รวมทัง้เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล โดยได้ก�าหนดเกณฑ์

คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ไว้ 7 ด้าน ดงันี ้1) การน�าองค์การ 2) การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์  

3) การให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้เสยี 4) การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้  

5) การมุ่งเน้นบคุลากร 6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ และ 7) ผลลพัธ์การด�าเนินการ ซึง่เม่ือได้ท�า 

การประเมินแล้วจะเปรียบเสมือนการตรวจสขุภาพขององค์การ ท่ีจะท�าให้ทราบจดุแข็งและโอกาสใน  

การปรับปรุง ปรับระบบโครงสร้างในการสนบัสนนุการศกึษา วางแผนพฒันาให้มีประสทิธิภาพ โดยเลอืก

เคร่ืองมือทางการบริหารท่ีเหมาะสมมาด�าเนินการตอ่ไป สง่ผลให้สถานศกึษาเป็นเลศิและมีมาตรฐาน

ในระดบัสากล (ส�านกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ, 2557: 9)

 นอกจากนัน้การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 กับการเช่ือมโยงสู่ภาคการศึกษา  

พบวา่ผู้บริหารการศกึษาจะคาดหวงัจากผู้มีสว่นได้สว่นเสียสงูมาก นอกจากนีจ้ะพบกบัความไมแ่นน่อน            

การบริหารมีความซับซ้อนมากขึน้ จากการบริหารภายใต้ความขัดแย้งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม  

(นิสดารก์  เวชยานนท์, 2554: 112) ระบบในการสนบัสนนุศกึษาจงึต้องมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง
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กับการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดขึน้ สถานศึกษาท่ีมีการปฏิรูปอย่างต่อเน่ือง กระตุ้นและสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ทกุระดบับคุคลในสถานศกึษา สามารถ

ขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างตอ่เน่ือง มีการเรียนรู้ร่วมกนั และน�าความรู้มาปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสถานศกึษาจนน�าไปสู่เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ร่วมกนั (กฤษฎ์ิค�าผา 

ช�านาญ, 2552: 11) ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิผล ซึ่งพิจารณาจากผลงานท่ีได้รับและ 

ความมีประสทิธิภาพของการใช้ทรัพยากรการบริหารอยา่งประหยดั รวดเร็ว เป็นการน�าเวลามาพิจารณา

การบรรลผุลถึงเป้าหมายท่ีก�าหนดอย่างแน่นอน ระบบในการสนบัสนนุการศกึษาจงึเป็นตวัท่ีบง่ชีถ้ึง 

ผลส�าเร็จของการบริหารและการบรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ดงันัน้สถานศึกษาจึงต้องปรับเปล่ียน

ระบบในการสนบัสนนุการศึกษาจากแบบเดิม ๆ มาเป็นแบบท่ีทนัสมยั ครอบคลมุระบบการศึกษา 

ทกุด้าน กลา่วคือระบบสนบัสนนุการศกึษาท่ีมีความสอดคล้องตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจบุนั

และอนาคตท่ีเหมาะสมคือ ระบบสนบัสนนุการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 5 ด้าน ดงันี ้ 

1) มาตรฐานและการประเมิน 2) หลกัสตูรและการสอน 3) การพฒันาทางวชิาชีพ และ 4) สภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ (Bellanca & Brandt, 2011 อ้างถงึใน วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป  จิตตฤกษ์, 2556: 35)

 เป้าหมายหลกัของการพฒันาการศกึษาของประเทศไทย คือ การพฒันาผู้ เรียนให้เป็นบคุคล

ท่ีมีคณุภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบคุคลและสงัคม (พระราชบญัญตัิ

การศกึษาแหง่ชาต,ิ 2543) นอกจากเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) จะเป็นแนวทาง

ในการบริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครให้เป็นสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคตได้แล้ว  

ยงัสามารถส่งผลให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพก้าวทนัต่อศตวรรษท่ี 21 รวมทัง้ยงัท�าให้ทราบ 

จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งจากแผนปฏิบัติราชการ ส�านักการศึกษา ประจ�าปี 2558  

พบจดุออ่น (weakness) ของสถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานคร ดงันี ้ การประสานระหวา่งส�านกั

การศกึษา ส�านกังานเขต โรงเรียน ไมเ่ป็นไปตามก�าหนดระยะเวลา โครงสร้างในการบริหารงานไมเ่อือ้ 

ตอ่การปฏิบตัิงาน บคุลากรมีการโยกย้ายท�าให้การปฏิบตัิงานไมต่อ่เน่ือง งานประจ�าได้รับผลกระทบ 

จากงานนโยบาย/อ่ืน ๆ ท�าให้การด�าเนินงานล่าช้า ผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  

ระดบัชัน้ ป.6 จ�านวน 8 รายวชิา มีคา่เฉลีย่ต�า่กวา่ระดบัประเทศ จ�านวน 3 รายวชิา ซึง่เป็นรายวชิาหลกั 

ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ส่วนระดบัชัน้ ม.3 มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉล่ีย 

ระดบัประเทศ จ�านวน 6 รายวชิา และระดบัชัน้   ม.6 คะแนนน้อยกวา่คา่เฉลีย่ระดบัประเทศทกุรายวชิา 

และอปุสรรค (threat) ของสถานศึกษาในสงักดักรุงเทพมหานคร ดงันี ้ มีภาระงานอ่ืนท่ีนอกเหนือ

จากการสอนเป็นจ�านวนมาก ท�าให้กระทบตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน การปฏิบตัิงาน 

ท่ีสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องใช้ระเบียบการปฏิบัติงานทางราชการซึ่งมี 

ขัน้ตอนมากท�าให้การด�าเนินงานลา่ช้า ความขดัแย้งทางการเมืองและสงัคมเกิดขึน้ ท�าให้เป็นอปุสรรค

ต่อการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง มีนักเรียนท่ีไม่ได้มีภูมิล�าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และนักเรียนท่ีไม่มี 
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สญัชาตไิทยมาเข้าเรียนในกรุงเทพมหานครเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ยากตอ่การบริหารจดัการและพฒันา

คณุภาพการศกึษา จากท่ีกลา่วมาข้างต้น พบวา่มีจดุออ่น และอปุสรรคตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษา 

ของสถานศึกษากรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร, ส�านกัการศึกษา, 2559: 6) ดงันัน้ จึงต้องมี 

การปรับเปลีย่นระบบในการสนบัสนนุการศกึษาให้สอดคล้องกบับริบทไทยในปัจจบุนั สามารถตอบรับ 

การเปลี่ยนแปลงของกระแสต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ สอดคล้องกบัมะยม โพธิสวุรรณ (2556: 45) ท่ีพบว่า   

การพฒันาคุณภาพการบริหารส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) จะสง่ผลให้ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการ

ครูและบคุลากรทางการศกึษาสามารถยกระดบัคณุภาพ มาตรฐานการบริหารงาน และบริหารคนให้มี

ประสทิธิภาพ

 จากสภาพปัญหาดงักลา่วข้างต้น ท�าให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพ           

การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร  

ให้สอดคล้องกบัระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะขบัเคลือ่นสูค่วามส�าเร็จ มีประสทิธิภาพ 

ครอบคลมุตรงตามพนัธกิจท่ีได้ตัง้ไว้ สูส่ถานศกึษาท่ีเป็นมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
 ในการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

 1. เพ่ือศกึษาระดบัการปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ของโรงเรียนใน

กลุม่กรุงธนใต้  สงักดักรุงเทพมหานคร

 2. เพ่ือศกึษาระดบัระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ 

สงักดักรุงเทพมหานคร

 3. เพ่ือวิเคราะห์การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล

ตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร

ตวัแปรการวจิยั
 1. ตัวแปรต้น คือ การปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวคิด

ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ พ.ศ. 2557 (2557: 9) ประกอบด้วย 7 ด้าน ดงันี ้ 

1) การน�าองค์การ 2) การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 3) การให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่น 

ได้เสีย 4) การวดัการวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบคุลากร 6) การมุ่งเน้นระบบ 

ปฏิบตักิาร และ 7) ผลลพัธ์การด�าเนินการ

 2. ตัวแปรตาม คือ ระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิดของ  

Partnership for 21st Century Skills (Bellanca & Brandt, 2011 อ้างถงึใน วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง  
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และอธิป จิตตฤกษ์, 2556: 35) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้1) มาตรฐานและการประเมิน 2) หลกัสตูร

และการสอน 3) การพฒันาทางวิชาชีพ  และ 4) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้ 7 
 

                 ตวัแปรต้น                       ตวัแปรตาม 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
สมมติุฐานการวิจยั 
 การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ประกอบด้วย การนําองค์การ การวางแผน
เชิงยทุธศาสตร์ การให้ความสําคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้เสีย การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ
ความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ และผลลพัธ์การดําเนินการ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ    
ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 
 
คําจํากดัความตวัแปรการวิจยั 
 1. การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หมายถึง กรอบแนวคดิท่ีสามารถบง่ชีถ้ึง
ความสําเร็จของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร ซึง่มีการดําเนินงานหรือการปฏิบตัิงานท่ี
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐนํามาใช้เพ่ือนําไปสูว่ตัถปุระสงค์หรือจดุหมายปลายทางท่ีได้กําหนด

ไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นการยกระดบัจากมาตรฐานสูส่ากล ประกอบด้วย 
 1.1 การนําองค์การ หมายถึง วิธีการนําองค์การโดยมีการกําหนดวิสยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ      
การสื่อสารและผลการดําเนินการขององค์การ รวมทัง้มีการกํากับดแูลองค์การ การประพฤติปฏิบตัิตาม
กฎหมายอย่างมีจริยธรรม มีการส่งเสริมการประพฤติปฏิบตัิตามหลกันิติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม สง่เสริมสนบัสนนุชมุชนสามารถสร้างองค์การคณุภาพท่ียัง่ยืน 
 1.2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ การกําหนด
วตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์และนํายทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัิ โดยมีการจดัทําแผนปฏิบตัิการ ถ่ายทอดสู่
การปฏิบตัแิละคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตท่ีสําคญั 

การปฏิบติัตามเกณฑ์คณุภาพ 
การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

1. การนําองค์การ  
2. การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 
3. การให้ความสําคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้เสีย  
4. การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้   
5. การมุง่เน้นบคุลากร  
6. การมุง่เน้นระบบปฏิบติัการ  
7. ผลลพัธ์การดําเนินการ 

ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 
 

1. มาตรฐานและการประเมิน  
2. หลกัสตูรและการสอน  
3. การพฒันาทางวิชาชีพ  
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

สมมตฐิานการวจิยั
 การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย การน�าองค์การ 

การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ การให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้เสีย การวดั การวิเคราะห์ 

และการจดัการความรู้ การมุ่งเน้นบคุลากร การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ และผลลพัธ์การด�าเนินการ 

เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดั

กรุงเทพมหานคร

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
 1.  การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หมายถงึ กรอบแนวคดิท่ีสามารถ

บ่งชีถ้ึงความส�าเร็จของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สงักัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการด�าเนินงานหรือ 

การปฏิบตัิงานท่ีหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐน�ามาใช้เพ่ือน�าไปสูว่ตัถปุระสงค์หรือจดุหมาย

ปลายทางท่ีได้ก�าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นการยกระดบัจากมาตรฐานสูส่ากล ประกอบด้วย

  1.1  การน�าองค์การ หมายถึง วิธีการน�าองค์การโดยมีการก�าหนดวิสยัทัศน์ ค่านิยม  

พนัธกิจ  การสื่อสารและผลการด�าเนินการขององค์การ รวมทัง้มีการก�ากบัดแูลองค์การ การประพฤติ

ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม มีการส่งเสริมการประพฤติปฏิบตัิตามหลกันิติธรรม และมี 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม สง่เสริมสนบัสนนุชมุชนสามารถสร้างองค์การคณุภาพท่ียัง่ยืน
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  1.2  การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง กระบวนการจดัท�ายทุธศาสตร์ การก�าหนด

วตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์และน�ายทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบตั ิโดยมีการจดัท�าแผนปฏิบตักิาร ถ่ายทอด

สูก่ารปฏิบตัแิละคาดการณ์ผลการด�าเนินการในอนาคตท่ีส�าคญั

  1.3  การให้ความส�าคัญกับผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง วิธีการใช้ 

สารสนเทศของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน  

การตอบสนองความต้องการเพ่ือสร้างความผกูพนัในการก�าหนดผลผลิต บริการ กลไกต่าง ๆ เพ่ือ

สนบัสนนุและการสร้างความสมัพนัธ์ของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

  1.4  การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ หมายถึง การวดัผลการด�าเนินการ  

การวิเคราะห์และทบทวนผลการด�าเนินการ รวมทัง้การปรับปรุงผลการด�าเนินการ มีการจัดการ 

ความรู้ ข้อมลู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมีคณุภาพและพร้อมใช้งาน

  1.5  การมุ่งเน้นบุคลากร หมายถึง การบริหารขีดความสามารถและอัตราก�าลัง 

ด้านบุคลากร บรรยากาศการท�างานของบุคลากร มีการสร้างความผูกพนัของบุคลากร ประเมิน 

ความผกูพนั สง่ผลให้มีการพฒันาบคุลากรและผู้บริหารเพ่ือให้งานบรรลผุลส�าเร็จ เป็นไปอยา่งปลอดภยั

ตอ่การปฏิบตังิาน

  1.6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ หมายถึง กระบวนการท�างานในการออกแบบผลผลิต            

การบริการ การจัดการกระบวนการ รวมถึงประสิทธิผลการปฏิบัติการ ดูแลความปลอดภัยของ 

สถานท่ีท�างาน เตรียมพร้อมตอ่ภาวะฉกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้และสร้างนวตักรรมเพ่ืออนาคตให้มัน่ใจวา่มี

การปฏิบตักิารท่ีมีประสทิธิผลและสง่มอบคณุคา่แก่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

  1.7  ผลลพัธ์การด�าเนินการ หมายถึง การสรุปผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุ

พนัธกิจตามแผนปฏิบตักิาร ผลลพัธ์ด้านการให้ความส�าคญัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียรวมถงึ 

ความพงึพอใจและการสร้างความสมัพนัธ์ ผลลพัธ์ด้านการมุง่เน้นบคุลากร ผลลพัธ์ด้านการน�าองค์การ 

การก�ากบัดแูลองค์การ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการเตบิโต

และผลลพัธ์ด้านประสทิธิผลของกระบวนการ

 2.  ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 หมายถงึ ผลการด�าเนินงานของระบบท่ีโรงเรียน

กลุ่มกรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานครมุ่งพฒันาและส่งเสริมให้ความส�าคญัของกระบวนการเรียนรู้ 

การพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน ภายใต้ความยืดหยุ่น หลากหลาย มีความเป็นพลวตั การมี 

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและชุมชน  

รวมถึงการมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาก้าวทันต่อศตวรรษ 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย

  2.1  มาตรฐานและการประเมิน หมายถึง ข้อก�าหนดเก่ียวกับคุณลกัษณะ คุณภาพท่ี 

พงึประสงค์ของผู้ เรียนให้เกิดทกัษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญในเชิงสหวิทยาการและเชิงลกึ ยกระดบั
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ความสามารถของผู้ เรียนด้วยสือ่หรือเคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพ สง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะชีวติและแก้ปัญหา 

ในชีวิตได้ โดยจะมีการประเมินผลผู้ เรียนในมาตรฐานนีด้้วยแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานและทนัสมยั  

การประเมินผลจะสามารถสะท้อนการปฏิบัติของผู้ เรียนตรงตามมาตรฐาน มีคุณภาพและเกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ

  2.2  หลกัสตูรและการสอน หมายถึง แนวการจดัประสบการณ์ให้เกิดทกัษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 จะมุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก ประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการ 

ข้ามสาระเนือ้หา สร้างระบบการเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐาน รวมทัง้นวตักรรมและวิธีการเรียนรู้ 

ในเชิงบรูณาการท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตวัเกือ้หนนุ การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหา

เป็นฐาน เพ่ือการสร้างทกัษะขัน้สงูทางการคดิของผู้ เรียน

  2.3  การพฒันาทางวิชาชีพ หมายถงึ การสร้างและพฒันาข้าราชการครูให้เป็นผู้ มีทกัษะ

ความรู้ความสามารถในเชิงบรูณาการเชิงลกึเก่ียวกบัการแก้ปัญหา การคิดแบบมีวิจารณญาณ และ

ทกัษะด้านอ่ืน ๆ ท่ีส�าคญัต่อวิชาชีพ สร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึน้กับครู เพ่ือเป็นตวัแบบ 

แหง่การเรียนรู้ การใช้เคร่ืองมือและก�าหนดยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบตัใินชัน้เรียน มีการสอนด้วยเทคนิควธีิ

ท่ีหลากหลาย รวมทัง้ชว่ยสง่เสริมให้ครูได้พฒันาความสามารถให้สงูขึน้ สนบัสนนุให้เกิดการประเมิน 

ผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ือง มีสว่นร่วมในการแบง่ปันความรู้ระหวา่งชมุชน สร้างข้าราชการครูให้เป็นตวัแบบ

ท่ีมีการพฒันาทางวิชาชีพได้อยา่งมีคณุภาพ มัน่คง และยัง่ยืน

  2.4  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หมายถึง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพท่ีเกือ้หนุน  

มีความสร้างสรรค์ แนวปฏิบตัทิางการเรียน สนบัสนนุทางวิชาชีพแก่ชมุชน สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิด 

การปฏิบตัิจริงตามบริบท สร้างโอกาสในการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพ การออกแบบระบบ 

การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม น�าไปสู่การเกิดทกัษะท่ีหลากหลายสู่การปฏิบตัิเพ่ือช่วยให้การเรียนการสอน

บรรลผุลและขยายผลสูช่มุชนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

 3.  กลุ่มกรุงธนใต้ หมายถึง โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 7 เขตพืน้ท่ี  

ได้แก่ เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางขนุเทียน เขตราษฎร์บรูณะ เขตบางแค เขตทุ่งครุ และ 

เขตบางบอน มีโรงเรียนในกลุม่ทัง้หมด 70 โรงเรียน และจ�านวนผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู

ทัง้หมด 3,364 คน

วธีิด�าเนินการ
 การวจิยัเร่ือง การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุ

การศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร การวจิยันีเ้ป็นการวจิยั

เชิงพรรณนา (descriptive research) 
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 ประชากร ได้แก่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษาและข้าราชการ

ครูในโรงเรียนกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร จ�านวน 3,364 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มกรุงธนใต้               

สงักัดกรุงเทพมหานคร ได้มาโดยวิธีก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากจ�านวนประชากรทัง้หมด  

จ�านวน 3,364 คน โดยเทียบกบัตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งส�าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan 

(1970 อ้างถึงใน สวุิมล ติรกานนัท์, 2557: 179) โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น 

(proportional stratified random sampling) กระจายตามส�านกังานเขต ได้จ�านวนกลุ่มตวัอย่าง  

346 คน ดงัปรากฏในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

10 
 

 
ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

โรงเรียน ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
ผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู 

สํานกังานเขตภาษีเจริญ 31 434 3 45 
สํานกังานเขตหนองแขม 25 417 3 43 
สํานกังานเขตบางขนุเทียน 51 785 5 81 
สํานกังานเขตราษฎร์บรูณะ 16 261 2 27 
สํานกังานเขตบางแค 37 489 4 50 
สํานกังานเขตทุ่งครุ 24 411 2 42 
สํานกังานเขตบางบอน 24 359 2 37 

รวม 208 3,156 21 325 
รวมทัง้สิน้ 3,364 346 

 

  
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม ด้านการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ จํานวน 
90 ข้อ และระบบสนบัสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จํานวน 25 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ         
การบริหารจดัการภาครัฐเท่ากับ 0.99 และค่าความเท่ียงของแบบสอบถามระบบสนบัสนุนการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 เท่ากบั 0.96 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

กลุ่มกรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมลูจากผู้บริหารสถานศึกษา และ
ข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานในสถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืน
มาจํานวน 346 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม ด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศัพท์ตัวแปร โดยผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) เทา่กบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงค�าถาม ด้านการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐ จ�านวน 90 ข้อ และระบบสนบัสนนุการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จ�านวน  

25 ข้อ จากนัน้หาคา่ความเท่ียง โดยการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถาม 
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การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐเท่ากับ 0.99 และค่าความเท่ียงของ

แบบสอบถามระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 เทา่กบั 0.96

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 ผู้วจิยัจดัสง่แบบสอบถาม จ�านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถงึผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน

ในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากผู้บริหารสถานศกึษา 

และข้าราชการครูท่ีปฏิบตังิานในสถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ 

กลบัคืนมาจ�านวน 346 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ 

การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษ

ท่ี 21 ใช้การหาคา่เฉลีย่ (     ) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วจิยัน�าคา่เฉล่ีย 

ไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

 คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถงึ  มีการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ/

        ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัท่ีมาก 

        ท่ีสดุ

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถงึ มีการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ/

        ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21ในระดบัท่ีมาก

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ มีการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ/

        ระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในระดับท่ี 

        ปานกลาง

 คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถงึ มีการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ/

        ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัท่ีน้อย

 คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถงึ มีการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ/

        ระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในระดับท่ี 

        น้อยท่ีสดุ

 ส�าหรับการวิเคราะห์การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีส่งผลต่อ                    

ระบบสนบัสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สงักัดกรุงเทพมหานคร  

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis)

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ผลการวจิยั
 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีสง่ผลตอ่ระบบ

สนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร

             ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัการปฏบิตัติามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร

 การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดั

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (   = 4.02, S.D. = 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้านพบว่า การปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อยู่ในระดบัมากทุกด้าน 

โดยการน�าองค์การอยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ (   = 4.14, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ การวางแผนเชิง

ยทุธศาสตร์ (    = 4.06, S.D. = 0.57) ผลลพัธ์การด�าเนินการ (    = 4.06, S.D.= 0.61) การมุง่เน้น

ระบบปฏิบตักิาร (    = 4.03, S.D. = 0.61) การมุง่เน้นบคุลากร (    = 3.98, S.D. = 0.64) การวดั  

การวิเคราะห์ และ การจดัการความรู้ (     = 3.96, S.D. = 0.60) และการให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการ

และผู้ มีสว่นได้เสีย (    = 3.88, S.D. = 0.65) ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2  คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและล�าดบัการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหาร 

  จดัการภาครัฐของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
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    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัการปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการ ภาครัฐของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 

(n = 346) 
การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. การนําองค์การ  
2. การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์  
3. การให้ความสาํคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้เสีย     
4. การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้   
5. การมุง่เน้นบคุลากร   
6. การมุง่เน้นระบบปฏิบตักิาร 
7. ผลลพัธ์การดําเนินการ   

4.14 
4.06 
3.88 
3.96 
3.98 
4.03 
4.06 

0.53 
0.57 
0.65 
0.60 
0.64 
0.61 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
2 
7 
6 
5 
4 
3 

รวม 4.02 0.54 มาก  
 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ระดบัระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่ม 
กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร  
   ระบบสนบัสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.03, S.D. = 0.57) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระบบสนบัสนนุ
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยการพฒันาทางวิชาชีพอยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 
4.11, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (  = 4.09, S.D. = 0.63) มาตรฐานและการ
ประเมิน  (  = 3.99,  S.D. = 0.60) และหลกัสตูรและการสอน (  = 3.96, S.D. = 0.67) ตามลําดบั ดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัระบบสนบัสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะห์ระดบัระบบสนับสนุนการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน

ในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

   ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.03, S.D. = 0.57) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ระบบ

สนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยการพฒันาทางวิชาชีพอยูใ่นล�าดบั

สงูท่ีสดุ (   = 4.11, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (   = 4.09, S.D. = 0.63) 

มาตรฐานและการประเมิน (  = 3.99,  S.D. = 0.60) และหลกัสูตรและการสอน (  = 3.96,  

S.D. = 0.67) ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและล�าดบัระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษ 

  ท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร
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สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
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    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 ตอนที่ 3  ผลการวเิคราะห์การปฏบิตัติามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซึ่ง

เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ 

สังกัดกรุงเทพมหานคร

 การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ 

สงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ (X
6
) ผลลพัธ์การด�าเนินการ (X

7
)  

การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (X
4
) และการมุ่งเน้นบคุลากร (X

5
) เป็นตวัแปรท่ีได้รับ

เลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษ

ท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร (Y
tot

) ได้อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

.05 โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย (R2) เทา่กบั 0.734 ซึง่แสดงวา่ การมุง่เน้นระบบปฏิบตักิาร 

ผลลพัธ์การด�าเนินการ การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้และการมุ่งเน้นบคุลากรส่งผล 

ตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 
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 (n = 346) 
ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. มาตรฐานและการประเมิน 
2. หลกัสตูรและการสอน 
3. การพฒันาทางวิชาชีพ 
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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0.60 
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มาก 
มาก 
มาก

มาก 
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2 

รวม 4.03 0.57 มาก  
 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซึง่เป็นปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 

การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (X6) ผลลัพธ์การดําเนินการ (X7)  การวัด            
การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (X4) และการมุ่งเน้นบคุลากร (X5) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการ
ถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของระบบสนบัสนุนการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
กลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร (Ytot) ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีคา่ประสิทธิภาพ
ในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.734 ซึ่งแสดงว่า การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ ผลลพัธ์การดําเนินการ การวดั    
การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้และการมุ่งเน้นบคุลากรสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษ
ท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสามารถร่วมทํานายระบบสนับสนุน
การศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ได้ร้อยละ 73.40 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 

= 0.63 + 0.39(X6) + 0.20(X7) + 0.13(X4) + 0.13(X5) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

 = 0.42 (Z6) + 0.21(Z7) + 0.14(X4) + 0.14(X5) 
  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 (n = 346) 
ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. มาตรฐานและการประเมิน 
2. หลกัสตูรและการสอน 
3. การพฒันาทางวิชาชีพ 
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

3.99 
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4.09 

0.60 
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0.63 

มาก 
มาก 
มาก

มาก 

3 
4 
1 
2 

รวม 4.03 0.57 มาก  
 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซึง่เป็นปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 

การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (X6) ผลลัพธ์การดําเนินการ (X7)  การวัด            
การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (X4) และการมุ่งเน้นบคุลากร (X5) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการ
ถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของระบบสนบัสนุนการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
กลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร (Ytot) ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีคา่ประสิทธิภาพ
ในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.734 ซึ่งแสดงว่า การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ ผลลพัธ์การดําเนินการ การวดั    
การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้และการมุ่งเน้นบคุลากรสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษ
ท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสามารถร่วมทํานายระบบสนับสนุน
การศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ได้ร้อยละ 73.40 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 

= 0.63 + 0.39(X6) + 0.20(X7) + 0.13(X4) + 0.13(X5) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

 = 0.42 (Z6) + 0.21(Z7) + 0.14(X4) + 0.14(X5) 
  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 

13 
 

 (n = 346) 
ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. มาตรฐานและการประเมิน 
2. หลกัสตูรและการสอน 
3. การพฒันาทางวิชาชีพ 
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

3.99 
3.96 
4.11 
4.09 

0.60 
0.67 
0.60 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก

มาก 

3 
4 
1 
2 

รวม 4.03 0.57 มาก  
 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซึง่เป็นปัจจยัท่ี
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 = 0.42 (Z6) + 0.21(Z7) + 0.14(X4) + 0.14(X5) 
  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 

และสามารถร่วมท�านายระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ได้ร้อยละ 73.40 โดยสามารถเขียน

สมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

   

 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนการปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร 

  จดัการภาครัฐท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่ 

  กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร

อภปิรายผล
 ผลจากการวจิยัเร่ือง การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีสง่ผลตอ่ระบบ

สนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร สามารถ

อภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้
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ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการ
 ภาครัฐท่ีส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้
 สงักดักรุงเทพมหานคร 

 (n = 346) 
แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 4 83.00 20.75 235.07* .00 
Residual 341 30.10 0.09   

Total 345 113.10    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 0.63  0.11 5.52* .00 
การมุง่เน้นระบบปฏิบตักิาร (X6) 
ผลลพัธ์การดําเนินการ (X7) 
การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ (X4) 

0.39 
0.20 
0.13 

0.42 
0.21 
0.14 

0.06 
0.06 
0.05 

6.15* 
3.49* 
2.56* 

.00 

.00 

.01 
การมุง่เน้นบคุลากร (X5) 0.13 0.14 0.05 2.35* .02 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.857  R2 = 0.734 SEE. = 0.297 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีส่งผลต่อระบบ
สนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สงักัดกรุงเทพมหานคร สามารถ

อภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้
 1.   การปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สงักัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การนําองค์การมีคา่เฉลี่ยสงู
ท่ีสดุ รองลงมาคือ การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ผลลพัธ์การดําเนินการ การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ การมุ่งเน้น
บคุลากร การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และการให้ความสําคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้
เสียตามลําดับ ทัง้นี เ้พราะเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับ
มาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจดัการของส่วนราชการจะได้รับประโยชน์ในทุกขัน้ตอน 
ตัง้แต่การตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง ซึ่งจะทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบว่าโรงเรียนของตนยงัมี
จุดบกพร่องในเร่ืองใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเป้าหมายท่ีชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ปรับปรุงองค์การให้สมบูรณ์เกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐสามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

จดัการดําเนินการของโรงเรียนเพ่ือยกระดบัการบริหารจัดการให้สามารถส่งมอบคุณค่าท่ีดีขึน้ทัง้ด้านการ

14 
 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการ
 ภาครัฐท่ีส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้
 สงักดักรุงเทพมหานคร 

 (n = 346) 
แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 4 83.00 20.75 235.07* .00 
Residual 341 30.10 0.09   

Total 345 113.10    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 0.63  0.11 5.52* .00 
การมุง่เน้นระบบปฏิบตักิาร (X6) 
ผลลพัธ์การดําเนินการ (X7) 
การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ (X4) 

0.39 
0.20 
0.13 

0.42 
0.21 
0.14 

0.06 
0.06 
0.05 

6.15* 
3.49* 
2.56* 

.00 

.00 

.01 
การมุง่เน้นบคุลากร (X5) 0.13 0.14 0.05 2.35* .02 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.857  R2 = 0.734 SEE. = 0.297 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีส่งผลต่อระบบ
สนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สงักัดกรุงเทพมหานคร สามารถ

อภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้
 1.   การปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สงักัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การนําองค์การมีคา่เฉลี่ยสงู
ท่ีสดุ รองลงมาคือ การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ผลลพัธ์การดําเนินการ การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ การมุ่งเน้น
บคุลากร การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และการให้ความสําคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้
เสียตามลําดับ ทัง้นี เ้พราะเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับ
มาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจดัการของส่วนราชการจะได้รับประโยชน์ในทุกขัน้ตอน 
ตัง้แต่การตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง ซึ่งจะทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบว่าโรงเรียนของตนยงัมี
จุดบกพร่องในเร่ืองใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเป้าหมายท่ีชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ปรับปรุงองค์การให้สมบูรณ์เกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐสามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

จดัการดําเนินการของโรงเรียนเพ่ือยกระดบัการบริหารจัดการให้สามารถส่งมอบคุณค่าท่ีดีขึน้ทัง้ด้านการ

12 

 
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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 1. การปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้  

สงักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การน�าองค์การ

มีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุ รองลงมาคือ การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ผลลพัธ์การด�าเนินการ การมุง่เน้นระบบ

ปฏิบตักิาร การมุง่เน้นบคุลากร การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และการให้ความส�าคญั

กับผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้เสียตามล�าดบั ทัง้นีเ้พราะเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดบัมาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกบัระบบการบริหารจดัการของส่วน

ราชการจะได้รับประโยชน์ในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง ซึ่งจะท�าให้ 

ผู้บริหารสถานศกึษาได้ทราบวา่โรงเรียนของตนยงัมีจดุบกพร่องในเร่ืองใด จงึสามารถก�าหนดวิธีการ

และเป้าหมายท่ีชดัเจนในการจดัท�าแผนปฏิบตัิการเพ่ือปรับปรุงองค์การให้สมบูรณ์เกณฑ์คณุภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐสามารถน�าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการด�าเนินการของโรงเรียน 

เพ่ือยกระดบัการบริหารจัดการให้สามารถส่งมอบคุณค่าท่ีดีขึน้ทัง้ด้านการบริหารและผลสมัฤทธิ์ 

ของผู้ เรียน ซึง่นบัเป็นการตอบสนองตอ่เป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เม่ือมีการน�าเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐมาบริหาร

ในโรงเรียนสง่ผลให้มีความเป็นเลศิจะเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ เรียน ผู้ปกครอง 

ชมุชนและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัมีโอกาสสง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาขีดความสามารถ

โดยการน�าเสนอวธีิปฏิบตัท่ีิน�าไปสูค่วามส�าเร็จ และเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารและแลกเปล่ียนวธีิท่ีเป็น

เลศิของโรงเรียน เพ่ือเป็นแบบอยา่งให้โรงเรียนอ่ืน ๆ  น�าไปประยกุต์ใช้ให้ประสบผลส�าเร็จ สอดคล้องกบั

ผลงานวิจยัของจ�าเริญ  รัตนบรีุ (2557: 62) ได้ศกึษาเร่ือง การบริหารจดัการระบบคณุภาพตามเกณฑ์ 

PMQA โรงเรียนมาตรฐานสากล ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 ผลการวิจยัพบวา่ 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกเป็นรายหมวดพบวา่ ทกุหมวดอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล�าดบั

คา่เฉลี่ยสงูสดุได้แก่ หมวด 5 การมุง่เน้นบคุลากร รองลงมาได้แก่ หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์และ

การจดัการความรู้ หมวด 1 การน�าองค์กร หมวด 7 ผลลพัธ์ หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ หมวด 6 

การจดักระบวนการ สว่นหมวดท่ีมีคา่เฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ หมวด 3 การมุง่เน้นนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้เสยี

 ดังนัน้ แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็น 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการโรงเรียน โดยมีกระบวนการท�างานและผล 

การปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึน้ ซึง่จะมีเกณฑ์การน�าองค์การเพ่ือชีน้�า ก�ากบั 

ดูแลองค์การ และท�าให้องค์การมีความยั่งยืน เกณฑ์การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์โดยจัดท�า 

วัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และน�าแผนเชิงยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ปรับเปลี่ยน 

ตามสถานการณ์ เกณฑ์การให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้เสียเพ่ือสร้างความผกูพนั 

กับผู้ เรียน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือความส�าเร็จในการด�าเนินการระยะยาว เกณฑ์การวัด 

การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ โรงเรียนเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จดัการ และปรับปรุงข้อมลู 

รวมทัง้การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดกับโรงเรียน เกณฑ์การมุ่งเน้นบุคลากร 
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ซึ่งโรงเรียนมีการก�าหนดขีดความสามารถ อัตราก�าลังของครูและบุคลากร และการสร้าง 

สภาพแวดล้อมการท�างานท่ีน�าไปสู่ผลการด�าเนินงานท่ีดี เกณฑ์การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

โรงเรียนมีวิธีในการออกแบบการจัดการในโรงเรียน ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท�างาน 

เพ่ือน�าไปสร้างคุณค่าให้ผู้ เ รียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้โรงเรียนประสบผลส�าเร็จ

อย่างยั่งยืน และเกณฑ์ผลลัพธ์การด�าเนินการจะแสดงว่าโรงเรียนมีผลการพัฒนาและมีการ

ปรับปรุงผลการด�าเนินการท่ีส�าคัญในทุกด้าน จากเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

จะเป็นกรอบในการบริหารให้มีคณุภาพพร้อมท่ีจะขบัเคลื่อนสูค่วามส�าเร็จ มีประสทิธิภาพ ครอบคลมุ

ตรงตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ท่ีได้ตัง้ไว้ มุ่งเน้นการตอบสนองและสร้างความพึงพอใจ ตลอดจน 

ความเช่ือถือไว้วางใจในการท�างานของโรงเรียน การพฒันาสู่โรงเรียนท่ีมีขีดสมรรถนะสงู มีผลลพัธ์ 

ท่ีสะท้อนความส�าเร็จของการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพ รวมถงึสง่ผลให้โรงเรียนเป็นเลศิก้าวสูม่าตรฐาน

ในระดบัสากลอยา่งมีประสทิธิภาพอยา่งยัง่ยืน

 2. ระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การพฒันาทาง

วิชาชีพมีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มาตรฐานและการประเมิน และ

หลกัสตูรและการสอนตามล�าดบั ทัง้นีเ้พราะระบบสนบัสนนุการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มุ่งพฒันา 

และส่งเสริมให้ความส�าคญัของกระบวนการเรียนรู้การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ภายใต้ 

ความยืดหยุ่น หลากหลาย มีความเป็นพลวัต การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ความสามารถใน 

การตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและชมุชน รวมถึงการมีสภาพแวดล้อมทางการศกึษาท่ีเอือ้ 

ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาก้าวทันต่อศตวรรษท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังท่ีนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

วิสยัทศัน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาล  

ภายใต้การน�าของนายกรัฐมนตรีและหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีเข้ามาบริหาร

ประเทศบนวิสยัทศัน์ท่ีวา่ “มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน” ท่ีมีภารกิจส�าคญัในการขบัเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

ในด้านต่าง ๆ และพฒันาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกบัโอกาสและภยัคกุคามแบบใหม่ ๆ ท่ี

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนีก้ารศกึษาจะเป็นเคร่ืองมือ

ส�าคญัในการยกระดบัคณุภาพของประเทศให้ก้าวทนัการเปลี่ยนแปลง ไทยแลนด์ 4.0 จึงมีการจดั

ท�าโครงการโรงเรียนประชารัฐ มุง่เน้น การผสานร่วมมือจากหน่วยงานตา่ง ๆ และพฒันาการจดัการ

ศกึษาของประเทศท่ีครอบคลมุ 6 ประเดน็ ได้แก่ 1) หลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ 2) การผลติและ

พฒันาครู 3) การผลติพฒันาก�าลงัคนและงานวจิยั 4) การบริหารจดัการ 5) การประเมินและการพฒันา

มาตรฐานการศกึษา และ 6) ICT เพ่ือการศกึษา ทัง้ 6 ประเดน็ข้างต้นนัน้สอดคล้องกบัระบบสนบัสนนุ

การศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจยัสนบัสนนุท่ีจะท�าให้ผู้ เรียนเกิดประสิทธิภาพสงูสดุทางการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ผู้ เรียนสามารถบรูณาการเรียนได้ด้วยตนเอง
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ในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพฒันานวตักรรมตา่ง ๆ ตอบสนองความต้องการของสงัคมสูก่ารพฒันาประเทศ

ท่ียัง่ยืน ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของสนีุย์ ชยัสขุสงัข์ (2557: 181-182) ได้ศกึษาเร่ือง กลยทุธ์ 

การบริหารวิชาการเพ่ือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก  

ผลการวิจยัพบวา่ สภาพท่ีพงึประสงค์การบริหารงานวิชาการเพ่ือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ การพัฒนาวิชาชีพ  

คา่เฉลีย่ต�า่สดุคือ การประเมินผล จดุแขง็ของการบริหารวชิาการเพ่ือเสริมสร้างทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 

ของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ได้แก่ การพฒันาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 

หลกัสตูรและการเรียน  การสอน และมาตรฐานการเรียนรู้ สว่นจดุออ่นคือ การประเมินผล และสอดคล้อง

กบัผลงานวิจยัของ Olsen (2010: 5) ได้ศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน

ส�าหรับนกัเรียนระดบั High School เพ่ือพฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน ผลการวจิยัพบวา่  

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้การค้นหาความจริง ประกอบด้วย 1) การจดัสภาพ

แวดล้อม 2) การวางแผน 3) การจดั การเรียนการสอน และ 4) การวดัและประเมินผล ซึ่งแสดง 

ให้เห็นว่า ระบบสนบัสนนุการศกึษา คณุภาพการศกึษา การสง่เสริมและสนบัสนนุทรัพยากรต่าง ๆ  

ให้ก้าวทนัโลกและศตวรรษท่ีเปลี่ยนแปลงไปสูศ่ตวรรษท่ี 21 ถือได้ว่าเป็นเร่ืองท่ีส�าคญัต่อการศกึษา 

เป็นอย่างมาก โดยมุ่งพฒันาและส่งเสริให้ความส�าคญัของกระบวนการเรียนรู้การพฒันาคณุภาพ 

การเรียนการสอน ภายใต้ความยืดหยุน่ หลากหลาย มีความเป็นพลวตั การมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและชุมชน รวมถึงการมีสภาพแวดล้อม 

ทางการศกึษาท่ีเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาก้าวทนัตอ่ศตวรรษท่ีเปลี่ยนแปลงไป ระบบสนบัสนนุ

การศึกษาถือได้ว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีจะท�าให้ผู้ เรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 

 3. การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษา

ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร เรียงล�าดบัตามอิทธิพลจาก

มากไปหาน้อยซึง่ได้แก่ การมุง่เน้นระบบปฏิบตักิาร ผลลพัธ์การด�าเนินการ การวดั การวิเคราะห์ และ

การจดัการความรู้ และการมุง่เน้นบคุลากรสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 อยา่งมี 

นัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสามารถร่วมกันท�านายระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษ 

ท่ี 21 ได้ร้อยละ 73.40 ทัง้นีเ้น่ืองจากการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐเป็นกรอบ

แนวทางในการบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกบัระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ครอบคลมุ

ตรงตามพนัธกิจท่ีได้ตัง้ไว้สูโ่รงเรียนท่ีมีคณุภาพและเป็นมาตรฐานสากล ซึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2557: 

5) คือ 1) เพ่ือยกระดบัคณุภาพการปฏิบตัิงานของภาครัฐให้สอดคล้องกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 2) เพ่ือให้หนว่ยงานภาครัฐน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการของหนว่ยงานสูร่ะดบัมาตรฐานสากล 3) เพ่ือใช้เป็น 
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กรอบแนวทางในการประเมินตนเองและเป็นบรรทดัฐานการตดิตามและประเมินผลการบริหารจดัการ

ของหน่วยงานภาครัฐ วตัถปุระสงค์ของเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐชีใ้ห้เห็นถึงแนวทาง 

ในการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ

มาตรฐานสากล สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) ได้ก�าหนด

ให้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ” โดยมีจดุเน้นในการปฏิรูป 3 เร่ือง คือ 1) พฒันา 

คณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 2) โอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้ 

อย่างมีคณุภาพ และ 3) การมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนของสงัคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบสนบัสนนุ 

การศึกษาได้ตอบโจทย์วิสยัทศัน์นีท้ัง้หมดและถือได้ว่าเป็นหวัใจส�าคญัในการพฒันาและส่งเสริม 

ให้เกิดคุณภาพทัง้ผู้ เรียน ครูผู้ สอนและสถานศึกษาให้พัฒนาในทุก ๆ ด้าน ก้าวทันต่อศตวรรษ

ท่ี 21 สอดคล้องกับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครใน ปี พ.ศ. 2559 

(กรุงเทพมหานคร, ส�านักการศึกษา, 2559: 8-9) ได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ “ส�านักการศึกษา

เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของกรุงเทพมหานครให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ มีคุณภาพ มีคุณธรรม และความโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณภาพและสามารถ

แข่งขันได้ในเวทีระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทัง้พัฒนาศักยภาพของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในด้านคุณวุฒิ คุณธรรม ความรู้ และทักษะในการบริหาร การจัด 

การความรู้ โดยเน้นความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบตัิ มีการจดั 

การศกึษาโดยให้สงัคมมีสว่นร่วม ทัง้ของบคุคล ครอบครัว ชมุชน และองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ และก�าหนด

มาตรฐานการศกึษาและจดัระบบประกนัคณุภาพการศกึษาทกุระดบั 

 ดงันัน้ การด�าเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส�าคญัเป็นอนัดบัต้น ๆ ในเร่ืองการปฏิรูปครูทัง้ระบบการผลิต 

การพฒันา การใช้และธ�ารงรักษาครูคณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา ให้มีคณุภาพและมาตรฐาน

เพ่ือการขบัเคลื่อนแผนการศกึษาแหง่ชาตฉิบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2556-2559) ส�านกังานเลขาธิการสภา 

การศึกษา ได้ให้ความส�าคัญกับ ครู ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิง ส�าหรับการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 “ครู” ในศตวรรษท่ี 21 จ�าเป็นต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษย์ท่ีเน้น  

“ความรู้” ไปสู่การพฒันา “ทกัษะท่ีส�าคญัในการเรียนรู้” เพ่ือการด�ารงชีวิตเปล่ียนจากการ “สอน”  

(teach) ไปเป็น “ผู้ช่วยฝึก” (coach) ในการเรียนรู้ครูต้องท�าหน้าท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ศิษย์  

รู้วิธีการเข้าถงึหรือการหาความรู้มากกวา่ตวัความรู้ ครูจงึต้องเปล่ียนบทบาทและแนวทางการท�างาน

จากท�าเพียงคนเดียว เป็นการท�างานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ และร่วมเรียนรู้ 

ไปพร้อมกบัศษิย์ สอดคล้องกบังานวิจยัของนนท์ชนิตร  อาชวพร (2557: 74) ได้ศกึษาเร่ือง อตัลกัษณ์

ครูเชิงสร้างสรรค์นวตักรรมส�าหรับศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตนกัศึกษาครู: การประเมินความต้องการ

จ�าเป็น ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการยกระดับคุณภาพครูไทยน�าไปสู่การด�ารงชีวิต 

อยา่งมีคณุภาพในศตวรรษท่ี 21 ครูผู้สอนจงึมีความจ�าเป็นท่ีจะน�าทกัษะมาบรูณาการกบัเนือ้หาวิชา 

เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ประสบผลส�าเร็จมากย่ิงขึน้ 

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  1.1  จากผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ด้านการให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดบัต�่าท่ีสดุ ดงันัน้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมการให้ความส�าคญักับผู้ รับบริการและ 

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย โดยโรงเรียนควรสง่เสริมในเร่ืองของการค้นหาสารสนเทศด้านความพงึพอใจของ

ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เพ่ือเปรียบเทียบกบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้

ส่วนเสียของคู่แข่ง รวมไปถึงน�าผลการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้ รับบริการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

และคูแ่ขง่ เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในการตอบสนองตอ่ความต้องการท�าให้เหนือกวา่ความคาดหวงัได้

  1.2  จากผลการวิจัยพบว่า ระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ด้านหลกัสูตร

และการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดบัต�่าท่ีสดุ ดงันัน้ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรสง่เสริมในเร่ืองของหลกัสตูรและการสอน โดยโรงเรียนควรสง่เสริมในเร่ืองของการสร้างนวตักรรม

และวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตวัเกือ้หนุนการเรียนรู้แบบสืบค้น ด�าเนินการ 

บรูณาการแหลง่เรียนรู้จากชมุชนเข้ามาใช้ในโรงเรียนตามกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

อยา่งเหมาะสม

  1.3  จากผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ด้าน

การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ ด้านผลลพัธ์การด�าเนินการ ด้านการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ 

ความรู้ และด้านการมุง่เน้นบคุลากร เป็นตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 

ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริมการมุง่เน้นระบบปฏิบตัิการ ผลลพัธ์     

การด�าเนินการ การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และการมุง่เน้นบคุลากร ให้มากขึน้เพ่ือ 

ท่ีจะให้โรงเรียนมีคณุภาพ มีความเป็นเลศิก้าวเข้าสูศ่ตวรรษท่ี 21 อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

  2.1 ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21

  2.2 ควรศกึษาแนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิในการบริหารสถานศกึษาสูศ่ตวรรษท่ี 21

  2.3 ควรศกึษาประสทิธิผลของการบริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษา

ในศตวรรษท่ี 21
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สรุป
 การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ 

สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่  

การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ระบบ

สนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษ 

ท่ี 21 มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน และการปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

ท่ีส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัด

กรุงเทพมหานคร เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงันี ้ 1) การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ  

2) ผลลพัธ์การด�าเนินการ 3) การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และ 4) การมุง่เน้นบคุลากร 

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้  

สงักดักรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 งานวิจยันีพ้บวา่ การปฏิบตัิตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้แก่ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ผลลพัธ์การด�าเนินการ  

การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และการมุง่เน้นบคุลากร ท�านายระบบสนบัสนนุการศกึษา

ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 73.40
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