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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาการบริหาร จัดการศึกษา

ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
PDCAI+ สู่ผลลัพธ์ DSC-SMART Model โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร 
และครูผู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำานวยการ รองผู้อำานวยการ ครู 
โรงเรียนจอมทอง และโรงเรียนฮอดพิทยาคม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่  
ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำานวยการ/รองผู้อำานวยการเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา และ ผู้อำานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา/อดีตผู้อำานวยการโรงเรียน ที่ผ่านตามเกณฑ์
รางวลัคณุภาพแหง่สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เครือ่งมอืทีใ่ช ้คอื แบบวเิคราะหร์ายงาน
วธิกีารและผลการดำาเนนิงานตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแหง่สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบตรวจสอบร่างรูป
แบบ แบบประเมินผลการใช้ แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความสำาเร็จ และ แบบบันทึกการ
ถอดบทเรยีน วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้คา่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการศึกษา เอกสาร การสนทนากลุ่ม การนำาเสนอเชิงอุปนัย และรายงานคุณภาพ
ในการดำาเนินงาน ผลการวิจัย พบว่า (1) ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาการบริหารจัดการการ
ศึกษา และการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากผลการดำาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA /ScQA) ประจำาปี 2560 พบว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
เชียงใหม่ ได้รับคะแนนการประเมินเฉลี่ย 317.92 ปัญหาสำาคัญที่พบ คือ ครู บุคลากร และนักเรียน  
มีความเขา้ใจไมช่ดัเจนในบรหิารจดัการแบบบรูณาการ PDCAI+ สูผ่ลลัพธ ์DSC-SMART Model นกัเรยีน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความหลากหลาย ยากต่อการพัฒนา นักเรียนมีฐานะยากจน งบประมาณ 
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ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา และผลลัพธ์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เอกลักษณ์ของ
โรงเรียนเอกลักษณ์ ของนักเรียน แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้ (2) การพัฒนา 
รูปแบบ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ สู่ผลลัพธ์ DSC-SMART Model ประกอบด้วย  
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ระบบและกลไก 4) วิธีดำาเนินการ ส่วนการบริหารจัดการคุณภาพ
แบบบูรณาการปัจจัยรอบด้าน (PDCAI+) มี 5 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผน (P) 2. การดำาเนินงาน (D)  
3. การตรวจสอบ (C) 4. การปรบัปรุง (A) 5. การบรูณาการปจัจยัรอบดา้น (I+) และแนวทางการประเมนิ 
(3) ผลการประเมนิการใชร้ปูแบบ อยูใ่นระดบัมาก ผลการประเมนิความพงึพอใจตอ่รปูแบบ อยูใ่นระดบั
มากที่สุด ผลการประเมินความสำาเร็จของผลลัพธ์ DSC SMART Model อยู่ในระดับมากที่สุด และผล
การสะทอ้นคดิ พบวา่ มกีารพัฒนาศกัยภาพของนกัเรียนอยา่งหลากหลายทัง้ทางดา้นวิชาการ และมคีวาม
โดดเด่นทางด้านกีฬาฟุตบอลในระดับประเทศ จำานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจาก จำานวน 287 คน เมื่อ 
ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเป็น 540 คน ในปีการศึกษา 2563 นี้ ทั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียน ควรกระตุ้นให้
ครู บุคลากร นักเรียน และทุกภาคส่วนขององค์กร เกิดความตระหนักร่วมกัน เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  
โดยมีแผนการดำาเนินงาน มีการวัดผลประเมินผล มีวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ และมีคู่เทียบคู่แข่งขันที่ดี จึงจะ
เกดิผลลพัธท์ีมี่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล แบบกา้วกระโดดเพิม่มากขึน้จนบรรลตุามวิสัยทศันท์ีว่างไว้  
คือ ภายในปี 2575 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำาของจังหวัดเชียงใหม่  
ในอนาคต

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการบริหารจัดการ การบูรณาการ PDCAI+ โรงเรียนมาตรฐานสากล 

Abstract
The research aimed to analyze the current problems of school administration of 

Debsirin Chiang Mai School, study the best practice of world class standard schools with the 
Quality Award promoted by the Office of the Basic Education Commission causing developing  
the Integrated Administration PDCAI+ Model for Results DSC-SMART Model of Debsirin 
Chiang Mai School, and study the use of processing results in Integrated Administration  
PDCAI+ Model for results DSC-SMART Model of Debsirin Chiang Mai School. The  
population in this research was the administrators and the teachers of Debsirin Chiang Mai 
School. The data were collected from the informants cosisting of the school directors, the 
deputy directors and the teachers of Chomthong School and Hot Phitthayakhom School, 
the school board of Debsirin Chiang Mai School, the experts of the Office of the Basic 
Education Commission, the director or the deputy directors of the Secondary Educational 
Service Area, and the school directors or the former school directors who passed the  
criteria of the Office of Basic Education Commission Quality Award (OBECQA). The research 
instruments were used to analyze the operational methods and results report based on the 
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criteria of the OBECQA, record in small group discussion, interview in the workshop, check 
the relevancy, feasibility and validity of the drafted model and handbook for using the model, 
evaluate the results of using the model, evaluate the satisfaction with the model utilization, 
evaluate the success of DSC-SMART Model, and record the lesson learned. The data were 
analyzed by using the frequency, percentage, mean, standard deviation and the qualitative 
data analysis upon the study of documents, the focus group, the analytic induction, and the 
proceeding quality report. The findings revealed that 1) the analytical operational methods 
and results of the Quality Award promoted by the Office of the Basic Education Commission 
(ScQA)/ (OBECQA) report in 2017 of Debsirin Chiang Mai School came up with the mean 
of 317.92. The main problems included teachers, school personnel and students having  
unclear understanding on the Integrated Administration PDCAI+ Model for Results  
DSC-SMART Model of Debsirin Chiang Mai School, students, and stakeholders having various 
backgrounds causing the difficulty in development, students from poor families and insufficient 
budget resulting in the students’ low academic achievement. Moreover, most of them failed 
to pass the criteria which couldn’t fulfil expecting results of learning outcomes in line with 
the vision, identity of the school and identity of the student. 2) The Integrated Administration 
PDCAI+ Model for Results DSC-SMART Model of Debsirin Chiang Mai School model was 
composed of the principle, the objectives, the system, the mechanism, and the operational 
methods. The model of PDCAI+ cycle was Plan-Do-Check-Act-Integration. The results of the 
model assessment showed that the use of the model effectiveness was at high levels. The 
satisfaction and success in DSC-SMART Model were at the highest levels. The feedback 
represented that the results of integrated administration model of Debsirin Chiang Mai School 
were able to develop the students reaching their potentials in academic section and having 
the outstanding in Thailand Football Student Team. The number of students increased from 
287 students in 2017 to 540 students in 2020. Also, the school administrators should 
motivate the teachers, the school personnel, the students and the stakeholders to create 
the learning organization with the operational plan, evaluation method, best practice and 
benchmarks and to assure the desirably highest efficiency and effectiveness outcomes of 
the achievement in the school’s vision: in 2032, Debsirin Chiang Mai School can be one of 
the first class schools in Chiang Mai.

Keywords:	Administrative model, integration, PDCAI+, world class standard school 
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บทนำา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไข 
พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้เกิด การพัฒนา และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ด้วยการ
ปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การ
พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา และ การบริหารจัดการ ซึ่ง
การยกระดับคุณภาพการศึกษานั้น จะต้องเป็น
ไปในแนวทาง ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
และความต้องการของสังคมปัจจุบัน (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553: 24) แต่ในสภาพความเป็น
จริงกลับพบว่า มีปัจจัยหลายประการที่มีความ
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาของประเทศ ทั้งในด้านความ
สำาเร็จ และความลม้เหลวของกระบวนการ ทีส่่งผล 
โดยตรงต่อการจัดการศึกษาของชาติ สอดคล้อง
กับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 28 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548 ที่ได้เห็นชอบ ให้นำา 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award: 
PMQA) มาใช้ ตามข้อเสนอของสำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อเป็น
เครื่องมือผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบราชการ 
ตลอดจนการศึกษาของชาติ ให้มีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน ในขณะที่สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายในการขับเคล่ือน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้พันธกิจ ว่าด้วยการ
พัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้ประชากร วัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถ 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนำาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพระดับสากล (สำานักงานคณะ

กรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2552: 6) โดยไดป้รบั
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็นเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education  
Commission Quality Award: OBECQA) และ
กำาหนดเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งโรงเรยีน (School 
Quality Award: SCQA) (สำานักบริหารงาน 
การมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553) และจัดทำา
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในปีการศึกษา 
2553 ขึ้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และรองรับ
การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล รวมถึง  
การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แต่ในทางตรงข้าม 
กลบัพบปญัหาในการพฒันาคณุภาพของโรงเรยีนสู ่
เป้าหมายท่ีวางไว้ เนื่องจากโรงเรียน ที่ร่วม
โครงการส่วนใหญ่ มีผลการประเมินต่ำากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้กำาหนดเอาไว้ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เป็น
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 และเป็นโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ในปี พ.ศ. 2560 
ที่ผ่านมาพบว่า จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน 
คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะด้านการ
ใช้ภาษาในการส่ือสาร และการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
ทำาให้กระบวนการพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ของการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (โรงเรียน
เทพศิรินทร์เชียงใหม่, 2563: 1-7) 

ดั งนั้น เพื่อให้การบริหารโรงเรียน
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ มีคุณภาพเป็นโรงเรียน
คุณภาพชั้นนำาของจังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์
การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัยในฐานะ 
ผู้อำานวยการโรงเรียน จึงใช้นโยบาย และสร้าง 
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รูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ สู่ผลลัพธ์  
DSC-SMART Model โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
เชียงใหม่ มาใช้ตั้งแต่การศึกษา 2559 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  
Action Research: PAR) ตามกระบวนการ 
PAOR ของ เคมมิส และแมค็แทก็การด์ (Kemmis 
and McTaggart, 1988) ในการพัฒนารูปแบบ 
การบริหารจัดการแบบบูรณาการของโรงเรียน  
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพิ่มมากขึ้น 
ใช้ปัจจัยเสริมสร้างกระบวนการ และผลลัพธ์การ
บริหารจัดการคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCAI+) 
ประกอบด้วย วงจรคุณภาพตามแนวคิดทฤษฎี 
Deming cycle (Deming, 1982) ซึง่เปน็กระบวน
การสำาคัญในการดำาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ การวางแผน (Plan) การดำาเนิน
งาน (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง 
(Act) และบูรณาการปัจจัยรอบด้าน (I+) ระหว่าง
เกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่สำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยการบริหาร
การศกึษาในดา้นอืน่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ และ
ประสิทธิผล เกิดเป็นความสำาเร็จของผลลัพธ์ ที่
คาดหวังว่าจะเป็นการพัฒนา แบบก้าวกระโดด 
จนบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีกำาหนดไว้ 
คอื ภายในป ี2575 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์เชียงใหม ่
เป็นโรงเรียนคุณภาพช้ันนำาของจังหวัดเชียงใหม่  
ในอนาคต ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการ

บริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน เทพศิรินทร์ 
เชียงใหม่ และการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของ
โรงเรยีนมาตรฐานสากล ตามเกณฑร์างวลัคุณภาพ

แหง่สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
แบบบรูณาการ PDCAI+ สูผ่ลลพัธ ์DSC-SMART 
Model โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

3. เพือ่ศึกษาผลการใชร้ปูแบบการบรหิาร
จัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ สู่ผลลัพธ์ DSC-
SMART Model โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	

ผู้วิจัยกำาหนดขอบเขตด้านประชากรและ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาการบริหารจัดการการศึกษา ของ โรงเรียน
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และการศึกษาการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 การวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาการบริหารจัดการการศึกษาของ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ประชากร คือ  
ผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน โรงเรยีนเทพศรินิทร ์
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 จำานวน 50 คน และ 
1.2 การศึกษาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ตามเกณฑร์างวัลคณุภาพแหง่สำานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน กลุม่ผู้ใหข้้อมลู 
คือ 1. ผู้อำานวยการโรงเรียน 2. รองผู้อำานวยการ 
โรงเรียน 3. ครูผู้สอน จากโรงเรียนจอมทอง และ
โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนละ 10 คน รวม
ทั้งหมด 20 คน โดยประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ สู่ผลลัพธ์ 
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DSC-SMART Model โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
เชียงใหม่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ขั้น
ตอนย่อย คือ 2.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ รวม 15 คน 2.2 กลุ่มที่ 1  
ผู้บรหิารหรอืผูเ้ชีย่วชาญ สำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จำานวน 3 คน กลุ่มท่ี 2  
ผู้ อำ านวยการ / รองผู้ อำ านวยการ เ ขตพื้ นที่
มัธยมศึกษา จำานวน 2 คน กลุ่มที่ 3 ผู้อำานวย
การโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำานวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ 
เจาะจงทั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบ 
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ สู่ 
ผลลพัธ ์DSC-SMART Model โรงเรยีนเทพศรินิทร ์
เชยีงใหม ่ประชากรและกลุม่ตัวอยา่งแบง่ออกเปน็ 
2 ขัน้ตอนยอ่ย คอื 3.1 ประชากรคือ ผูบ้รหิารและ

ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 
2563 จำานวน 50 คน 3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ  
ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครผููส้อน นกัเรยีน และผูป้กครอง
นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ปีการ
ศึกษา 2563 จำานวนทั้งสิ้น 650 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง 

ขั้นตอนดำ�เนินก�รวิจัย	

 การวิจัยนี ้เปน็การวิจัยแบบผสานระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตาม
แนวคดิของ เคมมสิ และแมค็แทก็การด์ (Kemmis 
and McTaggart, 1988) และ ใช้กระบวนการ
วิจัยแบบ PAOR ในการสร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังภาพที่ 1
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สรุปขั้นตอนดำ�เนินก�รวิจัย	
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ขั้นตอนดําเนินการวิจัย   
  การวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบผสาน (Mixed  Methods) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative  Research) และการวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช      
การ วิจั ย เชิ งป ฏิ บัติ ก ารแบบ มี ส วน รวม  (Participatory  Action  Research : PAR)          
ตามแนวคิดของ เคมมิส และแม็คแท็กการด (Kemmis  and  McTaggart, 1988) และ          
ใชกระบวนการวิจัยแบบ  PAOR ในการสรางรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ        
เพ่ือเสริมสรางคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้ 

แผนภาพที่ 1 สรุปข้ันตอนดําเนินการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย (Results) 

ขั้นตอนการวิจัย แหลงขอมูลที่ศึกษา วิธีการและเครื่องมือ ผลที่ไดรับ 

ขั้นตอนท่ี  1 การวิเคราะหผล
การประเมิน  และศึกษาปญหา 
1.1วิเคราะหสภาพปจจุบัน 
ปญหาการบริหารจดัการ
การศึกษาฯ 
1.2 การศึกษาวิธีปฏบิัติท่ีเปนเลิศ 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลฯ 

1.1 รายงานการประเมินฯ 
ผูบริหารและคณะคร ูโรงเรียน
เทพศิรินทร เชียงใหม จํานวน 50 
คน 
1.2 ผูบริหารโรงเรียนจอมทอง 
และ ผูบริหารโรงเรียนฮอดพิทยา
คม จํานวน 20 คน 
 

-การวิเคราะหเอกสาร/แบบ
วิเคราะหเอกสาร 
-การสนทนากลุม(FGD)/ 
แบบบนัทึกการสนทนากลุม 
-สัมภาษณ/ 
แบบสัมภาษณ 
 

-ทราบผลการประเมิน 
-ทราบปญหาการบริหาร 

-ไดแนวทางการบริหาร
จัดการ 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การสรางรูปแบบ 
(P : Planning) 
2.1 การรางรูปแบบ 
2.2 ตรวจสอบรางรูปแบบ 
  
 

(2.1) ผูบริหารและคณะครู 
โรงเรียนเทพศิรินทร 
เชียงใหม จํานวน 50 คน 
 (2.2) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 
10 คน  
 
 
 
  
 

-ประชุมเชิงปฏบิัติการ/แบบ
บันทึกการประชุม 

 
-การตรวจสอบกระบวนการ
และคูมือ โดยใชแบบ
ตรวจสอบ 
  
 

-ไดรางรูปแบบการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ   
 
-ไดรูปแบบการบริหาร
จัดการ และคูมือ ที่ผานการ
ตรวจสอบ 
  
 

ข้ันตอนที่ 3  
การศึกษาผลการใชรูปแบบ 
3.1 การทดลองใช
(A:Action),  
(O: Observation)    
3.2 การประเมินผลการใช
รูปแบบ ความพึงพอใจ และ
ความสําเร็จของผลลัพธ  
(O: Observation),  
3.3 การถอดบทเรียน
สะทอนผลความคิดเห็นตอ
การใชรูปแบบและคูมือการ
ใชรูปแบบ (R: Reflection)   
(R: Reflection) 
  

-ผูบริหารและคณะครู 
โรงเรียนเทพศิรินทร 
เชียงใหม จํานวน 50 คน 
-ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน 
นักเรียน และผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียน          
เทพศิรินทร เชียงใหม       
ปการศึกษา 2563 จํานวน
ทั้งสิ้น 650 คน 
 

1.การทดลองใชรูปแบบและ 
 คูมือการใชรูปแบบ 
2.แบบการประเมินผลการใช
รูปแบบ 
    -ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการ 
    -ประสิทธิผลของผลลพัธ  
3.แบบประเมนิความพึงพอใจ 
4.แบบประเมนิความสําเร็จ
ของผลลพัธ DSC-SMART 
Model 
5.แบบบนัทึกการถอดบทเรียน
สะทอนคิดความเห็น 
 

-ไดผลการประเมินผลการ
ใชรูปแบบการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ PDCAI+    
สูผลลัพธ DSC-SMART 
Model โรงเรียนเทพศิรินทร 
เชียงใหม 
 

-ไดแนวคิดและแนวทางการ
บริหารจัดการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
 

ผลการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจัย 

ได้ดังนี้

1. ผลการศกึษาสภาพปจัจุบัน ปญัหาการ
บริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
เชียงใหม่ และการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของ
โรงเรยีนมาตรฐานสากล ตามเกณฑร์างวลัคณุภาพ

ภ�พที่	1 สรุปขั้นตอนดำาเนินการวิจัย
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แห่งสำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
มีดังนี้

1 . 1  ผลการศึ กษาสภาพปั จ จุบั น 
ปัญหาการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน 
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พบว่า

หมวดที่ 1 ปัญหา คือ 1) ผู้บริหาร
อธิบายรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
PDCAI+ สูผ่ลลพัธ ์DSC-SMART Model โรงเรยีน
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ยังไม่ชัดเจน และต่อเนื่อง  
2) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางหัวข้ออธิบาย
ไม่ชัดเจน

หมวดที่ 2 ปัญหา คือ 1) คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนที่รับผิดชอบ ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาและการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ 2) แนวทาง รูปแบบ การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ไม่มีความชัดเจน 

หมวดที่ 3 ปัญหา คือ 1) นักเรียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความหลากหลาย ยากต่อ
การพัฒนาของโรงเรียน 2) ขาดการประเมิน
ความต้องการ และความพึงพอใจ ของนักเรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนักเรียนมีความ
เข้าใจไม่ชัดเจนในบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
PDCAI+ สูผ่ลลพัธ ์DSC-SMART Model โรงเรยีน
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่

หมวดที่ 4 ปัญหา คือ 1) ไม่มีระบบการ
วัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ที่ชัดเจน 
การจัดเก็บรวบรวมข้อมลูไมเ่ปน็ระบบ ยากตอ่การ
วัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 2) ขาด
การนิเทศ กำากับ ติดตามการดำาเนินงาน โครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ 

หมวดที่ 5 ปัญหา คือ 1) ครูมีความ
เข้าใจไม่ชัดเจนในบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
PDCAI+ สูผ่ลลพัธ ์DSC-SMART Model โรงเรยีน
เทพศรินิทร ์เชยีงใหม ่2) ครไูมเ่พยีงพอตอ่จำานวน
นักเรียน ไม่ครบตามกลุ่มสาระ เนื่องจากโรงเรียน
ไม่มีอำานาจ ในการบรรจุ และการสรรหาบุคลากร 
ตามความต้องการ 3) ภาระงานของครูที่เพิ่มข้ึน 
มานอกเหนือ จากงานการสอน รวมถึงการ 
มอบหมายงาน การกระจายงานให้ครยูงัไมม่คีวาม
เท่าเทียมกัน 

หมวดที่ 6 ปัญหา คือ 1) ระบบและ
กระบวนการทำางานไม่สอดรับกับบริบท ของ
โรงเรียน และไม่ตอบสนองต่อผลลัพธ์ ขาดการ 
บูรณาการ หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ไม่
ประสานงานกัน 2) ไม่มีการกำาหนดรูปแบบระบบ
งาน ผังระบบงานของโรงเรียน ที่ตอบสนองตาม
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

หมวดที่ 7 ปัญหา คือ 1) นักเรียนมี
ฐานะยากจน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา  
ผลการสอบระดับชาติ O-NET ต่ำากว่าระดับเฉลี่ย
ระดับชาติ 2) งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการ
บริหารจัดการ ส่งผลต่อผลลัพธ์ของโรงเรียนที่ไม่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
และอัตลักษณ์ของนักเรียน

1.2 ผลการศกึษาวิธปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ โดย
การวิเคราะห์ผลการประเมินโรงเรียนมาตรฐาน
สากลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 

รายงานวิธกีาร และผลการดำาเนนิงานตาม
เกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่สำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ScQA)/ (OBECQA)  
ประจำาปี 2560 โรงเรียน เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ มี
คะแนนการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แหง่สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
(OBECQA) มคีะแนนเฉลีย่ 317.92 จากคะแนน
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เต็ม 1,000 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด 
พบว่า หมวดที่ 1 การนำาองค์กร (110 คะแนน) 
มีคะแนนเฉลี่ย 34.2 หมวดท่ี 2 กลยุทธ์ (90 
คะแนน) มีคะแนนเฉลี่ย 35.25 หมวดที่ 3 
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (100 คะแนน) 
มีคะแนนเฉลี่ย 19.00 หมวดที่ 4 การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (90 คะแนน) มี
คะแนนเฉลี่ย 32.94 หมวดที่ 5 บุคลากร (100 
คะแนน) มีคะแนนเฉลี่ย 27.16หมวดที่ 6 การ
ปฏิบัติการ (110 คะแนน) มีคะแนนเฉลี่ย 25.06 
หมวดที ่7 ผลลพัธ ์(400 คะแนน) มคีะแนนเฉลีย่ 
144.00

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ สู่ผลลัพธ์  
DSC-SMART Model โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
เชียงใหม่ มีดังนี้ 

2.1 รูปแบบการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ 6 ส่วน ดังนี้ 

1. หลักการ: ใช้หลักการมีส่วนร่วมของ
บคุลากรทีเ่ก่ียวข้องบรูณาการ งานและการจดัการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพขององค์กรและ 
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

3. ระบบและกลไก ประกอบด้วย

 3.1 Input: ปัจจัยสนับสนุนการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ

 3.1.1 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและ 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 3.1.2 ระบบการบริหารและจัดการ
สถานศึกษา

 3.1.3 การประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในสถานศึกษา 

 3.1.4 ค่านิยมหลัก 11 ประการ 
และปัจจัยสู่ความสำาเร็จแห่งรางวัลคุณภาพแห่ง
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3.1.5 ปัจจัยทางการบริหารอื่นๆ 

 3.2 Process: การบรหิารจัดการและ
กระบวนการ

 รูปแบบการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล เป็นการบูรณาการปัจจัยรอบ
ด้าน (I+) โดยการผสมผสานกลมกลืนกันทุก
ปัจจัยทุกข้ันตอนในกระบวนการวงจรคุณภาพ 
PDCA กับเกณฑ์ OBECQA ทั้ง 7 หมวด การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การบริหาร
และการจัดการสถานศึกษา บนเหตุ ปัจจัย และ
สถานการณ์ของสถานศึกษานั้น

 3.3 Output: ผลลัพธ์ของรูปแบบ

 3.3.1 ผลประเมินการใช้รูปแบบ

 3.3.2 ผลความพึงพอใจต่อคู่มือการ
ใช้รูปแบบ

 3.3.3 ความสำาเร็จของผลลัพธ์  
DSC-SMART Model

4. วิธีดำาเนินการ ประกอบด้วย 

 ขั้นที่ 1 การวางแผน (P) 

 ขั้นที่ 2 การดำาเนินงาน (D)

 ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (C) 

 ขั้นที่ 4 การปรับปรุง (A) 

 ขั้นที่ 5 การบูรณาการปัจจัยรอบ 
ด้าน (I+)

5. แนวทางการประเมิน ประกอบด้วย

 5.1 ประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิผล ของผลลัพธ์ 
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 5.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้
เกี่ยวข้องในการใช้รูปแบบ

 5.3 ประเมนิความสำาเร็จของผลลพัธ ์
DSC-SMART Model

6. เง่ือนไขความสำาเร็จ: ผู้บริหารต้อง 
สง่เสรมิสนบัสนุนการบรหิารจดัการแบบบูรณาการ 
PDCAI+ สูผ่ลลพัธ ์DSC-SMART Model โรงเรยีน
เทพศรินิทร ์เชยีงใหม ่กำาหนดวสิยัทศัน์ ช้ีเปา้หมาย
ทิศทางการพัฒนา กระตุ้นการทำางาน และเป็น
ท่ีพึ่งของครู และบุคลากรในโรงเรียนอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่อง

2.2 คู่มือการใช้ ประกอบด้วย คำาชี้แจง
การใช้คู่มือ ตอนที่ 1 บทนำา ตอนที่ 2 ความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 3 รูปแบบ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ สู่ผลลัพธ์ 
DSC-SMART Model โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
เชียงใหม่ ตอนที่ 4 กระบวนการใช้รูปแบบ  
ตอนที่ 5 การประเมินผลการใช้รูปแบบ ความ 
พึงพอใจ และความสำาเร็จของผลลัพธ์ และ 
ภาคผนวก

2.3 ผลการตรวจสอบรูปแบบ และคู่มือ
การใช้รูปแบบการบริหารจัดการ แบบบูรณาการ
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐาน
สากล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการและคู่มือการใช้รูปแบบ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ สู่ผลลัพธ์ 
DSC-SMART Model โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
เชียงใหม่ อยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.93, S.D. 
= 0.09) 

3. การศึกษาผลการใช้รปูแบบการบรหิาร
จัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ สู่ผลลัพธ์ DSC-
SMART Model โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 
มีดังนี้

3.1 ประสิทธิภาพด้านกระบวนการใน
หมวดที่ 1-6 พบว่า

หมวดที่ 1 การนำาองค์กร มีค่าเฉลี่ยโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.12, S.D. = 0.61) 
โดยมีระดับผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก  
คือ ผู้อำานวยการโรงเรียนมีการกำาหนดทิศทาง  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม ความคาด
หวัง การสร้างคุณค่าและผลขอการดำาเนินการ  
และความสำาเร็จของโรงเรียน รองลงมา คือ  
ผู้อำานวยการโรงเรียน มีความรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษา และทางด้านการเงิน มีความ
โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ
ภายในและภายนอก มีการปกป้องผลประโยชน์ 
ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้อำานวย
การโรงเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำา มีบุคลิกภาพดี  
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีอารมณ์มั่นคง ตามลำาดับ 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.05, S.D. = 0.59) โดย
มีระดับผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
โรงเรียนจัดทำาแผนด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การ
พัฒนาขีดความสามารถ อัตรากำาลังบุคลากรที่
ทำาให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การทั้งระยะสั้น และระยะยาวบรรลุผลสำาเร็จ 
รองลงมา คือ โรงเรียนจัดทำาแผนกำาหนดการ ผล
การดำาเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผน
ระยะสั้น และระยะยาว โดยวัดผลการดำาเนินการ 
และนำามาเทียบเคียงกับเป้าประสงค์ และผลการ
ดำาเนินการ ในรอบปีที่ผ่านมา และโรงเรียนมีการ
วางแผนระยะสัน้ และระยะยาวอยา่งเปน็รปูธรรม 
ตามลำาดับ

หมวดที่ 3 นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยี มคีา่เฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.99, 
S.D. = 0.56) โดยมีระดับผลการประเมินสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ โรงเรียนมีการจัดประชุม นักเรียน  
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ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับทราบ
การรายงาน ผลการศึกษาของบุตรหลาน และ
รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาในปี
ต่อไป รองลงมา คือ โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ 
ความจงรักภักดี ความพึงพอใจให้กับ นักเรียน 
และตอบสนองการให้บริการตามความคาดหวัง
ของนักเรียน และโรงเรียนรับฟัง ความคิดเห็น
ของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาประกอบการจัดทำาแผน การศึกษา และแผน
ปฏิบัติการของโรงเรียนทั้งในอดีต และในปัจจุบัน 
ตามลำาดับ 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก (  = 3.97, S.D. = 0.56) โดยมีระดับผล
การประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนนำา
ขอ้มลู และสารสนเทศ ความกา้วหนา้ และผลการ
ดำาเนินงานของโรงเรยีนโดยรวม มาเปรยีบเทยีบกบั
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด  
และการดำาเนินงานของโรงเรียนด้านการเงินทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาว รองลงมา คือ โรงเรียน
จัดระบบ การวัดผลประเมินผลทางการศึกษาที่
ได้มาตรฐานสากล รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ 
และโรงเรียนจัดทำาข้อมูลสารสนเทศและนำาไปใช้
ในการตัดสินใจ ด้านนวัตกรรมของโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิผล ตามลำาดับ 

หมวดที่ 5 บุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (  = 3.99, S.D. = 0.58) โดย
มีระดับผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
โรงเรยีนจดัสขุอนามยั ความปลอดภยั การปอ้งกนั
ภยั โดยมตีวัวดัผลการดำาเนินการ เปา้ประสงค์ การ
ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมการทำางานที่ดี 
รองลงมาโรงเรยีนกำาหนดนโยบายในการสนับสนนุ
บุคลากร การให้บริการ และสิทธิประโยชน์ตาม
ความต้องการของบุคลากรที่หลากหลาย และ

โรงเรียนพัฒนาระบบการเรียนรู้ของผู้บริหารด้าน
คณุสมบตักิารเปน็ผูน้ำา ความสามารถพเิศษ ความ
ตั้งใจในการทำางาน และด้านจริยธรรม การบรรลุ
ผลสำาเรจ็ของแผนปฏบิตักิารทัง้ระยะสัน้ และระยะ
ยาว ตามลำาดับ

หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.03, S.D. = 0.55) 
โดยมีระดับผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ โรงเรียนกำาหนดสมรรถนะ การทำางานของ
โรงเรียนที่สัมพันธ์กับพันธกิจ และแผนปฏิบัติ
การ รองลงมา คือ โรงเรียน มีการออกแบบระบบ
งาน ด้านกระบวนการ ด้าน นวัตกรรม ทั้งภายใน 
และภายนอก อย่างเป็นระบบ และมีการเตรียม 
ความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย 
ภาวะฉุกเฉินของนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามลำาดับ

ประสิทธิผลด้านผลลัพธ์ ในหมวดที่ 7 
พบว่า

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (  = 4.04, S.D. = 0.58) โดยมรีะดบั
ผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรงเรียน
มกีารประเมนิผล การปฏบิตังิานของบคุลากรตาม
ความรู ้ความสามารถ รองลงมาคอื โรงเรยีนมกีาร
สรุปผล การเรียนรู้ของนักเรียน ให้บริการ ดัชนี
ช้ีวัด ด้านคุณภาพทางการศึกษา ความพึงพอใจ 
ความจงรักภักดีของนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยี และโรงเรยีนมกีารประเมนิผล บรรยากาศการ
ทำางาน การให้บริการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 
การสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการทำางาน 
ที่ดี ตามลำาดับ 

ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.79, 
S.D. = 0.67) โดยมีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 
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อันดับแรก คือ วิธีดำาเนินการของรูปแบบ (PD-
CAI+) รองลงมา คือ แนวทางการประเมินรูปแบบ 
และ หลักการของรูปแบบ ตามลำาดับ

ส่วนผลการประเมินความสำาเร็จของ
ผลลัพธ์ DSC-SMART Model พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีระดับผลสำาเร็จของ
ผลลัพธ์สูงสุด 3 อันดับแรก คือ D: Debsirin คือ 
ครูและนักเรียน มีวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ สถาน
สิกขา สง่าพระนาม เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  
มีวิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มารยาทงาม  
S: Student Center integrations คือ ครูและ
นักเรียน เป็นผู้มีองค์ความรู้บูรณาการ เป็นนัก
โครงการ นักวิจัย รุ่นเยาว์ มีทักษะในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีการจัดการความรู้ เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้สง่ผลใหผู้เ้รยีนมคุีณภาพ มาตรฐานการ
ศกึษาระดบัสากล สามารถศกึษาต่อหรอืประกอบ
สัมมาชีพได้ และ C: Chiang Mai Lanna Thai 
Culture คือ ครูและนักเรียน เป็นผู้มีวัฒนธรรม
ล้านนาไทย และมีเอกลักษณ์ความเป็นพลเมือง
เชียงใหม่

ผลการสะท้อนคิดความเห็นต่อรูปแบบ
และคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนควร
กระตุ้น หรือ สร้างแรงจูงใจบุคลากรของโรงเรียน 
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การทำาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควร
มีส่วนร่วม ในการจัดทำาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
และแผนกลยุทธ์นั้นจำาเป็นต้องสอดคล้องกับวิสัย
ทัศน์ของโรงเรียน ควรสำารวจความต้องการของ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเพ่ือกำาหนด
ทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจาก
การบรหิารจดัการแบบบรูณาการสง่ผลใหโ้รงเรียน
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ มีการพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนอย่างหลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ 
และมคีวามโดดเดน่ทางดา้นกฬีาฟตุบอลในระดบั
ประเทศ อีกทั้งมีจำานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจาก
จำานวน 287 คน เมื่อปีการศึกษา 2559 เพิ่มเป็น 
540 คน ในปีการศึกษา 2563 นี้ ทั้งนี้ผู้บริหาร
โรงเรียนควรกระตุ้นให้ครู บุคลากร นักเรียน และ 
ทุกภาคส่วนขององค์กรเกิดความตระหนักร่วม
กัน ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีแผนการ
ดำาเนินงาน มีการวัดผล ประเมินผล มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ และมีคู่เทียบคู่แข่งขันที่ดี จึงจะเกิด
ผลลพัธท์ีม่ปีระสทิธิภาพ และประสทิธิผลแบบก้าว
กระโดดเพิม่มากขึน้จนบรรลตุามวสิยัทศันท์ีว่างไว้
คอื ภายในปี 2575 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์เชยีงใหม ่
เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำาของจังหวัดเชียงใหม่  
ในอนาคตต่อไป

อภิปรายผล
การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นที่ 

น่าสนใจ และสามารถนำามาอภิปรายผลได้ 3 
ประเด็น ดังนี้ 

1. รูปแบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
PDCAI+ สูผ่ลลพัธ ์DSC-SMART Model โรงเรยีน
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ที่มีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งรูปแบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
PDCAI+ สูผ่ลลพัธ ์DSC-SMART Model โรงเรยีน
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 
1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ 3) องค์
ประกอบและขัน้ตอนการดำาเนนิงาน 4) การเรยีนรู ้
สู่การปฏิบัติ 5) ผลลัพธ์ และ 6) เงื่อนไขของ 
รปูแบบ สอดคลอ้งกบัสมาน อศัวภมู ิ(2549: 83)  
ที่ได้กล่าวว่า องค์ประกอบรูปแบบที่ดี ประกอบ
ด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) ทฤษฎีพื้นฐานและ 
หลักการ 3) ระบบงานและกลไก 4) วิธีการ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 104 ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564

ดำาเนินงาน 5) แนวทางการประเมนิ 6) คำาอธบิาย  
และ 7) เงื่อนไขไปใช้ ส่วน ธีระ รุญเจริญ (2550) 
ได้กำาหนดองค์ประกอบของรูปแบบไว้ 6 องค์
ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์  
3) ระบบ และกลไก 4) วิธีการดำาเนินงาน  
5) แนวทางการประเมิน และ 6) เง่ือนไขของ
รูปแบบ ในขณะเดียวกัน Brown and Moberg 
(1980: 16-17) ได้กำาหนดรูปแบบการบริหาร 
ท่ีแตกต่างออกไป คือ 1) สภาพแวดล้อม  
2) เทคโนโลยี 3) โครงสร้าง 4) กระบวนการ
บริหารจัดการ และ 5) การตัดสินใจสั่งการ 

ซึ่งรูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็น 
ไปได้ และความมีถูกต้องนั้น อาจเป็นผล มาจาก
กระบวนการสรา้งรปูแบบทีม่หีลกัการ วตัถปุระสงค ์
และขั้นตอนที่เป็นระบบ กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ศึกษา 
สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ และการสร้าง
รูปแบบ รวมถึงใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ในการ
สร้างรูปแบบ และคู่มือการใช้รูปแบบ โดยจัด 
ประชุมระดมสมอง ร่วมกับผู้บริหาร และครู 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และจัดสนทนา
กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ และความถูกต้องของรูปแบบ
และคู่มือการใช้ จึงได้รูปแบบที่มีความครอบคลุม
เนื้อหา และมีลักษณะเฉพาะ เป็นรูปแบบบริหาร 
จัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ สู่ผลลัพธ์ DSC-
SMART Model โรงเรียน เทพศิรินทร์ เชียงใหม่

2. การศึกษาผลการใช้ โดยการประเมิน
การใช้รูปแบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
PDCAI+ สูผ่ลลพัธ ์DSC-SMART Model โรงเรยีน
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้ 
(ต้ังแต่ระดับ 3.50 ขึ้นไป) คือ ผลการประเมิน 
หมวดที่ 1- หมวดที่ 7 ทุกหมวดโดยรวม อยู่ใน
ระดับ มาก การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
PDCAI+ สูผ่ลลพัธ ์DSC-SMART Model โรงเรยีน

เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ มีแนวทางที่ใช้ มีความเป็น
ระบบ และ มีประสิทธิผล ครอบคลุมข้อกำาหนด
ย่อย (A4) มีการนำาแนวทางสู่การปฏิบัติอย่าง
ดี ในทุกหน่วยงาน ทุกพื้นที่ ทุกกลุ่ม (D4) มี
การใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ อย่าง 
สม่ำาเสมอ และนำามาซึ่งการปรับปรุงผลการ
ดำาเนินการ และแนวทางที่ใช้อย่างชัดเจน (L4) 
แนวทางที่ใช้ นอกจากคำานึงถึง และตอบสนอง
ต่อทิศทางกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้น และระยะยาวเป็น
อย่างดีแล้ว ยังเช่ือมโยงส่งเสริมความสำาเร็จซึ่ง
กัน และกัน (I4) และมีการวัดผลลัพธ์ครบถ้วน
ในทุกกลุ่มที่สำาคัญ ผลลัพธ์มีการ เปรียบเทียบ
กับคู่เทียบที่มีความสำาคัญ (P4) สอดคล้องกับ 
ทรงพล เจริญคำา (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบ
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่า 1.ปัจจัยความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 
1) การบริหารงานของโรงเรียน 2) ผู้อำานวยการ
โรงเรยีน 3) โครงสรา้งการบรหิารงานของโรงเรยีน 
4) นกัเรยีน ผูป้กครอง ชมุชนและสงัคม 5) ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 2. สภาพความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์
ของสถาบันมาตรฐาน และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในส่วนของนิวัตร  
นาคะเวช (2554: 212-215) ไดศ้กึษาการพฒันา
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน พบว่า 
ส่วนสำาคัญที่ต้องนำาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ คือ 
รปูแบบ การบรหิารจดัการ หลกัการบรหิารจดัการ 
วัตถุประสงค์ โครงสร้างของโรงเรียน กลยุทธ์ และ
เงื่อนไขความสำาเร็จ โดยมีผลการใช้อยู่ในระดับ
มาก ขณะที่ วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ (2555) ได้ศึกษา
การประเมนิเชงิระบบโครงการโรงเรยีนมาตรสากล 
สรุปได้ดังนี้ 1.ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์ของ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความคาด
หวังให้นักเรียน มีความเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้
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อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำาหน้าทางความคิด ผลิตงาน 
อย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก 
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวนโยบายการ
จัดการศกึษาเพือ่มุง่สูคุ่ณภาพในระดับมาก แต่ควร
เปน็มาตรฐานสากล ทัง้ระบบ และทำาทกุระดบัชัน้ 
ทั่วประเทศ 2. ด้านปัจจัยนำาเข้า พบว่า ครูผู้สอน 
ผู้บริหาร และปจัจยัพ้ืนฐานของโรงเรยีนมาตรฐาน
สากลมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก

3. ระดับผลประเมินความพึงพอใจ โดย
รวม อยู่ในระดับ มากที่สุด แต่ระดับ การประเมิน
ผลการใช้รูปแบบ ทุกหมวดโดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก ไม่มีข้อประเมินย่อย ที่ถูกประเมินให้อยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเกิดจากสัดส่วนของ
ประชากร ในการศึกษาวิจัย รวมถึงการประเมิน
ผลความพึงพอใจ และผลการใช้รูปแบบ เป็น
ครูประจำาการ มากกว่า รองผู้อำานวยการ และ 
ผู้อำานวยการ ซึ่งครูโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ 
จะให้ค่าความสำาคัญต่อการประเมินที่ต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ และบางครั้งอาจจะประเมินตนเอง
ต่ำากว่า ความเป็นจริง ผู้วิจัยจึงนำามาประกอบ
อภิปรายผลเป็นข้อสังเกตในครั้งนี้ ซึ่งมี ความ
สอดคล้องกับ สมบัติ ผ่องอำาไพ (2556) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับ
การบริหารคุณภาพโรงเรียนมาตรสากล สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะผู้บริหารในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก คล้ายกับ อภิรักษ์ คงทวี (2556) 
ได้ศึกษาแนวทางการดำาเนินงานระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สภาพการดำาเนิน
งานบรหิารระบบคุณภาพโรงเรยีนมาตรฐานสากล
ของโรงเรยีน ดา้นคณุภาพผูบ้รหิาร และด้านระบบ
บริหารจัดการอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ในขณะที่ 
สรุชยั คณูแกว้ (2562) ได้ศกึษารูปแบบการบริหาร

งานวิชาการอิงมาตรฐานสากลของโรงเรียนใน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า มีระดับผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และ มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ใช้รูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน

จากผลการวิจัย ทำาให้สรุปได้ว่า รูป
แบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ 
สู่ผลลัพธ์ DSC-SMART Model โรงเรียน
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จะเป็นเครื่องมือ และ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรยีนสูค่วามเปน็มาตรฐานสากล ทัง้นี ้ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา ต้องเป็นผู้นำาในการบริหารจัดการ 
กระตุ้นให้ครู บุคลากร นักเรียน รวมถึงสมาชิก
ทุกภาคส่วนขององค์กร ให้มีความตระหนักร่วม
กัน เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
วางแผนการดำาเนนิงานอยา่งเป็นระบบ การจดัการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ การส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมในทุกๆ ด้าน กำาหนด
รูปแบบ การวัดผล ประเมินผล สู่วิธีการปฏิบัติที่ 
เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ และความโดด
เด่นทางด้านกีฬาฟุตบอล ในระดับประเทศ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แบบก้าว
กระโดด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ 
เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำาของจังหวัดเชียงใหม่
ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จ�กก�รวิจัยครั้งนี้

1. การนำารูปแบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ PDCAI+ สู่ผลลัพธ์ DSC-SMART 
Model โรงเรยีนเทพศริินทร ์เชยีงใหม ่ไปปฏบัิตใิห้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารโรงเรียน
ควรเป็นผู้นำาในการดำาเนินการ และชี้แจงขั้นตอน
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การดำาเนนิงาน ของรปูแบบทกุขัน้ตอน โดยใหเ้กดิ
การมีส่วนร่วมระหว่างครู บุคลากร นักเรียน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามสภาพจริง และบริบทของ
สถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

2. ควรศึกษาและดำาเนินการตามคู่มือ
รูปแบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ 
สู่ผลลัพธ์ DSC-SMART Model โรงเรียน
เทพศิรินทร์ เชยีงใหมท่กุขัน้ โดยใหค้วามสำาคัญกบั
รปูแบบท้ัง 6 ส่วน คอื 1. หลกัการ 2. วตัถปุระสงค์ 
3. องค์ประกอบ และขั้นตอนการดำาเนินงาน  
4. การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 5. ผลลัพธ์ และ  
6. เงื่อนไขความสำาเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ ประสบผลสำาเร็จ 
และเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพ
แห่งสำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีวิจัยเชิงเปรียบเทียบและพัฒนา
รูปแบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ 
สู่ผลลัพธ์ DSC-SMART Model โรงเรียน
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ของกลุ่มโรงเรียนอ่ืนๆ 
อาทิ กลุ่มโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์ กลุ่ม
โรงเรียนมาตรฐานสากลทั่วประเทศ กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
กลุ่มโรงเรียนอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อ 
ยกระดบัคณุภาพการศึกษาของประเทศชาตติอ่ไป

2. ควรพัฒนารูปแบบและจัดทำาคู่มือ
การใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ของโรงเรียนในโครงการอื่นๆ เพื่อนำาไปใช้ในการ
ปฏิบัติตามบริบทอย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศกึษาธกิาร. (2553). คู่มอืการบรหิารจดัการระบบคณุภาพ. กรงุเทพฯ: โรงพิมพช์มุนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทยจำากัด.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติ
การศกึษาภาคบงัคับ พ.ศ. 2545. กรงุเทพฯ: โรงพมิพอ์งค์การรบัสง่สนิคา้พสัดภุณัฑ ์(ร.ส.พ.). 

ทรงพล เจรญิคำา. (2552). รปูแบบความเปน็เลศิของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร. ดษุฎนีพินธ์ ปรชัญา
ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ธีระ รุญเจริญ. (2550). “บันทึกการบรรยายรายวิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา เรื่องรูปแบบและ 
องค์ประกอบของรูปแบบ”. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. เอกสารอัดสำาเนา.

นิวัตร นาคะเวช. (2554). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน. ดุษฎีนิพนธ์ศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำาการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอิสเทิร์น
เอเซีย.

โรงเรียนเทพศิรินทร.์ (2563). รายงานการประเมนิตนเอง ประจำาปกีารศึกษา 2563 โรงเรยีนเทพศรินิทร.์ 
เอกสารอัดสำาเนา.



Journal of Education, Mahasarakham University 107 Volume 15 Number 4 October - December 2021

วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์. (2555). การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรสากล. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สมบัติ ผ่องอำาไพ. (2556). ความสมัพันธร์ะหวา่งสมรรถนะผูบ้รหิารกบัการบรหิารคณุภาพโรงเรยีนมาตร
สากล สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1. วทิยานพินธห์ลกัสตูร ครศุาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

สมาน อัศวภูมิ. (2549). การบริหารการศึกษาสมัยใหม่. อุบลราชธานี: อุบลกิจออฟเวทการพิมพ์.

สุรชัย คูณแก้ว. (2562). รูปแบบการบริหารงานวิชาการอิงมาตรฐานสากลของโรงเรียนในเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34. (2559). รายงานการตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557-2558. เอกสารอัดสำาเนา.

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). คู่มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

สำานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. (2553). เจตนารมณ์เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

อภิรักษ์ คงทวี. (2556). แนวทางการดำาเนินบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

Brown, W. B., & Moberg, D. J. (1980). Organization theory and management: A macro  
approach. New York: John Wiley & Sons.

Deming, W. Edwards. (1982). Out of the crisis. MIT Press.

Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). The action research planner (3rd ed.). Geelong:  
Deakin University Press.


