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ABSTRACT 

 
 This research was to (1) study the feasibility of using the public sector’s 

quality criteria   as the strategies for developing educational quality of small schools 

in highland area in the upper northern region, (2) to create and develop the strategies 

for developing educational quality of small schools in highland area, and (3) to study 

the effect of using managing strategies for developing educational quality of small 

schools in highland area. The population for the research included the highland small 

schools in 8 upper northern provinces, namely, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, 

Lampang, Payao, Phrae, Nan, and Mae Hong Son. The research process was 

composed of 3 procedural stages. Stage 1 was on the feasibility study in using the 

public sector’s managing quality criteria as the managing strategies for developing 

educational quality of the schools. Stage 2 was on drafting and developing managing 

strategies for developing the schools’ educational quality. Stage 3 was on examining 

the effect of using managing strategies for developing the educational quality of the 

schools. These operations had yielded the results as concluded in the following 

research summary.  

 

Research Conclusion  

 Basing on the Public Sector Management Quality Award, the managing 

strategies for education quality development of small schools in the high areas were 

carried out with the results as in the conclusion 3 steps as follows: 

 

 Step 1  The results of studying the feasibility of using the Public Sector 

Management Quality Award as the managing strategies for the education quality 

development of the schools following :   

 Component 1 - Organizational Leadership was strategically operated as follows: 

1.   Organizational Leadership  

1.1  Setting up the vision, core value and short-term and long-term 

objectives as fthe direction for operating the education quality development.  

1.2  Delegating the decision making authority to the staff concerning 

education quality development . 
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1.3  Promoting learning process and activities for the staff for the 

operational integration and commitment within school including the incentive 

provision for them in getting involved with the education quality development . 

1.4  Setting up of the plans for directing, following –up and evaluting the 

operation of the education quality development plan to review and improve the 

operation. 

2.   Good Governance  and Societal Responsibility 

2.1  Setting up of the policy to direct the school good governance to 

guide the operation for the better education quality of the school.  

2.2  Setting up of the internal control and risk management on: 

2.2.1  Performance responsibility 

2.2.2  Finance 

Component 2   Strategic planning was strategically operated as follows: 

1.  Strategy Setting   

1.1 Setting up the operational plans for education quality development.  

1.2  Using the SWOT result to supplement the setting up of the 

operational plans for education quality development.    

1.3 Setting up the plans for human and other resource management to  

support education quality development plans.    

2. Communicating and Transfering the Strategies in the Implementation 
2.1 Communicating on the strategy and education quality development 

plans for the personnel to understand and implement them. 

2.2 Cascading key performance indicators and goals of the plans for 

education quality development onto the staffs. 

2.3 Creating the detailed projects/activities to support education quality 

development plans to be used for the follow-up to assure the operation’s achieving the 

goals.  

 Component 3 Focus on customers  and  stakeholders-the strategies used 

are as follows: 

1.  Knowledge on the customers and stakeholders 

1.1 Having effective channel to lislen to and learn the needs of the 

customers and  stakholders to be used to improve and Develop  the school education 

quality. 

2.  Building Relationship with the Customers  and  stakholders  
2.1 Setting up the system, method, or mechanism for collecting and 

managing the complains/suggestions/comments/complements of customers  and  

stakholders. 

2.2 Setting up the networks and activities to build up relationship with 

the customers  and  stakholders.  

2.3 Providing opportunities for the customers  and  stakholders  to 

regularly take groups  in the activities.  

2.4 Assessing the satisfaction of customers  and  stakholders to improve 

the the operation education quality development  of  the school.  
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  Component  4 – Knowledge measurement, analysis, and mangement 

  1.   Assessing, analyzing, and improving the operation 

1.1 Setting up the comprehensive, accurte, and up to date database 

system on the performance along the indicators of the education development plans. 

1.2 Using the database to support the education quality development 

operation.  

  2.  Information, SCT, and Knowledge Management    

2.1  Setting up the websites from which the people could access the 

information 

2.2  Setting up the comprehensive, accurate,up-to-date, and ready to be used 

2.3  Setting up the database on the security. 

2.4  Managing the risks on the database system  

2.5  Setting up the knowledge management plans from the database and 

transfer the knowledge to the school’s personnel    

 Component 5 Focusing on human resources development taking the 

following strategic operations: 

1. Building Up the Work Atmosphere, Happiness, and Satisfaction for 

Personnel’s Organizatoinal Commitment 

1.1 Setting up both formal and informal organizational structures for the 

performance agility. 

1.2 Creating happiness and satisfaction to bring up the motivation for the 

work performance and commitment to the school. 

1.3 There is an effective and fair system for evaluating the performance 

of the personnel. 

2.  Personnel  and Leadership Development 

2.1 Promoting and supporting the capacity and skill development  for the 

personnel to carry out the tasks of education quality development through, e.g., study 

tour, meeting, training, seminar, and learning exchange.  

 Component 6 - process management using the following strategies: 
1. Process Design    

1.1 Creating the process for the education quality development along the 

strategy, mission, and needs of  customers and stakholders to achieve the goals. 

1.2 Setting up the key requirements of the education quality development 

process. 

1.3 Creating the education quality development process from the key 

requirements and the related factors to assure the effectiveness of the operation and 

the continuing improvement of the process. 

2. Process management and improvement 

2.1 Setting up the performance standards of the process for education 

quality development to facilitate the personnel in satisfying the key requirements. 

2.2 Revising the education quality development  process to assure better 

operational performance and to prevent the mistakes, overlappings, and losses from 

the operation. 
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 Step 2 - The result of constructing and developing the drafted managing 

strategies for the education quality development of the schools.  This result as same as 

step 1. except component  1 organizational leadership, Part organizational leadership, 

setting up the vision and short-term and long-term objectives as the direction for 

operating the education quality development. There was not set value.  And part good 

governance and societal responsibility, Setting up of the internal control on performance 

responsibility and finance There was not set risk management.  

 Step 3 – The results of using the managing strategies for education quality 

development for the small school in the high area. This result as same as step 2. 
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บทคดัย่อ 
 

วิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐมาใชเ้ป็นกลยุทธ์การบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กบนพื้นท่ีสูง (2) เพื่อสร้างและพฒันาร่างกลยุทธ์การบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นท่ีสูง  และ (3) เพื่อศึกษาผลการใชก้ลยุทธ์การบริหารจดัการ
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นท่ีสูง  โดยมีกลุ่มประชากร  คือโรงเรียน
ขนาดเล็กบนพื้นท่ีสูงในจงัหวดัภาคเหนือตอนบนจ านวน  8  จงัหวดั ส าหรับขั้นตอนของการ
ด าเนินการวจิยัมี  3  ขั้นตอน  คือ ขั้นท่ี  1  ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐมาใชเ้ป็นกลยทุธ์การบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีวิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และการถอดบทเรียน    
ขั้นท่ี 2 สร้างและพฒันาร่างกลยุทธ์การบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน           
มีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัตาม
ร่างกลยทุธ์ และการทดลองใชก้บัโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  และขั้นท่ี  3 ศึกษาผลการใชก้ลยุทธ์
การบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  มีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการน า
กลยุทธ์ไปใช้จริงกับโรงเรียนบ้านน ้ าริน ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จังหวดัแม่ฮ่องสอน         
การด าเนินการดงักล่าวมีผลสรุปดงัน้ี 
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สรุปผลการวจัิย   

ตอนท่ี 1 สรุปผลความเป็นไปไดใ้นการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐมาใช้
เป็นกลยทุธ์การบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา สรุปผลดงัน้ีคือ 

หมวด  1  การน าองคก์ร มีกลยทุธ์ดา้นการน าองคก์ร  คือ (1) การจดัท าวิสัยทศัน์  ค่านิยม  
เป้าประสงคร์ะยะสั้น  ระยะยาว  (2) การมอบอ านาจในการตดัสินใจให้แก่บุคลากร (3) การส่งเสริม
ให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร และ (4) การจดัท าแผนก ากบั ติดตาม  
ความกา้วหนา้และประเมินผลการปฏิบติังาน  ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ดา้นธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม คือ (1) การก าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลสถานศึกษาท่ีดี  และ      
(2) การจดัท าระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง เร่ือง ความรับผิดชอบการ
ปฏิบติังาน และการเงิน 

หมวด  2  การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ มีกลยทุธ์ดา้นการวางยทุธศาสตร์ คือ (1) การจดัท า
แผนปฏิบติัการ (2) การน าผลการวิเคราะห์  SWOT  มาใช้ประกอบการท าแผนปฏิบติัการ และ             
(3) การวางแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ  มาสนับสนุนแผน ดา้นการ
ส่ือสารและการถ่ายทอดยุทธ์ศาสตร์เพื่อน าไปปฏิบติั คือ (1) การส่ือสารเก่ียวกบัยุทธศาสตร์และ
แผนพฒันาแก่บุคลากรให้เขา้ใจและน าไปปฏิบติั (2) การถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายของแผนสู่
บุคลากร  และ (3) การจดัท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดรับกบัแผน  

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  มีกลยุทธ์ดา้นความรู้
เก่ียวกบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คือ (1) การมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความตอ้งการ
ของกลุ่มผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ท่ีมีประสิทธิภาพ  ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คือ (1) การจดัท าระบบวิธีการหรือกลไกการเก็บรวบรวมและ
จดัการเก็บรวบรวมเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน/ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น/ค าชมเชยของผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย (2) การสร้างเครือข่ายและจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการและ   
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (3) การเปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  เขา้มามีส่วนร่วมผา่น
กิจกรรมต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ และ (4) การวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   

หมวด  4  การวดั  การวิเคราะห์และการจดัการความรู้  มีกลยุทธ์ คือ (1) การจดัท าระบบ
ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัของแผนท่ีครอบคลุม  ถูกตอ้งและทนัสมยั  และ (2) 
การใชฐ้านขอ้มูลมาสนบัสนุนการด าเนินการ 
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หมวด  5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีกลยุทธ์ดา้นการสร้างบรรยากาศการท างาน  
ความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร  คือ (1) การจดัโครงสร้างขององคก์รท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการใหเ้กิดความคล่องตวัในการท างาน (2) การสร้างความผาสุกและความพอใจเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อสถานศึกษา และ(3) การมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเป็นธรรม  ดา้น 

การพฒันาบุคลากรและภาวะผูน้ า  คือ (1) การส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพ
และทกัษะท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากร  

หมวด  6  การจดัการกระบวนการ มีกลยุทธ์ดา้นการออกแบบกระบวนการ คือ (1) การ
ก าหนดกระบวนการตามยทุธศาสตร์ พนัธกิจ และความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย (2) การจดัท าขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการและ (3) การจดัท ากระบวนการจากขอ้ก าหนด
ท่ีส าคญั  และน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส าคญัมาประกอบการออกแบบกระบวนการ ดา้นการจดัการและ
การปรับปรุงกระบวนการ  คือ (1) การก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานของกระบวนการ และ (2) 
การปรับปรุงกระบวนการ  

ตอนท่ี 2  สรุปผลสร้างและพฒันาร่างกลยุทธ์การบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มีผลสรุปเหมือนขั้นตอนน้ี 1  ยกเวน้ หมวด 1 การน าองค์กรด้านการน า
องคก์ร คือ (1) การจดัท าวสิัยทศัน์  เป้าประสงคร์ะยะสั้น  ระยะยาว  แต่ไม่มีการก าหนดค่านิยม ส่วน 
ดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม การจดัท าระบบการควบคุมภายใน เร่ือง ความ
รับผดิชอบการปฏิบติังาน และการเงิน แต่ไม่มีการบริหารความเส่ียง 

ตอนท่ี 3 สรุปผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  มีผลสรุปเหมือนขั้นตอนน้ี 2 
 
 


