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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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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การบริ หารจัดการกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ก
บนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน
ผู้เขียน

นางสาวรุ ้งลาวัณย์ จันทรัตนา

ปริญญา

ศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (การวิจยั และพัฒนาการศึกษา)

คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.นิ่มอนงค์ งามประภาสม อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริ ฐ
อาจารย์ท่ีปรึ กษาร่ วม
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุ ณี มณี กุล
อาจารย์ท่ีปรึ กษาร่ วม

บทคัดย่ อ
วิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาเกณฑ์คุณภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐมาใช้เป็ นกลยุทธ์การบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ขนาดเล็กบนพื้ นที่ สู ง (2) เพื่อสร้ า งและพัฒนาร่ า งกลยุท ธ์การบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง และ (3) เพื่อศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การบริ หารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง โดยมีกลุ่มประชากร คือโรงเรี ยน
ขนาดเล็กบนพื้นที่ สูงในจังหวัดภาคเหนื อตอนบนจานวน 8 จังหวัด สาหรับขั้นตอนของการ
ดาเนินการวิจยั มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาเกณฑ์คุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐมาใช้เป็ นกลยุทธ์การบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน มีวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน และการถอดบทเรี ยน
ขั้นที่ 2 สร้ างและพัฒนาร่ างกลยุทธ์การบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
มีวธิ ี การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิตาม
ร่ างกลยุทธ์ และการทดลองใช้กบั โรงเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และขั้นที่ 3 ศึกษาผลการใช้กลยุทธ์
การบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน มีวธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการนา
กลยุ ท ธ์ ไ ปใช้จ ริ ง กับ โรงเรี ย นบ้า นน้ า ริ น ต าบลสบป่ อง อ าเภอปางมะผ้า จัง หวัดแม่ ฮ่ อ งสอน
การดาเนินการดังกล่าวมีผลสรุ ปดังนี้
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สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สรุ ปผลความเป็ นไปได้ในการนาเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐมาใช้
เป็ นกลยุทธ์การบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุ ปผลดังนี้คือ
หมวด 1 การนาองค์กร มีกลยุทธ์ดา้ นการนาองค์กร คือ (1) การจัดทาวิสัยทัศน์ ค่านิยม
เป้ าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว (2) การมอบอานาจในการตัดสิ นใจให้แก่บุคลากร (3) การส่ งเสริ ม
ให้มีกระบวนการและกิ จกรรมการเรี ยนรู้ให้แก่บุคลากร และ (4) การจัดทาแผนกากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม คือ (1) การกาหนดนโยบายในการกากับดูแลสถานศึกษาที่ดี และ
(2) การจัดทาระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยง เรื่ อง ความรับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิงาน และการเงิน
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีกลยุทธ์ดา้ นการวางยุทธศาสตร์ คือ (1) การจัดทา
แผนปฏิบตั ิการ (2) การนาผลการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ประกอบการทาแผนปฏิบตั ิการ และ
(3) การวางแผนด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ มาสนับสนุ นแผน ด้านการ
สื่ อสารและการถ่ายทอดยุทธ์ศาสตร์ เพื่อนาไปปฏิ บตั ิ คือ (1) การสื่ อสารเกี่ ยวกับยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาแก่บุคลากรให้เข้าใจและนาไปปฏิบตั ิ (2) การถ่ายทอดตัวชี้ วดั และเป้ าหมายของแผนสู่
บุคลากร และ (3) การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่สอดรับกับแผน
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีกลยุทธ์ดา้ นความรู้
เกี่ยวกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย คือ (1) การมีช่องทางการรับฟังและเรี ยนรู้ความต้องการ
ของกลุ่มผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย คือ (1) การจัดทาระบบวิธีการหรื อกลไกการเก็บรวบรวมและ
จัดการเก็บรวบรวมเกี่ ยวกับข้อร้ องเรี ยน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชยของผูร้ ับบริ การและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย (2) การสร้ างเครื อข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (3) การเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เข้ามามีส่วนร่ วมผ่าน
กิจกรรมต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และ (4) การวัดความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ มีกลยุทธ์ คือ (1) การจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ของแผนที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย และ (2)
การใช้ฐานข้อมูลมาสนับสนุนการดาเนินการ

ix

x
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีกลยุทธ์ดา้ นการสร้างบรรยากาศการทางาน
ความผาสุ กและความพึงพอใจแก่บุคลากร คือ (1) การจัดโครงสร้างขององค์กรที่เป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการให้เกิดความคล่องตัวในการทางาน (2) การสร้างความผาสุ กและความพอใจเพื่อสร้าง
แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านและให้ เ กิ ด ความผู ก พัน ต่ อ สถานศึ ก ษา และ(3) การมี ร ะบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่มีประสิ ทธิผลและเป็ นธรรม ด้าน
การพัฒนาบุคลากรและภาวะผูน้ า คือ (1) การส่ งเสริ ม สนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ มีกลยุทธ์ดา้ นการออกแบบกระบวนการ คือ (1) การ
กาหนดกระบวนการตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย (2) การจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการและ (3) การจัดทากระบวนการจากข้อกาหนด
ที่สาคัญ และนาปั จจัยที่เกี่ยวข้องที่สาคัญมาประกอบการออกแบบกระบวนการ ด้านการจัดการและ
การปรับปรุ งกระบวนการ คือ (1) การกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของกระบวนการ และ (2)
การปรับปรุ งกระบวนการ
ตอนที่ 2 สรุ ป ผลสร้ า งและพัฒ นาร่ า งกลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารจัด การเพื่ อ พัฒ นาคุ ณภาพ
การศึ กษาของโรงเรี ยน มี ผลสรุ ปเหมือนขั้นตอนนี้ 1 ยกเว้น หมวด 1 การนาองค์กรด้านการนา
องค์กร คือ (1) การจัดทาวิสัยทัศน์ เป้ าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว แต่ไม่มีการกาหนดค่านิยม ส่ วน
ด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดทาระบบการควบคุมภายใน เรื่ อง ความ
รับผิดชอบการปฏิบตั ิงาน และการเงิน แต่ไม่มีการบริ หารความเสี่ ยง
ตอนที่ 3 สรุ ป ผลการใช้ก ลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารจัด การเพื่ อ พัฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาของ
โรงเรี ยน มีผลสรุ ปเหมือนขั้นตอนนี้ 2
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