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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส2) พฒันารูปแบบ

การบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จ านวน 6 คน ครู จ านวน 6 คน และนกัเรียนแกนน าจ านวน 58 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) เคร่ืองมือ
ประเภทนวตักรรม คือ คู่มือการด าเนินการการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ และ 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบบนัทึก
ภาคสนาม (2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (3) ประเด็นการสนทนากลุ่ม (4) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และ (5) แบบ
ประเมินทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนักเรียน สถิติท่ีใชใ้นการการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการบริหารงานทูบีนัมเบอร์วนัมีการบริหารบูรณาการอย่างเป็นระบบภายใตค้วามร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์หลกัในการด าเนินงาน และน าเกณฑคุ์ณภาพเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศมาประยุกตใ์ชใ้นการ
ยกระดบัคุณภาพ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั มีการด าเนินการเชิงปฏิบติัการในแต่ละดา้นโดยใชว้งจรคุณภาพ PDCA ในการจดัการทุก
ขั้นตอนส่งผลให้โรงเรียนไดรั้บรางวลัรักษามาตรฐานพร้อมในการเป็นตน้แบบระดบัยอดเพชรปีท่ี 1 2) รูปแบบการบริหารงานทูบีนมัเบอร์
วนัของโรงเรียนวดัจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวดัเพชรบุรี มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ท่ีเรียกว่า 5St-KD คือ 1) กลยุทธ์ 
(Strategy) 2) โครงสร้างองค์กร (Structure) 3) รูปแบบการบริหาร (Style of Management) 4) บุคลากร (Staff) 5) ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 6) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) และ 7) เคร่ืองมือ เทคโนโลยี นวตักรรม (Device-Technology-Innovation) 
ดว้ยการใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการขบัเคล่ือน หลงัจากการน ารูปแบบฯ ไปใช้ พบว่า นักเรียนแกนน ามีทกัษะการคิดเชิง
นวตักรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหารงาน  ทูบีนมัเบอร์วนั  ความเป็นเลิศ 
 

Abstract  
This research aims to 1) study the administrative conditions, and 2) develop To Be Number One administrative model of 

Watjuntrawart (Sukprasarnrat) School, Phetchaburi Province. The sample group used in the research consisted of 6 administrato rs, 6 teachers 
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and 58 leading students. The tools used in the research consisted of 1) innovative tools which was the operation manual of To  Be Number 
One administration for excellence , 2) tools for data collection which were  (1) a field record form; (2) structured interview; (3) focus group 
discussion; (4) suitability assessment form of model;  and (5) assessment form for innovative thinking skills of students. The statistics used 
to analyze quantitative data were mean and percentage, standard deviation, while qualit ative data were analyzed with content analysis. 

The research results were as follows: 1) The administration of To Be Number One was systematically integrated with cooperation 
from all sectors. The work implemented the policy and the main strategy and also applied quality criteria for excellent operations to improve 
quality and increase competitiveness under PDCA quality cycle in every step. As a result, the school was awarded in maintaini ng the 
standard for being ready to be the top diamond model in the 1st  year. 2) To Be Number One administrative Model of Watjuntrawat 
(Sukprasarnrat) School, Phetchaburi Province had 7 factors called 5St-KD: 1) strategy; 2) structure; 3) style of administration; 4) staff; 5) 
stakeholders; 6) knowledge management; and 7) device, technology and innovation by using the PDCA quality cycle process to drive. After 
implementing the model, it was found that the leaders of the students had innovative thinking skills in the highest level. .    

 

Keywords : Administrative model, To Be Number One, Excellence 
 
 

บทน า   
  โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NMBER ONE เป็นโครงการหน่ึงท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาทุกแห่งมีการด าเนินงานเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรคท่ี์ส่งเสริมนกัเรียนให้รู้จกัคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น 
พร้อมมีจิตสาธารณะ และยงัสามารถพฒันาทกัษะการคิดในยุคใหม่ได ้โดยเฉพาะทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม จากขอ้มูลในปี  
พ.ศ.2558 ของกรมสุขภาพจิต พบวา่ โรงเรียนวดัจนัทราวาส เป็นสถานศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบั
ยอดเพชร ในขณะท่ียงัมีสถานศึกษาอีกหลาย ๆ แห่งไม่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการฯ เน่ืองจากยงัไม่มีแนวทาง
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม ต่อเน่ืองและเขม้แข็ง และ
ถึงแมว้า่โรงเรียนวดัจนัทราวาส เป็นตน้แบบโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE แลว้ แต่ก็
ยงัมีส่ิงท่ีตอ้งพฒันาต่อยอดชมรม เพ่ือให้ทนัต่อบริบทท่ีเปล่ียนแปลงของโครงการตลอดจนยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป การบริหารงานจึง
ตอ้งมีการปรับตวัให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลง และตอ้งมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา โรงเรียนจึงควรมีแนวทางการบริหารจดัการท่ี
ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นแนวทางท่ีสามารถพฒันาการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศได ้

จากหลกัการแนวคิด และเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารงาน  
TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวดัจนัทราวาส วา่มีองคป์ระกอบ และรูปแบบอยา่งไรท่ีท าให้การบริหารงาน 
TO BE NUMBER ONE ประสบความส าเร็จจนสามารถกา้วสู่ความเป็นเลิศได ้ภายใตง้บประมาณ เวลา และทรัพยากรท่ีจ ากดั ซ่ึงขอ้
คน้พบจากงานวิจยัน้ี จะเป็นประโยชน์ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ไดน้ า
รูปแบบดงักล่าวไปใชใ้นการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ให้มีความคุม้ค่าส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนและสถานศึกษา 
อนัน าไปสู่การพฒันาชมรม TO BE NUMBER ONE ท่ีจดัตั้งในสถานศึกษาใหมี้กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส 
2. เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส  

 
 
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 10 (January  - April)  60  - 67  (2020)     Vol. 10, No. 1 

62 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การด าเนินการวจิยัพฒันารูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน มีการด าเนินการ 6 ขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1 ขั้นการพฒันารูปแบบ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความตอ้งการในการแก้ปัญหาการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน 
วดัจนัทราวาสโดยการลงภาคนาม แหล่งขอ้มูล คือ โรงเรียนวดัจนัทราวาส เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบศึกษา
เอกสาร และแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ขั้นท่ี 2 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือร่างกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัในการพฒันารูปแบบจ านวน 9เร่ือง แนวคิดเก่ียวกบัการบริการงานเชิงระบบ และการบริหารงาน
สู่ความเป็นเลิศ จ านวน 12 แนวคิด แหล่งขอ้มูล คือ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
ตารางการวเิคราะห์เน้ือหา วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ขั้นท่ี 3 พฒันารูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ โดยการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นท่ี 1 และจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัจากการลงภาคสนามในขั้นท่ี 2 พร้อมทั้ง
ประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบ แหล่งขอ้มูล คือ บุคลากรโรงเรียนวดัจนัทราวาส เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ 
 ขั้นท่ี 1 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ
โดยการสนทนากลุ่มศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และประเมินความสอดคลอ้งเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ แหล่งขอ้มูล คือ ผู ้
ท่ีมีความรู้และเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส จ านวน 12 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ขั้นท่ี 2 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ แหล่งข้อมูล คือ ผูบ้ริหารและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง จ านวน 70 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ  โครงการและแบบประเมินทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของ
นักเรียนแกนน าในการใช้รูปแบบฯและรูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ พร้อมคู่มือและแบบ
ประเมินการด าเนินการการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นท่ี 3 ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวดัจนัทราวาส 

 

ผลการวจัิย 
1.  ผลการศึกษาสภาพการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวัดจันทราวาส พบว่า โรงเรียนด าเนิน 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบนั บริหารจัดการ
ภายใตค้วามร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด าเนินตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์หลกัในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE บริหาร
จดัการโดยใชท้ฤษฎีระบบ (System Theory)  ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีท าให้ผูบ้ริหารสามารถมองเห็นภาพรวมของงาน TO BE NUMBER ONE  
ไดท้ั้ งหมดตามองค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์กัน ก่อให้เกิดการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของงานทั้งระบบ โดยใชก้ลไกวงจรคุณภาพ 
PDCA ไดแ้ก่ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงพฒันามาขบัเคล่ือนการบริหารงาน TO BE NUMBER 
ONE และยงัน าเกณฑคุ์ณภาพเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศมาประยกุตใ์ชใ้นการยกระดบัคุณภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  

นอกจากนั้นยงัพบวา่ในการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส มีการบริหารแบบองคร์วม โดยบูรณา
การงานด้านต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน มีการก าหนดกลยุทธ์ท่ีชัดเจน สามารถถ่ายทอดไปสู่ฝ่ายงานต่าง ๆ  ภายใต้การสร้างเป้าหมายร่วมกัน  
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โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท างานอยา่งเขม้แขง็จริงจงัสืบรุ่นต่อรุ่นอยา่งย ัง่ยืน และมีผูบ้ริหารอนัเป็น
บุคคลส าคญัในการขบัเคล่ือนงาน TO BE NUMBER ONE ให้ประสบผลส าเร็จ ส่งผลให้สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแนวทางการด าเนินงาน 3 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) การรณรงคป์ลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 2) การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใหแ้ก่เยาวชน และ 3) การสร้างและพฒันาเครือข่ายเพ่ือการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด โดยมีองคป์ระกอบการด าเนินงาน ท่ีเรียกว่า 3ก ไดแ้ก่ ก-กรรมการ ก-กองทุน และ ก-กิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนสามารถคน้พบตนเอง  
กลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออกมีศกัยภาพ เช่ือมัน่และภูมิใจตนเอง มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจ ไม่ยุง่เก่ียวกบัสารเสพติด ตรงตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการ นอกจากนั้นยงัสามารถสร้างนวตักรรมและองคค์วามรู้ในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ส่งผลให้โรงเรียนไดรั้บรางวลั 
 TO BE NUMBER ONE สถานศึกษารักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัยอดเพชร ปีท่ี 1 เป็นตน้แบบแห่งการเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงาน
ของชมรม TO BE NUMBER ONE รับโล่องคก์รท่ีมีผลงานดีเด่นและการสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด เป็นตน้ 

2. ผลการพฒันารูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5St-KD 
ได้แก่กลยุทธ์ (Strategy)  โครงสร้างองค์กร (Structure) รูปแบบการบริหาร (Style of Management) บุคลากร (Staff) ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) และเคร่ืองมือ เทคโนโลย ีนวตักรรม (Device- Technology – Innovation) 
 

ภาพท่ี 1 รูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONEสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวดัจนัทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จงัหวดัเพชรบุรี 

 
จากภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวดัจันทราวาส  

องค์ประกอบ 5St-KD คือ 1) กลยุทธ์ (Strategy) คือ การสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในงาน TO BE NUMBER ONE ท่ีชัดเจน  
มีความเป็นไปได ้สามารถถ่ายทอดไปสู่ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายใตก้ารสร้างเป้าหมายร่วมกนั 2) โครงสร้างองคก์ร (Structure) คือการ
ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีระบบการส่ือสารแบบเปิดเพ่ือสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE และสร้างเครือข่ายในการด าเนินงาน 3) รูปแบบการบริหาร  
(Style of Management) คือ รูปแบบของภาวะผูน้ าในการบริหารงาน  TO BE NUMBER ONEท่ีกลา้คิดนอกกรอบภายใตห้ลกัการ
และเหตุผลท่ีเหมาะสม สามารถเป็นตน้แบบใหก้บัทีมงานแกนน า ส่งเสริม เปิดโอกาส ใหอิ้สระ และไวว้างใจใหที้มงานไดท้ างาน
อย่างเต็มศกัยภาพ 4) บุคลากร (Staff) คือ การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล ดว้ยการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้นการเรียนรู้ดว้ยกันเป็นทีม การสร้างขวญัก าลงัใจด้วยการให้แรงเสริมเชิงบวก  
การจัดการให้เกิดผลการปฏิบติังานอย่างเป็นรูปธรรม และการสร้างวฒันธรรมองค์กร 5) ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
การบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อนัไดแ้ก่ สมาชิก (นกัเรียน) สมาชิกสมทบ (ครู ผูป้กครอง) หรือแมก้ระทัง่ชุมชน 
เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสร้างความผูกพนัต่อสมาชิก ในการพฒันาผลการด าเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจในการจดั
กิจกรรมตามหลกั 3 ยุทธศาสตร์ ของ TO BE NUMBER ONE  การจัดกลุ่มสมาชิกตามความสนใจ ตามความสามารถพิเศษ  
ความเป็นเลิศ หรืออจัฉริยภาพท่ีโดดเด่นของสมาชิก 6) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) คือ ความสามารถในการ
บริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้การพฒันาสมาชิกให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพฒันานวตักรรมและองคค์วามรู้ในการด าเนินงาน  
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TO BE NUMBER ONE อยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพโดยเนน้ระบบเครือข่าย 7) เคร่ืองมือ เทคโนโลยี นวตักรรม (Device- 
Technology – Innovation) คือ การบริหารจัดการด้านเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และนวตักรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะ
ทางดา้นการพฒันาหรือสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอ้ือต่อการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE  
ดว้ยการใชก้ระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการด าเนินการซ่ึงประกอบไปดว้ย การวางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบ และ
การปรับปรุง ครบทุกองคป์ระกอบ  

ผลจากการทดลองใชรู้ปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวดัจนัทราวาส พบวา่ 
ความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน สูงท่ีสุด คือ  
การวดัประเมินผลรูปแบบฯ รองลงมา คือ รูปแบบฯ สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน TO BE NUMBER 
ONE และองค์ประกอบของรูปแบบฯ ส่วนด้านท่ีต ่าท่ีสุด คือรูปแบบฯ มีความสอดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE และองคป์ระกอบของรูปแบบฯ  

นอกจากนั้นแลว้ยงัพบวา่ผลการประเมินทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัเรียนแกนน าในการใชรู้ปแบบฯ นกัเรียนมี
ทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดตามล าดบัดงัน้ีคือผลงานดดัแปลง(Modification Product) รูปแบบผลงานใหม่เกิดจากการเปล่ียนแปลงผลงานเดิมท่ี
มีอยู ่รองลงมาคือผลงานนวตักรรม (Innovation Product) ผลงานใหม่ผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยหีรือวธีิการสมยัใหม่ ส่วนระดบัทกัษะ
การคิดเชิงนวตักรรมท่ีมีผลการประเมินต ่าสุดคือ ผลงานนวตักรรม (Innovation Product)รูปแบบผลงานใหม่มีความแปลกใหม่ 
 

อภิปรายผล  
 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีมีประเด็นส าคัญท่ีค้นพบจากรูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน 
วดัจนัทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จงัหวดัเพชรบุรี และสามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัได ้ดงัน้ี    

1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส มีการบริหารบูรณาการอยา่งเป็น
ระบบ ภายใตค้วามร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด าเนินตามแนวนโยบายและยทุธศาสตร์หลกัในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE มี
การด าเนินการเชิงปฏิบัติการในแต่ละด้าน โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการจัดการทุกขั้นตอน อภิปรายได้ว่า การบริหารการ
ด าเนินงานโครงการหรือนโยบายต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีน าพาองค์กรบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบัRobbins[1]จนัทรานี สงวนนาม[2]และรุ่ง แกว้แดง และชยัณรงค์ สุวรรณสาร[3] ท่ีกล่าวว่า ระบบประกอบไปดว้ยการ
รวมกลุ่มขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพ่ือท ากิจกรรมใหไ้ดผ้ลส าเร็จตามความตอ้งการขององคก์ร  

2. รูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจันทราวาส ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 7 
องค์ประกอบคือ 1) กลยุทธ์ (Strategy) 2) โครงสร้างองค์กร (Structure) 3) รูปแบบการบริหาร (Style of Management) 4) บุคลากร 
(Staff) 5) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders)6) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) และ 7) เคร่ืองมือ เทคโนโลย ีนวตักรรม 
(Device- Technology – Innovation)ท่ีผูว้ิจยัเรียกองคป์ระกอบน้ีวา่ 5St-KD องคป์ระกอบทั้ง 7 องคป์ระกอบต่างมีความสัมพนัธ์ และ
เป็นกระบวนการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โดยผูบ้ริหารใช้ภาวะผูน้ าในการผลกัดนัให้
องคป์ระกอบเหล่านั้นสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการเช่ือมโยงและการบูรณาการระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ  
เพ่ือใหบ้รรลุผลการด าเนินงานตามท่ีโรงเรียนตั้งเป้าหมายไว ้ซ่ึงสามารถอภิปรายผลตามองคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี 
 2.1 กลยทุธ์ (Strategy) เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารใชว้างแผนในภาพรวมของงาน เพ่ือน าโรงเรียนไปสู่เป้าหมายท่ี
ตอ้งการในอนาคต ให้พฒันาตนเองไดท้นักบัสภาพการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม และท าให้เกิดความชดัเจนในภารกิจและ
บทบาทความเก่ียวขอ้งของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ และยงัเป็นแนวทางในการวดัและประเมินผลส าเร็จ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ  
กูลิค และเออร์วิค (Gulick and Uruick) [4] ท่ีกล่าวว่า จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการท างานขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ คือ  
การวางแผนท่ีดี ท่ีเรียกวา่ การวางแผนกลยทุธ์ ทั้งน้ีเพราะการวางแผนกลยทุธ์มุ่งเนน้การคาดคะเนสภาพในอนาคต และหาแนวทาง
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หรือกลยทุธ์ก ากบัการท างานอยา่งเป็นระบบ เพ่ือน าพาองคก์รไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการ สอดคลอ้งกบั พชัราภรณ์ ดวงช่ืน 
[5] ท่ีกล่าวว่า จุดเร่ิมตน้ของการวางแผนกลยุทธ์ คือ การก าหนดทิศทางขององค์กร ซ่ึงจะเป็นการระบุหรือก าหนดจุดมุ่งหมาย
ปลายทางท่ีองคก์รตอ้งการกา้วไปสู่ ถา้ไม่สามารถก าหนดทิศทางของตนเองไดอ้ยา่งดีและชดัเจนแลว้กลยทุธ์ขององคก์รท่ีจดัท า
ข้ึนมาก็จะไม่สามารถน าพาโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จได ้ 
 2.2 โครงสร้างองคก์ร (Structure) ในการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ใหเ้กิดผลการด าเนินงานท่ีสามารถมุ่งสู่
ความเป็นเลิศได้อย่างย ัง่ยืน โรงเรียนตอ้งมีระบบบริหารจัดการด้านโครงสร้างท่ีท าให้ทราบถึงการประสานกิจกรรมต่าง ๆ  
ในการท างาน และช่องทางการติดต่อส่ือสารการไหลของขอ้มูล รวมทั้งหนา้ท่ีท่ีแต่ละคนในสายงานตอ้งรับผิดชอบและตดัสินใจ
ของผูป้ฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นกลไกรองรับการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ สอดคลอ้งกับ แนวคิด 7-S Framework ของ McKinsey  
ได้กล่าวไวว้่า ส าหรับองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศ โครงสร้างองค์กรเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคัญ  เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอ านาจ และการกระจายอ านาจของ
ผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจนารถ อมรประสิทธ์ิและคณะ [6]และศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช [7]ท่ีพบว่า โครงสร้าง
องคก์รเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัของระบบการบริหารท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศ 
 2.3 รูปแบบการบริหาร (Style of Management) จะท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งน ากระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะถือว่าเป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดในการผลกัดนัและ
ขบัเคล่ือนโรงเรียนใหมุ่้งสู่ความเป็นเลิศ ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีวสิยัทศัน์ ความมุ่งมัน่ การส่ือสาร การสร้างบรรยากาศ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และเครือข่ายร่วมพฒันา มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุก ๆ ฝ่าย ตอ้งให้การ
สนบัสนุนในทุกดา้นนอกจากนั้นการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศจ าเป็นตอ้งมีการปฏิบติังานในดา้น
การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน ชุมชน และเครือข่าย หากโรงเรียนสามารถดึงชุมชนและเครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาได้มาก ย่อมมีโอกาสท่ีจะประสบผลส าเร็จสูง ซ่ึงนอกจากโรงเรียนจะไดรั้บความช่วยเหลือจากชุมชนแลว้ ชุมชนและ
เครือข่ายก็จะมีโอกาสไดเ้รียนรู้งานจากโรงเรียนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนิก คุณเมธีกุล [8] ท่ีกล่าววา่ การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั
ของสมาชิกเครือข่ายจะท าใหม้องเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตเป็นภาพเดียวกนั มีการรับรู้และเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลให้
เกิดความรู้สึกผกูพนัในการด าเนินกิจกรรม มีความเป็นเอกภาพ  
 2.4 บุคลากร (Staff) คือ ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร ภารกิจต่าง ๆ ของงาน TO BE NUMBER ONEจะลุล่วงไป
ไดก็้ตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถของบุคลากรเป็นส าคญั ผูบ้ริหารจึงตอ้งด าเนินการพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน ส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในการท างาน ตลอดจนมีทศันคติท่ีดี โดยใชก้ระบวนการบริหารงานท่ีเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตอ้งการสอดคลอ้งกบังานวิจยัของKa-ho Mok [9] 
ท่ีกล่าวถึง การสนบัสนุนบุคลากรใหท้ างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ และการสร้างทีมงานท่ีมีคุณภาพวา่ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
ระบบการบริหารท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนั้นแลว้ยงัสอดคลอ้งกับนัฐฐยา พิพฒัน์นราธร และนิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ 
[10]กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความส าคญัมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัทรัพยากรอ่ืน ๆ ในองคก์ร ทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
มิติท่ีตอ้งเสริมสร้าง พฒันา รักษา คงไว ้ถา้มีการบริหารอยา่งเป็นระบบจะช่วยขบัเคล่ือนใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ 
 2.5 ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในงาน TO BENUMBER ONE ท่ีส าคัญคือ สมาชิก ซ่ึงหมายถึงนักเรียน 
รองลงมาคือ สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง และชุมชน ผูบ้ริหารตอ้งส ารวจความตอ้งการ และความจ าเป็น รับฟังเสียง ร่วม
ก าหนดเป้าหมาย และบริการตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ใหเ้กิดความประทบัใจ พึงพอใจ เกิดความมัน่ใจในคุณภาพ 
โดยเฉพาะการตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นของสมาชิกซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีส าคญั  เพราะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ของผูต้ดัสินคุณภาพและผลการด าเนินการของงาน TO BENUMBER ONE ดงันั้นโรงเรียนจึงตอ้งค านึงถึงรูปแบบและคุณลกัษณะ
ของกิจกรรมและบริการ รวมทั้งช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ถึง เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงจะน าไปสู่การ
ประสบผลส าเร็จ สอดคลอ้งกบั หลกัการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนิก คุณเมธีกุล[8] กล่าวว่า 
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องค์ประกอบดา้นความผูกพนัของสมาชิกและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการยกระดบัจากความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการไปสู่การไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากการใชบ้ริการ ซ่ึงจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความรู้สึกประทบัใจมากยิ่งข้ึน เกินกวา่
ความพึงพอใจท่ีเคยเป็นของเป้าหมายการใหบ้ริการในอดีตท่ีผา่นมา 
 2.6 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ข้อมูลสารสนเทศเป็นทรัพยากรท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ผูใ้ดได้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีถูกตอ้งรวดเร็วกวา่จะเป็นผูไ้ดเ้ปรียบ เพราะสามารถใชส้ารสนเทศเหล่านั้นในการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
รวดเร็ว ดงันั้นขอ้มูลสารสนเทศจึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจด าเนินการต่าง ๆ ของผูบ้ริหารโดยเฉพาะการวางแผนงาน และ 
การก าหนดนโยบายตอ้งมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการ และทนัสมยั  
จึงช่วยใหก้ารวางแผนการบริหารจดัการและการตดัสินใจด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้มหากหน่วยงานใดไม่ไดมี้
การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานก็ย่อมเส่ียงต่อความผิดพลาดสูงและผลการด าเนินงานก็จะไม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้ น การบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน จึงต้องมีการจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศพ้ืนฐาน ท่ีครอบคลุมและสมบูรณ์ เป็นระบบ  ทนัสมยั ทนัต่อการใชง้าน สอดคลอ้งกบัเสาวภา เมืองแก่น และคณะ[11]  
ท่ีไดท้ าการศึกษาวิจยั พบวา่ การส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการความรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในมหาวิทยาลยัเป็นส่ิงจ าเป็น
และควรท า ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความตระหนกัและใหค้วามส าคญัจะสามารถพฒันาส่งเสริมใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้
 2.7 เคร่ืองมือ เทคโนโลย ีนวตักรรม (Device- Technology – Innovation) จะน าองคก์รไปสู่การสร้างมิติใหม่ มีความส าคญั
ต่อระบบงาน กระบวนการและการปฏิบติังาน TO BE NUMBER ONE ทุกดา้น ผูบ้ริหารจึงควรช้ีน า และบริหารงานเพื่อใหน้วตักรรม
เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการเรียนรู้ขององค์กร รวมทั้ งบูรณาการกับการปฏิบัติงานประจ าวนั ตอ้งมีระบบการปรับปรุงผล 
การด าเนินงานท่ีช่วยสนบัสนุนกระบวนการสร้างนวตักรรมอยา่งเป็นระบบ โดยมีเคร่ืองมือ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเหมาะสมมาช่วยใน
การอ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการ สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศตามแนวคิด ของ เซอร์โต (Certo) 
[12]ท่ีกล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบเทคโนโลย ี(Technology Factors) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศขององคก์ร ซ่ึงสามารถวดัไดใ้น
แง่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเจริญเติบโตขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเสาวภา เมืองแก่น และคณะ[11]  ท่ีกล่าวไวว้่า  
การจดัการเทคโนโลยีโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการปฏิบติังานมีบทบาทและส าคญัมากท่ีสุดในยุค
ปัจจุบนั ดงันั้นตอ้งมีการบริหารจดัการเทคโนโลยใีหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะท าใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้รูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจันทราวาส  
(ศุขประสารราษฎร์) จงัหวดัเพชรบุรีเป็นรูปแบบท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพงาน TO BE NUMBER ONE เพ่ือให้เกิดการพฒันาสู่
ความเป็นเลิศท่ีย ัง่ยนืไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1. หน่วยงานต้นสังกัดท่ีเก่ียวข้องและรับผิดชอบในงาน TO BE NUMBER ONE ควรสนับสนุนให้มีการน ารูปแบบ 

การบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจันทราวาส ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไปศึกษารายละเอียดของแต่ละ
องคป์ระกอบ และพิจารณาประกอบการตดัสินใจใชรู้ปแบบในการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุง
พฒันางาน TO BE NUMBER ONE ไดจ้ริง โดยเนน้แนวคิดเร่ืองการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และให้การสนบัสนุนปัจจยัทางการบริหารท่ี
เหมาะสมและเพียงพอใหส้อดคลอ้งกบันโยบายในการท างาน TO BE NUMBER ONE 

2. หน่วยงานต้นสังกัดท่ีเก่ียวข้องและรับผิดชอบในงาน TO BE NUMBER ONE ควรสนับสนุนให้มีการน ารูปแบบ 
การบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส ไปประยกุต์ใชใ้นการพฒันา เพื่อยกระดบัคุณภาพการบริหารงาน 
TO BE NUMBER ONE ให้เป็นเลิศมากข้ึน และเม่ือน ารูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจันทราวาส  
ไปใชแ้ลว้ควรจดัท าวจิยัเชิงประเมินเพ่ือน าผลไปปรับปรุงสู่การน าไปใชก้บัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
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3. การน ารูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาสไปใช ้ควรด าเนินการอยา่งเป็นระบบและ
มีส่วนร่วมทั่วทั้ งโรงเรียน และควรจดัให้มีกลุ่มงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริหารคุณภาพ TO BE NUMBER ONEเป็นการเฉพาะ 
เน่ืองจากเป็นภาระงานท่ีส าคญัของโรงเรียนท่ีจะตอ้งพฒันาคุณภาพให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป รวมทั้งควรจดัให้มีคณะกรรมการบริหารท าหนา้ท่ี
ก าหนดนโยบาย ก ากบัติดตาม และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความ
เป็นเลิศไปสู่การปฏิบติัใหม้ากท่ีสุด อาจจะอยูใ่นสายงานการบงัคบับญัชาของผูบ้ริหารโดยตรง เพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินงานใหมี้ความ
เป็นอิสระและคล่องตวั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทและความพร้อมของโรงเรียน 

4. สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONEควรน าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสม
กบับริบทของสถานศึกษาตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับ “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ” ของการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE  

ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้คน้พบเชิงประจกัษจ์ากผลการวจิยัมาเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีดีให้กบั
โรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีจะยกระดบัคุณภาพงาน TO BE NUMBER ONE  

2.  ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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