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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส2) พัฒนารู ปแบบ
การบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์ ) จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร จานวน 6 คน ครู จานวน 6 คน และนักเรี ยนแกนนาจานวน 58 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) เครื่ องมือ
ประเภทนวัตกรรม คือ คู่มือการดาเนิ นการการบริ หารงานสู่ ความเป็ นเลิศ และ 2) เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบบันทึก
ภาคสนาม (2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (3) ประเด็นการสนทนากลุ่ม (4) แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ และ (5) แบบ
ประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรี ยน สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการบริ หารงานทูบีนัมเบอร์ วนั มีการบริ หารบูรณาการอย่างเป็ นระบบภายใต้ความร่ วมมือจากทุกภาค
ส่ วน ดาเนิ นการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ หลักในการดาเนินงาน และนาเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดาเนิ นการที่เป็ นเลิศมาประยุกต์ใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน มีการดาเนินการเชิงปฏิบตั ิการในแต่ละด้านโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการจัดการทุก
ขั้นตอนส่ งผลให้โรงเรี ยนได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมในการเป็ นต้นแบบระดับยอดเพชรปี ที่ 1 2) รู ปแบบการบริ หารงานทูบีนมั เบอร์
วัน ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส (ศุ ขประสารราษฎร์ ) จังหวัดเพชรบุ รี มีอ งค์ป ระกอบ 7 องค์ป ระกอบ ที่ เรี ยกว่า 5St-KD คื อ 1) กลยุทธ์
(Strategy) 2) โครงสร้ า งองค์ก ร (Structure) 3) รู ป แบบการบริ ห าร (Style of Management) 4) บุ ค ลากร (Staff) 5) ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) 6) การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) และ 7) เครื่ องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรม (Device-Technology-Innovation)
ด้วยการใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการขับเคลื่อน หลังจากการนารู ปแบบฯ ไปใช้ พบว่า นักเรี ยนแกนนามีทกั ษะการคิดเชิง
นวัตกรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : รู ปแบบการบริ หารงาน ทูบีนมั เบอร์วนั ความเป็ นเลิศ

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 administrators, 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 qualitative 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

บทนา
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE NMBER ONE เป็ นโครงการหนึ่ งที่ กระทรวงศึ กษาธิ การ
ส่ งเสริ มให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการดาเนินงานเป็ นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งเสริ มนักเรี ยนให้รู้จกั คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น
พร้อมมีจิตสาธารณะ และยังสามารถพัฒนาทักษะการคิดในยุคใหม่ได้ โดยเฉพาะทักษะการคิดเชิ งนวัตกรรม จากข้อมูลในปี
พ.ศ.2558 ของกรมสุขภาพจิต พบว่า โรงเรี ยนวัดจันทราวาส เป็ นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับ
ยอดเพชร ในขณะที่ยงั มีสถานศึกษาอีกหลาย ๆ แห่งไม่ประสบผลสาเร็ จในการดาเนินงานตามโครงการฯ เนื่องจากยังไม่มีแนวทาง
ในการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม ต่อเนื่ องและเข้มแข็ง และ
ถึงแม้วา่ โรงเรี ยนวัดจันทราวาส เป็ นต้นแบบโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE แล้ว แต่ก็
ยังมีสิ่งที่ตอ้ งพัฒนาต่อยอดชมรม เพื่อให้ทนั ต่อบริ บทที่เปลี่ยนแปลงของโครงการตลอดจนยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การบริ หารงานจึง
ต้องมีการปรับตัวให้กา้ วทันการเปลี่ยนแปลง และต้องมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา โรงเรี ยนจึงควรมีแนวทางการบริ หารจัดการที่
ได้รับการยอมรับว่าเป็ นแนวทางที่สามารถพัฒนาการบริ หารงานสู่ความเป็ นเลิศได้
จากหลักการแนวคิด และเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึ กษาการพัฒนารู ปแบบการบริ หารงาน
TO BE NUMBER ONE สู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส ว่ามีองค์ประกอบ และรู ปแบบอย่างไรที่ทาให้การบริ หารงาน
TO BE NUMBER ONE ประสบความสาเร็ จจนสามารถก้าวสู่ความเป็ นเลิศได้ ภายใต้งบประมาณ เวลา และทรัพยากรที่จากัด ซึ่งข้อ
ค้นพบจากงานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงาน TO BE NUMBER ONE ได้นา
รู ปแบบดังกล่าวไปใช้ในการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้มีความคุม้ ค่าส่ งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา
อันนาไปสู่การพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ที่จดั ตั้งในสถานศึกษาให้มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ กษาสภาพการบริ ห ารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส
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วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั พัฒนารู ปแบบ แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน มีการดาเนินการ 6 ขั้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการพัฒนารู ปแบบ แบ่งออกเป็ น 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ศึ กษาสภาพปั จจุ บันและความต้องการในการแก้ปัญหาการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยน
วัดจันทราวาสโดยการลงภาคนาม แหล่งข้อมูล คือ โรงเรี ยนวัดจันทราวาส เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบศึกษา
เอกสาร และแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นที่ 2 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่ างกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ในการพัฒนารู ปแบบจานวน 9เรื่ อง แนวคิดเกี่ยวกับการบริ การงานเชิงระบบ และการบริ หารงาน
สู่ ความเป็ นเลิศ จานวน 12 แนวคิด แหล่งข้อมูล คือ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
ตารางการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นที่ 3 พัฒนารู ปแบบการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็ นเลิศ โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในขั้นที่ 1 และจากการศึกษาสภาพปั จจุบนั จากการลงภาคสนามในขั้นที่ 2 พร้อมทั้ง
ประเมินความสอดคล้องของรู ปแบบ แหล่งข้อมูล คือ บุคลากรโรงเรี ยนวัดจันทราวาส เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตรวจสอบความเที่ยงตรงของรู ปแบบ แบ่งออกเป็ น 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็ นเลิศ
โดยการสนทนากลุ่มศึกษาความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และประเมินความสอดคล้องเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ แหล่งข้อมูล คือ ผู ้
ที่ มีความรู ้และเกี่ ยวข้องกับการบริ หารและการดาเนิ นงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส จานวน 12 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้น ที่ 2 ทดลองใช้รู ปแบบการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ แหล่ ง ข้อมู ล คื อ ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง จานวน 70 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ โครงการและแบบประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของ
นักเรี ยนแกนนาในการใช้รูปแบบฯและรู ปแบบการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ ความเป็ นเลิ ศ พร้ อมคู่มือและแบบ
ประเมินการดาเนิ นการการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ ความเป็ นเลิศ ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นที่ 3 ปรับปรุ งและนาเสนอรู ปแบบการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส

ผลการวิจัย
1. ผลการศึ กษาสภาพการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยนวัด จั นทราวาส พบว่ า โรงเรี ยนด าเนิ น
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2548 – ปั จจุบนั บริ หารจัดการ
ภายใต้ความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน ดาเนิ นตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ หลักในการดาเนิ นงาน TO BE NUMBER ONE บริ หาร
จัดการโดยใช้ทฤษฎี ระบบ (System Theory) ซึ่ งเป็ นทฤษฎีที่ทาให้ผูบ้ ริ หารสามารถมองเห็นภาพรวมของงาน TO BE NUMBER ONE
ได้ท้ งั หมดตามองค์ประกอบที่ สัมพันธ์กัน ก่อให้เกิ ดการวิเคราะห์ และการแก้ไขปั ญหาของงานทั้งระบบ โดยใช้กลไกวงจรคุ ณภาพ
PDCA ได้แก่ การวางแผน การปฏิ บตั ิตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุ งพัฒนามาขับเคลื่อนการบริ หารงาน TO BE NUMBER
ONE และยังนาเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
นอกจากนั้นยังพบว่าในการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส มีการบริ หารแบบองค์รวม โดยบูรณา
การงานด้านต่ าง ๆ เข้าด้วยกัน มี การก าหนดกลยุทธ์ ที่ชัดเจน สามารถถ่ ายทอดไปสู่ ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายใต้การสร้ างเป้ าหมายร่ วมกัน
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โดยมีคณะกรรมการดาเนิ นงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทางานอย่างเข้มแข็งจริ งจังสื บรุ่ นต่อรุ่ นอย่างยัง่ ยืน และมีผบู ้ ริ หารอันเป็ น
บุคคลสาคัญในการขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE ให้ประสบผลสาเร็ จ ส่ งผลให้สามารถดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลตามแนวทางการดาเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติด 2) การเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตให้แก่เยาวชน และ 3) การสร้างและพัฒนาเครื อข่ายเพื่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติด โดยมีองค์ประกอบการดาเนิ นงาน ที่ เรี ยกว่า 3ก ได้แก่ ก-กรรมการ ก-กองทุน และ ก-กิ จกรรม ส่ งผลให้นักเรี ยนสามารถค้นพบตนเอง
กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกมีศกั ยภาพ เชื่อมัน่ และภูมิใจตนเอง มีภูมิคุม้ กันทางจิตใจ ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับสารเสพติด ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ นอกจากนั้นยังสามารถสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู ้ในการดาเนิ นงาน TO BE NUMBER ONE ส่ งผลให้โรงเรี ยนได้รับรางวัล
TO BE NUMBER ONE สถานศึกษารักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับยอดเพชร ปี ที่ 1 เป็ นต้นแบบแห่ งการเรี ยนรู ้ แหล่งศึกษาดูงาน
ของชมรม TO BE NUMBER ONE รับโล่องค์กรที่มีผลงานดีเด่นและการสร้างภูมิคุม้ กันและป้ องกันยาเสพติด เป็ นต้น
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5St-KD
ได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้ างองค์กร (Structure) รู ปแบบการบริ หาร (Style of Management) บุ คลากร (Staff) ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย
(Stakeholders) การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) และเครื่ องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรม (Device- Technology – Innovation)
ภาพที่ 1 รู ปแบบการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONEสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี

จากภาพที่ 1 แสดงรู ป แบบการบริ ห ารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นวัด จัน ทราวาส
องค์ประกอบ 5St-KD คื อ 1) กลยุทธ์ (Strategy) คื อ การสร้ างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในงาน TO BE NUMBER ONE ที่ ชัดเจน
มีความเป็ นไปได้ สามารถถ่ายทอดไปสู่ ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายใต้การสร้างเป้ าหมายร่ วมกัน 2) โครงสร้างองค์กร (Structure) คือการ
กาหนดโครงสร้างการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ภายใต้การมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย มีระบบการสื่ อสารแบบเปิ ดเพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การพัฒ นางาน TO BE NUMBER ONE และสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการด าเนิ น งาน 3) รู ป แบบการบริ ห าร
(Style of Management) คือ รู ปแบบของภาวะผูน้ าในการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONEที่กล้าคิดนอกกรอบภายใต้หลักการ
และเหตุผลที่เหมาะสม สามารถเป็ นต้นแบบให้กบั ทีมงานแกนนา ส่งเสริ ม เปิ ดโอกาส ให้อิสระ และไว้วางใจให้ทีมงานได้ทางาน
อย่างเต็มศักยภาพ 4) บุคลากร (Staff) คือ การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล ด้วยการพัฒนาส่ งเสริ มศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยวิธีการที่ หลากหลายโดยเน้นการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกันเป็ นที ม การสร้ างขวัญกาลังใจด้วยการให้แรงเสริ มเชิ งบวก
การจัดการให้เกิ ดผลการปฏิ บตั ิ งานอย่างเป็ นรู ปธรรม และการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร 5) ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders)
การบริ หารจัดการที่มุ่งเน้นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย อันได้แก่ สมาชิก (นักเรี ยน) สมาชิกสมทบ (ครู ผูป้ กครอง) หรื อแม้กระทัง่ ชุมชน
เช่น การรับฟั งความคิดเห็น การสร้างความผูกพันต่อสมาชิ ก ในการพัฒนาผลการดาเนิ นงาน ตลอดจนความพึงพอใจในการจัด
กิ จกรรมตามหลัก 3 ยุทธศาสตร์ ของ TO BE NUMBER ONE การจัดกลุ่มสมาชิ กตามความสนใจ ตามความสามารถพิ เ ศษ
ความเป็ นเลิศ หรื ออัจฉริ ยภาพที่ โดดเด่นของสมาชิ ก 6) การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) คือ ความสามารถในการ
บริ หารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมาชิกให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู ้ในการดาเนิ นงาน
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TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่ อง และมีประสิ ทธิ ภาพโดยเน้นระบบเครื อข่าย 7) เครื่ องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรม (DeviceTechnology – Innovation) คื อ การบริ หารจัดการด้านเครื่ องมื อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะ
ทางด้านการพัฒนาหรื อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เอื้อต่อการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE
ด้วยการใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการดาเนินการซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน การดาเนินงาน การตรวจสอบ และ
การปรับปรุ ง ครบทุกองค์ประกอบ
ผลจากการทดลองใช้รูปแบบการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส พบว่า
ความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด และเมื่ อพิ จารณารายด้า นพบว่า อยู่ใ นระดับมากที่ สุ ดทุ ก ด้า น สู ง ที่ สุ ด คื อ
การวัดประเมินผลรู ปแบบฯ รองลงมา คือ รู ปแบบฯ สามารถนาไปใช้ได้จริ งเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงาน TO BE NUMBER
ONE และองค์ประกอบของรู ปแบบฯ ส่ วนด้านที่ ต่ าที่ สุด คื อรู ปแบบฯ มี ความสอดคล้องกับแนวทางการดาเนิ นงาน TO BE
NUMBER ONE และองค์ประกอบของรู ปแบบฯ
นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าผลการประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรี ยนแกนนาในการใช้รูปแบบฯ นักเรี ยนมี
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด หากพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามีระดับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุดตามลาดับดังนี้คือผลงานดัดแปลง(Modification Product) รู ปแบบผลงานใหม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงผลงานเดิ มที่
มีอยู่ รองลงมาคือผลงานนวัตกรรม (Innovation Product) ผลงานใหม่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีหรื อวิธีการสมัยใหม่ ส่วนระดับทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรมที่มีผลการประเมินต่าสุดคือ ผลงานนวัตกรรม (Innovation Product)รู ปแบบผลงานใหม่มีความแปลกใหม่

อภิปรายผล
ผลจากการวิ จัย ครั้ งนี้ มี ป ระเด็ น ส าคัญ ที่ ค ้น พบจากรู ป แบบการบริ ห ารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ย น
วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์ ) จังหวัดเพชรบุรี และสามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส มีการบริ หารบูรณาการอย่างเป็ น
ระบบ ภายใต้ความร่ วมมือจากทุกภาคส่วน ดาเนิ นตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ หลักในการดาเนิ นงาน TO BE NUMBER ONE มี
การดาเนิ นการเชิ งปฏิ บัติการในแต่ละด้าน โดยใช้วงจรคุ ณภาพ PDCA ในการจัดการทุ กขั้นตอน อภิ ปรายได้ว่า การบริ หารการ
ดาเนิ นงานโครงการหรื อนโยบายต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่นาพาองค์กรบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้องกับRobbins[1]จันทรานี สงวนนาม[2]และรุ่ ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุ วรรณสาร[3] ที่ กล่าวว่า ระบบประกอบไปด้วยการ
รวมกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อทากิจกรรมให้ได้ผลสาเร็ จตามความต้องการขององค์กร
2. รู ป แบบการบริ ห ารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ย นวัด จันทราวาส ประกอบด้วยองค์ป ระกอบหลัก 7
องค์ประกอบคือ 1) กลยุทธ์ (Strategy) 2) โครงสร้างองค์กร (Structure) 3) รู ปแบบการบริ หาร (Style of Management) 4) บุคลากร
(Staff) 5) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders)6) การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) และ 7) เครื่ องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรม
(Device- Technology – Innovation)ที่ผวู ้ ิจยั เรี ยกองค์ประกอบนี้วา่ 5St-KD องค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบต่างมีความสัมพันธ์ และ
เป็ นกระบวนการมุ่งไปในทิ ศทางเดี ยวกันอย่างเป็ นระบบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โดยผูบ้ ริ หารใช้ภาวะผูน้ าในการผลักดันให้
องค์ประกอบเหล่านั้นสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กล่าวคือ มีการเชื่อมโยงและการบูรณาการระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
เพื่อให้บรรลุผลการดาเนินงานตามที่โรงเรี ยนตั้งเป้ าหมายไว้ ซึ่งสามารถอภิปรายผลตามองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ (Strategy) เป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ หารใช้วางแผนในภาพรวมของงาน เพื่อนาโรงเรี ยนไปสู่ เป้ าหมายที่
ต้องการในอนาคต ให้พฒั นาตนเองได้ทนั กับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และทาให้เกิดความชัดเจนในภารกิจและ
บทบาทความเกี่ ยวข้องของบุ คคลฝ่ ายต่าง ๆ และยังเป็ นแนวทางในการวัดและประเมิ นผลสาเร็ จ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ
กูลิค และเออร์ วิค (Gulick and Uruick) [4] ที่ กล่าวว่า จุ ดเริ่ มต้นของกระบวนการทางานขององค์กรให้ประสบความสาเร็ จ คื อ
การวางแผนที่ดี ที่เรี ยกว่า การวางแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้เพราะการวางแผนกลยุทธ์มุ่งเน้นการคาดคะเนสภาพในอนาคต และหาแนวทาง
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หรื อกลยุทธ์กากับการทางานอย่างเป็ นระบบ เพื่อนาพาองค์กรไปสู่ จุดหมายปลายทางที่ตอ้ งการ สอดคล้องกับ พัชราภรณ์ ดวงชื่น
[5] ที่ กล่าวว่า จุดเริ่ มต้นของการวางแผนกลยุทธ์ คือ การกาหนดทิ ศทางขององค์กร ซึ่ งจะเป็ นการระบุหรื อกาหนดจุดมุ่งหมาย
ปลายทางที่องค์กรต้องการก้าวไปสู่ ถ้าไม่สามารถกาหนดทิศทางของตนเองได้อย่างดีและชัดเจนแล้วกลยุทธ์ขององค์กรที่จดั ทา
ขึ้นมาก็จะไม่สามารถนาพาโรงเรี ยนไปสู่ความสาเร็ จได้
2.2 โครงสร้างองค์กร (Structure) ในการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ให้เกิดผลการดาเนินงานที่สามารถมุ่งสู่
ความเป็ นเลิ ศได้อย่างยัง่ ยืน โรงเรี ยนต้องมี ระบบบริ หารจัดการด้านโครงสร้ างที่ ทาให้ทราบถึ งการประสานกิ จกรรมต่าง ๆ
ในการทางาน และช่องทางการติดต่อสื่ อสารการไหลของข้อมูล รวมทั้งหน้าที่ที่แต่ละคนในสายงานต้องรับผิดชอบและตัดสิ นใจ
ของผูป้ ฏิ บัติงาน ซึ่ งเป็ นกลไกรองรั บการปฏิ บัติงานตามแผนกลยุทธ์ สอดคล้องกับ แนวคิ ด 7-S Framework ของ McKinsey
ได้ก ล่ า วไว้ว่า สาหรั บ องค์กรที่ มี ค วามเป็ นเลิ ศ โครงสร้ างองค์กรเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ ง ที่ สาคัญ เนื่ อ งจากเป็ นสิ่ ง ที่ แ สดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอานาจ และการกระจายอานาจของ
ผูบ้ ริ หาร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญจนารถ อมรประสิ ทธิ์ และคณะ [6]และศุภลักษณ์ เศษธะพานิ ช [7]ที่ พบว่า โครงสร้าง
องค์กรเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญของระบบการบริ หารที่มุ่งเน้นความเป็ นเลิศ
2.3 รู ป แบบการบริ ห าร (Style of Management) จะท าให้ โ รงเรี ย นประสบผลส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้
ซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องนากระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ เพราะถื อว่าเป็ นบุคคลสาคัญที่ สุดในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนโรงเรี ยนให้มุ่งสู่ความเป็ นเลิศ ผูบ้ ริ หารจึงต้องมีวสิ ยั ทัศน์ ความมุ่งมัน่ การสื่ อสาร การสร้างบรรยากาศ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และเครื อข่ายร่ วมพัฒนา มี การปรั บปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง ด้วยความร่ วมมื อของบุคลากรทุก ๆ ฝ่ าย ต้องให้การ
สนับสนุนในทุกด้านนอกจากนั้นการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศจาเป็ นต้องมีการปฏิบตั ิงานในด้าน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน ชุมชน และเครื อข่าย หากโรงเรี ยนสามารถดึงชุมชนและเครื อข่ายเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาได้มาก ย่อมมี โอกาสที่ จะประสบผลสาเร็ จสู ง ซึ่ งนอกจากโรงเรี ยนจะได้รับความช่ วยเหลื อจากชุ มชนแล้ว ชุ มชนและ
เครื อข่ายก็จะมีโอกาสได้เรี ยนรู ้งานจากโรงเรี ยนด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ ธนิ ก คุณเมธี กุล [8] ที่กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ของสมาชิกเครื อข่ายจะทาให้มองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตเป็ นภาพเดียวกัน มีการรับรู ้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดความรู ้สึกผูกพันในการดาเนินกิจกรรม มีความเป็ นเอกภาพ
2.4 บุคลากร (Staff) คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร ภารกิจต่าง ๆ ของงาน TO BE NUMBER ONEจะลุล่วงไป
ได้ก็ตอ้ งอาศัยความรู ้ ความสามารถของบุคลากรเป็ นสาคัญ ผูบ้ ริ หารจึงต้องดาเนิ นการพัฒนาบุคลากรให้มีป ระสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน ส่ งเสริ มให้มีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะในการทางาน ตลอดจนมีทศั นคติที่ดี โดยใช้กระบวนการบริ หารงานที่เป็ นทั้ง
ศาสตร์ และศิลป์ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการสอดคล้องกับงานวิจยั ของKa-ho Mok [9]
ที่กล่าวถึง การสนับสนุนบุคลากรให้ทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ และการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพว่า เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของ
ระบบการบริ หารที่ มุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศ นอกจากนั้นแล้วยัง สอดคล้องกับนัฐ ฐยา พิพฒ
ั น์นราธร และนิ ษฐ์วดี จิ รโรจน์ภิญโญ
[10]กล่าวว่า การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีความสาคัญมากที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับทรัพยากรอื่น ๆ ในองค์กร ทรัพยากรมนุษย์เป็ น
มิติที่ตอ้ งเสริ มสร้าง พัฒนา รักษา คงไว้ ถ้ามีการบริ หารอย่างเป็ นระบบจะช่วยขับเคลื่อนให้มีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศได้
2.5 ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) ในงาน TO BENUMBER ONE ที่ สาคัญ คื อ สมาชิ ก ซึ่ ง หมายถึ ง นักเรี ยน
รองลงมาคือ สมาชิกสมทบ ได้แก่ ครู ผูป้ กครอง และชุมชน ผูบ้ ริ หารต้องสารวจความต้องการ และความจาเป็ น รับฟังเสี ยง ร่ วม
กาหนดเป้ าหมาย และบริ การตามความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ให้เกิดความประทับใจ พึงพอใจ เกิดความมัน่ ใจในคุณภาพ
โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการจาเป็ นของสมาชิ กซึ่ งเป็ นลูกค้าที่ สาคัญ เพราะผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง
ของผูต้ ดั สิ นคุณภาพและผลการดาเนินการของงาน TO BENUMBER ONE ดังนั้นโรงเรี ยนจึงต้องคานึงถึงรู ปแบบและคุณลักษณะ
ของกิ จกรรมและบริ การ รวมทั้งช่องทางที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้าถึง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยซึ่ งจะนาไปสู่ การ
ประสบผลสาเร็ จ สอดคล้องกับ หลักการบริ หารงานเพื่อความเป็ นเลิศและสอดคล้องกับงานวิจยั ของธนิ ก คุณเมธี กุล[8] กล่าวว่า
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องค์ประกอบด้านความผูกพันของสมาชิ กและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย สถานศึ กษาจาเป็ นต้องมีการยกระดับจากความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การไปสู่ การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริ การ ซึ่ งจะทาให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความรู ้สึกประทับใจมากยิ่งขึ้น เกินกว่า
ความพึงพอใจที่เคยเป็ นของเป้ าหมายการให้บริ การในอดีตที่ผา่ นมา
2.6 การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ข้อมู ลสารสนเทศเป็ นทรั พยากรที่ จาเป็ นอย่างยิ่ง ผูใ้ ดได้ข ้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องรวดเร็ วกว่าจะเป็ นผูไ้ ด้เปรี ยบ เพราะสามารถใช้สารสนเทศเหล่านั้นในการตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ ว ดังนั้นข้อมูลสารสนเทศจึ งมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจดาเนิ นการต่าง ๆ ของผูบ้ ริ หารโดยเฉพาะการวางแผนงาน และ
การกาหนดนโยบายต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และทันสมัย
จึงช่วยให้การวางแผนการบริ หารจัดการและการตัดสิ นใจดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในทางตรงกันข้ามหากหน่วยงานใดไม่ได้มี
การน าข้อมู ลสารสนเทศไปใช้ในการปฏิ บัติงานก็ ย่อมเสี่ ยงต่อความผิดพลาดสู งและผลการดาเนิ นงานก็ จะไม่เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น การบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยน จึ งต้องมี การจัดระบบข้อมู ลและ
สารสนเทศพื้นฐาน ที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ เป็ นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน สอดคล้องกับเสาวภา เมืองแก่น และคณะ[11]
ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั พบว่า การส่ งเสริ มให้เกิดการจัดการความรู ้ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเป็ นสิ่ งจาเป็ น
และควรทา ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีความตระหนักและให้ความสาคัญจะสามารถพัฒนาส่งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศได้
2.7 เครื่ องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรม (Device- Technology – Innovation) จะนาองค์กรไปสู่การสร้างมิติใหม่ มีความสาคัญ
ต่อระบบงาน กระบวนการและการปฏิบตั ิงาน TO BE NUMBER ONE ทุกด้าน ผูบ้ ริ หารจึงควรชี้นา และบริ หารงานเพื่อให้นวัตกรรม
เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ ขององค์กร รวมทั้งบู รณาการกับการปฏิ บัติงานประจ าวัน ต้องมี ระบบการปรั บปรุ งผล
การดาเนิ นงานที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็ นระบบ โดยมีเครื่ องมือ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเหมาะสมมาช่วยใน
การอานวยความสะดวกในการบริ หารจัดการ สอดคล้องกับหลักการบริ หารงานเพื่อความเป็ นเลิศตามแนวคิด ของ เซอร์ โต (Certo)
[12]ที่กล่าวไว้วา่ องค์ประกอบเทคโนโลยี (Technology Factors) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็ นเลิศขององค์กร ซึ่งสามารถวัดได้ใน
แง่ของประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความเจริ ญเติบโตขององค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับเสาวภา เมืองแก่น และคณะ[11] ที่ กล่าวไว้ว่า
การจัดการเทคโนโลยีโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยในการปฏิบตั ิงานมีบทบาทและสาคัญมากที่สุดในยุค
ปั จจุบนั ดังนั้นต้องมีการบริ หารจัดการเทคโนโลยีให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด จึงจะทาให้มีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้น จึ ง ท าให้ รู ป แบบการบริ ห ารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ย นวัด จัน ทราวาส
(ศุขประสารราษฎร์ ) จังหวัดเพชรบุรีเป็ นรู ปแบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่
ความเป็ นเลิศที่ยงั่ ยืนได้อย่างแท้จริ ง

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. หน่ วยงานต้นสั งกัดที่ เกี่ ยวข้องและรั บผิ ดชอบในงาน TO BE NUMBER ONE ควรสนับสนุ นให้ มี การน ารู ป แบบ
การบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส ที่ ได้จากการศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ ไปศึ กษารายละเอี ยดของแต่ ละ
องค์ประกอบ และพิจารณาประกอบการตัดสิ นใจใช้รูปแบบในการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อให้สามารถนาไปปรั บปรุ ง
พัฒนางาน TO BE NUMBER ONE ได้จริ ง โดยเน้นแนวคิดเรื่ องการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศ และให้การสนับสนุนปั จจัยทางการบริ หารที่
เหมาะสมและเพียงพอให้สอดคล้องกับนโยบายในการทางาน TO BE NUMBER ONE
2. หน่ วยงานต้นสั งกัดที่ เกี่ ยวข้องและรั บผิ ดชอบในงาน TO BE NUMBER ONE ควรสนั บสนุ นให้ มี การน ารู ปแบบ
การบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการบริ หารงาน
TO BE NUMBER ONE ให้เป็ นเลิ ศมากขึ้ น และเมื่ อนารู ปแบบการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส
ไปใช้แล้วควรจัดทาวิจยั เชิงประเมินเพื่อนาผลไปปรับปรุ งสู่ การนาไปใช้กบั หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
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3. การนารู ปแบบการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาสไปใช้ ควรดาเนินการอย่างเป็ นระบบและ
มีส่วนร่ วมทั่วทั้งโรงเรี ยน และควรจัดให้มีกลุ่มงานที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบงานบริ หารคุ ณภาพ TO BE NUMBER ONEเป็ นการเฉพาะ
เนื่ องจากเป็ นภาระงานที่สาคัญของโรงเรี ยนที่จะต้องพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป รวมทั้งควรจัดให้มีคณะกรรมการบริ หารทาหน้าที่
กาหนดนโยบาย กากับติดตาม และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานทาหน้าที่ขบั เคลื่อนการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ ความ
เป็ นเลิศไปสู่ การปฏิบตั ิให้มากที่สุด อาจจะอยูใ่ นสายงานการบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หารโดยตรง เพื่อลดขั้นตอนการดาเนิ นงานให้มีความ
เป็ นอิสระและคล่องตัว ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั บริ บทและความพร้อมของโรงเรี ยน
4. สถานศึกษาหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน TO BE NUMBER ONEควรนาไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริ บทของสถานศึกษาตนเอง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมี การวิจัยเกี่ ยวกับ “วิธีปฏิ บัติ ที่เป็ นเลิ ศ” ของการด าเนิ นการตามรู ปแบบการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE
ของโรงเรี ยนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เพื่อที่จะได้นาข้อค้นพบเชิงประจักษ์จากผลการวิจยั มาเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีให้กบั
โรงเรี ยนหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะยกระดับคุณภาพงาน TO BE NUMBER ONE
2. ควรมีการวิจยั เกี่ ยวกับปั จจัยการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารสู่ ความ
เป็ นเลิศของโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ควรมีการวิจยั เกี่ ยวกับคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารที่ ส่งผลต่อการบริ หารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ ความ
เป็ นเลิศของโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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