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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ 2) เพ่ือประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ การวิจัยแบ่งเป็น 4  ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการ
บริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ โดยเก็บ
แบบสอบถาม จํานวน 18 คน และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ขั้นตอนที่ 2 ร่าง
รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ภาคเหนือ โดยการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาร่างรูปแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือประเมินรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความ
เหมาะสมร่างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตภาคเหนือ โดยการจัดสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ 7 คน ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ โดยกลุ่มผู้รู้แจ้ง 
จํานวน 56 คน 
  ผลวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ โดยผ่านการพัฒนาและตรวจสอบประเมิน มีองค์ประกอบด้วย 1) 
หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระสําคัญ ประกอบด้วยการบริหาร 7 ด้าน ได้แก่ (1) การ
นําองค์การ (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) การวัด การ

                                                            

1 นักศึกษาระดับศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
3 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
4 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การจัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ์  
4) แนวทางการนํารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ 5) เง่ือนไขการนํารูปแบบไปสู่ความสําเร็จ และผลการยืนยัน
รูปแบบจากกลุ่มผู้รู้แจ้ง 56 คน พบว่า รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ อยู่
ในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ  การบริหารคุณภาพการศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1 ) to develop the education qualities of 
the administration model for schools were under the local administration in the 
northern region. 2) To evaluate the suitability, the implementation possibility, and 
effectiveness of the development of the education quality administration model for 
schools were under the local administration in the northern region. There were four 
steps in the research procedures which were : Step 1:  Studying the concepts and 
problems of the education qualities  administration of schools were under the local 
administration in the northern by the collectiry of the data and some interviews for 
the school administrators. Step 2: Creating the model of education qualities of the 
administration of schools were under the local administration in the northern by using  
some data from the step 1. And the statistical methods used for the data analysis were 
mean and standard deviation.  Step 3: to determine the suitability of the model by 
conference of some seven experts focus group discussion. Step 4: to confirm the 
model of education the qualities of the administration of schools were under the local 
administration in the northern region, by the known group of 56 persons. 
 The research findings revealed that: The model of education qualities of the  
administration of schools were under the local administration in the northern by 
developing and validating assessment consisted of – certain factors were; 1) 
introduction 2) objectives 3) main points which consisted of  7 areas : (1) leadership (2) 
strategic planning (3)customers focus (4) measurement, analysis, and knowledge 
management (5) human resources focus (6) process management and (7) results  4) 
model implementation and 5) model evaluation. It was found that the suitability and 
the implementation possibility of the model of education qualities of the 
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administration of schools were under the local administration in the northern by 
known of group 56 persons. It was revealed that the suitability, the implementation 
possibility and effectiveness of the model of education qualities of the administration 
of schools were under the local administration in the northern region were at the 
highest level. 
 
Keywords: A Development Model,  Qualities Management, Local Administration 
 
บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 ได้กระจายอํานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนทั้งความรู้และความสามารถ  ผลการปฏิรูปการศึกษาในรอบทศวรรษที่ผ่านมาล้มเหลวไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในเรื่องคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิที่ได้คือคุณภาพของการเรียน
ตํ่าลง และสภาพปัญหาการสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ขาดการ
สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,2550: 126-127) นอกจากน้ี  ยังพบว่า สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีมาตรฐานผู้เรียนอยู่ในระดับตํ่า และหลายแห่งยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาโดยตรงและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทําให้การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และ ยังมีปัญหาการประสานงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น,2554.: 42-43)  สอดคล้องกับสภาพปัญหาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานที่สะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพการศึกษาที่ตกตํ่า สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบสาม พบว่า โรงเรียนสังกัดเทศบาล 421 แห่ง  ไม่ผ่านการ
รับรอง 46 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 10.93 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.),2548) ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (NT) ที่พบว่า  ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
สถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินในระดับพอใช้และระดับปรับปรุง ถือว่าอยู่ในระดับที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ถึงร้อยละ 65.39  ซึ่งก็พบว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ตํ่ากว่ามาตรฐาน ในวิชาสําคัญ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาไทย นักเรียนที่จัดว่ามี
ความรู้จริงที่พอมีอยู่บ้างแต่ก็มีจํานวนน้อย (สํานักทดสอบทางการศึกษา,2557: 1-29)  และ ยังมี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้สํารวจการประเมินผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 พบว่า ผลการสอบ O-NET ช้ัน
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ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลคะแนนใน 6 วิชาในการสอบทั้งหมด 8 กลุ่มสาระนั้นตํ่ากว่าคร่ึง ผลการสอบ 
O-NET ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการสอบทุกวิชาตํ่ากว่า 50 คะแนนและผลการสอบ O-NET ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการสอบในวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีคะแนนตํ่ากว่า 50 
คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,2558: 9-13) ในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีแนวทางการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือในการบริหารงาน 4 ด้านในสถานศึกษา คือ งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคลากร และ งานบริหารทั่วไป บูรณาการร่วมกับระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กรตามแนวคิดมัลคอม บัลดริจ์ (Malcolm Baldrige) (Baldrige National Quality Program 
Educational Criteria for Performance Excellence, 2011-2012 :   3-4) 7 หมวด คือ การนํา
องค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์       ในการขับเคลื่อน
ด้านกฎหมายระดับท้องถิ่นในด้านการจัดการศึกษาได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานสําคัญที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาเป็นคนดีเป็นคนเก่งและสามรถ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550: 4-5) 
พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 5-6)  ดังน้ัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจะต้องจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้าน
การประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองอันเป็นการสร้างความมั่นใจว่า
สถานศึกษาได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,2548: 36-38) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ 
 2. เพ่ือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ 
 
ขอบเขตของปัญหา 
 ขอบเขตการวิจัย แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1) ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน 
ข้าราชการครู จํานวน 12 คน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากสถานศึกษา 3 แห่ง ดังน้ี สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน จํานวน 1 คน  
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สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการศึกษา จํานวน 1 คน สถานศึกษาที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามีวิทยาฐานะอํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน  คน 
 2) ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 3 คน ข้าราชการครู จํานวน 12 คนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
จํานวน 3 คน ผู้ให้ข้อมูลแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
   การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอนดังน้ี 
   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ค่า
ดัชนีความเที่ยงตรงตามเน้ือหารายข้อ (I-CVI) 1.00 ทุกข้อคําถาม และมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงตาม
เน้ือทั้งฉบับ (S-CVI) 1.00  หาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาร์คได้ค่า
อํานาจการจําแนกรายด้าน ระหว่าง 0.87- 0.96 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.98 เก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และการสัมภาษณ์
จากผู้บริหารสถานศึกษา และครู  
   ขั้นตอนที่ 2 การร่างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในตอนที่ 1  
   ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมร่างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ โดยการจัดประชุมการสนทนากลุ่ม 
ผู้เช่ียวชาญ จํานวน  7 คน 
   ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ของรูปแบบ  เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์จากกลุ่มผู้รู้แจ้ง จํานวน 56 คน  
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured lnterview) มาสังเคราะห์
และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแปลค่าคะแนนแบบสอบถาม (Questionnaire) ในแต่ละด้าน 
และกําหนดการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ และการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และ เป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ โดยกําหนดเกณฑ์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ เป็นประโยชน์ใน
แต่ละข้อ ต้ังแต่ระดับมากขึ้นไป หรือค่าเฉล่ีย 3.41 ขึ้นไป 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาคํานวณหาค่าร้อยละ (Percentage: %) 
ค่าเฉลี่ย (Mean: x ) และการหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation: S.D.) เก่ียวกับ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารคุณภาพการศึกษาของ
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมายในช่องของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารคุณภาพการศึกษาของงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและงานบริหารทั่วไปของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ,2544: 288-290)  
   
สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ มีดังน้ี 
  1. รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตภาคเหนือ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระสําคัญ 7 ด้าน ดังน้ี (1) การนํา
องค์การ (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) การวัด การ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การจัดการกระบวนการ และ(7) ผลลัพธ์  
4) แนวทางการนํารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ และ 5) เง่ือนไขการนํารูปแบบไปสู่ความสําเร็จ 
  2. ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ของรูปแบบ โดยการ
ประชุมสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ 7 ท่าน องค์ประกอบโดยรวมของรูปแบบจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ภาคเหนือ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด             
  3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ของรูปแบบ โดย
กลุ่มผู้รู้แจ้ง จํานวน 56 คน องค์ประกอบโดยรวมของรูปแบบจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระสําคัญ มี 7 ด้าน 
ดังน้ี (1) การนําองค์การ (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(4) การวัด  การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การจัดการกระบวนการ 
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และ (7) ผลลัพธ์ 4) แนวทางการนํารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ และ 5) เง่ือนไขการนํารูปแบบไปสู่
ความสําเร็จ 
  2. ผลการวิจัยความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ 
   1) การนําองค์การ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าการนําองค์การ มีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสาม ด้านกลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการนําองค์การ มีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับหน่ึง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะด้านการนําองค์การต้องดําเนินการ
โดยผู้บริหารระดับสูงในด้านวิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ สอดคล้องกับวิโรจน์ สารรัตนะ (2542: 
127) ที่กล่าวไว้ว่า การนําองค์การเป็นเรื่องที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลต่อ
ครูและบุคลากรผู้ได้ปฏิบัติงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
   2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าการวางแผน 
เชิงกลยุทธ์ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับหน่ึง กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสอง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ามีความ
จําเป็นที่ต้องดําเนินการจัดทํากลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
สอดคล้องกับ Weihrich Heinz and Harold Koontz (1993: 717) กล่าวไว้ว่า การวางแผนคือการ
เลือกภารกิจ     กลยุทธ์ นโยบาย และกระบวนการ  ก่อนการตัดสินใจลงมือปฏิบัติ เพ่ือที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
   3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมิน
ว่าการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสอง
กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เป็นอันดับห้า เน่ืองมาจากมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการบริการ 
สอดคล้องกับเกรียงศักด์ิ  เขียวย่ิง (2542: 475) ที่กล่าวไว้ว่า การบริการคือการสร้างและรักษา
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในพ้ืนที่ และเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สถานศึกษาอยู่รอด 
   4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมิน
ว่าการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสี่ 
กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่า การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เป็นอันดับสาม เน่ืองมาจากด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้เป็นงานหลักที่มี
ความจําเป็นที่ต้องดําเนินการช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานด้านอ่ืนให้บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา สอดคล้องกับอาร์กาโร (Arcaro,1995: 7-8) ได้กล่าวว่า สถานศึกษาต้องพัฒนาพื้นฐานของ
คุณภาพจากความเช่ือและการเห็นคุณค่าของผู้ร่วมงานทุกคนในระบบการทํางานและได้กําหนดเสา
หลักแห่งคุณภาพ (Pillars of Quality) ประกอบด้วย การวัด (Measurement) การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้   
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   5) การมุ่งเน้นบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าการมุ่งเน้นบุคลากร 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการมุ่งเน้นบุคลากร มีความเหมาะสม อยู่
ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสอง ด้วยเหตุว่ามีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการผูกใจ สร้างคุณค่า พัฒนา
ขีดความสามารถของครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสําคัญอันดับต้นสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ  (2546 ก: 83-84) ได้กําหนดลักษณะสําคัญของการมุ่งเน้นบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานประจําตามปกติ การเรียนรู้ของครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
   6) การจัดการกระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าการจัดการ
กระบวนการ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสี่ กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการจัดการ
กระบวนการ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสาม จะเห็นได้ว่ามีความจําเป็นที่ต้อง
ดําเนินการจัดการกระบวนการ และออกแบบกระบวนการทํางาน สอดคล้องกับวิฑูรย์ สิมะโชคดี 
(2542: 8-9) ได้กล่าวถึง การมุ่งเน้นที่กระบวนการทํางานของครูและบุคลากรต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง
จบกระบวนการอย่างต่อเน่ืองสามารถตอบสนองให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในพ้ืนที่  
   7) ผลลัพธ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าผลลัพธ์ มีความเหมาะสมในการ
นําไปใช้ในการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสาม กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าผลลัพธ์มีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสี่ หากพิจารณาด้านผลลัพธ์เป็นงานหลักที่มีความจําเป็นที่
ต้องดําเนินการสอดคล้องกับ Mok, Ka-ho (2003 : 348-366) ได้วิจัย พบว่า ประกอบด้วยสองกลุ่ม
ใหญ่ด้วยกันคือกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มผลลัพธ์ เช่น ด้านการบริหารและการปฏิบัติงานหลัก 
  3. ผลการวิจัยความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ 
   1) การนําองค์การ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าการนําองค์การ มีความ
เป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสอง กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการนําองค์การ มีความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด  เป็นอันดับหน่ึง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจัดบรรยากาศในสถานศึกษาให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับSammons, P. 
(1999) ได้วิจัย พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบของ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   
   2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับหน่ึง กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการวางแผน 
เชิงกลยุทธ์ มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสอง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการกําหนด
กรอบแผน กลยุทธ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนงานของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับ Weihrich Heinz และ Harold Koontz  1993: 717) กล่าวไว้ว่า การ
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วางแผนคือการเลือกภารกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ก่อนการตัดสินใจลงมือปฏิบัติ เพ่ือที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
   3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมิน
ว่าการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสาม 
กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่า การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เป็นอันดับสาม จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
ถวิล มาตรเลี่ยม (2544: 121-123) ให้ทัศนะว่า การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัย และมีความสามารถสาธิตนิเทศครู
ได้ 
   4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมิน
ว่าการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับห้า 
กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เป็นอันดับหก เน่ืองมาจากมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นมีวิธีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทํางานและวิธีปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน 
สอดคล้องกับ พรชัย  ภาพันธ์ (2547: 39-45) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษา มีภารกิจด้านการบริหารงานวิชาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การวิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
   5) การมุ่งเน้นบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าการมุ่งเน้นบุคลากร 
มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับห้า กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการมุ่งเน้นบุคลากร มี
ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสาม เน่ืองมาจากระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผย
หลักเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินให้ครูและบุคลากรทุกคนรับทราบ สอดคล้องกับ Fullan, 
M. (1994: 278-280) ได้เสนอปัจจัยในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา คือ การกํากับ
ติดตามและการจัดการกับปัญหาจะมีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จเป็นที่ยอมรับได้ 
   6) การจัดการกระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าการจัดการ
กระบวนการ  มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับห้า  กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการจัดการ
กระบวนการ มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสี่ ด้วยเหตุว่าการออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมในกระบวนการการทํางาน โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมคุณภาพ ต้นทุน 
ระยะเวลา และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ Terry, George R. (1977)  ได้ให้ 
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ความหมายของการบริหารว่า เป็นกระบวนการวางแผน จัดหน่วยงาน อํานวยการและควบคุมที่ถูก
พิจารณาและจัดทําขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้กําลังคนและทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
   7) ผลลัพธ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าผลลัพธ์ มีความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เป็นอันดับสี่ กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าผลลัพธ์ มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
เป็นอันดับห้า ซึ่งเป็นผลมาจากด้านผลลัพธ์เป็นงานหลักที่เก่ียวกับนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอด และจินตนาการสามารถคาดการณ์ได้ 
สอดคล้องกับ ชนิกานต์  ถาวรยุติการต์ (2548: 147-162) ได้วิจัยเรื่องการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์การตามแนวคิด Malcolm Baldrige กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี ผลการศึกษา พบว่า 
สถานภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลนนทบุรีตามแนวคิด Macolm Baldrige ด้านผลการดําเนินงาน 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ค่าเฉล่ียรวม 3.79   
  4. ผลการวิจัยด้านประโยชน์ของรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ  
   1) การนําองค์การ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าการนําองค์การ เป็น
ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับหน่ึง กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการนําองค์การ เป็นประโยชน์ 
อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับหน่ึง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะค่านิยมในการทํางานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีวิสัยทัศน์ กําหนดเป้าหมาย มีวิจารณญาณ และแนวทางการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมี
สติ สอดคล้องกับสถาบันการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (2547: 2) ได้ให้ ความหมายของคุณภาพ
การศึกษาว่า หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและกระบวนการจัดการของสถานศึกษา
แสดงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการสําหรับผู้เรียน โดยให้ครูและบุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน  
   2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับหน่ึง กลุ่มผู้รู้แจ้งเป็นผู้ปฏิบัติ
จริงประเมินว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับ
สอง ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าการจัดทําวิเคราะห์ปัจจัยและสภาวะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและนําข้อมูลไปใช้ใน
การจัดทําแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา โดยรับฟังความคิดเห็นจากครู บุคลากรและชุมชนในท้องถิ่น 
สอดคล้องกับไพบูลย์ ช่างเรียนและปรีดา กุลชล (2542: 200) ได้กล่าวไว้ว่า องค์การจะมีคุณภาพต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลกําหนด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และมีการวางแผนจัดเตรียมทรัพยากรและ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างคุณภาพต้ังแต่เริ่มต้น 
   3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมิน
ว่าการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็น
อันดับหน่ึง กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นประโยชน์ในการ
นําไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสี่ เน่ืองด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม โดยการใช้
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รูปแบบนําเสนอโครงงานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับ 
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,2545: 82–83) ที่ได้กําหนดบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารงานด้านวิชาการโดยใช้นวัตกรรมทางการบริหาร และคํานึงถึงมาตรฐานวิชาการ 
   4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมิน
ว่าการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็น
อันดับสอง กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เป็นประโยชน์ในการ
นําไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับเจ็ด เน่ืองมาจากการนําผลการประเมินประกันคุณภาพทั้ง
ภายในภายนอกร่วมกันวิเคราะห์ SWOT เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงานของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2542: 8-9) ได้กล่าวถึงลักษณะนิสัยแห่งคุณภาพที่บุคลากรต้องมีคือการประกัน
คุณภาพ การปฏิบัติตามกระบวนการในการทํางานที่มีการควบคุมอย่างถูกต้อง 
   5) การมุ่งเน้นบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าการมุ่งเน้นบุคลากร 
เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสาม กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าการมุ่งเน้น
บุคลากร เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสาม ทั้งน้ี เด้วยเหตุว่าการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ให้ครูทุกกลุ่มสาระให้มีความสามารถในการจัดการเรียน การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สอดคล้องกับวิฑูรย์ สิมะโชคดี (2542: 8-9)ได้กล่าวถึง
ลักษณะนิสัยแห่งคุณภาพที่บุคลากรต้องมีคือการให้การศึกษาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐานการทํางาน วิธีการทํางานที่องค์การกําหนดไว้ สร้างการ
เรียนรู้ทั้งในหลักการทางความคิดและฝึกวิธีการทํางานที่เกิดขึ้นจริงสามารถทํางานตามมาตรฐานน้ัน
ได้อย่างถูกต้อง 
   6) การจัดการกระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าการจัดการกระ
บวนการ เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสอง กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่า
การจัดการกระบวนการ เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับห้า ด้วยเหตุว่า
การจัดทําข้อกําหนดตัวช้ีวัดภายในกระบวนการของระบบงานที่สําคัญและตัวช้ีวัดผลการดําเนินการให้
ได้งานที่มีคุณภาพ โดยควบคุมการแก้ไขข้อผิดพลาดของกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
สอดคล้องกับวิฑูรย์ สิมะโชคดี (2542: 8-9) ได้กล่าวถึงลักษณะนิสัยแห่งคุณภาพที่บุคลากรต้องมีคือ 
การมุ่งเน้นที่กระบวนการทํางาน ผู้ปฏิบัติงานคิดพัฒนาปรับปรุงงานที่ทําให้ดีขึ้นให้ความสําคัญกับ
กระบวนการทํางานต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบกระบวนการอย่างต่อเน่ือง 
   7) ผลลัพธ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินว่าผลลัพธ์ เป็นประโยชน์ในการ
นําไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสอง กลุ่มผู้รู้แจ้งประเมินว่าผลลัพธ์ เป็นประโยชน์ในการ
นําไปใช้  อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับหก ซึ่งเป็นผลมาจากเป็นงานที่เก่ียวกับนักเรียนมีความรู้
ทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ สอดคล้องกับสมศักด์ิ ดล
ประสิทธ์ิ (2542: 8) ได้กล่าวว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตาม
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ความมุ่งหมายของผู้ให้บริการตรงตามมาตรฐานการศึกษาและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
โดยใช้กระบวนการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งดูได้จากผลผลิตทางการศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนํารายละเอียดของรูปแบบไป
จัดฝึกอรม สัมนาให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ในการนํารูปแบบไปพัฒนาการบริหาร
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ 
  2.  ควรมีการศึกษา เรื่องของขนาดของสถานศึกษากับรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ ซึ่งจะทําให้ทราบบริบทที่แตกต่าง
กันของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
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