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เว้น 1 บรรทดั 
การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 
Personnel Administration of Basic Schools under the Jurisdiction of 

Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 
 

อารีรัตน์  แหวนจะโป๊ะ1,  ดร.วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม2 
 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 320 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67 – 
1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent Sample) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F- test แบบ 
One way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลวิเคราะห์การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุก
ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรองลงมาคือด้านการจัด
สภาพการเรียนรู้ส่วนด้านที่ปฏิบัติล าดับต่ าที่สุดคือ ด้านการเน้นผู้รับบริการทางการศึกษาเป็นส าคัญ 
 2. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง และประสบการณ์ท างานพบว่าความคิดเห็น
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการคุณภาพ, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
Abstract 

The research purposes were to study and to compare the personnel administration of basic 
schools under the jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3, 
classified by position and working experience. The sample was the 320 school administrators and 
teachers the personnel administration of basic schools under the jurisdiction of Nakhon Ratchasima 
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Primary Educational Service Area Office 3, sample size determined by the Krejcie& Morgan table with 
simple sampling method. The data collection tool was the 5-levels estimate rating scale 
questionnaire according to Likert method with content validity 0.67-1.00 and total reliability 0.93. The 
data analysis statistics was the frequency, mean, standard deviation, t-test (Independent Sample), 
and One-Way Analysis of Variance (F- test:One way ANOVA).  
 The research findings were:  
 1. The analysis results of personnel administration of basic schools under the jurisdiction 
of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3, overview was at high level. When 
each aspect consideration found opinion of every aspect was at high level, the highest of opinion 
level was the civil service resignation aspect, followed by the enhancing work efficiency aspect; the 
lowest of opinion level was the manpower planning and positioning aspect, respectively. 
 2. The analysis results of personnel administration of basic schools under the jurisdiction 
of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3, classified by position and working 
experience, found overview and each aspect did not different. 
Keywords:Personnel Administration, Basic Schools 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

 ปัจจุบันนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและกล่าวถึงกันมากอย่างหนึ่งคือก ารบริหารจัดการ
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) ซึ่งเป็นการบริหารคุณภาพได้ทั้งหน่วยงานและมุ่งเน้นความ
ส าคัญของผู้รับบริการผู้วิจัยจึงได้น าเอาผลการวิจัยของสมชาย  เทพแสง (2548 : 11) ที่ได้ศึกษาหลักการวิธีการทฤษฎี
ของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมมาเป็นองค์ประกอบ 5 ด้านคือด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านการเน้นลูกค้า
เป็นส าคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างานและด้านการจัดสภาพ
การเรียนรู้มาศึกษากับกรอบการบริหารโรงเรียน 4 ด้านคือด้านบริหารวิชาการด้านบริหารบุคลากรและงบประมาณ
ด้านบริหารกิจการนักเรียนและด้านบริหารทั่วไปมาท าการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพในภาพรวมต่อไป 
 จากปัญหาดังกล่าวมีส่วนที่จะต้องกล่าวถึงความรับผิดชอบก็คงจะเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาซึ่งประกอบ
ไปด้วยผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือหลักสูตรหรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้ง 3 ส่วนที่เป็นตัวท าให้
คุณภาพการศึกษาของเราตกต่ าเรื่อยมาในทศวรรษนี้ส่วนครูและผู้บริหารโรงเรียนก็ย่อมจะยากที่จะปฏิเสธต่อปัญหานี้
โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยผลักดันการบริหารจัดการการอ านวยความสะดวกก ากับดูแล
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ด าเนินไปบรรลุจุดหมายของหลักสูตรจากการที่ผู้วิจัย
ได้เป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนมานานพอสมควรพอที่จะได้รู้ว่าปัญหาคุณภาพการศึกษาของเด็กอย่างน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนจึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะศึกษาปัญหามูลเหตุที่ผู้บริหาร
โรงเรียนบริหารจัดการไม่ประสบผลส าเร็จพยายามที่จะศึกษาหาตัวชี้ว่าผู้บริหารขาดคุณสมบัติใดบ้างหรือขาดปัจจัยใด
ที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมีผู้รู้ได้อธิบายไว้หลายแนวหลายคุณลักษณะตัวอย่างเช่น  วิโรจน์  สาร
รัตนะ (2556 : 70-74)ได้กล่าวถึงกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษากรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21 เป็นโมเดล
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ภาวะผู้น าทางการศึกษาจะต้องเป็นผู้มีคุณภาพมีความรู้และมีทักษะในเรื่องศาสตร์การสอนผู้น าทางการเปลี่ยนแปลงมี
คุณธรรมเชื่อมั่นในตนเองชอบการแสวงหาความรู้เป็นผู้น าทางและสนับสนุนรู้จักการแก้ไขปัญหามีความรู้ด้านหลักการ
ทฤษฎีกระบวนทัศน์ทางการสอนแนวใหม่ๆ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต าแหน่งและ ประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
คุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่
แตกต่างกัน 

 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศและแนวทางในการน าเอาหลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมมา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการโรงเรียนได้ทุกระดับ 
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในการน าหลักการวิธีการตามหลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานแต่ละแห่ง 
 3. เพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการที่จะน าเอาการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมไปประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 1,833 คน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3, 2561)  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 320 คน ได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช่เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน รายละเอียดมีดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปน็แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จ านวน 2 ข้อ คือ ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดย
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สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
  2. วิเคราะห์ความคิดเห็นการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยหาค่าเฉลี่ย ( x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไป
แปลผลกับเกณฑ ์ดังนี้  

   ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยใช้ค่า t-test (Independent samples) 
  4. วิเคราะห์การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทาง
เดียว โดยใช้ค่า F-test (One way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่(Scheffe’) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลวิเคราะห์การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน 
 
ตารางท่ี 1ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที่ การบริหารจัดการคุณภาพ 
ระดับปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล อันดับที่ 
1 
2 
3 
4 
5 

ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ด้านการเน้นผู้รับบริการทางการศกึษาเป็นส าคัญ 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน 
ด้านการจัดสภาพการเรียนรู้ 

3.80 
3.61 
3.74 
3.71 
3.78 

0.76 
0.87 
0.75 
0.80 
0.74 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
5 
3 
4 
2 

 รวม 3.11 0.65 ปานกลาง  
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จากตารางที่ 1พบว่า การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.11, S.D.= 0.65 ) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(

=3.80, S.D. = 0.76) รองลงมาคือด้านการจัดสภาพการเรียนรู้( =3.78, S.D. = 0.74) ส่วนด้านที่ปฏิบัติล าดับต่ าที่สุด

คือ ด้านการเน้นผู้รับบริการทางการศึกษาเป็นส าคัญ ( =3.61, S.D. = 0.87) ตามล าดับ 
  2. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง และประสบการณ์ท างานพบว่าความคิดเห็น
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1.การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรองลงมาคือด้านการจัดสภาพการ
เรียนรู้ส่วนด้านที่ปฏิบัติล าดับต่ าที่สุดคือ ด้านการเน้นผู้รับบริการทางการศึกษาเป็นส าคัญ แสดงให้เห็นได้ว่า ด้านการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสามารถน าผลจากการปรับปรุงพัฒนางานต่าง ๆ ของทุกส่วนงานมีการน าเสนอเป็น
ลักษณะของกราฟหรือแผนภูมิให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างชัดเจน และมีการพัฒนาคุณภาพงานทุกส่วนงานได้ด าเนินการ
ตามหลักการของวงจรคุณภาพ PDCA ด้านการเน้นผู้รับบริการทางการศึกษาเป็นส าคัญผู้บริหารสามารถก ากับโรงเรียน
มีระบบการบริการด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยให้กับนักเรียนตลอดระยะเวลาอยู่ในโรงเรียน โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและความต้องการของนักเรียนอย่างหลากหลายด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โรงเรียนมีโครงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากร โรงเรียน
มีแผนงานโครงการการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้านการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การท างาน โรงเรียนเปิดโอกาสและช่องทางให้บุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นปัญหาความต้องการ
หลายช่องทาง โรงเรียนมีคณะกรรมการเพื่อทาการประเมินผลการด าเนินการตามแผนงานโครงการของโรงเรียนและมี
การรายงานผลให้บุคลากรทุกฝ่ายทราบทุกภาคเรียนและด้านการจัดสภาพการเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการ
อบรมให้ความรู้แก่ครูทุกคนและหรือการส่งครูไปรับการอบรมเรียนรู้เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญอยู่เสมอ รองลงมาคือ โรงเรียนได้มีการกาหนดนโยบายส าคัญและแนวทางปฏิบัติในการปฏิรูปการเรียนรู้ให้
ครูได้ทราบโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธนพรบุญวรเมธี(2560) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม
การจัดการคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดการคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางในรายด้าน
พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมาวรรณ์ยิ่งอ านวยชัย. 
(2559).ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมมี 5 ด้านคือด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านการเน้นลูกค้า
เป็นส าคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างานและด้านการจัดสภาพ
การเรียนรู้โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากซึ่งมากกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้ระดับปานกลาง 
  2. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง และประสบการณ์ท างานพบว่าความคิดเห็น
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โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ าฝนมงคลล้อม 
(2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาการจัดคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนในเครือพระแม่มารี เขต
กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าครูที่มีคุณวุฒิต่างกันประสบการณ์ต่างกันและท าการสอนในระดับชั้นต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนในเครือพระแม่มารีเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประชุมชี้แจงและการด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพงานอย่างสม่ าเสมอ 
  1.2 ด้านการเน้นผู้รับบริการทางการศึกษาเป็นส าคัญผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และระดมทรัพยากรต่าง ๆ จากชุมชนเพื่อนามาวางแผนการด าเนินการตามความต้องการของพ่อ-แม่ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
  1.3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารสานศึกษาควรให้โรงเรียนมีการมอบหมายงานให้บุคลากร
ตามความรู้ความสามารถความถนัดของแต่ละบุคคล 
  1.4 ด้านการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างานผู้บริหารสานศึกษาควรให้โรงเรียนมีการ
จัดตั้งสมาคมหรือองค์กรอื่นทานองเดียวกันของกลุ่มครูผู้ปกครองเพื่อสะท้อนปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะใน
การร่วมมือกันท างาน 
  1.5 ด้านการจัดสภาพการเรียนรู้ผู้บริหารสานศึกษาควรให้ครูมีการพัฒนาสื่อการสอน จัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 2.2 ควรมีศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีต่อการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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