สภาพการบริหารคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19
THE STRATE OF EDUCATION QUALITY ADMINISTRATION
BASED ON THE OPINIONS OF TEACHERS AND ADMINISTRATORS
UNDER OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 19
พรทิพย์ ใจวงค์1 ชุติมา พรหมผุย2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 2.เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตามตาแหน่ง
ประสบการณ์ทางานในสถานศึกษาและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 จานวน 310 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิค -เอิร์ท (Likert) ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดย
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence) IOC อยู่ระหว่าง 0.8-1.00 และ หาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - coefficient) ตามวิธีการของครอ
นบาค (Cronbrach) ได้ค่าความชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ 0.94 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ทั้งหมด 310 ฉบับ
สถิติที่ ใช้ในการวิจัย ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติ t – test ( Independent Sample) และ F - test (One
– way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา และ
ครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านผลลัพธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
การนาองค์กร กับ ด้านการจัดการ
คาสาคัญ: ..ผู้บริหารโรงเรียน,การจัดการกระบวนการ, การบริหารคุณภาพการศึกษา
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Abstract
This research has the objectives 1. To study the state of educational quality management
according to the opinions of teachers and school administrators under the Secondary Education
Area Office 19 2. To compare the state of educational quality management according to the
opinions of teachers and school administrators under the Secondary Education Service Area Office.
District 19 by location Work experience in educational institutions and educational levels The
sample consisted of 310 teachers and school administrators under the Secondary Education Area
Office 19.
Tools used for data collection It is a questionnaire that is characterized as a 5-level rating
scale based on the concept of Likert. Content Validity is checked by finding the consistency index
(Index of Item - Objective Congruence). The IOC is between 0.8-1.00 and find confidence. Reliability
of the questionnaire was used to find the alpha-coefficient according to Cronbrach method.
In the whole issue 0.94, the researcher collected 310 complete questionnaires.
The statistics used in the research were frequency distribution (Frequency), percentage
(Percentage), Mean and standard deviation, t - test (Independent Sample) and F - test (One-way
ANOVA). When found that there was a statistically significant difference. Double differences will be
tested by Scheffe's Method.
The research results showed that the educational quality management condition
according to the opinion of the school director. The overall level of school teachers under the
Secondary Educational Service Area Office 19 was at the high level, with the aspect that had the
highest average was the focus of the workforce, followed by the outcome and the area with the
least average. Is the organization's leadership and management
Keywords: School Director,Process management, Education Quality Management
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาด้านต่างๆของมนุษยชาติทั้งในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทุกประเทศต้องจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ของ
โลกในแต่ละยุคสมัยดังนั้นกระบวนการศึก ษาจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้การศึกษานั้นบรรลุผล
สาเร็จและสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง โดยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพจึงจาเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีรูปแบบและวิธีการบริหารงานให้เกิดคุณภาพในทุกด้าน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตามแนวคิดมัล
คอม บัลดริดจ์(Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่ได้สร้างขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริห ารจัดการที่ดีและเป็ นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก่อให้เกิดการ
ปรับ ปรุงและมุ่ งเน้ นคุ ณ ภาพของผลิ ตภั ณ ฑ์ และบริก ารของประเทศสหรัฐอเมริก า ซึ่ งออกแบบมาเพื่ อสร้างความ
ตระหนักในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเช่นประเภทการศึกษาผู้ตรวจสอบและผู้รับรางวัลจะถูกเลือกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่
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กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปรับปรุงในระบบปฏิบัติการมีองค์ประกอบสาหรับองค์กรการศึกษาไว้ 7 หมวด ซึ่ง
ระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่องค์การบรรลุ ดังนี้ (1) ด้านการนาองค์กร(Leadership) (2) ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์(Strategic Planning) (3) ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Customer Focus) (4)
ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management)
(5) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร(Human Resource Focus) (6) ด้านการจัดการกระบวนการ(Process Management)
และ (7) ด้านผลลัพธ์(Results)เพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันภาครัฐและเอกชน มีการนาการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) มาใช้
ในองค์กร เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพในทุกๆ ด้าน ทุกๆ กิจกรรม ทุกๆขั้นตอนขององค์กร โดยที่ทุกคนใน
องค์ก รมีส่ วนร่วม เป็ น การปรับ ปรุงองค์ การอย่างต่อ เนื่ องตั้งแต่ เริ่ม ต้น ท าให้ เกิด ประสิ ท ธิภาพอย่างต่ อเนื่ อง ล ด
ข้อผิดพลาดในระบบการทางาน ผลที่ได้รับจากการนาTQM มาใช้ในองค์กรนั้น จะทาให้สินค้าหรือการบริการมีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น ลดจานวนของเสียหรือจุดผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้ต้นทุนลดลงและหมายถึงกาไรที่เพิ่มขึ้นซึ่งหาก
สินค้าหรือบริการมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูก ค้าหรือผู้ใช้บริการจะทาให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของ
สินค้าหรือการบริการ เกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์จากฐานลูกค้าที่มีอยู่และสามารถเพิ่มฐานลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ใน
อนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะทาให้องค์กรสามารถอยู่รอดในปั จจุบันที่ มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเป็นกลไกสาคัญที่สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ดาเนิน
ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจึ งสะท้ อ นคุ ณ ภาพของคนที่ เป็ น ผลิ ต ผลของการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 1)
กระบวนการของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การที่กล่าวมานั้นเป็นหลักการสาคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนนามาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้บริหารจัดการภายในสถานศึกษาของตน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทั่ว
ทั้งสถานศึกษา ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายงาน จนถึงผู้ป ฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
กันและกันในทุกขั้นตอน รวมถึงระบบการบริหารจัดการที่ผู้บริหาร เป็นกาลังสาคัญในการผลักดันกระบวนการดังกล่าว
โดยมีเป้าหมายหลักคือ การสร้างความพึงพอใจต่อผู้ปกครองและผู้รับบริการการสร้างหรือพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ
ตลอดจนความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการภายในอันส่งผลสาเร็จต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาดังนั้น
สถานศึกษาเอกชนต้องมีกระบวนการในการบริหารงานด้านต่างๆ โดยผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและ
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้องมีการสรรหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ความ
ชานาญเฉพาะด้าน ช่วยบริหารจัดการให้สถานศึกษาประสบความสาเร็จตามความมุ่งหวัง และต้องมีวัฒนธรรมองค์การ
ที่ชัดเจน เป็นแบบแผนปฏิบัติที่ทุกคนมีส่วนร่วม สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งวัฒนธรรมจะเป็นแนว
ทางการปฏิบัติตนของบุคลากรอันเป็นแบบอย่างที่ดี และเอื้อประโยชน์ต่อความสาเร็จของสถานศึกษาในภาพรวม
ดังนั้นการนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรพัฒนาหน่วยงานปรับปรุง
กระบวนการทางานและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรนั้นจึงถือว่าเป็นความท้าทายและเป็น กลยุทธ์ที่องค์กรถือว่า
เป็นปัจจัยนาความสาเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ทุกคนในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีองค์กรมีผลประกอบการที่ดีและ
มีการบริหารที่เป็นเลิศจากความเป็นมาของปัญหาการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 19 จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 19เพราะถ้าสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 สามารถบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพแล้วย่อมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
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ส่งผลให้ นั ก เรีย นได้ บ รรลุ ผ ลตามความมุ่ งหมายตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายที่ มุ่ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของ
ประชาชน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2562
จานวน 2,138 คน ประกอบด้วย ครู จานวน 2,060 คน และ ผู้บริหารสถานศึ กษา ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
จานวน 52 คน และรองผู้อานวยการ จานวน 26 คน รวมเป็น จานวน 78 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต
19 โดยวิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) เป็นการ
สุ่ ม อย่ างง่า ย ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 327 คน โดยผู้ วิ จั ย เก็ บ จากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทุ ก คน ซึ่ งประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการ จานวน 52 คน และรองผู้อานวยการ จานวน 26 คน จานวน 78 คนและ ครู จานวน 249 คน
3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ตามโครงสร้างของเนื้อหา แล้วจึงนาคาถามได้จากการ
ตรวจสอบ นามาสร้างแบบสอบถาม สภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตาแหน่ง
ประสบการณ์ในสถานศึกษา ระดับการศึกษา ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครู
และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิค-เอิร์ท(Likert) โดยแต่ละข้อกาหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนน
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้น ดังต่อไปนี้
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3.4.1 ขอหนังสือจากคณะศึ กษาศาสตร์ วิท ยาลั ยนครราชสีม า ถึ งผู้ อานวยการสั งกั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่
มัธยมศึกษา เขต 19 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19
3.4.2 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิทยานิพนธ์ไปยังผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยนครราชสีมา แล้วนามาวิเคราะห์โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ โปรแกรมสาเร็จทางคอมพิวเตอร์การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ทดสอบค่าที (t – test แบบ Independent Samples) วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว โดยใช้ F – test
(One – way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา
และครูโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่มั ธยมศึกษา เขต 19 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยและนาเสนอผลการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. สภาพการบริหารคุณ ภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา และครูโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านผลลัพธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการนาองค์กร และ
ด้านการจัดการกระบวนการ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลการวิจัยพบว่า
1.1 ด้านการนาองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสร้างความมั่นใจว่ามีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดย
มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาดาเนินการระบุสิ่งที่ต้องทาในการ
ตั้งความคาดหวังต่อผลการดาเนินการ
1.2 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
สถานศึกษามีการถ่ายทอดแผนเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รองลงมา คือ สถานศึกษามีการรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
สถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการบรรลุผล
1.3 ด้ านการมุ่ งเน้ นนั ก เรี ยนและผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสีย โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก โดยข้ อ ที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการรับรู้ถึงผลการ
ดาเนิ น งานของสถานศึก ษาที่ เกิด ประโยชน์ ต่อ ชุมชนและสั งคม รองลงมา คื อ สถานศึ ก ษามี การจัดกิ จกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการตลอดจนความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกันเครือข่ายต่าง ๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ สถานศึกษามีระบบการบริหารความไม่พึงพอใจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งนักเรียนศิษย์
เก่า บุคคลทั่วไป
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1.4 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษามีวิธีการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทางานและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่
ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ รองลงมา คือ สถานศึกษาทบทวนผลการดาเนินงานไป
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ เพื่ อ น าไปใช้ ในการปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ วนด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถานศึกษา
1.5 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรผูป้ ฏิบัตงิ าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ สถานศึกษามีการประเมินขีดความสามารถและอัตราของกาลังบุคลากรที่มีอยู่ รองลงมา คือสถานศึกษามีการ
สนับสนุนให้บุคลากรมีการทางานที่ให้ผลการดาเนินงานที่ดีกับสถานศึกษามีระบบการยกย่องเชิดชูและให้รางวัลแก่
บุคลากรที่มีผลงานการเลื่อนขั้นตาแหน่งงาน หรือ ทาคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
1.6 ด้ านการจัด การกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก โดยข้อที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คื อ
สถานศึกษามีการดาเนินการกับบุคลากรที่กระทาผิดจรรยาบรรณ รองลงมา คือ สถานศึกษามีการออกแบบ มีการ
บริหารจัดการและปรับปรุงระบบงานเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้องค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายในอนาคต
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษามีการนานวัต กรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงกระบวนการทางาน
1.7 ด้ านผลลั พ ธ์ โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก โดยข้อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ สถานศึ ก ษามี
บุคลากรที่มีความพึ งพอใจต่อสถานศึกษาในการดาเนิ นงานทุ ก ๆ ด้าน รองลงมา คือ สถานศึกษามีวิธีการพัฒ นา
บุคลากรและผู้นาองค์กร รวมถึงมีการวัดประเมินผลที่ชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาได้รับความ
ผูกพันของผู้เรียน ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มด้านความผูกพันของผู้เรียนเป็นไปในด้านบวก
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตาม ตาแหน่งและระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์ทางานในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกันทุกด้าน
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้อานวยการ
สถานศึกษา และครูโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยและนาเสนอ
ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. สภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา และครู
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านผลลัพธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการนาองค์กร
และ ด้านการจัดการกระบวนการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 19 ต้องมีครูและบุคลากรที่ช่วยทางานและสร้างคุณค่าต่อผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น การที่
จะทาให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีความตั้งใจจริงในการจัดการระบบงาน การ
เรียนรู้ของครูและบุคลากรทางศึกษา ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะทาให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจ
สถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ทศพล เกียรติเจริญผล และคณะ (2552) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของ
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ยุทธศาสตร์การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ที่มีต่อกระบวนการพัฒนานวัตกรรม พบว่า การบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ ด เสร็ จ เป็ น ปรัชญาการจั ด การศึ ก ษาที่ มี ส่ ว นประกอบที ส าคั ญ คื อ การมี ส่ ว นร่ว มของบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง
(involvement of employees) และทานอง ภูเกิดพิมพ์ (2551) ได้กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการทา
งานร่วมกันเพื่ อให้ บรรลุวัตถุป ระสงค์ ขึ้นอยู่กับ สภาพความคิด ความเชื่อและความยึดมั่น ของแต่ละบุค คล แต่ล ะ
หน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับกาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย โดยการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสาคัญใน
การเสริมสร้างพลังการทางานร่วมกันเป็นกลุม่ (Teamwork) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอัญชลี ประกาย
เกี ยรติ (2554) ได้ ศึก ษาเรื่อ ง การบริห ารคุ ณ ภาพการศึก ษาสู่ค วามเป็ น เลิศ ของโรงเรียนสตรีวัด อัป สรสวรรค์ โดย
ประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศของบัลดริจ พบว่า 1) ระดับคุณภาพของการดาเนิน
การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดา
เนิ นการที่ เป็น เลิ ศของ บั ลดริจ มีระดั บคุ ณ ภาพอยู่ในระดั บดี มาก 2 องค์ ประกอบ และมีคุ ณ ภาพอยู่ในระดั บดี 4
องค์ประกอบ องค์ประกอบหลักที่ 1 การนาองค์กร องค์ประกอบหลักที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบหลัก
ที่ 5 การมุ่งเน้นครู และบุคลากร องค์ประกอบหลักที่ 3 การมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์ประกอบหลักที่
6 การจัดการกระบวนการ องค์ประกอบหลักที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 2) ผลลัพธ์การดาเนิน
งานของการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ พบว่าในภาพรวมมีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ด้านครูมีคุณภาพในระดับดีมาก และด้าน
บริหารจัดการมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 3) ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์พบว่า ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลากร และด้านคุณภาพผู้เรียน สาหรับความพึง
พอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากทุกข้อรายการของการประเมิน
2. เปรียบเทียบสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตาม ตาแหน่งและระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมีภารกิจด้านอื่น ๆ นอกจากด้านการจัดการเรียนการสอน ในฐานะโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
จะมีกิจกรรมตามนโยบายอยู่เป็นประจาซึ่งในเชิงบริหารถือว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
ทักษะชีวิต แต่ข้าราชการครูระดับ ชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลายเป็ นผู้ ที่มุ่งมั่น ในการให้ ความรู้เกี่ยวกับ สาขาที่ ตนเอง
รับผิดชอบ ดังนั้นการปฏิบัติในเชิงบริหารดังกล่าวก็อาจทาให้ครูผู้สอนที่มุ่งมั่นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพียง
อย่างเดียวมีทัศนคติที่แตกต่างไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณระพี คูธนะวนิชพงษ์ (2559) ที่วิจัยเรื่อง การบริหาร
จัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล: กรณีศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของ 3 กลุ่มประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2) ข้าราชการครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และ 3) ข้าราชการครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเมื่อจาแนกตามตาแหน่งหน้าที่พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการจัดการกระบวนการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่
โดยวิธีวิธีเชฟเฟ่ (Sheffe/ test) พบว่า ความคิด เห็ นของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแตกต่างกับข้าราชการครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วน ประสบการณ์ ทางานในสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกันทุกด้าน ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้อานวยการสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์สูง
กว่าจะมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารคุณภาพการศึกษามากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย อุไร หัตถประดิษฐ์ และ
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คณะ (2560) ได้ศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ พบว่าไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทางานใน
สถานศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลงานวิจัยของ ปิยพันธ์ ศิริรักษ์ และคณะ
(2563) ที่ศึกษา การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 พบว่าผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ จาแนก
ตามต าแหน่ งหน้ า ที่ แ ละจ าแนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา พบว่ า โดยภาพรวมมี ค วามเห็ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น จ าแนกตาม
ประสบการณ์ พบว่า โดยภาพรวมมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผู้อานวยการสถานศึกษาควรดาเนินการพัฒนาด้านการนาองค์กรเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีในการชักจูงให้
บุคลากรช่วยกัน กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก มีวิธีการ
สื่อสารกับบุคลากรเพื่อให้ทราบและเกิดการยอมรับในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่าง
หลากหลายรูปแบบ และเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานและให้โรงเรียนมีการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
2. ผู้บริหารโรงเรียนควรหาวิธีการสร้างความรู้และความเข้าใจอันดีในการบริหารจัดการระบบคุณภาพให้กับ
บุคลากรมากขึ้น ผลจะนามาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาการประสานงานและการดาเนินงานของโรงเรียนได้มากขึ้น
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการกับปัญหาด้านความรู้ภายในโรงเรียน เพื่อให้
เกิดการทางานที่เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพครู เพื่อหาแนวทางพัฒนาการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพ นธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างสมบูรณ์ และภาคภูมิใจโดยได้รับ ความเมตตา เอาใจใส่ให้
คาแนะนาตรวจแก้ไขและติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ชุติมา
พรหมผุย อาจารย์ที่ปรึกษา ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณครอบครัวใจวงค์ รวมทั้งญาติมิตรทุกคน ที่ให้คอยดูแลเอาใจใส่ให้กาลังใจในการทาวิทยานิพนธ์
มาโดยตลอด จนผู้วิจัยสาเร็จการศึกษา คุณค่าอันพึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบแด่บุญคุณบิดา มารดา และขอ
มอบไว้ต ลอดจนคณาจารย์ คณะศึ กษาศาสตร์ วิท ยาลั ย นครราชสี มา ที่ ค อยช่ วยเหลือ การประสานงานจนสาเร็ จ
การศึกษาในปัจจุบัน
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