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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครูและ

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 2.เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19  จ าแนกตามต าแหน่ง 
ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 19  จ านวน  310  คน   

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 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)  ได้ค่าความช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
ทั้งฉบับ 0.94  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ท้ังหมด 310 ฉบับ   

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติ t – test  ( Independent  Sample) และ F - test (One 
– way ANOVA)  เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)  

ผลการวิจัย พบว่า  สภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา  และ
ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19    โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุด คือ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  รองลงมา คือ ด้านผลลัพธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
การน าองค์กร กับ ด้านการจัดการ 
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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  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
   การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาด้านต่างๆของมนุษยชาติทั้งในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทุกประเทศต้องจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ของ
โลกในแต่ละยุคสมัยดังนั้นกระบวนการศึกษาจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้การศึกษานั้นบรรลุผล
ส าเร็จและสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง โดยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพจึงจ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีรูปแบบและวิธีการบริหารงานให้เกิดคุณภาพในทุกด้าน ระบบการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรตามแนวคิดมัล
คอม บัลดริดจ์(Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่ได้สร้างขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงและมุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างความ
ตระหนักในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเช่นประเภทการศึกษาผู้ตรวจสอบและผู้รับรางวัลจะถูกเลือกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่
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กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปรับปรุงในระบบปฏิบัติการมีองค์ประกอบส าหรับองค์กรการศึกษาไว้ 7 หมวด ซึ่ง
ระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่องค์การบรรลุ ดังนี้ (1) ด้านการน าองค์กร(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 มีการน าการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) มาใช้
ในองค์กร เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพในทุกๆ ด้าน ทุกๆ กิจกรรม ทุกๆขั้นตอนขององค์กร โดยที่ทุกคนใน
องค์กรมีส่วนร่วม เป็นการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น ท าให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ล ด
ข้อผิดพลาดในระบบการท างาน ผลที่ได้รับจากการน าTQM มาใช้ในองค์กรนั้น จะท าให้สินค้าหรือการบริการมีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น ลดจ านวนของเสียหรือจุดผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้ต้นทุนลดลงและหมายถึงก าไรที่เพิ่มขึ้นซึ่งหาก
สินค้าหรือบริการมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจะท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของ
สินค้าหรือการบริการ เกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์จากฐานลูกค้าที่มีอยู่และสามารถเพิ่มฐานลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ใน
อนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้องค์กรสามารถอยู่รอดในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเป็นกลไกส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนคุณภาพของคนที่เป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 1) 
  กระบวนการของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การที่กล่าวมานั้นเป็นหลักการส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนน ามาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้บริหารจัดการภายในสถานศึกษาของตน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทั่ว
ทั้งสถานศึกษา ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายงาน จนถึงผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
กันและกันในทุกข้ันตอน รวมถึงระบบการบริหารจัดการที่ผู้บริหาร เป็นก าลังส าคัญในการผลักดันกระบวนการดังกล่าว 
โดยมีเป้าหมายหลักคือ การสร้างความพึงพอใจต่อผู้ปกครองและผู้รับบริการการสร้างหรือพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
ตลอดจนความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการภายในอันส่งผลส าเร็จต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาดังนั้น 
สถานศึกษาเอกชนต้องมีกระบวนการในการบริหารงานด้านต่างๆ โดยผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและ
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้องมีการสรรหาที่ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ ความ
ช านาญเฉพาะด้าน ช่วยบริหารจัดการให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จตามความมุ่งหวัง และต้องมีวัฒนธรรมองค์การ
ที่ชัดเจน เป็นแบบแผนปฏิบัติที่ทุกคนมีส่วนร่วม สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งวัฒนธรรมจะเป็นแนว
ทางการปฏิบัติตนของบุคลากรอันเป็นแบบอย่างท่ีดี และเอื้อประโยชน์ต่อความส าเร็จของสถานศึกษาในภาพรวม  
  ดังนั้นการน าระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรพัฒนาหน่วยงานปรับปรุง
กระบวนการท างานและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรนั้นจึงถือว่าเป็นความท้าทายและเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรถือว่า
เป็นปัจจัยน าความส าเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ทุกคนในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีองค์กรมีผลประกอบการที่ดีและ
มีการบริหารที่เป็นเลิศจากความเป็นมาของปัญหาการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 19  จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 19เพราะถ้าสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19  สามารถบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพแล้วย่อมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
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ส่งผลให้นักเรียนได้บรรลุผลตามความมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประชาชน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 19 
  2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 19 จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน  และระดับการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ ครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19  ปีการศึกษา 2562  
จ านวน 2,138 คน ประกอบด้วย  ครู จ านวน 2,060 คน และ ผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
จ านวน 52 คน และรองผู้อ านวยการ จ านวน 26 คน รวมเป็น จ านวน  78  คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต  
19 โดยวิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) เป็นการ
สุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 327 คน โดยผู้วิจัยเก็บจากผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ จ านวน 52 คน และรองผู้อ านวยการ จ านวน 26 คน จ านวน 78 คนและ ครู จ านวน 249 คน 
  3.2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ตามโครงสร้างของเนื้อหา แล้วจึงน าค าถามได้จากการ
ตรวจสอบ น ามาสร้างแบบสอบถาม สภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 19 โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอนดังนี ้

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  ต าแหน่ง   
ประสบการณ์ในสถานศึกษา ระดับการศึกษา ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดับสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิค-เอิร์ท(Likert) โดยแต่ละข้อก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนน 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา 
3.3 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

          ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้น ดังต่อไปนี้ 
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3.4.1 ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ถึงผู้อ านวยการสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 19 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 19 

3.4.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์ไปยังผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 19  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล คณะศึกษาศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา แล้วน ามาวิเคราะห์โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ โปรแกรมส าเร็จทางคอมพิวเตอร์การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ทดสอบค่าที  (t – test  แบบ  Independent  Samples)  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้  F – test 
(One – way ANOVA)  ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 
สรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา  
และครูโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19    ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

1. สภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา  และครูโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19    โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  รองลงมา คือ ด้านผลลัพธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการน าองค์กร  และ 
ด้านการจัดการกระบวนการ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ผลการวิจัยพบว่า 

  1.1 ด้านการน าองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสร้างความมั่นใจว่ามีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  
รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดย
มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการระบุสิ่งที่ต้องท าในการ
ตั้งความคาดหวังต่อผลการด าเนินการ  

  1.2 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
สถานศึกษามีการถ่ายทอดแผนเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร  รองลงมา คือ สถานศึกษามีการรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
สถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการบรรลุผล  

 1.3 ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตลอดจนการรับรู้ถึงผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการตลอดจนความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกันเครือข่ายต่าง  ๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ สถานศึกษามีระบบการบริหารความไม่พึงพอใจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งนักเรียนศิษย์
เก่า บุคคลทั่วไป  
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1.4 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษามีวิธีการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการท างานและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานไปยังหน่วยงานอื่น  ๆ รองลงมา คือ สถานศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานไป
จัดล าดับความส าคัญเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถานศึกษา  

1.5 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรผูป้ฏิบัตงิาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือ สถานศึกษามีการประเมินขีดความสามารถและอัตราของก าลังบุคลากรที่มีอยู่   รองลงมา คือสถานศึกษามีการ
สนับสนุนให้บุคลากรมีการท างานที่ให้ผลการด าเนินงานที่ดีกับสถานศึกษามีระบบการยกย่องเชิดชูและให้รางวัลแ ก่
บุคลากรที่มีผลงานการเลื่อนข้ันต าแหน่งงาน หรือ ท าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  

          1.6 ด้านการจัดการกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
สถานศึกษามีการด าเนินการกับบุคลากรที่กระท าผิดจรรยาบรรณ รองลงมา คือ สถานศึกษามีการออกแบบ มีการ
บริหารจัดการและปรับปรุงระบบงานเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้องค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายในอนาคต   
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษามีการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่  ๆ มาใช้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน  

1.7 ด้านผลลัพธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  สถานศึกษามี
บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษาในการด าเนินงานทุก  ๆ ด้าน  รองลงมา คือ สถานศึกษามีวิธีการพัฒนา
บุคลากรและผู้น าองค์กร รวมถึงมีการวัดประเมินผลที่ชัดเจน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาได้รับความ
ผูกพันของผู้เรียน ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มด้านความผูกพันของผู้เรียนเป็นไปในด้านบวก 

2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19  จ าแนกตาม ต าแหน่งและระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกันทุกด้าน 
 
อภิปรายผล  
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  และครูโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19   ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยและน าเสนอ
ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. สภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา  และครู 
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 19    โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  รองลงมา คือ ด้านผลลัพธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการน าองค์กร
และ ด้านการจัดการกระบวนการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 19 ต้องมีครูและบุคลากรที่ช่วยท างานและสร้างคุณค่าต่อผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น การที่
จะท าให้ได้ผลลัพธ์ท่ีมีคุณค่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีความตั้งใจจริงในการจัดการระบบงาน การ
เรียนรู้ของครูและบุคลากรทางศึกษา ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะท าให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจ
สถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ทศพล เกียรติเจริญผล และคณะ (2552) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของ
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ยุทธศาสตร์การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ที่มีต่อกระบวนการพัฒนานวัตกรรม พบว่า การบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ เป็นปรัชญาการจัดการศึกษาที่มีส่วนประกอบทีส าคัญ  คือ การมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(involvement of employees) และท านอง ภูเกิดพิมพ์ (2551) ได้กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการทา
งานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขึ้นอยู่กับสภาพความคิด ความเช่ือและความยึดมั่นของแต่ละบุคคล แต่ละ
หน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับกาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย โดยการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจส าคัญใน
การเสริมสร้างพลังการทางานร่วมกันเป็นกลุม่ (Teamwork) นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอัญชลี ประกาย
เกียรติ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์โดย
ประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศของบัลดริจ พบว่า 1) ระดับคุณภาพของการดาเนิน
การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดา
เนินการที่เป็นเลิศของ บัลดริจ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2 องค์ประกอบ และมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 4 
องค์ประกอบ องค์ประกอบหลักท่ี 1 การน าองค์กร องค์ประกอบหลักท่ี 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบหลัก 
ที ่5 การมุ่งเน้นครู และบุคลากร องค์ประกอบหลักท่ี 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 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19  จ าแนกตาม ต าแหน่งและระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมีภารกิจด้านอื่น ๆ นอกจากด้านการจัดการเรียนการสอน ในฐานะโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
จะมีกิจกรรมตามนโยบายอยู่เป็นประจ าซึ่งในเชิงบริหารถือว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
ทักษะชีวิต แต่ข้าราชการครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาที่ตนเอง
รับผิดชอบ ดังนั้นการปฏิบัติในเชิงบริหารดังกล่าวก็อาจทาให้ครูผู้สอนที่มุ่งมั่นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพียง
อย่างเดียวมีทัศนคติที่แตกต่างไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณระพี คูธนะวนิชพงษ์ (2559) ที่วิจัยเรื่อง การบริหาร
จัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของ 3 กลุ่มประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2) ข้าราชการครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
และ 3) ข้าราชการครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการจัดการกระบวนการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่
โดยวิธีวิธีเชฟเฟ่ (Sheffe/ test) พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแตกต่างกับข้าราชการครู
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วน ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกันทุกด้าน  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์สูง
กว่าจะมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารคุณภาพการศึกษามากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย  อุไร หัตถประดิษฐ์ และ
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คณะ  (2560) ได้ศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่าไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การท างานใน
สถานศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผลงานวิจัยของ ปิยพันธ์ ศิริรักษ์ และคณะ 
(2563) ท่ีศึกษา  การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25  พบว่าผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ จ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าที่และจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  พบว่า โดยภาพรวมมีความเห็นไม่แตกต่างกันจ าแนกตาม
ประสบการณ์ พบว่า โดยภาพรวมมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาด้านการน าองค์กรเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีในการชักจูงให้

บุคลากรช่วยกัน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก มีวิธีการ
สื่อสารกับบุคลากรเพื่อให้ทราบและเกิดการยอมรับในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่าง
หลากหลายรูปแบบ และเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานและให้โรงเรียนมีการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

2. ผู้บริหารโรงเรียนควรหาวิธีการสร้างความรู้และความเข้าใจอันดีในการบริหารจัดการระบบคุณภาพให้กับ
บุคลากรมากขึ้น ผลจะน ามาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาการประสานงานและการด าเนินงานของโรงเรียนได้มากขึ้น  
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการกับปัญหาด้านความรู้ภายในโรงเรียน  เพื่อให้
เกิดการทางานท่ีเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
     1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพครู เพื่อหาแนวทางพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
      2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนสงักัดส านักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19   
 
กิตติกรรมประกาศ  
             วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างสมบูรณ์และภาคภูมิใจโดยได้รับความเมตตา  เอาใจใส่ให้
ค าแนะน าตรวจแก้ไขและติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ชุติมา 
พรหมผุย อาจารย์ที่ปรึกษา ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณครอบครัวใจวงค์ รวมทั้งญาติมิตรทุกคน ท่ีให้คอยดูแลเอาใจใส่ให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์
มาโดยตลอด จนผู้วิจัยส าเร็จการศึกษา  คุณค่าอันพึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ขอมอบแด่บุญคุณบิดา มารดา และขอ
มอบไว้ตลอดจนคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่คอยช่วยเหลือการประสานงานจนส าเร็จ
การศึกษาในปัจจุบัน 
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