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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามเพศ  ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู
กลุมตัวอยางเปนผูบริหารจํานวน 207 คน  จําแนกเปนเพศชาย  103  คน  และเพศหญิง 104  คน    
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม     การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานใชคาเฉลี่ย     
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คารอยละ และการทดสอบสมมติฐานใช คาที (t-Test)   และคาเอฟ  (F-Test) 
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

  โดยภาพรวมระดับการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู
ในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยตามคะแนนระดับการ
จัดการคุณภาพ ไดดังนี้  ดานการจัดสภาพการเรียนรู  ดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การทํางาน      ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ดานการเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ  
และดานการปรับปรุงอยางตอเนื่อง   

       จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาโดยภาพรวมผูบริหารชายกับหญิงมีการจัดการ
คุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีเพียง 2  
ดาน ที่ผูบริหารชายกับหญิงมีการจัดการคุณภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก ดาน
การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน และการจัดสภาพการเรียนรู โดยผูบริหารเพศ
หญิงมีการจัดการคุณภาพใน 2 ดานนี้ มากกวาผูบริหารเพศชาย 
        ในสวนของประสบการณและขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดาน ผูบริหารที่
มีประสบการณการทํางานตางกัน และผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มกีาร
จัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study level of quality management of school 

administrators under Bangkok Metropolitan Administration and to compare quality management 

of school administrators according to gender, working experience and school size.  The sampling 

group is 207 school administrators, 103 males and 104 females. The data were collected by 

questionnaire.  Mean, Standard Deviation, Percentage, t-Test and F-Test (ONE WAY ANOVA) 

were used to analyze the data.  The outcomes of this study are shown as follows: 

        The overall level of quality management of school administrators under Bangkok  

Metropolitan Administration was at medium level.  When we considered in each part by ranking 

from high to low score of quality management; there were Learning Environment Management, 

Participation of all Stakeholders, Human Resource Development, Customer Satisfaction and 

Continuous Improvement.    
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 According to the findings of hypothesis testing, the quality management of school 

administrators of male was not significantly different from those of female administrators at .05 

significant level, but when we considered in each part, there were 2 parts which were different at 

.05 significant level; they were Participation of all Stakeholders and Learning Environment 

Management.  For working experience and school size, overall and each part, quality 

management of school administrators with different working experiences and with different 

school sizes were not different at .05 significant level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1    
ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่   7   มีการขยายตัวดานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ในอัตราสูงขึ้น อยางไรก็ตาม   การเติบโตที่ผานมานั้นยังอยูบนพื้นฐานความไมสมดุลของ                    
การพัฒนา  เนื่องจากมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในประเทศอยางสิ้นเปลือง ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณลดลง  ขณะเดียวกันก็มีการพึ่งพิงเงินทุน  เทคโนโลยี       และตลาด
ตางประเทศสูงขึ้น ในสวนของคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนไทยโดยรวมนั้นดีขึ้นในเชิงปริมาณ
เทานั้น แตยังคงมีปญหาในเรื่องความไมเทาเทียมกัน รวมทั้งปญหาเรื่องคุณภาพของคน คุณภาพ
ของการศึกษาซึ่งยังลาหลัง  นอกจากนี้ ระบบการบริหารงานโดยรวมยังขาดประสิทธิภาพและ      
ไมสามารถปรับกระบวนการไดทันตอการเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2543: 7-16)   จึงมีการปฏิรูปความคิดและคุณคาใหม มุงเนนให
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  โดยใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการชวยพัฒนาใหคนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8  ไดพัฒนาอยางตอเนื่องมาสู
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2544: 32-38) ซ่ึงมีความเดนชัดขึ้นในเรื่องของการพัฒนาประเทศโดยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคน มีวิสัยทัศนคือ  “การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย”  เปนการ
พัฒนาแบบองครวมโดยยึดคนเปนศูนยกลาง และพัฒนาไปอยางมีดุลยภาพ ในทุก ๆ ดาน เสริมสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมที่พึงประสงค  สรางโอกาสใหคนไทยคิดเปนทําเปน รูวิธีคิดอยางมีเหตุผล      
มีการเรียนรูตลอดชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี   
รูจักคุณคา และรักษาเอกลักษณความเปนไทย สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปญญา
ทองถ่ินมาผสมผสานใหเกิดความสมดุล    สรางโครงสรางฐานเศรษฐกิจที่เขมแข็ง  ทั้งเสริมสราง
ฐานความรูทางดานวิทยาศาสตร   เทคโนโลยี   เพื่อสามารถแขงขันกับเศรษฐกิจและสังคมยุคโลกา
ภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเวทีโลก      
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จากความตระหนักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ รวมทั้งยกระดับความเปนอยูของ    
คนไทยดังกลาว รัฐจึงรางแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 เพื่อเปนการปฏิรูปการศึกษาโดยเนนผูเรียน 
เปนศูนยกลาง  และผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ใหสามารถเปนมนุษยที่สมบูรณ  เกง ดี มีความสุข  
ซ่ึงสอดรับกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  ที่เนนการพัฒนาคุณภาพคนเปน
หลัก    กระบวนการพัฒนาคนไดอาศัยการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ           
มีภูมิปญญา และภูมิธรรม   ใหมองเห็นประโยชนสวนรวม     ตลอดจนขจัดความเห็นแกตัวลง 
(เชาวศิลป  จินดาละออง, 2544 :16-18)  

   เพื่ อ ให ก ารจั ดการศึ กษา เปนไปอย า งมี ประสิท ธิภาพและ เอกภาพ    ทาง
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ    หลักเกณฑ     และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  เพื่อเปนแนวทางในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและประเมิน
คุณภาพภายนอก     ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง (สํานักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2546 :1-2)  ทั้งนี้ การประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนจึงเปนบุคคลที่มีบทบาท 
มีความสําคัญในการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   ดังนั้น สมศ. จึงไดกําหนดเกณฑ
มาตรฐานผูบริหารไววา  ผูบริหารตองมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความเปนผูนํา  มีการ
จัดองคกร โครงสรางและการบริหารอยางเปนระบบครบวงจรรวมทั้งมีการบริหารงานบุคคลอยางมี
คุณภาพ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสม
กับผูเรียนและทองถ่ิน และมีการบริหารจัดการที่เปนการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ใหคําปรึกษา แนะนํา  ตลอดจนกํากับติดตามใหการดําเนินงานเปนไป
ตามแผน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการปรับปรุงการบริหารอยางตอเนื่อง (มาตรฐานและ  
ตัวบงชี้รอบที่สอง, 2548: 20-26) 

จากการวิเคราะหปญหาการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  โดยเปรียบเทียบกับบาง
ประเทศที่มีการใชงบประมาณดานการศึกษาคอนขางสูง ในระดับเดียวกับประเทศไทย  พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนของประเทศไทย  มักจะมีปญหาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการที่ขาด
ประสิทธิภาพ   เชน  ปญหาเกี่ยวกับดานการบริหารการจัดการที่ขาดการตอบสนองความตองการ
และความจําเปนของลูกคา ไดแก นักเรียน ผูปกครองและชุมชน และขาดความตอเนื่องในการ
ติดตาม ควบคุม และประเมินผล   ขาดการออกแบบวิธีการเรียนการสอน สภาพการเรียนการสอน
ไมเหมาะสม  ไมมีระบบรับคํารองเรียนของลูกคา  ขาดการมีสวนรวม โดยเฉพาะการทํางานเปนทีม   
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และที่สําคัญขาดการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544 : 7)     นอกจากนี้  ยังมีปญหาเกี่ยวกับการจัดสภาพการเรียน
การสอน   (วรภัทร ภูเจริญ, 2541: 24)   ปญหาดังกลาว สามารถแกไขไดโดยการใชการจัดการ
คุณภาพในการบริหาร    ทั้งในดานการใชหลักการแบบมีสวนรวม     การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
การตอบสนองความตองการของลูกคา (Kaufman and Zahn,1993 : 37-44 ; Crosby, Retrieved 
2006, January, 20) และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพท่ีเรียกวาประโยชนสูง ประหยัดสุด 
(Packard, Retrieved 2006, February 4)  การสรางความมั่นใจในมาตรฐาน ลดการสูญเสียของเวลา 
ปฏิบัติงานใหทันเวลา ตรงความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน  โดยใชการบริหารเชิง
ระบบที่สรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในหนวยงานและลูกคาใหเกิดความมั่นใจในการบริการ
ที่มีคุณภาพ (Murgatroyd and Morgan, 1993: 59-60)  รวมทั้งยังชวยปฏิรูปการเรียนรูสู Student 
Centered ใชวิธีการบริหารแบบมีสวนรวมกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน (Shipe, 1998: 46) 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ. 2545  ที่ใชการมีสวนรวม    และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  การใชยุทธศาสตร ในการปฏิรูป
การศึกษาที่มีการเนนการบริหารและการจัดการโดยเนนการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544: 234) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Downey, 
Frase  and Peter  (1994: 13-14)  ที่ใชการจัดการคุณภาพโดยเนนคุณคาของระบบ มุงหวังใหองคกร
บรรลุวัตถุประสงคโดยใชความรูความสามารถสรางความสัมพันธกับคนในองคกร สามารถ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทํางานไดอยางเหมาะสม  

จากที่กลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนนั้นยังประสบปญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมในการจัดการคุณภาพของโรงเรียน     ผูวิจัยเห็นวา หนวยงานที่สําคัญในระดับของการ
จัดการศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ก็คือ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบงาน
ดานการศึกษาตลอดจนจัดการศึกษาในระบบของกรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 
430 โรงเรียน ตั้งกระจายอยูในทุกพื้นที่เขตปกครองของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหการศึกษาแก
เยาวชนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2548 มีจํานวนนักเรียนทั้งส้ิน 
348,209 คน (กองวิชาการ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2548) ซ่ึงนับเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ ที่รวมนักเรียนไวในพื้นที่เดียวกันอยางเปนกลุม
มากที่สุด    นอกจากนี้  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร   กําลังอยูในระหวางการปฏิรูป
การศึกษา   และพัฒนาคุณภาพการศึกษา   เพื่อ เขา สูมาตรฐานในระดับคุณภาพที่ สูงขึ้น             
(หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2548: 26)  ทั้งระดับมาตรฐานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครและของชาติ    
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ผลของการตรวจสอบทบทวนคุณภาพของกรุงเทพมหานคร และผลการประเมินจาก
ภายนอกในรอบที่ผานมา ทําใหกรุงเทพมหานครไดขอมูลที่แสดงใหเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานครยังมีระดับการจัดการคุณภาพในแตละดานแตกตางกัน เชน ดานการบริหาร
จัดการ ดานการจัดกระบวนการเรียนรู  ดานการมีสวนรวมของผูรับบริการทางการศึกษา  เปนตน  
ดังนั้น จึงจําเปนตองดําเนินการเรงรัด สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่อง ใหอยูในระดับคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายดาน
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ “เรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตาม
หลักการพระราชบัญญัติแหงชาติ และสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
ตามระบบการประกันคุณภาพ  โดยพัฒนาผู เ รียนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด 
ความสามารถ และความดีงาม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน  การจัดฝกอบรมผูบริหารโรงเรียน และการฝกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ   
การใหรางวัลแกครูดีเดน  เปนตน  (หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2548)   
จากปญหาดังกลาว  ทําใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพราะเห็นวาผูบริหารโรงเรียนนั้นเปนองคประกอบสําคัญที่สุดที่จะนําให
การบริหารโรงเรียนประสบผลสําเร็จ (วรภัทร ภูเจริญ, 2541: 3) ซ่ึงผูบริหารที่มีการจัดการคุณภาพที่
ดี จะชวยเสริมใหการบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถที่จะนําโรงเรียน
ไปสูมาตรฐานในระดับคุณภาพดังกลาวขางตน อีกทั้ง งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังไมปรากฏวาไดมีมากอน  ดวยเหตุผลทั้งหมดที่กลาวมา
นี้ จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

 
1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาระดับการจดัการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2  เพื่อเปรยีบเทียบการจดัการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จําแนก
ตามเพศ  ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู 
 
1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 1.3.1  ผูบริหารชายกับหญิงมีการจัดการคณุภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 
 1.3.2 ผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีการจัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
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 1.3.3 ผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีการจัดการคุณภาพในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 
  1.4.1 ขอบเขตของเนื้อหา ไดแก การจัดการคุณภาพในโรงเรียน โดยยึดหลักทฤษฎีการจัดการ
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) มาเปนกรอบความคิดในการวิจัย มขีอบเขต 5 ดาน 
ดังนี้   
  1.4.1.1  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
  1.4.1.2  การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ     
  1.4.1.3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
  1.4.1.4  การเปดโอกาสใหบคุลากรมีสวนรวมในการทํางาน 
  1.4.1.5  การจัดสภาพการเรยีนรู 
  1.4.2   ประชากรและตวัอยาง 
  1.4.2.1 ประชากร  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เปดสอนทั้งระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาของ           
ปการศึกษา   2548   รวมจํานวนทั้งสิ้น 430 คน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 118 คน 
ขนาดกลาง 138 คน และขนาดใหญ 174 คน 
  1.4.2.2 ตัวอย าง   ไดแก   ผูบ ริหารโรงเ รียนที่ปฏิบัติงานอยู ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เปดสอนทั้งระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาของ           
ปการศึกษา 2548 รวมจํานวนทั้งสิ้น 207 คน ซ่ึงไดมาดวยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random 
Sampling)    ตามสัดสวนประชากร  จากโรงเรียนขนาดเล็ก 57 คน   ขนาดกลาง 66 คน    และ 
ขนาดใหญ  84  คน  
 1.4.3  ตัวแปรที่ใชในการวิจยั 
  1.4.3.1  ตัวแปรอิสระ  จําแนกเปน 
          1)  เพศ   
                           1.  ชาย 
              2.  หญิง 
               2)  ประสบการณการทํางาน   
               1.  ประสบการณนอย  (นอยกวา 8 ป ) 
                     2.  ประสบการณปานกลาง   (ตั้งแต 8-15 ป) 
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                     3.  ประสบการณมาก (มากกวา 15 ป) 
               3)  ขนาดของโรงเรียน  
                     1.  ขนาดเล็ก   (โรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 400 คน)   
                     2.  ขนาดกลาง (โรงเรียนที่มีนักเรียน 401-800 คน) 
                     3.  ขนาดใหญ(โรงเรียนที่มีนกัเรียนมากกวา 800 คน) 
  1.4.3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  การจั ดการคุณภาพของผู บ ริหารโรง เรี ยนสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร 5   ดาน ดังนี้ คือ 
               1)   การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
                 2)   การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ     
                 3)   การพัฒนาทรพัยากรมนษุย  
               4)   การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน 
               5)   การจัดสภาพการเรียนรู 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย    

  สําหรับงานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของผูบริหาร
โรงเรียนโดยเปรียบเทียบตัวแปรอิสระดานเพศ ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียนยัง
ไมเคยปรากฏวาไดมีมากอน  จากผลงานวิจัยของทานอื่น ๆ คือ ดานเพศ ประสบการณการทํางาน  
ศึกษาจากแนวคิดของวันทนีย เรืองทรัพย (2540) ซ่ึงศึกษาสภาพและปญหาการตัดสินใจของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ และประสบการณการทํางานมี
อิทธิพลตอสภาพการใชกระบวนการในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน   สวนดานขนาด
โรงเรียน  ศึกษาจากแนวคิดของสุวรรณา รุทธานุรักษ  (2540) ศึกษาการบริหารเวลาของผูบริหาร
โรงเรียนประถมดีเดน สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกลาววา ปจจัยที่เปนองคประกอบสําคัญที่จะ
สงผลตอการดําเนินงานในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ  ก็คือ ความพรอมภายในโรงเรียน เชน 
สภาพแวดลอมของโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อพิจารณาในเรื่องของขนาดโรงเรียน 
   สรุปไดวา ตัวแปรอิสระขางตน คือ เพศ ประสบการณการทํางาน และขนาดของ
โรงเรียน เปนปจจัยสําคัญซึ่งสงผลตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   

  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนด เพศ ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน เปนตัว
แปรอิสระ  สวนดานตัวแปรตาม ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาทั้งหลาย ไดแก Kaufman 
and Zahn (1993) Murgatroyd and Morgan (1993) Downey, Frase and Peter (1994) และ Shipe 
(1998)  รวมทั้งแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาตามหลักการในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    
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พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวดที่ 1 ความมุงหมายและหลักการ   
มาตรา 8  การปรับปรุงการบริหารอยางตอเนื่องโดยยึดหลักการมีสวนรวม     มาตรา 9 การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล   มาตรา 22  การเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรา 24  การจัดสภาพการเรียนรู  
นอกจากนี้  ยังอาศัยแนวคิดเกณฑมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. ดานความสามารถในการบริหาร
จัดการ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA  มาประสานเปน
องคประกอบของการจัดการคุณภาพซึ่งประกอบไปดวย 5 องคประกอบ ไดแก การปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง    การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   การเปด
โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน  และ การจัดสภาพการเรียนรู  โดยพัฒนามาเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงมีลักษณะดังภาพประกอบตอไปนี้   
              ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
         
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1   กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

1. เพศ 

    1.1 ชาย 
    1.2  หญิง 

2. ประสบการณการทํางาน 
    2.1 นอยกวา 8 ป 
    2.2  8-15 ป 
    2.3 มากกวา 15 ป 
3. ขนาดโรงเรียน 
    3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 
    3.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
    3.3 โรงเรียนขนาดใหญ 

การจัดการคณุภาพของผูบริหารโรงเรียน   
1.  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
2.  การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสาํคัญ     
3.  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย  
4.  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 
    ในการทํางาน 
5.  การจัดสภาพการเรียนรู 
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1.5 นิยามศัพท    
   ผูบริหารโรงเรยีน หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  อาจารยใหญ   
ครูใหญ   หรือ ผูรักษาการในตําแหนงนัน้ ๆ  ที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่
เปดสอนทั้งระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

  การจัดการคุณภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารงานที่เกื้อหนุนใหการดําเนินงานของ
โรงเรียนเกิดคณุภาพ มี 5 ดาน ประกอบไปดวย การปรบัปรุงอยางตอเนื่อง การเนนผูรับบริการทาง
การศึกษาเปนสําคัญ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน 
และการจดัสภาพการเรียนรูที่เหมาะสม โดยมีความหมาย ดังตอไปนี ้

 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง หมายถึง  การแกไขหรือเปลี่ยนการดําเนินงานในโรงเรียน
ใหมีสภาพดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยการใชแนวทางของวงจรคุณภาพ ไดแก  การวางแผน     การ
ปฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบผลการปฏิบัติ   การแกไขปญหา  ในการปรับปรุงระบบการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน และการบริการ 

 การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคญั หมายถึง การใหความสําคัญแก นักเรยีน 
ผูปกครอง และชุมชน โดยการสํารวจความตองการและความจําเปนของผูรับบริการทางการศึกษา 
กําหนดเปาหมายความตองการรวมกันระหวางโรงเรียนกบัผูรับบริการทางการศึกษา  เพื่อใหบุคคล
ดังกลาวเกิดความมั่นใจและพึงพอใจ  

  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย หมายถึง  การวางแผนพัฒนาบุคลากร การฝกอบรม
บุคลากรอยางตอเนื่อง  การทํางานเปนทีม ตลอดจนการสงเสริมขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 

  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน หมายถึง การเปดโอกาสให ครู 
นักเรียน พนกังานที่ทํางานภายในโรงเรียน และผูปกครอง ชุมชน ที่อยูภายนอกโรงเรียน มีสวนรวม
ในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน การวางแผน การจัดกิจกรรม การประเมินผล ตลอดจนการ
เปนที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการโรงเรียน 

  การจัดสภาพการเรียนรู หมายถึง การพัฒนาสื่อการสอน จดับรรยากาศในชั้นเรยีนให
สอดคลองกับการเรียนการสอน ตลอดจนการเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมดวยการเนนนักเรียนเปน
สําคัญ  
        ประสบการณการทํางาน หมายถึง จํานวนปที่ปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร แบงเปน 3 ชวง  คือ  (1) ประสบการณนอย  หมายถึงมี
ประสบการณการทํางานนอยกวา 8 ป  (2) ประสบการณปานกลาง  หมายถึง  มีประสบการณการ
ทํางาน ตั้งแต 8-15 ป (3) ประสบการณมาก หมายถึง มีประสบการณการทํางานมากกวา 15 ปขึ้นไป 
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      ขนาดโรง เรี ยน  หมาย ถึง  จํ านวนนัก เรี ยนในโรง เรี ยนซึ่ งสํ านักการศึกษา              
กรุงเทพมหานคร ไดแบงเกณฑโรงเรียน โดยพิจารณาตามจํานวนนักเรียนออกเปน  3   ขนาด   คือ 
(1) ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 400 คน    (2) ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มี
นักเรียน 401-800 คน   (3) ขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 800 คน ขึ้นไป  

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ผลจากการวิจัย ทําใหทราบวาผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดการ
คุณภาพในโรงเรียนอยู ในระดับใด   ตลอดจนทําใหทราบวา   ผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มี  เพศ  ประสบการณการทํางาน และปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน 
มีการจัดการคุณภาพตางกันหรือไม อยางไร เพื่อนําผลที่ไดไปใชประโยชน ดังตอไปนี้  
 1.6.1   ผูบริหารโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของกับตนสงักัดในสํานักงานกรุงเทพมหานคร สามารถ
นําขอมูลที่ไดไปใชปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนในดานตาง ๆ  ตอไป 
 1.6.2  ผูที่เกี่ยวของของกรุงเทพมหานคร สามารถนําขอมูลไปพัฒนาการจัดการคุณภาพใน
โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน  โดยพิจารณาความแตกตางของผูบริหารในเรื่องของเพศ 
ประสบการณการทํางาน ตลอดจนขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู 
 1.6.3  นักวิชาการ นักการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ สามารถนําผลที่ไดไป
ประยุกตใชพัฒนาการจัดการคุณภาพในหนวยงาน องคกร หรือสังกัดตางๆ ของตน เพื่อใหเกิด
คุณภาพตอไป  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจยัเร่ืองการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  มีแนวคดิ  

ทฤษฎี  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ    โดยจะนําเสนอตามหัวขอตาง ๆ  ดังนี้  

       2.1  การจัดการคุณภาพ 
       2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพ 
       2.1.2  ความหมายของการจัดการคุณภาพ 
       2.1.3  วิวฒันาการของการจัดการคุณภาพ 
       2.1.4  การนําการจัดการคุณภาพมาใชในโรงเรียน 

       2.2  แนวคิดและองคประกอบของการจัดการคุณภาพดานการศกึษา   
          2.2.1  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
          2.2.2  การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ 
          2.2.3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
          2.2.4  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน 
          2.2.5  การจัดสภาพการเรียนรู 
       2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับผูบริหารกับการจัดการคุณภาพการศกึษา 

    2.3.1  แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับเพศ 
   2.3.2  แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับประสบการณ 
   2.3.3  แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับขนาดของโรงเรียน 
   2.4  งานวิจยัที่เกี่ยวของ  

            2.4.1  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับองคประกอบของการจัดการคุณภาพ 
    2.4.2  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับตัวแปรอิสระที่ศึกษา 
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2.1 การจัดการคุณภาพ 
   จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ผูวิจัยนําเสนอเกี่ยวกับหัวขอ แนวคดิ 
และทฤษฎีของการจัดการคุณภาพ  ความหมายของการจัดการคุณภาพ  วิวัฒนาการของการจัดการ
คุณภาพ    และการนําการจัดการคุณภาพมาใชในโรงเรียน ดังตอไปนี้ 
 
        2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพ 
   ตั้งแตทศวรรษ 1980   เปนตนมา   การคา   การเงินและการบริการขยายออกไปทัว่โลก 
อันเปนผลมาจากการติดตอส่ือสารที่สะดวกรวดเรว็  และการแขงขันทีท่วีความรุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้น          
จึงจําเปนที่องคกรตาง ๆ จะตองปรับตัวใหเขากับสถานการณโลก การปรับตัวที่สําคัญคือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร โดยการนําการจัดการคุณภาพมาใช      (เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2545: 1)  
แนวคดิในการจัดการคุณภาพพัฒนามาเปนระยะ ๆ จากการตรวจคณุภาพ (Inspection) ไปสูการ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) การควบคมุ
คุณภาพทัว่ทั้งองคกร (Total Quality Control: TQC) และการจัดการคณุภาพโดยรวม (Total Quality 
Management: TQM)    (Al-khalifa and Spinwall  อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2545: 1)  
   เหตุผลและปจจัยหลักที่ทําใหคุณภาพมีความสําคัญมากขึ้น คือ การแขงขัน ปจจุบัน
ประเทศไทยไดมีการนําการจัดการคุณภาพมาประยุกตใชในการบริหารจัดการการศึกษาในทุก
ระดับ   ปจจัยที่สําคัญในการเพิ่มคุณภาพการใหบริการทางการศึกษา ไดแก โรงเรียน ซ่ึงรวมถึง
ลักษณะทางกายภาพที่เอื้ออํานวยตอการศึกษา เชน อุปกรณการเรียนการสอน มาตรฐานของ
หองสมุด   การจัดกิจกรรม  และการเอาใจใสของครู  การมีสวนรวมของนักเรียนและผูปกครอง 
การมีสวนรวมของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค คือ ความกาวหนาทางการศึกษา
ของนักเรียน การเปนพลเมืองดี มีประโยชนตอสังคม (สุวรรณี แสงมหาชัย, 2539: 37)  
   ในยุคปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียน ควรมี
การปรับปรุงแนวคิดใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน  การบริหารจัดการตองเนน
คุณภาพ เพราะคุณภาพไมใชเปนเพียงปจจัยสําคัญในการแขงขัน แตยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
โรงเรียนอยูรอด  โรงเรียนที่บริหารไมดี ไมมีคุณภาพก็ไมสามารถอยูไดนาน เนื่องจากไมสามารถ
ดึงดูดและสรางความพอใจใหผูเรียนได  ดังนั้น การจัดการคุณภาพ จึงเปนพื้นฐานของการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารยุคใหม แทที่จริงการบริหารก็เปนวิชาชีพหนึ่ง  เพราะเปนการ
ทํางานที่ตองอาศัยวิชาความรู ความชํานาญ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักบริหารการศึกษา จําเปนตองเปนผู
ที่มีความรู และทักษะเกี่ยวกับศาสตรทางการบริหารจัดการ จึงจะสามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (จันทรานี สงวนนาม, 2545:12)   

11 
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   อยางไรก็ตาม การจัดการคุณภาพมีวิธีการใชที่หลากหลาย    ในปจจุบันแนวคิดการ
จัดการคุณภาพที่ใชกันอยางแพรหลายในองคกรตาง  ๆ   คือ   การจัดการคุณภาพโดยรวม           
(Total Quality Management :TQM) ซ่ึงหัวใจสําคัญของการจัดการคุณภาพโดยรวมอยูที่การจัด
กระบวนการตาง ๆ  เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ทุกคนในกระบวนการจะตองมีสวนรวม
ในการพัฒนา โดยมีผูบริหารระดับสูงเปนผูนํา และสนับสนุนแกทีมงาน (วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, 
2540: 165)   ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน ลูกคามีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงบอย ๆ  ดังนั้น 
ผูบริหารยุคใหมควรนําหลักการ  แนวคิด  การจัดการคุณภาพโดยรวม  มาบริหารงานโดยมุงการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา   โดยทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเปนหลัก  ไมวาจะเปนความ
ตองการจริง ๆ (Need) หรือ  ความคาดหวัง (Expectation)  ทั้งในปจจุบันและอนาคต ดังนั้น  การทํา
วิจัยเกี่ยวกับความตองการของลูกคาจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง (วรภัทร ภูเจริญ, 2541:12)  
   หนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทย ทั้งองคกรภาครัฐและเอกชนตางก็เริ่มตื่นตัวและ
พยายามพัฒนาคุณภาพในการทํางาน โดยผูบริหารในทุกองคกรตางตองการใหองคกรของตน
สามารถดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้ การดําเนินงานตามแนวคิดดานการจัดการคุณภาพ
โดยรวม มีนักวิชาการที่มีช่ือเสียงหลายทานไดใหแนวความคิดไว   สรุปดังนี้ 
   Kaoru Ishikawa เปนนักวิชาการที่มีช่ือเสียงดานคุณภาพชาวญี่ปุน ที่พัฒนา
แนวความคิด วรจรควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circles) หรือ QCC จนเปนที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ และแนวความคิดในการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Company-wide Quality 
Control) หรือ CWQC ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวม ในประเทศ
ตะวันตก Ishikawa มีแนวคิดวา การควบคุมคุณภาพเปนหนาที่ของพนักงานทุกคนที่จะตองรวมกัน
ปฏิบัติในการปรับปรุงผลงานขององคกร และเสนอแนะแนวทางในการควบคุมคุณภาพโดย
หลักการทางสถิติ  หรือที่เรียกวา 7 QC Tools (ณัฏฐพันธ เขจรนันทนและคณะ, 2546: 71)   ไดแก 

1) ผังเหตุและผังผล (Cause and Effect Diagrams) หรือผังกางปลา (Fish Bone 
Diagrams) 

2) การวิเคราะหพาเรโต (Pareto Analysis) 
3) แผนภาพ (Graph) 
4) แผนภูมแิทง (Histograms) 
5) แผนภูมกิารควบคุมกระบวนการ (Process Control Charts) 
6) แผนผังการกระจาย (Scatter Diagrams) 
7) รายการตรวจสอบ (Check List Sheets) 
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    William Edwards Deming  เปนบุคคลที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพใหกับระบบ
อุตสาหกรรมของญี่ปุนและอเมริกา มีการตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนเปดรับหลักการของ
การจัดการคุณภาพโดยรวม หลักการดังกลาวเปนที่รูจักดีในหมูนักวิชาการ และนักปฏิบัติทั้งใน
วงการธุรกิจและในวงการศึกษา เรียกวา Deming’s 14 Management Principles (อางถึงใน พันธศักดิ์ 
พลสารัมย, 2540: 21-22) มีรายละเอียด สรุปไดดังนี้ 

1) การกําหนดเปาหมายทีแ่นนอนเพื่อนําไปสูการปรับปรุงผลผลิตและการบริการ 
2) การยอมรับแนวคิดปรัชญาใหม ๆ ยอมรับแนวคิดของทุกคน ทุกฝายเปนลักษณะ

การตัดสินใจรวมกัน 
3) การยึดมั่นในหลักการพื้นฐานขององคกร ไมนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจเพิ่มเติม

มาใชปรับกระบวนการดําเนินงานขององคกร 
4) ยุติการตอบสนองแนวดําเนนิงานทางธุรกจิโดยใชเงินเปนหลัก และควรที่จะสนใจ 

ยอมรับ และสรางความเชื่อมั่นเพื่อใหลูกคาพอใจดานอื่น ๆ มากกวาเนนเฉพาะตวัเงิน 
5) ปรับปรุงระบบการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต และการ

บริการ 
6) จัดฝกอบรมใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
7) มุงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เพื่อสรางภาวะผูนําใหบุคลากรทํางานมี

ประสิทธิภาพขึ้น 
8) ขจัดความกังวล ความกลัวของพนักงานใหหมดไป เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิผล 
9) รวมกันทํางานเปนทีม สนับสนุนการทํางานรวมกนัระหวางหนวยงาน 
10) ยุติวิธีการสรางแรงจูงใจโดยใชคําขวัญที่เลิศหรู เพราะเปนการสรางแรงจูงใจที่

กระตุนใหทุกคนไปใหถึงเทานั้น แตไมบอกวิธีการกระทําใหถึงเปาหมาย ทําใหบุคลากรไมรูวิธีการ
ทํางานใหถึงเปาหมาย ไมสามารถพัฒนาคุณภาพได ดังนั้นจึงตองเนนวาการไปใหถึงเปาหมายจะทํา
อยางไร  

11) ขจัดการตั้งกฏเกณฑที่เปนตัวเลขหรือเปนปริมาณ เพราะจะทําใหบุคลากรมุงการ
ทํางานใหไดตามจํานวนที่ตองการโดยไมคํานึงถึงคุณภาพ 

12) ขจัดอุปสรรคที่มีผลตอความภาคภูมิใจในการทํางาน ทุกคนตองไดรับการเอาใจใส
อยางเทาเทียมกัน หลีกเลี่ยงการนําผลการประเมินในแตละปที่เนนดานลบ มาทําลาย หรือบ่ันทอน
ความมุงมั่นที่ตั้งใจทํางาน ควรกระตุนใหทุกคนใชความสามารถในการทํางานใหเต็มศักยภาพ 

13) สนับสนุนการศึกษาระยะยาวและการปรับปรุงตนเองของบุคลากร 
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14) ลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความสําเร็จโดยความรวมมือและความคิดเห็นที่ตรงกัน
ของทุกคน ทุกฝาย ในหนวยงาน ฝายบริหารจะตองใชยุทธวิธีที่เปนดานบวกมาใชดําเนินงานให    
บรรลุตามเปาหมาย 

Prof Dr. Noriaki Kano (อางถึงใน เนตรพัณณา ยาวิราช, 2546: 274) ผูเชี่ยวชาญดาน
การจัดการคุณภาพโดยรวมชาวญี่ปุน กลาววา การจัดการคุณภาพโดยรวม เปนเทคนิคการบรหิารขัน้
สูงที่ใชในการเพิ่มผลผลิตในองคกร โดยมีปรัชญาพื้นฐานวา “วิธีที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มยอดขายและทํา
กําไรแกบริษัท คือ การทําใหผลิตภัณฑและการบริการสามารถสรางความพึงพอใจแกลูกคาได”  
การนําการจัดการคุณภาพโดยรวม เขามาใชในองคกรก็เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพของสินคา
และบริการแกลูกคา รวมทั้งชวยลดตนทุน ลดเวลาในการสงมอบสินคา อีกทั้งยังสงเสริมสรางขวัญ
กําลังใจแกผูปฏิบัติงาน โดยมีแนวคิด ดังนี้  

1)  ผลิตภัณฑหรือบริการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง  
2)  ตระหนักอยูเสมอวากระบวนการถัดไป คือ ลูกคา 
3)  เนนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ไมรอตรวจสอบผลลัพธ 
4)  การจัดทํามาตรฐานในการทํางาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนัน้ 
5)  เนนการปองกันไมใหเกิดปญหาเดิมเกดิขึ้นซ้ําอีก ไมแกไขปญหาเฉพาะหนา 
6)  ปฏิบัติตามแนวคดิพื้นฐานของวงจรการจัดการ (P-D-C-A Cycle) 
ปริทรรศน  พันธุบรรยงก (2538: 15) ไดใหความหมายของการจัดการคุณภาพโดยรวม    

วา เปนปรัชญาของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซ่ึงทําใหหนวยงานหรือองคกรใด ๆ มีเครื่องมือใน 
ทางปฏิบัติเพื่อการสนอง และกาวลํ้าเหนือความจําเปนความตองการที่คาดหวังในปจจุบัน และ
อนาคตของลูกคา  

เนตรพัณณา ยาวิราช (2546: 275) กลาวถึง การจัดการคุณภาพโดยรวม  วาเปนระบบ
การบริหารสมัยใหมที่เนนเรื่องการสื่อสารภายในองคกรโดยการถายทอดนโยบาย และกลยุทธจาก
ระดับบนสูระดับลาง ตลอดจนการควบคุมติดตามจากผูบริหารระดับสูงอยางใกลชิด 

  Heilpern and Nadler (อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2545: 3) กลาวถึง การจัดการ
คุณภาพโดยรวม มีแนวคิดหลัก (Core Concepts) 6 สวน สรุปไดดังนี้  

สวนแรกซึ่งสําคัญที่สุด คือ ตัวแบบลูกคาและผูปอนวัตถุดิบ (Customer/Supplier 
Model)   กระบวนการทุกอยางตองมุงไปที่ลูกคา สมาชิกทุกคนในองคกรเปนทั้งผูปอนวัตถุดิบ และ
ลูกคา  งานของแตละคนตองเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Value-Adding Process) ผูปอน
วัตถุดิบเปนผูใหปจจัยนําเขา (Inputs) สวนลูกคาเปนผูรับผลผลิต (Outputs)  
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สวนที่สอง คือ  ความสามารถในการควบคุมกระบวนการ  หัวใจของตัวแบบลูกคา        
และผูปอนวัตถุดิบอยูที่ตรงกลาง คือ กระบวนการ (Process)  ซ่ึงตองสามารถควบคุมกระบวนการ
ได  ถากระบวนการอยูภายใตการควบคุมก็จะทําใหผลผลิตออกมาสม่ําเสมอและสามารถพยากรณ
ได ผลผลิตที่ออกมาก็จะเปนไปตามความตองการของลูกคาและทําใหลูกคาพึงพอใจ 

สวนที่สาม คือ การจัดการโดยขอเท็จจรงิ (Management by Fact) หมายถึง การ
ดําเนินการทุกอยางในกระบวนการโดยอาศัยขอมูล (Data) ไมใชอาศัยประสบการณหรือการตั้งขอ
สมมติ ไมวาจะเปนการวิเคราะห การปรับปรุงกระบวนการ การปรับปรุงสินคาและบริการ หรือ 
การหาทางเพิม่ความพึงพอใจใหกับลูกคา 

สวนที่ส่ี  คือ การแกไขปญหา (Problem Solving) การจัดการโดยขอเท็จจริงตองนําเอา
ขอมูลมาจัดการ โดยการแกไขปญหาที่องคกรเผชิญ ซ่ึงใชเทคนิค และเครื่องมือตาง ๆ ชวย          
เชน แผนผังวิเคราะหปญหา และสาเหตุ (Cause and Effect Diagram) และ ฮิสโตแกรม (Histogram) 
เปนตน   

สวนที่หา คือ เศรษฐศาสตรคุณภาพ (Quality Economics) หมายถึง การวัดผล
ประโยชนที่ เปนตัวเงินจากการจัดการคุณภาพ โดยดูจากสัดสวนของตนทุนคุณภาพซึ่งมีอยู              
2  ประเภท ใหญ  ๆ  ไดแก  ตนทุนการทําตาม (Costs of Conformance)   และตนทุนการไมทําตาม 
(Costs of Non-Conformance) ตนทุนการทําตาม หมายถึง การลงทุนในการปองกันและการ
ประเมินผล เชน การลงมือแกปญหา การออกแบบใหม การคัดเลือกวัตถุดิบ สวนตนทุนไมทําตาม 
หมายถึง ความลมเหลวหรือปญหาที่เกิดจากคุณภาพที่ไมดี เชน ของเหลือเศษ  การทํางานซ้ํา หรือ
การถูกลูกคาฟองรองเรียกคาเสียหาย เปนตน 

สวนที่หก  คือ การมีสวนเกี่ยวของและทีมงาน (Involvement and Teamwork)  เพราะ
การปรับปรุงคุณภาพเปนงานของทุกคน  ตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงคนงานรายวัน  บอยคร้ังที่
การแกปญหาตองกระทํารวมกันระหวางคนที่ทํางานตางสายงาน หรือตองทํางานเปนทีม  เพื่อระดม
ความรู ความคิด และทรัพยากรตาง ๆ รวมทั้งความรูสึกเปนเจาของรวมกัน  เพื่อแกปญหาและ
ปรับปรุงคุณภาพใหไดผลดียิ่งขึ้น 

สรุปวา จากแนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวมในดานอุตสาหกรรมดังกลาวขางตนเปน
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหไดประโยชนสูงสุด โดยตรวจสอบความถูกตองตั้งแตขั้นแรก 
เพื่อลดความผิดพลาด และลดตนทุนการผลิต ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาแนวคิดดังกลาวขางตน เปนแนวคิดที่
นาสนใจ และสามารถนํามาประยุกตใชกับการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนได โดยการใช
วงจรคุณภาพ PDCA ในการปรับปรุงการบริหารอยางตอเนื่อง  
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  สําหรับคําวา Total Quality Management หรือ TQM  มีความหมายในภาษาไทยหลาย 
ความหมาย เชน ระบบการบริหารคุณภาพทั้งองคกร (อางถึงใน สมจิตร แกวนาค, 2543)  การ
จัดการคุณภาพทั้งองคการ (เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2545)  การบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคการ 
(ออคแลนด, 1989 อางถึงใน พันธศักดิ์ พลสารัมย, 2540)และการจัดการคุณภาพโดยรวม (ณฏัฐพนัธ  
เขจรนันทร และคณะ, 2546) สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะขอใชคําวา “การจัดการคุณภาพ
โดยรวม”   

 
 2.1.2  ความหมายของการจัดการคุณภาพ 
   กอนจะกลาวถึงความหมายของการจัดการคุณภาพ จะขอกลาวถึงความหมายของ คําวา 
คุณภาพ (Quality) เสียกอนซึ่งไดมีนักวิชาการที่มีช่ือเสียงหลายทานไดใหความหมายของคําวา
คุณภาพไว ดังนี้ 

Joseph M. Juran  (อางถึงใน วิฑูรย สิมะโชคดี, 2543: 7) กลาววา คุณภาพ หมายถึง 
ความเหมาะสมกับประโยชนใชสอยของผูใชผลิตภัณฑ หรือผูรับบริการ (Fitness for Use) และเปน
ผูกําเนิดแนวคิดเกี่ยวกับ “ลูกคาภายใน (Internal Customer)”  มุงเนนที่ประโยชนใชสอยและการ
ควบคุมดวยการบริหารจัดการ   

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และคณะ (2546: 21) กลาววา คุณภาพ หมายถึง การเปนตาม
ความตองการ สอดคลองกับขอกําหนด การประหยัดทีสุ่ด มีประโยชนในการใชงานสูงสุด และ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ 

วรภัทร  ภูเจรญิ (2541:10) กลาววา คุณภาพ หมายถึง ความพึงพอใจของลูกคา หรือ 
ตรงตามความตองการของลูกคา 

สรุปไดวา คุณภาพ หมายถึง การตอบสนองความตองการ และความพอใจของลูกคา  
สําหรับความหมายของคําวา “การจัดการคุณภาพ” (Quality Management) มีปรมาจารย

ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารคณุภาพหลายทาน ไดใหคําจํากัดความไวอยางหลากหลาย ดังตอไปนี ้
   Walter A. Schewhart (อางถึงใน วิฑูรย สิมะโชคดี, 2543: 6) เปนผูเร่ิมใชวิธีการทาง
สถิติในการควบคุมคุณภาพที่เรียกวา การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control: 
SQC) และพัฒนาแผนภูมิการควบคุม (Control Chart) และการสุมตัวอยาง (Sampling) เพื่อการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ 
   Philip B. Crosby  (อางถึงใน เนตรพัณณา ยาวิราช, 2546: 259)     ซ่ึงเปนนักวิชาการที่มี
ช่ือเสียงชาวอเมริกัน   ไดแสดงใหเห็นวาการปองกันและการแกไขของเสียในระหวางการผลิต 
(Zero Defects) ทําใหองคกรประสบผลสําเร็จ และกลาววา การบรรลุความสําเร็จตามคุณภาพขึ้นอยู
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กับการใหความซื่อสัตยตอลูกคา ระบบการทํางานที่ดี การติดตอส่ือสารที่ดี การดําเนินการและ
นโยบายที่ดี เปรียบเสมือนการใหวัคซีนเพื่อปองกันโรค “Crosby’s vaccination serum” สําหรับ
องคกรที่มีคุณภาพต่ําใหมีภูมิคุมกัน    
   Bank (1992) ไดใหความหมายของการจัดการคุณภาพไววา เปนแนวคิดที่คํานึงถึงความ
ตองการของลูกคา โดยมีหลักสําคัญ คือ ใหความมั่นใจกับลูกคาวาสามารถปองกันขอผิดพลาดที่เกิด
จากการทํางานได ดวยการทํางานที่ถูกตองตั้งแตขั้นแรก 
   Feigenbaum (อางถึงใน วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, 2540:117) ใหความหมายของการ
จัดการคุณภาพวา คือ ระบบอันทรงประสิทธิภาพที่รวบรวมความพยายามของกลุมตาง ๆ ในองคกร 
เพื่อพัฒนาคณุภาพ ธํารงคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใหเกิดการประหยดัมากที่สุดในการผลิต
และการบริการ โดยยังรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคาไดอยางครบถวน 
   Aggarwal (อางถึงใน พันธศักดิ์ พลสารัมย, 2540:20) ใหความหมายของคําวาการ
จัดการคุณภาพวาเปนปรัชญาที่เกี่ยวของกับทัศนคติของบุคคล เปนการดําเนินการตอเนื่องไปเรื่อย ๆ 
ไมส้ินสุด กิจกรรมตาง ๆ  จะสรางความเชื่อมั่นใหกับผูรับบริการและรักษาผลกําไรในระยะยาว 
โดยการปรับปรุงคุณภาพการผลิต ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสรางบรรยากาศความรวมมือ
ในทุกระดับ องคกรตองใชหลักพื้นฐานดานการบริหารรวมกันและขจัดอุปสรรคของหนวยงาน 
เนนการฝกอบรมและการศึกษา การบริหารจะตองปรับใหทันกับการเปลี่ยนแปลงกับความพอใจ
ของผูรับบริการ ในดานคุณภาพ มีความยืดหยุน ตั้งราคาสมเหตุสมผล การบริหารตองพิจารณาไปที่
ความเหมาะสมของการผลิตที่มีคุณภาพที่ระดับตนทุนต่ําสุด ซ่ึงเทากับการมองไปที่ความตองการ
ของผูรับบริการดวย  
   Duncan (อางถึงใน วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, 2540:120) ใหคํานยิามคําวาการจัดการ
คุณภาพไวในหนังสือ “Total Quality Key Teams and Concepts”  American Management 
Association, New York 1995 วาเปนระบบที่ทําใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องของกระบวนการ
เพิ่มมูลคาทุกกระบวนการที่ดาํเนินอยูในองคกร  ลูกคาจะเปนผูตัดสินบนพื้นฐานแหงความพึงพอใจ   
   กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา (อางถึงในวีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, 2540:119) ให
ความหมายของการจัดการคณุภาพไววา เปนยุทธศาสตรเพื่อปรับปรุงสมรรถนะอยางตอเนื่องในทกุ
ระดับ และทกุจุดที่อยูในความรับผิดชอบ ประกอบกบัเทคนิคการบริหารขั้นพื้นฐาน จิตใจมุงมัน่ที่
จะปรับปรุง และเครื่องมือเชิงวิชาการ ภายใตโครงสรางที่มีวินัย โดยมุงเปาไปที่ทุก ๆ กระบวนการ 
ประสิทธิผลแหงการปรับปรุงนั้นเพื่อตอบสนองเปาหมายในมุมกวาง เชน การลดตนทุน เพิ่ม
คุณภาพ  ใหทนัตามกําหนดการ และสอดคลองกับภาระกิจที่ตองการเพิ่มความพึงพอใจของผูใชเปน
วัตถุประสงคที่อยูเหนือส่ิงอ่ืนใด 
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   วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล (2540: 126) ไดใหความหมายการจัดการคุณภาพวา  คือ
ปรัชญาแหงชีวิตขององคกรธุรกิจ เปนระบบบริหารที่พนักงานในองคกรทุกระดับ ในทุกฝาย       
ทุกแผนก ทุกขั้นตอนการผลิต ดําเนินกิจกรรมกลุมปรับปรุงคุณภาพของสินคาบริการ และ
มาตรฐานการทํางานอยางตอเนื่อง โดยใชวิธีคิดและวิธีการอยางเปนระบบแบบ PDCA เชิงสถิติ ใช
เครื่องมือควบคุมคุณภาพควบคูกับสงเสริมการศึกษาหาความรูและพัฒนาจิตสํานึกตอคุณภาพในหมู
พนักงาน ตลอดจนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชอยูในปจจุบันใหมีความกาวหนาอยูตลอดเวลา 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความพึงพอใจใหลูกคา พนักงานขององคกร และสังคม  ไปในทิศทาง
ที่กําหนดไวในยุทธศาสตร การดําเนินธุรกิจเพื่อมุงบรรลุวิสัยทัศนขององคกรที่สอดคลองกับภาวะ
แวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
   ณัฏฐพันธ  เขจรนันทร และคณะ (2546: 69) ใหความหมายการจัดการคุณภาพวาเปน 
วัฒนธรรมขององคกรที่สมาชิกทุกคนตางใหความสําคัญ และมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ดําเนินงานขององคกรอยางตอเนื่อง   โดยมุงที่จะสนองความตองการและสรางพอใจใหแกลูกคา  
ซ่ึงประกอบไปดวยสวนสําคัญ 3 ประการ คือ การใหความสําคัญกับลูกคา การปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง และสมาชิกทุกคนมีสวนรวม 

  กลาวโดยสรุปวา    การจัดการคุณภาพ หมายถึง การดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
หรือขอกําหนดที่ตองการโดยใชการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความพอใจและความมั่นใจ
ใหแกลูกคาหรือผูมารับบริการ โดยคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนหลัก 

 
2.1.3  วิวัฒนาการของการจดัการคุณภาพ 

         แนวคิดการจัดการคุณภาพมีที่มาจากทางดานธุรกิจ  โดยเฉพาะทางดานอุตสาหกรรม  
การผลิตสินคาออกจําหนาย  เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงไดมีการนําแนวความคิดเชิงคุณภาพ
มาใชในการควบคุมคุณภาพ  (Quality Control)  นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบสินคาเพื่อใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน  คุณภาพจึงมุงเนนไปที่ลูกคา โดยมีจุดประสงคสําคัญคือทําใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจ ดังนั้น จึงมีระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เกิดขึ้นตามมา (วรภัทร ภูเจริญ,    
2541 :13) 
   เพื่อใหเห็นวิวัฒนาการของการจัดการคุณภาพอยางชัดเจน จึงขอนําเสนอการลําดับ
เหตุการณ ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1  วิวัฒนาการของการจัดการคณุภาพ 
 
ป ค.ศ. ช่ือบุคคลสําคัญ/ประเทศ            เหตุการณที่เกี่ยวของกับการจัดการคณุภาพ 
 
1903  Frederick Taylor เร่ิมสอนวิธีบริหารโรงงานโดยใชหลักทางวิทยาศาสตร 
        ซ่ึงเปนตนกําเนิดวิชาอุตสาหกรรม 

1911 Frederick Taylor เขียนหนังสือ The Principles of Scientific      
          Management และเปนผูใหดาํเนินเทคนิคการศึกษาเรื่อง 

Time และ Motion 

1924 Walter A.Shewhart เขียนตําราเรื่องการควบคุมสินคาอุตสาหกรรมอยางเปน 
        ระบบ 

1931 Walter A.Shewhart ไดเผยแพรแนวความคิด Statistical Quality Control 
        ในหนังสือ Economic Control of Quality of   
         Manufactured Products 

1940 W.Edward Deming นําเทคนิคการสุมตัวอยางทางสถิติมาประยุกตใช 

1941 ประเทศอเมรกิา จัดทําเอกสารการควบคุมคุณภาพดานการผลิตอาวุธ 
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และนําหลักสถิติมาใชในการ  
บริหารคุณภาพของกองทัพ 

1949 ประเทศญี่ปุน เร่ิมตนพัฒนาคุณภาพ มกีารติดตั้งหนวยงานเพื่อยก 
        ระดับคุณภาพโดยตรง มีช่ือวา “สหภาพนกัวิทยา 

 ศาสตรและวิศวกรญี่ปุน (Japanese Union of Scientists 
and Engineers : JUSE) มีการพัฒนากิจกรรมกลุม
คุณภาพจนถึงขั้น การควบคมุคุณภาพ 

 สมบูรณแบบ (Total Quality Control) และใน 
 ปจจุบันไดนํามาใชกับการบริหารแบบทันเวลา  
 (Just in time) 
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ตารางที่  2.1  (ตอ) 
 
ป ค.ศ. ช่ือบุคคลสําคัญ/ประเทศ            เหตุการณที่เกี่ยวของกับการจัดการคณุภาพ 
 
1950 W.Edward Deming แสดงปาฐกถาเรื่องหลักการคุณภาพใหนักวิทยา 
        ศาสตรและนกัวิศวกรญี่ปุน 

1951 Joseph M.Juran ตีพิมพหนังสือ The Quality Control Handbook 
1979 Phillip Crosby เขียนหนังสือ Quality is Free 

1982 W.Edward Deming เขียนหนังสือ Quality Productivity and Competitive  
        Position 

1982 Armand V.Feigenbaum ผูคิดคน Cost of Quality และเสนอแนวคิดที่ทุกหนาที ่
         ในบริษัทมีสวนรับผิดชอบตอคุณภาพ  

1984 Phillip Crosby เขียนหนังสือ Quality without Tears : The Art of 
        Hassle-Free Management 

1987  สภาคองเกรส สหรัฐ ตั้งรางวัล The Malcolm Baldrige National Quality 
      อเมริกา 

1988 ประเทศอเมรกิา หนวยงานทางทหารนําแนวคิดการจัดการคุณภาพ     
          โดยรวมมาใชกับทหาร 
1993 ประเทศอเมรกิา แนวคดิการจดัการคุณภาพโดยรวม ไดนําไปใชใน 
        มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย โรงเรียนอยางกวางขวาง 
1994 ประเทศอเมรกิา นําการจัดการคุณภาพโดยรวม มาประยุกตใชกับ 
        การศึกษาใหเหมาะสมขึ้น 
   
ที่มา :  พันธศักดิ์ พลสารัมย.(2540).การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดการบรหิารงานแบบมุงคุณภาพทัง้องคกร.หนา 18-19.   

   จากตารางที่ 2.1  สรุปไดวา การจัดการคุณภาพมีวิวัฒนาการมาจากการนําเอามาใชใน
การบริหารงานในอุตสาหกรรมกอน แลวหลังจากนั้น ก็ไดมีผูพยายามนํามาประยุกตใชในการ
บริหารงานทางการศึกษาใหมีคุณภาพตอไป 
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       2.1.4   การนําการจัดการคุณภาพมาใชในโรงเรียน 
ในประเทศไทย วงการอุตสาหกรรมนําการจัดการคุณภาพมาใชกอน จากนั้นก็เปน

วงการประกันภัย  สถานพยาบาล  สวนวงการที่คอนขางจะชากวาคนอื่น คือ วงการการศึกษา  
ผูบริหารโรงเรียนควรเรียนรูวิธีการบริหารจากนักธุรกิจ  เพราะศาสตรการบริหารใด ๆ ในโลก ตาง
ก็อยูบนพื้นฐานของปรัชญาการบริหารแบบ PDCA (วรภัทร ภูเจริญ, 2541: 7) สวนที่แตกตางกัน
เปนเรื่องของการจัดการและประสบการณ การบริหารการศึกษายากกวาเพราะเห็นผลนาน กวาจะรู
วาบริหารผิดพลาด เด็กก็เรียนจบไปนานแลว   ดังนั้น จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียน
จะตองศึกษาหลักการ ทฤษฎีทางการบริหาร ใหทันตอความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการสมัยใหม   ทั้งนี้  เพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (จันทรานี สงวนนาม, 2545: 1) 

 2.1.4.1  กระบวนการ และขั้นตอนของการนําการจัดการคุณภาพไปใชในโรงเรียน       มี
ลําดับการดําเนินงาน ดังนี้ (Crosby  อางถึงใน สมจิตร แกวนาค, 2543: 44)  

    1)   การพัฒนาการฝกอบรมบุคลากรเพื่อสรางความตระหนัก และความสนใจใน
การทํางานที่มีคุณภาพ การพัฒนาภาวะความเปนผูนําคุณภาพของระบบการทํางาน และการสราง
พันธะสัญญาตอโรงเรียน ในการพัฒนากระบวนการทํางานคุณภาพอยางตอเนื่อง 

    2)   การพัฒนากระบวนการคุณภาพอยางตอเนื่อง เปนการใหความรูและความ
เขาใจในความสําคัญของการปรับปรุง พัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานใหมีคุณภาพ 
มีการควบคุม ตรวจสอบและดําเนินการวัดประเมินผลอยางเปนระบบดวยเครื่องมือและวิธีการที่
เชื่อถือไดโดยบุคลากรทุกระดับ ทุกคนมีสวนรวมกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

  2.1.4.2   การนําการจัดการคุณภาพมาใชกับการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน              
การนําการจัดการคุณภาพมาใชกับการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน     ซ่ึงในปจจุบันมีการ

นําการจัดการคุณภาพมาใชกับการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนอยางไดผล     คณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ    (2540 : 119-120)    กลาวถึงการจัดการคุณภาพวาสามารถนํามาใชเพื่อบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียนไดทั้งในระดับการบริหารโรงเรียน   และการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูใหสูงขึ้น    นอกจากนี้    Whittington and Davies    (อางถึงใน สมจิตร   แกวนาค, 
2543 : 44-45)    ไดกลาวถึง   ประสบการณการใชระบบการจัดการคุณภาพในโรงเรียนของประเทศ                   
สหรัฐอเมริกา   ตั้งแต  ค.ศ. 1989  พบวา  มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่นาพอใจ เร่ิมจากการที่
ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาคุณภาพงาน  มีการกําหนดเปาหมายสําคัญขององคกรที่
สามารถตรวจสอบคุณภาพได  แลวจึงพัฒนากระบวนการทํางานอยางเปนระบบ  กําหนด
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน รวมทั้งมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบและปรับปรุงแกไขคุณภาพงาน
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อยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับ Harari   (อางถึงใน พันธศักดิ์   พลสารัมย, 2540: 30) ไดใหแนวคิด
เกี่ยวกับการนําการจัดการคุณภาพมาใชเพื่อบริหารจัดการในโรงเรียน โดยหัวใจของการจัดการ
คุณภาพ คือ การปรับปรุงอยางตอเนื่องบนความพอใจของผูรับบริการทางการศึกษา                                                     

สวนสําคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนาโรงเรียน คือ การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ซ่ึงหมายถึง การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ     ขอแตกตางของโรงเรียนที่มีคุณภาพ กับโรงเรียน
ธรรมดา สามารถสรุปเปรียบเทียบได ดังนี้  

 
ตารางที่  2.2  เปรียบเทียบขอแตกตางของโรงเรียนที่มีคุณภาพกับโรงเรยีนธรรมดา  
______________________________________________________________________________    
 โรงเรียนที่มีคุณภาพ    โรงเรียนธรรมดา 
 
เนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนหลัก เนนความตองการภายใน 
เนนการปองกนัปญหา เนนการคนพบปญหา 
ลงทุนในการฝกฝน พัฒนาบคุลากร ไมมีระบบในการพัฒนาบุคลากร 
มีกลยุทธคุณภาพ   ไมมีวิสัยทัศนคุณภาพเชิงกลยุทธ 
พิจารณาขอตอวา  วาเปนโอกาสการเรียนรู พิจารณาขอตอวา  วาเปนเรือ่งนารําคาญ 
กําหนดลักษณะสมบัติของคุณภาพที่ชัดเจนใน ไมชัดเจนในมาตรฐานคุณภาพ 
 งานทุกดาน 
มีนโยบายคณุภาพและแผนคุณภาพ ไมมีแผนคุณภาพ 
ผูบริหารอาวุโสเปนผูนําดานคุณภาพ บทบาทของผูบริหารเปนผูควบคุม 
กระบวนการปรับปรุงมีบุคลากรทุกคนเขารวม ทีมผูบริหารเทานั้นที่ทําการปรับปรุง 
มีที่ปรึกษาดานคุณภาพชวยช้ีนํากระบวนการ ไมมีที่ปรึกษาดานคุณภาพ 
 ปรับปรุง 
บุคลากรเปนผูสรางสรรคคุณภาพ เนนการใช วิธีการและกฎขอบังคับเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด 
 ความคิดสรางสรรค 
บทบาทและความรับผิดชอบชัดเจน   บทบาทและความรับผิดชอบไมชัดเจน 
มีกลยุทธการประเมินผลที่ชัดเจน  ไมมีกลยุทธการประเมินผลอยางเปนระบบ 
คุณภาพเปนแนวทางในการเสริมสรางความ คุณภาพเปนแนวทางในการลดตนทุน 
 พอใจของผูรับบริการทางการศึกษา 
วางแผนระยะยาว     วางแผนระยะสั้น 
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ตารางที่  2.2  (ตอ) 
______________________________________________________________________________    
 โรงเรียนที่มีคุณภาพ    โรงเรียนธรรมดา 
 
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของวฒันธรรม  คุณภาพเปนเรือ่งยุงยาก 
พัฒนาคุณภาพโดยสอดคลองกับกลยุทธของ ตรวจสอบคุณภาพใหสอดคลองกับความ 
 ตนเอง              ตองการภายนอก 
มีพันธกิจชัดเจน      ไมมีพันธกิจทีชั่ดเจน 
ผูรวมงานเปนผูรับบริการทางการศึกษา มีวัฒนธรรมที่เปนสายการบงัคับบัญชา 
 
ที่มา : ปริทรรศน พันธุบรรยงก.(2538).การบริหารคุณภาพโดยรวมคืออะไร.หนา 1-10. 

                จากตารางที ่ 2.2 แสดงใหเห็นวา ประเดน็สําคัญเมื่อนําการจัดการคณุภาพมาใชในวง
การศึกษา คือคําวา ผูรับบริการทางการศึกษา  ผูรับบริการทางการศึกษาในทางการศึกษา หมายถึง
ใครบาง Sallis (อางถึงใน พันธศักดิ์ พลสารัมย, 2540: 33) ไดเขียนอธิบายในหนงัสือเร่ือง Total 
Quality Management in Education วาการศึกษาเปนการบริการลูกคาหรือผูใชบริการ เพราะมีการ
ดําเนินการดานมูลคาเพิ่มที่มอบใหผูเรียน โดยแบงผูใชบริการออกเปน 2 ประเภท คือ ผูใชบริการ
ภายใน (Internal Customer) ไดแก ครู อาจารยและบคุลากรทางการศึกษาอื่น ๆ และผูใชบริการ
ภายนอก (External Customer) ซ่ึงมี 3 ระดบั คือ 

  ระดับที่ 1  ผูใชบริการปฐมภูม ิ (Primary External Customer) ไดแกผูเรียน (นักเรียน/
นักศึกษา) 

  ระดับที่   2   ผูใชบริการทุติยภูมิ (Secondary External Customer) ไดแก พอแมหรือ
ผูปกครองของนักเรียน นักศกึษา รัฐบาลหรือนายจางที่จายเงินเพื่อรับบริการการจัดการศึกษา 

  ระดับที่ 3 ผูใชบริการตติยภูมิ (Tertiary External Customer) ไดแก ตลาดแรงงาน 
รัฐบาลกลางหรือสังคมที่จะไดรับผลของการจัดการศึกษา 

  วรภัทร ภูเจรญิ (2541: 12) ไดกลาววาในการบริหารคุณภาพการศึกษานัน้  คําวา 
“ลูกคา” จะเปลี่ยนเปน ผูที่เกี่ยวของ (Stakeholder) แตในงานวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยขอใชคําวา 
“ผูรับบริการทางการศึกษา”  ซ่ึงไดแก นักเรยีน ผูปกครอง ชุมชน  
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2. 2  แนวคิดและองคประกอบของการจัดการคุณภาพดานการศึกษา 
  มีนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาองคประกอบของการจัดการคุณภาพไวหลายดาน  
ไดแก  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ     การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน   และการจัดสภาพการเรียนรู   
การจัดการคุณภาพดังกลาว สอดคลองกับการจัดการคุณภาพดานการศึกษาของประเทศไทย คือ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และยัง
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานผูบริหารของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  ดังปรากฎในตารางที่ 2.3  DPU



ตารางที่  2.3  องคประกอบของการจัดการคุณภาพ      

        
                    นักการศึกษา / องคกร (ป)     Kaufman      Murgatroyd Downey Shipe พระราชบัญญัติ สมศ. 
                                   & Zahn & Morgan Frase &Peter 1998 การศึกษา พ.ศ. 2548 
        1993 1993 1994  แหงชาต ิ  
             พ.ศ.2545     
องคประกอบของการจัดการคุณภาพ          
       
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง / / / / / / 
การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคญั / / / / / / 
การพัฒนาทรพัยากรมนษุย / / / / / / 
การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ     
        ทํางาน / / / / / / 

การจัดสภาพการเรียนรู / / / / / / 
       

25 
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  จากตารางที่  2.3   กลาวโดยสรุปไดวา    นักการศึกษาทั้งหลาย  ไดแก Kaufman and 
Zahn (1993) Murgatroyd and Morgan (1993) Downey, Frase and Peter (1994) และ Shipe (1998) 
ไดกลาวถึงองคประกอบของการจัดการคุณภาพไววาประกอบไปดวย 5 องคประกอบที่สําคัญ คือ  
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ   การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน  และการจัดสภาพการเรียนรู   ซ่ึงผูวิจัย
เห็นวา 5 องคประกอบดังกลาวของการจัดการคุณภาพมีความสอดคลองกับหลักการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545    โดยเฉพาะหมวดที่ 1 ความมุงหมายและหลักการ ในมาตรา 8  การจัดการ
ศึกษาใหยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของของ
การจัดการคุณภาพในดานการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ทํางาน  โดยที่การจัดการคุณภาพจะเนนการบริหารแบบมีสวนรวม   การบริหารมีการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง  สวนหมวดที่ 7  ในมาตรา 9  การสงเสริมระบบ กระบวนการผลิต พัฒนาครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยยึด
หลักการเตรียมพรอมบุคลากรใหม และพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง ในมาตรา 9  จึง
สอดคลองกับการจัดการคุณภาพในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   สวนหมวดที่ 4  ในมาตรา 24  
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดหลักการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ตลอดจนสงเสริมใหผูสอนจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและรอบรู ซ่ึงสอดคลองกับการ
จัดสภาพการเรียนรูที่เหมาะสม  และในมาตรา 22  การจัดการศึกษาโดยยึดหลักผูเรียนทุกคนมี
ความสําคัญที่สุด  การจัดกระบวนการสอนสามารถสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเองไดอยางเต็ม
ศักยภาพ ซ่ึงสอดคลองกับการจัดการคุณภาพในดานการเนนผูรับบริการเปนสําคัญ เพราะถือวา
ผูเรียน คือผูรับบริการที่สําคัญที่สุด โดยที่การจัดการคุณภาพจะเนนเปาหมายไปที่ผูเรียน และสนอง
ความตองการของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่     นอกจากนี้ แนวคิดของ 
สมศ. ก็มีความสอดคลองกับการจัดการคุณภาพเชนกัน ดังจะเห็นไดจากการกําหนดเกณฑมาตรฐาน
ผูบริหารที่ระบุไววา ผูบริหารควรมีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีการจัดองคกร โครงสราง
ระบบการบริหารครบวงจรรวมทั้งการบริหารงานบุคคลอยางมีคุณภาพ  มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน และมีการ
บริหารจัดการที่เปนการสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน          
ใหคําปรึกษา แนะนํา  ตลอดจนกํากับติดตามใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน โดยใชวงจรคุณภาพ
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ในการปรับปรุงการบริหารอยางตอเนื่อง  ซ่ึงเกณฑมาตรฐานผูบริหารดังกลาวมีความสอดคลองกับ
การจัดการคุณภาพ ทั้งในดานการปรับปรุงการบริหารอยางตอเนื่องโดยใชหลักการมีสวนรวม  การ
ใหความสําคัญกับผูเรียน    การพัฒนาบุคลากร   ตลอดจนการจัดสภาพการเรียนรูที่เหมาะสม 

  ดังนั้น จากแนวคิดของนักการศึกษาทั้งหลาย และแนวคิดพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  รวมทั้งแนวคิดดานเกณฑ
มาตรฐานผูบริหารของ สมศ. ที่มีความสอดคลองกันในดานองคประกอบของการจัดการคุณภาพ
ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดประสานแนวคิด และไดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดและ
องคประกอบของการจัดการคุณภาพจากเอกสาร  และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอ
แนวคิดและองคประกอบของการจัดการคุณภาพทั้ง 5 ดาน  คือ   การปรับปรุงอยางตอเนื่อง   การ
เนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย    การเปดโอกาสใหบุคลากรมี
สวนรวมในการทํางาน  และการจัดสภาพการเรียนรู  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ   ดังตอไปนี้     

 

2.2.1  การปรบัปรุงอยางตอเนื่อง 
  แนวคดิการปรบัปรุงอยางตอเนื่อง เปนการนําระบบบริหารแบบ PDCA มาใชใน

โรงเรียน   เปนการปรับปรุงอยางตอเนื่องโดยใชวัฎจักรของเดมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจร
คุณภาพ PDCA  ยอมาจาก Plan-Do-Check-Act แปลวา วางแผน- ปฏิบัติ- ตรวจสอบ- ปรับปรุง ซ่ึง
ตองดําเนินการอยางมีวินยัใหครบวงจร หมุนเวยีนไปไมมีหยุดหยอน 

   Sallis  (อางถึงใน ลิลล่ี ศิริพร, 2547: 41)     กลาวถึง  แนวคิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับความตองการและความจําเปนของลูกคาหรือผูรับบริการ ในการ
ดําเนินการตองปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนของสถาบันจากการมองผลระยะสั้น เปนการปรับปรุงคุณภาพ
ระยะยาว เนนการริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหม การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ 
ตองเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการทํางานซึ่งเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติและวิธีการทํางาน 
ซ่ึงอาจารยและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนตองเขาใจ และปลูกฝงแนวคิดนี้ไวในสายเลือดใหได  
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมมิไดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียนเทานั้น 
แตตองเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารองคกรดวย 

    ฮิโตชิ คุเม (อางถึงใน สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2542:188) ไดมีแนวคิดในการบริหารแบบ 
PDCA วาจุดมุงหมายทีแ่ทจริงของการปรับปรุงอยางตอเนื่องนั้นเปนกิจกรรมพื้นฐานในการบรหิาร 
คือ การปรับแกผลลัพธที่เบี่ยงเบนออกจากเกณฑมาตรฐานใหกลับมาอยูในเกณฑที่ตองการ และ
ปรับปรุงคุณภาพดวยการปองกันมิใหเกดิขอผิดพลาดซ้ําซอนขึ้นอีก พรอมกับการยกระดับ
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มาตรฐานใหสูงขึ้นในแตละรอบของ PDCA อยางตอเนือ่งเปนระบบ และมีการวางแผน PDCA   
ดังนั้น PDCA จึงมิใชแควงแหวนทีแ่บนราบ แตเปนขดลวดสปริงที่มวนไตสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ  ดังภาพ
ที่ 2.1 

 
 

 
ภาพที่ 2.1 การปรับปรงุอยางตอเนื่อง 

 
ที่มา :  สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.(2542).มุงสูคุณภาพการศึกษา. หนา 161. 
    
   การบริหารจัดการคุณภาพในโรงเรียนควรใชวงจร PDCA  ในทุก ๆ กิจกรรม และทุก ๆ 
ระดับ เชน กิจกรรมการจัดการเรียนรู กิจกรรมในฝายปกครอง ฝายบริหาร และฝายบริการ เปนตน 
 
   การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดการ
คุณภาพ     เพื่อกระตุนใหบุคลากรทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงวิธีการตาง ๆ 
รวมทั้งกระบวนการทํางาน การปรับปรุงอยางตอเนื่องจึงเนนการบริการและผลผลิต  และเปน
กระบวนการที่ตอเนื่อง ไมมีที่ส้ินสุด (Aggarwal,1993  อางถึงใน พันธศักดิ์ พลสารัมย, 2540:20)  
นอกจากนี้ ใชวิธีการแกปญหา สนับสนุนการแกปญหา และสามารถแกปญหาขามฝายหรืองานได  
การปรับปรุงอยางตอเนื่องจึงมีความสําคัญตอการบริหารและการจัดการ   เพราะชวยลดปญหา
ขอผิดพลาดและคาใชจาย   รวมทั้งลดตนทุนไดโดยที่ผลผลิตและบริการยังคงที่  (วีรพจน               
ลือประสิทธิ์สกุล, 2540: 236-237)    นอกจากนี้  วิธีการปรับปรุงอยางตอเนื่องจะมีการใชวงจร
คุณภาพ  ซ่ึงไดแก   การวางแผนการทํางาน  การนําแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบทบทวน และการ
นําไปปฏิบัติหลังจากมีการตรวจสอบ ประเมินผลแลว และนํากลับไปปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องหมุนเวียนใหครบทั้ง 4  ขั้นตอน  (วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, 2540 : 213)  ดังตอไปนี้  
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  1.  การวางแผนการทํางาน   
 1)  ทําความเขาใจวัตถุประสงคใหชัดเจนแลวกําหนดหวัขอควบคุม (Control  Items) 

ซ่ึงตามปกติ   ไดแก Q-C-D-S-M-E  (Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale, Environment) 
2)  กําหนดคาเปาหมายที่ตองการบรรลุใหแกหัวขอควบคมุแตละขอ 
3)  กําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 2.  การนําแผนไปปฏิบัติ    
   1)   หาความรูเกี่ยวกับวิธีดําเนินการนัน้ดวยการฝกอบรมหรือศึกษาดวยตนเอง 

2)   ดําเนนิการตามวิธีการที่กําหนด 
3)   เก็บรวบรวมบันทึกขอมลูที่เกี่ยวของและผลลัพธของหัวขอควบคมุ 

   3.  การตรวจสอบทบทวน    
1)   ตรวจสอบวาการปฏิบัติงานเปนไปตามวิธีการทํางานมาตรฐาน หรือไม 
2)   ตรวจสอบวาคาที่วัดได (ตัวแปรที่เกี่ยวของ) อยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม 
3)   ตรวจสอบวาคา  (ของหัวขอควบคุม) ไดตามเปาหมายที่วางไวหรือไม 

      4.  การนําไปปฏิบัติหลังจากมีการตรวจสอบประเมินผลแลว  
1) ถาการปฏิบัติงานไมเปนไปตามวิธีการทํางานมาตรฐานกห็ามาตรการแกไข 
2) ถาผลลัพธที่ไดไมเปนไปตามที่คาดหวัง กค็นหาสาเหตแุละแกไขที่ตนตอ  

                 เพื่อมิใหเกดิปญหาซ้ําขึ้นอีก 
3) ปรับปรุงระบบการทํางานและเอกสารวิธีการทํางานมาตรฐาน 

Elliott and Mosier (1945: 275-276) กลาวถึง การนําการปรับปรุงอยางตอเนื่องไปใชใน
การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน และการบริการในวงการการศึกษา โดยมีการ
วางแผนและการดําเนินการ 7 ขั้น  ดังนี้  

  1)  กําหนดวัตถุประสงคของแผนและของงานที่จะปฏิบัติ  โดยอาศัยความจําเปนหรือ 
ความตองการทางการศึกษาเปนหลัก 

  2)  สํารวจใหแนนอนลงไปวาสถานภาพปจจุบันของการศกึษาในชุมชมเปนอยางไร  
  3)  กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของโรงเรียนแตละโรงเรยีนในชุมชน   
  4) กําหนดหนทางและวิธีการดําเนินงานที่จําเปนสําหรบังานทุกชนิด เพื่อใหไดผลสม

ตามวัตถุประสงค 
  5)  ลงมือปฏิบัติการตามแผน หรือการแปลแผนจากตวัหนังสือใหเปนภาคปฏิบัติ 
  6) วัดและประเมินผลการปฏิบัติการตามโครงการและแผนเปนระยะ ๆ ตลอดเวลาใน

การปฏิบัติงานตามแผน 
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  7) ปรับปรุงแผน โดยอาศัยผลของการวัดและการประเมินผลที่จัดทําทุกระยะเปน
แนวทาง นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึงการใหสถานศึกษา พยายามมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดังมาตรา  8  มาตรา 
47   มาตรา 48  มาตรา 49  มาตรา 50  และมาตรา 51  โดยสรุป ดังนี้ 

การจัดการศึกษาใหยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน โดยใหสังคมมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา และมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  ให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   ให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให
ถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนองคกร
มหาชนทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการและแนวการจัด
การศึกษาในแตละระดับ ตลอดจนใหบุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั้งผูปกครอง 
และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใด ไมไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด   ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จัดทํา
ขอเสนอแนะ  การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาว ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหดําเนินการปรับปรุงแกไข 

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนการปรับปรุงการ
ดําเนินงานในโรงเรียนอยางตอเนื่อง  โดยใชแนวทางของวงจรคุณภาพ   ไดแก การวางแผน    การ
ปฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบทบทวน และการนําไปปฏิบัติหลังจากมีการตรวจสอบประเมินผล 
 

  2.2.2  การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ 

   แนวคิดการเนนผูรับบริการเปนสําคัญ   Peter F. Drucker  (อางถึงใน ณัฏฐพันธ      
เขจรนันทน และคณะ, 2546: 60) กลาวถึงแนวคิดดานการบริหารธุรกิจรวมสมัยวา การให
ความสําคัญกับลูกคาหรือผูรับบริการ  จะทําใหธุรกิจสามารถดํารงอยูได เพราะลูกคาที่เขามาซื้อ
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บริการ คือ คุณภาพ ดังนั้นพนักงานในองคกรทุกคนจะตองมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานในทุก
ขั้นตอนวาจะตองสรางผลงานที่มีคุณภาพใหกับลูกคา เพราะลูกคามีความสําคัญอันดับหนึ่งในทุก ๆ 
องคกร ทําใหธุรกิจตองติดตามเรียนรู และพยายามคิดแบบลูกคาหรือผูรับบริการ ตลอดจนใหลูกคา
มีสวนรวมในการดําเนินงาน และแกไขปญหาของธุรกิจ เพื่อที่จะตอบสนองความตองการ สราง
ความพอใจ และความชื่นชมจากลูกคาไดอยางแทจริง 
   นอกจากนี้ การใหความสําคัญกับลูกคาจะไมถูกจํากัดอยูที่ลูกคาจริง ๆ หรือที่เรียกวา 
“ลูกคาภายนอก” ที่ ซ้ือบริการหรือสินคาเทานั้น แตจะขยายครอบคลุมไปถึงพนักงาน หรือ
หนวยงานที่อยูถัดไปจากเรา ซ่ึงรอรับผลงานหรือบริการจากเรา ที่เรียกวา “ลูกคาภายใน”  ดังนั้น 
พนักงานทุกคนจะตองมีสํานึกแหงคุณภาพ และความเปนเลิศและระลึกเสมอวาผลงานอาจจะมี
ผลกระทบตอคุณภาพของสินคา หรือบริการที่สงมอบใหลูกคา ถาผลงานของเขามีปญหาก็จะสงผล
ใหการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปมีอุปสรรค และทําใหลูกคาไดรับสินคาหรือบริการที่ไมมี
คุณภาพ ซ่ึงจะมีผลกระทบในดานลบยอนกลับมาที่เขาในที่สุด 

The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) (อางถึงใน วีรวุธ              
มาฆะศิรานนท, 2542: 110)  ไดใหแนวคิดในการพิจารณาคัดเลือก   องคกรที่ประสบความสําเร็จใน  
การจัดการคุณภาพ วาสิ่งสําคัญอยางหนึ่งจะตองพิจารณาประกอบ  คือ  การเนนลูกคาเปนสําคัญ       
โดยองคกรจะตองทําการศึกษา วิเคราะหความตองการและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอผลิตภณัฑ 
และบริการอยางเปนระบบ ดวยความสม่ําเสมอ เพื่อนํามาใชเปนเปาหมายและแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ อยางตอเนื่อง 

การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญเปนองคประกอบที่สําคัญอีกองคประกอบ
หนึ่งของการจัดการคุณภาพการศึกษา เพราะโรงเรียนตองพึ่งพานักเรียน ดังนั้น องคกรจึงตองทํา
ความเขาใจกับความตองการของผูรับบริการทางการศึกษา ทั้งในปจจุบันและอนาคต และตอง
พยายามดําเนินการ ใหบรรลุความตองการของผูรับบริการทางการศึกษา รวมท้ังพยายามทําใหเหนือ
ความคาดหวังของผูรับบริการทางการศึกษา (สาระสําคัญของอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000:2000, 
2549, กุมภาพันธ)  การบริหารจัดการตองปรับปรุงใหสามารถดําเนินงานอยางมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการ และ สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการทางการศึกษา 
เพราะผูรับบริการทางการศึกษาเปนผูที่มีความสําคัญตอการอยูรอดของโรงเรียน  (ณัฏฐพันธ     
เขจรนันทน และคณะ, 2546 :16) ในระดับโรงเรียนผูรับบริการทางการศึกษาที่นับวาสําคัญที่สุด
ไดแก นักเรียน รองลงมาไดแกผูปกครองและชุมชน (พันธศักดิ์ พลสารัมย, 2540: 33) ผูบริหารมือ
อาชีพตองมีความรูความเขาใจในการจัดการคุณภาพอยางลึกซึ้ง (วิฑูรย  สิมะโชคดี, 2543 : 167) 
ผูบริหารระดับสูงจะตองรูถึงความตองการของผูรับบริการทางการศึกษาและทําใหเกิดความพึง
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พอใจ  แตการสรางความพึงพอใจใหผู รับบริการทางการศึกษาเปนประเด็นที่ ซับซอนและ
ละเอียดออน ซ่ึงตองศึกษาอยางลึกซึ้ง เพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดในการดําเนินงาน มีการ
กําหนดเปาหมายรวมกันกับผูรับบริการทางการศึกษา (สาระสําคัญของอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000: 
2000, 2549, กุมภาพันธ) มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และการบริการโดยเปลี่ยนแปลงตามความ
ตองการของผูรับบริการทางการศึกษา  บริการใหเกิดความประทับใจ ตลอดจนทําใหเกิดความพึง
พอใจ เกิดความมั่นใจในคุณภาพของนักเรียน โดยเฉพาะการตอบสนองความตองการ ความจําเปน
ของนักเรียน ซ่ึงถือวาเปนผูรับบริการทางการศึกษาคนสําคัญ (วิฑูรย สิมะโชคดี, 2543: 166)    
   การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคญัจะเกีย่วของกับการสํารวจความพึงพอใจใน
การบริหารและการจัดการ รวมทั้งการบริการผูรับบริการทางการศึกษาตางๆ ซ่ึงในโรงเรียนควรมี
การสํารวจความพึงพอใจในดานตาง ๆ  สรุป ดังนี้ (มนัส พลายชุม, 2540: 95-98)  

1)  การสํารวจความพึงพอใจดานการบริหารงานวิชาการ มีการสํารวจดานการพัฒนา
ผูเรียนทั้งดานความรู คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเขาสังคม การวางรากฐานในการศึกษาตอการ
พัฒนาความกาวหนาในการเรียนรู รวมทั้งความสามารถในดานตาง ๆ 
   2)  การสํารวจความพึงพอใจดานการบริหารงานปกครอง เนนในดานความมีระเบียบ
เรียบรอย ความเปนผูนํา ความรับผิดชอบ ตรงเวลา การใชเวลาวางใหเปนประโยชน การปองกัน
แกไขยาเสพติด การพนัน อบายมุข สงเสริมประชาธิปไตย การปกครอง ประเพณีวัฒนธรรม 

  3) การสํารวจความพึงพอใจดานการบริหารงานบริการ เนนการบริการดานอาหาร 
โทรคมนาคม การใชอาคารสถานที่ เทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัย การตรวจสุขภาพ การให
คําปรึกษา ทุนการศึกษา การอํานวยความสะดวกในดานตาง  ๆ 

  4)   การสํารวจความพึงพอใจในดานความสัมพันธกับชุมชน เนนการระดมทุน
สนับสนุน ความรวมมือในการจัดกิจกรรม ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรม  สรางความสัมพันธที่ดีใน
ดานการจัดกิจกรรมชุมชน ศาสนา สนับสนุนการบริการแกชุมชน    

  นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2)   พ.ศ. 2545  ไดมีการกลาวถึงการใหสถานศึกษา  ไดพยายามเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามมาตรา 
22 โดยสรุป ดังนี้  
   การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และสามารถพัฒนา
ตนเองได ซ่ึงผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  การจัดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 
   จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญเปนการให
ความสําคัญแกผูรับบริการทางการศึกษาที่เปนนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ซ่ึงสามารถกระทําได
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โดยการสํารวจความตองการและความจําเปนของผูรับบริการทางการศึกษา กําหนดเปาหมายความ
ตองการรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูรับบริการทางการศึกษา เพื่อใหผูรับบริการทางการศึกษาเกิด
ความมั่นใจและพึงพอใจ  
    

 2.2.3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   บรรยงค โตจินดา (2546:16) ไดกลาวถึง  การบริหารงานบุคคล หรือการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ตองอาศัยแนวความคิดที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยเฉพาะการกําหนดหลักการ
ในการบริหารงานบุคคลจะตองเปนที่ยอมรับระหวางองคกรกับผูปฎิบัติงาน และถูกตองตาม
กฎหมาย เพราะมนุษยถือเปนส่ิงที่มีคาสูงสุดขององคกร หลักที่สําคัญอยางหนึ่งของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ก็คือการพัฒนาบุคคลในองคกรใหมีความรู ความสามารถ มีแรงจูงใจในการ
ปฎิบัติงาน เพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซ่ึงจะสงผลใหองคกร
นั้น ๆ ประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ                                                                            
   ภิญโญ สาธร (2526:267) ใหความเห็นวา การบริหารงานบุคคล คือ การใชคนใหทํางาน
ไดผลดีที่ สุด  โดยใช เวลานอยสุด  ส้ินเปลืองเงิน  และวัสดุในการทํางานนั้น  ๆ  นอยที่ สุด                  
ในขณะเดียวกัน คนที่เราใชนั้นก็มีความสุข มีความพอใจที่จะใหบริการ พอใจที่จะทํางาน ตามที่
ผูบริหารตองการ  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การบริหารใหบรรดาบริการตาง ๆ ของฝายผูใหการศึกษา
ดําเนินไปดวยดี และเกิดประโยชนสมตามความมุงหมายของการศึกษา โดยอาศัยเทคนิคในการ
พัฒนาบุคคลที่มีอยูแลวใหมีความรูความสามารถที่จะทํางานใหเกิดประโยชน ขณะเดียวกันก็
สงเสริมใหคนเหลานั้นมีความเจริญกาวหนา ไดรับผลตอบแทนเปนที่พอใจ และมีความสุขในการ
ทํางาน 
   Flippo (1996:414) ใหความเห็นวาการบริหารงานบุคคลเปนการบริการที่สําคัญ และ
จําเปนในการบริหารงานทุกประเภท และไดแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเปนหลักไว           
3  ประการ คือ 
   1)   ผูบริหารกับผูปฏิบัติงานตองมีเปาหมายรวมกัน 
   2)   ความรวมมือในการที่จะหาทางพัฒนานโยบายเกี่ยวกับบุคคล 
   3)   ฝายบริหารกับฝายปฎิบัติงาน ควรทําความเขาใจกันใหดีเร่ืองสิทธิ หนาที่ตลอดจน
สิทธิพิเศษตาง ๆ               
   สมาน รังสิโยกฤษณ (2540) ไดกลาวไววาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง         
การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางานดีขึ้น 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางานอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น         
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หรืออีกนัยหนึ่ง   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่จะเสริมสรางและเปลี่ยนแปลง
ผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชนความรู ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีในการทํางาน
อันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน                                                                
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนับวาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการจัดการ
คุณภาพในโรงเรียน โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ที่ใชอยูในปจจุบัน 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบันนี้ตางก็เนนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ  จะเห็นวาองคกร หรือหนวยงานตางก็เล็งเห็นความสําคัญของ
มนุษยวาเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุดขององคกร องคกรจะประสบความสําเร็จไดเพียงใดขึ้นอยูกับ
บุคคลซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินการ (บรรยงค โตจินดา, 2543:16-17) ดังนั้น ผูบริหารจึง
เปนบุคคลที่องคกรมอบหมายใหดําเนินการ ทั้งในเรื่องของการวางแผนกําลังคน การสรรหาหรือ
การรับสมัครบุคคลเขาทํางาน การคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน การนําเขาสูงาน การประเมินบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากร (พนัส หันนาคินทร, 2528: 22-23)  ซ่ึงเปาหมายที่สําคัญประการหนึ่งของการ
จัดการคุณภาพในโรงเรียน ก็คือ การประกันวาโรงเรียนดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง ผูบริหารตอง
สามารถวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีอยูอยางจํากัด ใหไดประโยชนสูงสุด เพราะทรัพยากร
มนุษยเปรียบเสมือนเสนเลือดของโรงเรียน ทรัพยากรมนุษยจะเปนผูดําเนินงานตาง ๆ  ของโรงเรยีน  
พัฒนาและนําแผนออกใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน (ชาญชัย     อาจินสมาจาร, 2540: 113)  
เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรสนองความตองการไดทั้งของโรงเรียนและทั้งผูปฏิบัติงาน โรงเรียนจึง
จําเปนจะตองจัดใหมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมอยางตอเนื่อง การทํางานเปนทีม 
ตลอดจนการสงเสริมขวัญและกําลังใจแกบุคลากรทุกระดับชั้น  ดังนี้                                          
   2.2.3.1  การวางแผนพัฒนาบุคลากร  

  การวางแผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง การวางแผนเพื่อสงเสริมใหคนที่ปฏิบัติงานอยู
แลวไดเพิ่มพูนความรู ความชํานาญและมีความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
การวางแผนพัฒนาบุคลากร จะเกี่ยวของในดานของการกําหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ   
และกําหนดแผนในการพัฒนา สรุปได ดังนี้ (บรรยงค โตจินดา, 2546: 65)                                        

     1)  การกําหนดนโยบายที่แนชัดที่จะสงเสริมพัฒนาตัวบุคคล ความกาวหนาที่จะ
ตามมาจากการไดรับการฝกอบรม  หลักเกณฑที่จะเขารับการฝกอบรม เชน พิจารณาถึงอายุการ
ทํางาน เปนตน 

            2) การจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนทางดานการเงิน จะตองพิจารณา
วิธีการจัดการฝกอบรมทั้งหมดหรือบางสวน ระยะเวลาในการฝกอบรม  กิจกรรมที่จะจัด รวมทั้งคา
อุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนคาใชจายดานวิทยากร 
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           3) กําหนดแผนในการพัฒนา ในขั้นนี้อาจมีปญหาตางๆ ที่จะตองคํานึงถึง เชน 
จะจัดโปรแกรมใหเหมาะสมและไดสัดสวนกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ควรจะยึดถือหลักการ และ
ทฤษฎีการเรียนรูแนวใดเพื่อใหผลการฝกอบรมเกิดประโยชนแกผูฝกอบรมอยางเต็มที่ และจะใช
วิทยากรในระบบโรงเรียนหรือวิทยากรจากแหลงอื่น ตลอดจนการหาทางดําเนินขั้นตอนในการ
ฝกอบรม                  
  2.2.3.2  การฝกอบรม  

  การฝกอบรม  หมายถึง  การชวยใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการ
ยกระดับความสามารถของบุคลากรทุกวิถีทางใหเทาเทียมกับงานที่มอบใหทํา   การฝกอบรมเปน
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงลักษณะการทํางานใหเปนไปตามความตองการของบุคคล และ
นโยบายองคกร (บรรยงค โตจินดา, 2546:194) ซ่ึงการฝกอบรมอยางตอเนื่องโดยใชหลักการจัดการ
คุณภาพ สามารถทําไดหลายวิธี   (วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, 2540: 160-161)  ดังนี้ 

                   1) การพัฒนาตนเองโดยเริ่มจากตัวพนักงานเอง (Self Enlightenment)   วิธีนี้
องคกรจะกระตุน และสงเสริมใหพนักงานแตละคนวางแผนอนาคตระยะยาวของตนเองโดยอิสระ 
แลวใหไปสมัครเขารับการศึกษาหรืออบรมสัมมนาดวยตนเอง เชน เรียนตอหลักสูตรปริญญาโท
ภาคค่ํา หลักสูตรการศึกษาทางไปรษณีย เปนตน  โดยองคกรจะใหการสนับสนุนดวยการออก
คาใชจายใหบางสวนหรือทั้งหมด  
                    2)  การฝกอบรมในขณะทํางาน (On-the-Job-Training : OJT) วิธีนี้จัดวาเปน
รากฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรภายในองคกร โดยหัวหนาเปนผูถายทอดความรู และ
ประสบการณของตนเองเกี่ยวกับการทํางานในความรับผิดชอบใหแกลูกนองโดยตรง ดวยการสาธิต
การปฏิบัติกับอุปกรณจริงใหดูเปนตัวอยาง แตวิธีนี้ก็อาจมีขอเสียในลักษณะที่เกิดความไมสม่ําเสมอ
ไมทั่วถึงในการพัฒนาบุคลากรที่อยูในสวนตาง ๆ ขององคกรได ทั้งนี้ เนื่องจากหัวหนาแตละ
หนวยงานมีความแตกตางกันในดานความรู ความชํานาญ และความสามารถในการถายทอดความรู
ความชํานาญ  
         3) การเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาฝกอบรม (In-house Training)  วิธีนี้เปน
การปดจุดออนของวิธี OJT  จึงควรเสริมดวยการเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาชี้แนะ เพื่อให
พนักงานรูจักวิธีการมองปญหาจากมุมมองที่กวางขวาง หลากหลาย     และแตกตางจากที่คุนเคย 
เพื่อเรียนรูและเขาใจหลักทฤษฎีพื้นฐานและรูจักเทคนิควิธีการทั่ว ๆ ไป แลวนํามาฝกหัดใหเกิด
ความชํานาญดวยการนําความรูนั้นมาประยุกตใชกับการแกปญหาในสถานที่ทํางานของตนเอง     
จะทําใหเกิดประสิทธิผลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น                                                                                        
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        4)   การจัดตั้งกลุมศึกษาขึ้นภายในองคกร (Study Group) วิธีนี้เปนการรวมกลุม
กันขึ้นมาเองโดยพนักงานในสถานที่ทํางานเดียวกันเพื่อศึกษาหาความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ 
และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อแกปญหาและปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีขึ้น  
       5)   การสงพนักงานไปเขารวมการประชุมสัมมนาภายนอก (Public Seminar) วิธี
นี้จะเปนสวนเสริมของการฝกอบรมภายในองคกร  ซ่ึงจะเปดโอกาสใหพนักงานไดพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรวมสัมมนาที่มาจากองคกรอื่นๆ  ทําใหไดรับความรู   เพิ่มพูน
ประสบการณ และเกิดมุมมองทัศนคติใหม ๆ ที่พนักงานอาจไมมีโอกาสไดรับจากวิธีการฝกอบรม
ภายในองคกร 
  2.2.3.3  การทํางานเปนทีม 
    การทํางานเปนทีม     หมายถึง   การทํางานรวมกนัประสานงานกัน การทํางานรวมกัน
จึงถือวาเปนลักษณะที่สําคัญของทีม ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสาํคัญของการทํางานเปนทีม  Don Mankin 
and Others (1996) (Retrieved 2006, February 10)  ไดแบงประเภทของทีม ดังนี ้
      1)  ทีมทํางานหรือทีมงาน (Work Team) เปนกลุมบุคคลที่มีคุณลักษณะที่สําคัญ   
คือ     มีโครงสรางที่ถาวรรวมกันทํางานเพื่อผลิตหรือบริการ    มีการทํางานอยางตอเนื่อง มีตําแหนง
งานที่คงที่ไมยืดหยุน  เชน ฝายออกแบบรถยนตมีโครงสรางที่ถาวรมีหัวหนาและลูกนองที่รวมกัน
ออกแบบรถยนตและทําอยางตอเนื่อง ถือวาเปนทีมทํางาน 
      2)  ทีมบริหาร   (Management Team)    เปนกลุมบุคคลที่มีคุณลักษณะที่สําคัญ    
คือ  มีโครงสรางที่ถาวร    รวมกันทํางานเพื่อใหเกิดการประสานงานระหวางหนวยงานยอยหรือฝาย
ตาง   ๆ  ภายในองคกร ทําหนาที่กําหนดนโยบายเพื่อใหทุกหนวยงานยอยนําไปใชปฏิบัติ  จัดสรร
ทรัพยากรทาง  การบริหารใหแกทีมทํางานและทีมตาง ๆ  ในองคกร  ตามปกติบุคคลที่จะเขามาอยู
ในทีมบริหารมักเปนผูดูแลหนวยงานยอยหรือหัวหนาทีมทํางานจากทีมตาง ๆ   ทีมบริหารจึงถือวา
เปนทีมที่มีอํานาจมากทางสายการบังคับบัญชา รวมกันตัดสินใจในการบริหาร  
   นอกจากนี้ Don Mankin and Others (1996)     ยังไดกลาวถึงการประสานการทํางานกนั
ทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล    ระดับทีม  และระดับทุกทมีในองคกรที่เรียกวา   ระดับองคกร การ
ดําเนินการเชนนี้ เรียกวา การจัดการคุณภาพโดยรวม หัวใจสําคัญของการที่จะใหเกดิคุณภาพไดตอง
มีการออกแบบทีม (Team Design) ขั้นตอนสําคัญในการออกแบบทมีมีดังนี ้ 
         1)  กําหนดประเภทของทมีและเปาหมายของทีม (Identify Team Type and    
                                    Goals) 
         2)  กําหนดโครงสรางของทีม (Determine Team Structure) 
         3)  สรางทีม (Team Building) 
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         4)  การพัฒนาความสามารถของทีม (Develop Team Capabilities)  
   การพัฒนาความสามารถของทีมเปนขั้นตอนที่สําคัญ เพราะจะทําใหกลุมบุคคลทํางาน
ไปดวยกนัอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึง สมาชิก งาน วิธีการ และปจจยัภายนอกที่มีอิทธิพลตอทีม  
  2.2.3.4   การสงเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางาน   
   การสงเสริมขวัญ    และกําลังใจในการทํางาน หมายถึง การสงเสริมใหผูปฏิบัติงานเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน   เชน   การใหคาตอบแทน  การใหรางวัล ความรูสึกมั่นคงและพอใจในการ
ทํางาน  ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความสมัพันธที่ดีตอกนั เปนตน    
   ขวัญเปนปจจยัสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจที่จะทาํงาน     ขวัญเปน
สถานการณทางจิตใจทีแ่สดงออกในรูปของพฤติกรรม ขวัญที่มีกําลังมากหรือขวัญที่มีกําลังนอยจะ
สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคลแตกตางกนัตามไปดวย        ผูที่มีขวัญในการทํางานดีจะมี
ความกระตือรือรนในการทํางาน    Keith Davis (Retrieved 2006, February 9)  ไดเสนอวิธีการที่จะ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจใน 5  วิธีหลัก คือ 
        1)  สรางสัมพันธภาพทีด่ีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาหรือใน
ระหวางเพื่อนรวมงาน  
        2)  กําหนดหรือมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความถนัดหรือความชอบของ
บุคคลโดยไมใหเกิดความเสยีหายตอระบบเปาหมายขององคกร 
         3)  สรางคานิยมรวมในเปาหมายขององคกรใหกับสมาชิกในองคกร 
        4)  การใหบาํเหน็จรางวัลที่เหมาะสมตามผลงานและยตุิธรรม 
         5)  สรางสภาพการทํางานใหเหมาะสมและเอื้อตอการทํางาน          
   นอกจากนี้ Keith Davis (Retrieved 2006, February 9) ยังกลาววา ในทางตรงกันขาม 
หากบุคลากรขาดขวัญและความพึงพอใจในการทํางานหรือระดับขวัญต่ํา ก็จะเกิดผลที่สําคัญ ดังนี้  
          1)   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตต่ํา 
          2)   ลูกคามีความพึงพอใจต่าํตอบริการ 
         3)   มีการเปลี่ยนงานสูง ออกจากงานสูง 
            4)   มาทํางานสาย  
           5)   ขาดงานเปนประจํา                                                                      
   สรุปไดวา ส่ิงสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   คือ  การฝกอบรม การใหความรูแก
บุคลากร การทํางานเปนทีม  และการสรางแรงจูงใจในการทํางานโดยการสรางขวญัและกําลังใจแก
บุคลากร 

DPU



 38

  นอกจากนี้  ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดมีการกลาวถึงการใหสถานศึกษาไดพัฒนาทรพัยากรบุคลากรในหนวยงาน 
ตามมาตรา 30  มาตรา 52  มาตรา 65  โดยสรุป ดังนี ้

  สถานศึกษาจะตองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
สงเสริมการวิจัย     กระทรวงศึกษาธิการควรสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ช้ันสูง  โดยการกํากับและประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการ
พัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต  ดานผูใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต ที่เหมาะสม            
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   หมายถึง  การวาง
แผนพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่อง  การทํางานเปนทีม ตลอดจนการสงเสริม
ขวัญและกําลังใจแกบุคลากร  

 

2.2.4  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน  
   แนวคิดของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารองคกร  นอกจาก ผูบริหารเปน
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในองคกรแลว สมาชิกหรือบุคคลในองคกรก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหองคกร
กาวหนาไปไดดวยดี  ดังนั้น การบริหารในปจจุบันจึงเนนเรื่องของการบริหารแบบมีสวนรวม 
(Participative Management) ซ่ึงไดนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร   การบริหารแบบมี
สวนรวมหรือการมีสวนรวมในการบริหาร เปนวิทยาการสมัยใหมในการบริหารอีกแนวหนึ่ง ที่ให
ความสําคัญในดานการแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงานเพื่อที่จะนําไปสู
กระบวนการตัดสินใจ วิธีการดังกลาวจะทําใหเกิดการยอมรับในวัตถุประสงค มีผลทางดานจิตใจ    
ที่จะเปนแรงผลักดันใหเกิดการสนับสนุน   และรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร (จันทรานี 
สงวนนาม, 2545 : 68)   ซ่ึงสาระของการบริหารแบบมีสวนรวม มีนักวิชาการหลายทานไดให
แนวคิดและความหมายไวมากมาย  สรุปไดดังนี้ 

  Having Hurst (อางถึงใน กติติโชค หอยยีภู่, 2527) กลาววา การมีสวนรวมของชุมชน 
คือ การที่ชุมชนเขามามีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานโรงเรียน ทั้งเรื่องของงบประมาณ  บุคลากร 
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และหลักสูตรการเรียนการสอน โดยตัดสนิใจใหการสนบัสนุน ชวยเหลือ และรวมมือกับโรงเรียน
เพื่อใหเปนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

  James Epstein  (อางถึงใน สําเนา เลียบมา, 2544) กลาววา การมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการศึกษาในโรงเรียน แบงเปน 2 รูปแบบ คือ การเขารวมกิจกรรมในโรงเรียน และการเขามีสวน
รวมในดานการบริหารจัดการศึกษา  

  Whang   (อางถึงใน เมตต เมตตการุณจิต, 2547)  ใหความหมายการบริหารแบบมีสวน
รวม วาเปนการชี้ใหเหน็ถึงความสนใจของบุคคลหรือกลุม  ที่ตองการจะใหการสนับสนุนชวยเหลือ
ดานแรงงานหรือทรัพยากรตอสถาบัน  เพราะเล็งเหน็วาการเขาไปมีสวนรวมนั้นเกี่ยวของกับชีวติ
ของพวกเขาดวย  

  สรุปวา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคลอื่นซึ่งอาจจะเปน
บุคคลภายใน หรือภายนอกหนวยงานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมขององคกร เพื่อตัดสินใจหรือมี
สวนรวมในกระบวนการบริหาร ซ่ึงการดําเนินกจิกรรมนัน้มีผลกระทบตอสวนรวม 

  ดังที่กลาวมาแลวขางตน บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียนนั้น
จะตองเขามามีสวนรวมดวย   กลาวคือ บุคลากรภายในโรงเรียน ไดแก ครู และนักเรียน และ
บุคลากรภายนอกโรงเรียน  ไดแก   ผูปกครอง  และชุมชน  จะตองเขามามีสวนรวมในการทํางาน
ของโรงเรียน  (วรภัทร ภูเจริญ, 2541: 53)  

  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางานนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญของ
การจัดการคุณภาพ  การบริหารแบบมีสวนรวมนั้นมีมาตั้งแตอดีตจากการที่มนุษยรวมตัวกันเพื่อ
รวมกันคิดและวางแผนที่จะตอสูกับธรรมชาติ การทํากิจกรรมใดก็ตาม หากทําตามลําพังแลวก็ยากที่
จะประสบผลสําเร็จ  ดังนั้น ความสําเร็จขององคกรจึงขึ้นอยูกับการรวมพลัง ในการจัดการศึกษาก็
เชนกัน จําเปนตองใหครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เขามามีสวนรวมในการทํางานของ
โรงเรียน ซ่ึงนับวาเปนแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงและเสริมสรางการปฏิบัติงานในโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ และมีความเขมแขงมากขึ้น   (เมตต  เมตตการุณจิต, 2547: 1)  บุคลากรทุกระดับคือ
หัวใจของโรงเรียน  บุคลากรภายในที่เขามามีสวนรวมในโรงเรียน   ไดแก ครู   และนักเรียน สวน
บุคลากรภายนอก ไดแก ผูปกครอง  และชุมชน ซ่ึงการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ทํางาน  จะทําใหทุกคนไดใชความสามารถ    เพื่อสรางประโยชนตอสวนรวมใหมากที่ สุด    
(สาระสําคัญของอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000: 2000, 2549, กุมภาพันธ )  โดยเฉพาะการใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวมนับวาสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และโลก   สรางสรรคพัฒนา
โรงเรียนใหเกิดความเจริญกาวหนา  รวมทั้งชวยระดมทรัพยากรทั้งในดานปจจัย ส่ืออุปกรณตาง ๆ 
มาพัฒนาโรงเรียน  ขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง และชุมชน
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จะชวยสรางความสัมพันธภาพที่ดีตอกัน      (พจนา เทียนธาดา, 2543 อางถึงใน พิกุล กันทะวัง, 
2547: 25)   

 2.2.4.1  การเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการทาํงานของโรงเรียน  
  การปฏิรูปการศึกษาที่มีขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใหมีการเปดโอกาสใหทุกสวนในสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลที่อยูในความ
ดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (พิกุล กันทะวัง, 2547:28)  ผูปกครองถือวาเปนครูและ
นักวิชาการคนแรก (สุมณฑา พรหมบุญ, 2540 : 30)  โรงเรียนจึงตองใหความสําคัญแกผูปกครอง
เปนพิเศษในการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ การดําเนินการตาง ๆ  เพื่อพัฒนานักเรียน
ใหเกิดคุณภาพ การเขามามีสวนรวมของผูปกครองในดานการบริหารจัดการ กลาวคือ การที่
ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษาในรูปคณะกรวางแผน การจัดกิจกรรม ตลอดจนดูแล
เอาใจใสผูเรียนใหไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ (กรมวิชาการ, 2544 และ James Epstein  อางถึงใน 
สําเนา เลียบมา, 2544)โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     1) ผูปกครองกําหนดแผนการเรียนรูของผูเรียนรวมกับครูและผูเรียน กําหนด
สาระของหลักสูตรและกําหนดแผนพัฒนาโรงเรียนหรือธรรมนูญโรงเรียน 

         2) ผูปกครองรวมมือกับครู และผูเกี่ยวของ ประสานงานปองกัน และแกไข
ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของผูเรียน 

                3) ผูปกครองจัดบรรยากาศภายในบานใหเอ้ือตอการเรียนรู อบรมเลี้ยงดู เอาใจ
ใสใหความรัก ความอบอุน สงเสริมการเรียนรู และพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียน 

        4) ผูปกครองปฏิบัติตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูคูคุณธรรม เปน
แบบอยางที่ดีนําไปสูการพัฒนาครอบครัวใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู 

        5) ผูปกครองสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ 

        6) ผูปกครองสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและความ
จําเปน 

        7) ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษา ในรูปคณะกรรมการ
โรงเรียน จัดตั้งสภาผูปกครอง      หรือสมาคมผูปกครอง  มีหนาที่ใหคําปรึกษาชวยเหลือทาง
วิชาการดานตาง ๆ แกโรงเรียนตามความเหมาะสม  รวมทั้ง ใหอํานาจในการควบคุมตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน ตรวจสอบการพัฒนาการความกาวหนาของนักเรียน  
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 2.2.4.2   การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทาํงานของโรงเรียน 
  นักเรียนถือวาเปนผูรับบริการทางการศึกษาคนสําคัญที่สุด  ในยุคปฏิรูปการศึกษาตอง

เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะผูเรียนเปนผลผลิตของการจัดการศึกษา เปนเปาหมายการจัดการศึกษา
ของรัฐที่มุงหวังการพัฒนาใหเด็กไทยมีความสมบูรณ และสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ เปนผูเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค  คือเปนคนดี คนเกง และมีความสุข โรงเรียนจึงควรเปดโอกาสให
นักเรียนมีสวนรวมในการวางแผน จัดกิจกรรม การประเมินผล ตลอดจนเปนคณะกรรมการนักเรียน  
(กรมวิชาการ, 2544) โดยนักเรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 

        1) ใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งดาน
วิชาการ กิจกรรมสงเสริมดานประเพณีวัฒนธรรม การสงเสริมประชาธิปไตย และรวมกิจกรรมตาม
วันสําคัญและโอกาสตาง ๆ  

        2) เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงขอคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการให
ขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนานักเรียนและโรงเรียน 

         3) เปดโอกาสใหนักเรียนประเมินผลโรงเรียน  ทั้งดานการเรียนการสอน 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

        4) ใหนักเรียนมีสวนในการดูแล ควบคุม และปกครองนักเรียน ทั้งในรูปของ
คณะกรรมการนักเรียน สภานักเรียนคณะตาง ๆ  

  การเปดโอกาสใหนักเรยีนมสีวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน จะทําใหนักเรียน รูสึกวา
ตนเองมีความสําคัญ และเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ทั้งนี้ ครูจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนนักเรียนใหรวมกจิกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาใหนกัเรียนเปนผูเรียนที่พึงประสงคตอไป 

 2.2.4.3  การเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการทํางานของโรงเรียน    
  จากงานวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครูในการทํางานของโรงเรียน (ประยุกธ ตรีชัย, 

2544: 110-118; ปราศรัย แกวสวาง, 2546: 97-100 และ กรมวิชาการ, 2544)  ในดานของการมีสวน
รวมตัดสินใจและเขารวมกิจกรรม การบริหาร สรุปได ดังนี้  

       1) ดานงานวิชาการ   เชน  การพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน          
การพัฒนาสื่อการสอน  การวางแผนสรางหนวยเรียนรู  การกําหนดกิจกรรมการเรียนรู  การจัด
แผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเปดโอกาสใหผูเรียนปฏิบัติจริง แสดงออกอยางอิสระ 
และมีสวนรวมทุกกิจกรรม ตลอดจนการวัดประเมินผลการเรียนรู ที่สอดคลองกับสภาพความเปน
จริง โดยประเมินจากการปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ และจากแฟมสะสมงาน  ฯลฯ 

        2)  ดานงานธุรการ   เชน การวางแผนการใชงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 
ส่ือการสอน  ฯลฯ 

DPU



 42

       3) ดานบุคลากร เชน การพัฒนาบุคลากร การประเมินบุคลากร การบํารุงรักษา
บุคลากร การสงเสริมบุคลากร ฯลฯ 

       4) ดานงานกิจกรรมนักเรียน เชน งานสงเสริมสุขภาพ การแนะแนว ปกครอง 
ฯลฯ 

       5) ดานอาคารสถานที่ เชน ดูแลรักษาความปลอดภัย การพัฒนาอาคารสถานที่ 
การบํารุงรักษา การใชอาคารสถานที่ ฯลฯ 

       6) ดานความสัมพันธกับชุมชน เชน การประชาสัมพันธ การวางแผนชวยเหลือ
ชุมชน การบริการและใหความรูแกชุมชน การยกยองบุคลากรในชุมชนที่สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน ฯลฯ 

 2.2.4.4  การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการทํางานของโรงเรียน 
 การมีสวนรวมของชุมชนนับวาเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนใหการบริหารงาน

ประสบความสําเร็จ จึงควรเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546) ไดเสนอแนวทางในการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานในโรงเรียน 
ดังตอไปนี้ 

        1) การจัดทํามาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของโรงเรียน เปนการกําหนด
มาตรฐานหรือเปาหมายคุณภาพที่ตองการของโรงเรียน ทั้งในดานผลผลิต (ดานผูเรียน) ดาน
กระบวนการ (การบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการมีสวนรวมของชุมชน) และปจจัย 
(ผูบริหาร  ครู  หลักสูตร  ส่ือ  และทรัพยากร) ตลอดจนตัวช้ีวัดคุณภาพตามมาตรฐานนั้น ๆ ที่ทุกคน
มีสวนรวมจัดทํา 

        2) การจัดทําฐานขอมูลพื้นฐาน  และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนการจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ที่แสดงคุณภาพของโรงเรียนใน
ปจจุบันเพื่อวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ระหวางเปาหมายที่กําหนดกับขอมูลปจจุบันของแต
ละตัวช้ีวัดและแตละมาตรฐาน  เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนและการแสดง
ความสามารถ ความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามมาตรฐานนั้น ๆ 

        3) การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน เปนแผนแมบทในการพัฒนาโรงเรียนตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เชน 3 ป หรือ 5 ป ที่จะมองเห็นภาพความสําเร็จของโรงเรียนในอนาคตตาม
ระยะเวลานั้น และถือเปนแผนยุทธศาสตรที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของ
ทุกคน และถือวาเปนสัญญาประชาคมที่ตัวแทนของผูเกี่ยวของไดลงนามใหสัตยาบัน ในความ
รับผิดชอบรวมกันที่จะดําเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามธรรมนูญโรงเรียน 
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        4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ เปนแผนการดําเนินการในระยะเวลา 1 ป ซ่ึงจะมี
รายละเอียดของกิจกรรมการปฏิบัติหนาที่ชัดเจน โดยถือวาแผนปฏิบัติการนี้ เปนยุทธศาสตรสู
ความสําเร็จของโรงเรียนในแตละป ที่มาจากแผนแมบทหรือธรรมนูญโรงเรียน ที่มีมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเปนเปาหมาย 

         5) การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนการกําหนดบทบัญญัติหรือขอตกลง
รวมกันในแตละระดับ ที่จะทําใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีความเปนมืออาชีพ 
ผูบริหารควรจะเปนผูนํา ในการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเนนที่คุณภาพและ
มาตรฐาน และใชการมีสวนรวมคิดรวมทํา การทํางานเปนทีมเปนกลไกของการทํางาน  

  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2)  พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึงการใหสถานศึกษาไดมีการเปดโอกาสใหบคุลากรเขามามีสวนรวมในการ
ทํางานของหนวยงาน ดังปรากฏตามมาตรา   9   มาตรา 29  และมาตรา 57  โดยสรุป ดังนี้   

  การจัดระบบ  โครงสราง และกระบวนการจัดการศกึษาใหยึดหลักการ เอกภาพดาน
นโยบาย หลากหลายในแนวปฏิบัติ กระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เนนการมี
สวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองคกรชุมชน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดบั  ตลอดจนใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว 
และชุมชน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรยีนรูภายในชุมชน  รวมทั้งระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมามีสวนรวมในการจดัการศึกษา โดยนําประสบการณความรอบรู 
ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมาใช  เพื่อใหเกดิประโยชนทางการศึกษา
เปนสําคัญ 

  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน 
หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากรทั้งภายใน ไดแก ครู และนักเรียน และบุคลากรภายนอก
โรงเรียน ไดแก ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน การ
วางแผน การจัดกิจกรรม การประเมินผล ตลอดจนการเปนที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการโรงเรียน 

 
 2.2.5  การจัดสภาพการเรียนรู  

  แนวคิดการจัดสภาพการเรียนรู ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ไดใหความสําคัญกับการ
มุงพัฒนาคนใหสมบูรณ  มีความสมดุลท้ังดานจิตใจ รางกาย ปญญา และสังคม  รวมทั้ง การจัด
สภาพการเรียนรูตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ตองใหผูเรียนมีอิสรภาพทั้งทางกาย และทางใจ       
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การจัดสภาพการเรียนรูจึงตองกระตุนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง มีสวนรวม ทํางานเปน
ทีม แสดงออกอยางอิสระ คิดดวยตนเอง และแสวงหาความรูอยางอิสระ 

  ในการจัดสภาพการเรียนรู ผู เ รียนสรางความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเอง 
สอดคลองกับหลักการและทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง แนวคิดนี้จะนําไปสูการปฏิรูปการ
เรียนรู  ที่ผูสอนจะตองเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเปนผูจัดการ เปนผูที่สงเสริมใหผูเรียนสรางความรู
ขึ้นจากตัวเอง ในกระบวนการสรางความรูของผูเรียนอยูบนกระบวนการสราง 2 กระบวนการ
ดวยกัน ส่ิงแรก คือ ผูเรียนเรียนรูดวยการสรางความรูใหมขึ้นดวยตนเอง  ส่ิงที่สอง คือ กระบวนการ
เรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผูเรียนคนนั้น ผูสอนตอง
เขาใจลักษณะการเรียนรูและเทคนิคการเรียนรูของผูเรียนแตละคนที่แตกตางกันและชวยเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูนั้นใหเปนไปไดดีขึ้น ตามธรรมชาติของผูเรียนแตละคนโดยใหผูเรียนเรียนรู
ดวยสมอง ดวยกาย และดวยใจ อยางประสานกลมเกลียวและเรียนรูอยางตอเนื่อง เรียนรูตลอดชีวิต  
เพื่อใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  การพัฒนาตนเองในดานการคิด การปฏิบัติ และตัดสินใจดวย
ตนเองจะชวยใหพึ่งตนเองได กลารับรูตอปญหาทุกอยาง และสามารถจัดการแกไขปญหาดวยวิธีที่
ถูกตอง (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2542: 7-8)  ดังนั้น การเรียนรูที่อยูบนพื้นฐานความเชื่อท่ีวาทุกคน
สามารถเรียนรูได และเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ ถาผูสอนมีความรูพื้นฐานเรื่องโครงสรางของ
สมอง พัฒนาการของสมอง และการเรียนรู ก็จะทําใหการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูสอนควรสงสริมให ผูเรียนรูวิธีการเรียน โดยใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูจาก
สถานการณการเรียนรูตาง ๆ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  จักรวาลแหงการเรียนรู 

ที่มา :  สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. (2542).มุงสูคุณภาพการศึกษา. หนา 7. 

   การจัดสภาพการเรียนรู นับวาเปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการคุณภาพใน
โรงเรียน การจัดสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะเนนการจัดสภาพการเรียนรูเพื่อให
ผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด ตลอดจนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ   (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2548: 10)      นอกจากนี้    การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเสริมใหผูเรียนไดคิดคน สราง และสรุปการเรียนรูดวย
ตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และนําความรูไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง  

  การจัดสภาพการเรียนรูจะเกี่ยวของกับการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงการ
พัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง การพัฒนาสื่อการสอน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ใหสอดคลองกับการเรียนการสอน ตลอดจนการเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมดวยการเนนนักเรียนเปน
สําคัญ  ดังตอไปนี้ 

 2.2.5.1  การพัฒนาสื่อการสอน  
  การพัฒนาสื่อการสอน  นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ ถือไดวาเปนสวนสําคัญที่สงเสริมให

การจัดการศึกษาในโรงเรียนใหเปนไปอยางราบรื่น สมบูรณ และเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
คุณภาพของโรงเรียน    (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2541: 40) นอกจากนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดใหความสําคัญเกี่ยวกับสื่อการสอนโดยกําหนดรายละเอียดไว
เกี่ยวกับคุณภาพของโรงเรียน ปจจัยที่ 4 คือ ตองมีอุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ 
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เหมาะสม   จัดส่ือ   วัสดุอุปกรณ   และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ    และเพียงพอตอการเรียนการสอน 
ซ่ึงประเภทของสื่อการเรียนการสอน แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือเทคโนโลยี 
และส่ืออ่ืนๆ ดังตอไปนี้ 

              1)  ส่ือส่ิงพิมพ หมายถึง หนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพตางๆ ซ่ึงไดแสดงหรือ
จําแนกหรือเรียบเรียงสาระความรูตางๆ โดยใชหนังสือเปนตัวเขียน หรือตัวพิมพแสดงเปนส่ือเพื่อ
แสดงความหมาย ส่ือส่ิงพิมพมีหลายประเภท เชน เอกสาร หนังสือ   ตํารา   หนังสือพิมพ นิตยสาร 
วารสาร จุลสาร จดหมาย จดหมายเหตุ บันทึก รายงาน วิทยานิพนธ เปนตน 

              2) ส่ือเทคโนโลยี หมายถึง ส่ือการเรียนรูที่ไดผลิตขึ้นเพื่อใชควบคูกับเครื่องมือ
โสตทัศนวัสดุ      หรือเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีใหม  ๆ   ส่ือการเรียนรู  เชน แถบบันทึกภาพ
พรอมเสียง (วีดิทัศน) แถบบันทึกเสียง สไลด ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน นอกจากนี้ส่ือเทคโนโลยียัง
หมายรวมถึง กระบวนการตางๆที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 
เชน การใชอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอน การศึกษาผานดาวเทียม 

               3) ส่ืออ่ืน ๆ นอกจากสื่อส่ิงพมิพ และส่ือเทคโนโลยีแลว ยังมีส่ืออ่ืนๆ ที่สงเสริม
การเรียนการสอน ซ่ึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาส่ือ 2 ประเภทดงักลาว เพราะสามารถอํานวย
ประโยชนใหแกทองถ่ินที่ขาดแคลนสื่อส่ิงพิมพและส่ือเทคโนโลยี ส่ือเหลานี้อาจแบงไดเปน 4 
ประเภทใหญ ๆ  คือ 

                     3.1) ส่ือบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานซึ่งสามารถทําหนาที่ถายทอดสาระความรู แนวคิด เจตคติ และวิธีปฏิบัตตินไปสูบุคคล
อ่ืน ส่ือบุคคลอาจเปนบุคคลากรที่อยูในระบบโรงเรียน เชน ผูบริหาร ครูผูสอน ตัวผูเรียน นักการ
ภารโรง หรืออาจเปนบุคลากรภายนอกระบบโรงเรียน เชน บุคคลากรในทองถ่ินทีม่ีความชํานาญ 
และเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพตาง ๆ เปนตน 

                    3.2) ส่ือธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือสภาพที่อยูรอบตัวผูเรียน เชน  พืชผัก  ผลไม  สัตวชนิดตาง ๆ  ปรากฏการณ  แผนดินไหว 
สภาพดินฟาอากาศ หองเรยีน หองปฏิบัติการ แหลงวิทยบริการหรือแหลงการเรยีนรู หองสมุด 
ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ฯลฯ ส่ิงเหลานี้เปนสื่อที่มคีวามสําคัญตอการสงสริมการเรียนรู 

             3.3) ส่ือกิจกรรมประเภทกระบวนการ หมายถึง กิจกรรม หรือ กระบวนการ
ที่ครูหรือผูเรียนกําหนดขึ้นเพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรู ใชในการฝกทักษะซึ่งตองใช
กระบวนการคิด การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูของผูเรียน เชน การ
แสดงละคร บทบาทสมมติ การสาธิต สถานการณจําลอง การจัดนิทรรศการ การไปทัศนศึกษานอก
สถานที่ การทําโครงงาน เกม เพลง การปฏิบัติตามใบงาน ฯลฯ 
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              3.4) ส่ือวัสด ุประเภท เครื่องมือ และอุปกรณ หมายถึง วัสดุทีป่ระดิษฐขึน้
เพื่อประกอบการเรียนรู เชนหุนจําลอง แผนภูมิ แผนที่ ตาราง สถิติ กราฟ ฯลฯ นอกจากนีย้ังรวมถงึ
ส่ือประเภทเครื่องมือ และอุปกรณที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตางๆ เชน อุปกรณทดลอง
วิทยาศาสตร เครื่องมือวิชาชาง เปนตน 

 2.2.5.2  การจัดสภาพบรรยากาศในชัน้เรียนใหสอดคลองกับการเรียนการสอน 
 การจัดสภาพบรรยากาศในชัน้เรียนใหสอดคลองกับการเรียนการสอน ส่ิงที่ตองคํานึงถึง

มากที่สุด ก็คือ บรรยากาศที่สนับสนุน เสริมแรง และกระตุนใหผูเรียนไดรับความรูมากที่สุด
ตลอดจนไดรับความสะดวกและปลอดภยัในขณะเรียนรู  ตามที่ (สุจริต เพียรชอบ, 2525 อางถึงใน 
ชํานาญ นฤภัย, 2545: 41-42) กลาวไว สรุปไดดังนี ้
            1) การจัดบุคลากรเพื่อสอนควรจัดใหเหมาะสม ครูผูสอนควรไดรับการศึกษา
อบรมทางดานการสอนอยางแทจริง และเปนผูที่มีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
            2)  การจัดเวลาเรียน ผูที่จัดตารางสอนควรใหความสําคัญแกวิชา โดยพยายามจัด
ใหมีการสอนวิชาคณิตศาสตรในตอนเชาบาง เพราะในตอนเชาอากาศสดชื่นไมรอนจัด นักเรียนจะ
ไดเรียนดวยความรูสึกกระปรี้กระเปรา ไมงวงเหงาหาวนอน 
             3)  การจัดบริการเพื่อการเรียนการสอน ทางโรงเรียนควรไดอํานวยความสะดวก
เกี่ยวกับการบริการสื่อการสอนตางๆ เพื่อจะไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
             4)  สภาพหองเรียนควรมีขนาดที่เหมาะสม มีเนื้อที่ที่จะจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน        
การอภิปราย การโตวาที การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ หรือการจัดนิทรรศการได  ที่นั่ง 
โตะเรียน ควรเคลื่อนยายไดสะดวก สามารถจัดที่นั่งเปนลักษณะตาง ๆ ได กระดานดํามีขนาดยาว
พอที่ครูและนักเรียนจะเขียนและทํากิจกรรมตางๆ ควรมีปายนิเทศทั้งดานหนา และดานหลัง
หองเรียน เพื่อครูนักเรียนจะเขียน และทํากิจกรรมตางๆ ควรมีปายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
ได มีปล๊ักสะดวกตอการใชเทป  การฉายแผนใสและภาพนิ่งได 
             5)  การจัดบริเวณโรงเรียนใหสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน นับเปนปจจัย
สําคัญที่จะชวยใหการเรียนไดผล บริเวณหนาหองเรียนอาจติดปายประกาศไว เพื่อนักเรียนแตละ
หองจะไดแสดงผลงานคนควาของนักเรียน จัดใหมีปายประกาศวางไวเปนระยะตามระเบียบเพื่อให
ครูและนักเรียนจัดนิทรรศการได หรือใหมีการแสดงผลงานที่สรางสรรคของนักเรียนรอบ ๆ บริเวณ
โรงเรียนควรมีการปลูกตนไม    ดอกไมในวรรณคดี เพื่อเปนการใหความรู    ความสวยงาม   และ
ความรมร่ืน ตามตนไม หรือแปลงดอกไม อาจติดช่ือคําประพันธเกี่ยวกับดอกไมหรือตนไมนั้นไว
ดวย   
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 2.2.5.3  การเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมดวยการเนนนกัเรียนเปนสําคัญ 
  การจัดสภาพการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา จําเปนอยางยิ่งที่ตองเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และมีศักยภาพเต็มที ่ วิชัย วงษใหญ 
(2542 : 39-41) ไดใหแนวคิดสําคัญในเรื่องของหลักการเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดังนี้ 
         1) ผูสอนมีความเชื่อวา   ความรูเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหมตลอดเวลา
ผูสอนออกแบบการเรียนรู กระตุนใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณ และพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ 
         2) การเรียนรูเกิดจากผูเรียน เปนผูกระทําเปนการเรียนรู ที่เนนกระบวนการทาง
สมองและมีความหมาย มีการควบคุมในการเรียนรู ทําใหเกิดความเขาใจเนื้อหาลึกซึ้งในตัวผูเรียน 
         3) การเรียนรูจากเนื้อหาสูกระบวนการ เปนการเรียนรูหลากหลายที่เกิดขึ้นจาก
ศักยภาพของผูเรียน เนนความแตกตางของบุคคล ผูเรียนเรียนรูจากคําแนะนําของผูสอน 
         4) การพัฒนาแบบองครวม เปนการเรียนรูที่พัฒนาผู เรียนทุกดาน โดยเนน
แนวคิดและไมเนนเนื้อหาสาระ แลกเปลี่ยนขอมูลที่สําคัญ สรางโอกาสใหผูเรียนพัฒนาตนเอง และ
ยอมรับกระบวนการการเรียนรูที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา 

  นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์ เจรญิวงศศักดิ์ และคณะ (2548: 62) กลาวถึงการเลือกวิธีสอนที่
เหมาะสมดวยการเนนนกัเรียนเปนสําคัญ วาจะตองมีการจัดสภาพการเรียนรูโดยยดึผูเรียนเปน
ศูนยกลางและจะตองอาศัยปจจัยสําคัญในการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู ดงันี้   

1) กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึน้ไดดี ถาผูเรียนมีโอกาสคิด ทํา สรางสรรค 
โดยที่ครูคอยชวยจดับรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรู
รวมกัน 
2) คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ในดานความสามารถทาง
สติปญญา อารมณ สังคม ความพรอมของรางกาย และจิตใจ สามารถสราง
โอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีที่หลากหลายและตอเนื่อง 
3) สาระการเรียนรูมีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจ
ของผูเรียน และความคาดหวังของสังคม ทั้งนี้ ผลการเรียนรูจากสาระและ
กระบวนการจะตองทําใหผูเรียนมีความรู ความคิด ความสามารถ ความดี 
และมีความสุขในการเรียน 
4) แหลงเรียนรูมีความหลากหลายและเพยีงพอที่จะใหผูเรยีนไดใชเปน
แหลงคนควาหาความรู  ตามความถนัด ความสนใจ 
5) ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครูและระหวางผูเรียนกับผูเรียนมีลักษณะ
เปนกัลยาณมิตรที่ช วย เหลือเกื้อกูล  หวงใย  มีกิ จกรรมรวมกันใน
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กระบวนการเรียนรู คือ แลกเปล่ียนความรู ถักทอความคิด พิชิตปญหา
รวมกัน 
6) สาระ กระบวนการเรียนรู เชื่อมโยงกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม
รอบตัวของผูเรียน จนผูเรียนสามารถนําผลจากการเรียนรูไปประยุกตใชได
ในชีวิตจริง 

   กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญยิ่งตอการปฏิรูปการเรียนรู เนื่องจากตระหนักดี
วา การปฏิรูปการเรียนรู คือ หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะในมาตรา 24   แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  การ
จัดการเรียนรู จะตองใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้ 

1) จัดเนื้อหาสาระ    และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ   และความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
2)  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
3) จัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทํา
ได    คิดเปน  ทําเปน รักการอาน และเกิดใฝรูอยางตอเนือ่ง 
4) จัดการเรยีนการสอน  โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง  ๆ   อยางได
สัดสวนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคไวในทกุวิชา 
5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือ
การเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกดิการเรยีนรู และมีความ
รอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู  
ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน  จากสื่อการเรียนการสอน 
และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 
6)  จัดการเรยีนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความ
รวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกนั
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  

   จากมาตรา 24  ดังกลาวขางตน  การจัดกระบวนการเรยีนรู   มีสาระสําคัญ 3 ประการ 
ดังนี ้
   ประการที่   1   เนนการจดัหลักสูตรที่บูรณาการสอดคลองกับการดําเนนิชีวิต    และการ
ประกอบอาชพี 
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   ประการที่ 2 การจัดระบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญบูรณาการกับการ
ดําเนินชวีิตและการประกอบอาชีพ 
   ประการที่ 3 การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูและจัดแหลงความรูประเภทตาง ๆ 
อยางเหมาะสมกับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยทั้ง 3 ส่ิงนี้จะตองจัดใหสอดคลอง
กัน 

  จากที่กลาวขางตน สรุปไดวา การจัดสภาพการเรียนรูที่เหมาะสม คือ การพัฒนาสื่อการ
สอน จัดสภาพบรรยากาศในชั้นเรียนใหสอดคลองกับการเรียนการสอน ตลอดจนการเลือกวิธีสอน
ที่เหมาะสมดวยการเนนนักเรียนเปนสําคัญ  

 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูบริหารกบัการจัดการคณุภาพการศึกษา 

  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่มีผลตอการจัดการคุณภาพ
การศึกษา  ไดแก เพศ   ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียนโดยจะนําเสนอแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับเพศ   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสบการณการทํางาน และแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับขนาดของโรงเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 2.3.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเพศ 
    สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับเพศ Webster (Jean L. Mckechnie, 1968:1663) ไดกลาวถึง เพศ
ศาสตร (Sexology)  วาคือ ศาสตร หรือวิทยาการที่เกี่ยวกับพฤตกิรรมทางเพศของมนุษย ซ่ึง 
“พฤติกรรมทางเพศของมนุษย”  อาจกลาวไดวา หมายถึง “การกระทําหรือการแสดงออกเกีย่วกับ
เร่ืองเพศของเอกัตบุคคลหรือกลุมคน” (Carter V.Good, 1973:60) 
   ธรรมชาติไดสรางใหมนุษยมอียูดวยกนั 2  เพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง สําหรับใน
เร่ืองความเปนมนุษย ไมวาชายหรือหญิงตางก็มีโครงสรางใหญ ๆ เปนแบบเดียวกัน แตยังมีอีกหลาย
ส่ิงหลายอยางที่แตกตางกนั  เชน กิริยาทาทาง สุขนิสัย ความคิด และการตัดสินใจ  ซ่ึงอาจสรุปไดวา
เพศชายและเพศหญิงมีลักษณะและความแตกตางระหวางเพศ  ดังนี ้
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ตารางที่ 2.4  ความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง 
ลักษณะ เพศชาย เพศหญิง 

กิริยาทาทาง องอาจหาวหาญ ทําอะไร
คลองแคลว ทะมัดทะแมง และ
ไดผลงานมาก แตเอะอะโครม
ครามมากกวาผูหญิง 

กิริยาเรียบรอย และนารักทกุ
อริยาบทดูนิ่มนวล และ      
ออนชอย 

สุขนิสัย ไมใครพิถีพิถันในเรื่องความ
สะอาด อดทนตอความสกปรก
ไดมากกวาผูหญิง 

รักความสะอาดมาก เอาใจใส
ตอสุขลักษณะของที่อยูอาศัย
อยางสม่ําเสมอ มีสุขนิสัยดี 
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ และมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย
ดีกวาชาย 

ความคิด   ผูชายคิดรอบคอบในบางเรื่อง
ดีกวาผูหญิง โดยเฉพาะในเรือ่ง
การบริหารงานทั่วไป เพราะ
ผูชายมักไมรวมอารมณเขาไป
ดวยในความคดินั้น ชอบคิด
เร่ืองใหญ ๆ มากกวาผูหญิง 

ผูหญิงคิดไดละเอียดถ่ีถวน และ
รอบคอบดีกวาชาย เชน เร่ือง
การบานการเรอืน และการเงนิ 
แตชอบคิดหยมุหยิม หรือคิด
เล็กคิดนอยมากกวาชาย 

การตัดสินใจ ผูชายกลาตัดสินใจ กลาไดกลา
เสีย   ตัดสินใจรวดเร็วกวาหญิง   
และกลัวความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นนอยกวาหญิงจึง
เหมาะสมที่จะเปนผูบริหาร
หรือผูนํา 

ผูหญิงตัดสินใจไดชากวาชาย 
และตองการขอมูล
ประกอบการตดัสินใจมากกวา 
เนื่องจากเปนเพศที่ออนแอกวา
ชาย 

ที่มา: สุชาติ และวรรณี โสมประยูร. (2541). เพศศึกษา.หนา 45-47. 

   จะเห็นไดวา เพศชายและเพศหญิงมีลักษณะทีแ่ตกตางกันโดยสิ้นเชิง ไมวาจะเปนกิริยา
ทาทาง สุขนิสัย  ความคิด และการตัดสินใจ ซ่ึงดานกิริยาทาทาง ดานสขุนิสัย และดานความคิด เพศ
หญิงจะมีความละเอียดรอบคอบ เรียบรอยกวาเพศชาย สวนดานการตัดสินใจ เพศชายจะมีการ
ตัดสินใจไดเร็วกวาเพศหญิง 
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   จากลักษณะ 4 ประการขางตน  ความคิดและการตดัสินใจเปนลักษณะที่สําคัญของ
ผูบริหาร เมื่อเพศชายและเพศหญิงมีลักษณะทั้ง 2  ประการนีแ้ตกตางกัน จึงเปนทีน่าสนใจวาเพศ
เปนปจจยัที่ทําใหการจดัการคุณภาพตางกนัหรือไม 
  
 2.3.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสบการณ 
   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสบการณในการบริหารในยุคคุณภาพของเดมมิ่ง ซ่ึงเปนผูให
แนวความคิดในดานการฝกอบรมแตมิไดมุงเนนที่ผูบริหารฝายเดียว  เดมมิ่ง เนนการฝกอบรมใหแก
บุคลากรทั่วทั้งองคกร โดยตระหนักถึงบุคลากรทุกคนวามีความสําคัญตอองคกร ซ่ึงปจจัยที่มี
อิทธิพลและมีบทบาทตอพฤติกรรมของบุคลากรในองคกรหรือการปฏิบัติงาน จะมีทั้งปจจัย
เบื้องตนที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะภายในของแตละบุคคล อาทิ เชน อายุ เพศ จริยธรรม เปนตน  
สําหรับปจจัยที่สองของบุคลากรจะเกี่ยวของกับการศึกษา รายได ความเชื่อทางศาสนา สถานภาพ
ทางครอบครัวและที่สําคัญรวมถึงประสบการณในการทํางานดวย ซ่ึงปจจัยทั้งสองมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคลากรในองคกรเปนอยางดี (Slocum and Woodman, 1998: 7)  ประสบการณใน
การบริหารจะเกี่ยวของกับประสบการณการดํารงตําแหนงผูบริหาร ประสบการณในการศึกษา และ
ที่สําคัญปจจัยดานประสบการณในการบริหารจะสงผลตอคุณภาพของการบริหาร และการ
บริหารงานใหประสบผลสําเร็จ อีกทั้งผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหาร และพัฒนาความรู
ความสามารถของตนเองตลอดเวลา  จะมีผลตอคุณลักษณะและพฤติกรรมในการบริหารงาน 
สงเสริมใหการบริหารประสบผลสําเร็จ ทั้งในดานการพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ทําใหการ
บริหารวิชาการมีคุณภาพจะชวยใหการบริหารเกิดคุณภาพ (โกศล ศรีทอง, 2543: 87-89) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งยุคการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ชวยทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ (งามเพ็ญ พันธดี, 
2545: 71) 
 
 2.3.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับขนาดของโรงเรียน 
   แนวคิดเรื่องขนาดของโรงเรียน สุวรรณา รุทธนานุรักษ (2540) ไดกลาววา ปจจัยที่เปน
องคประกอบสําคัญที่จะสงผลตอการดําเนินงานในหนวยงานใหประสบความสําเร็จ ก็คือ ความ
พรอมภายในโรงเรียน เชน สภาพแวดลอมของโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อพิจารณาในสวนของ
ขนาดโรงเรียน โดยสํานักการศึกษา (2535: 13) ไดใชเกณฑของขนาดโรงเรียนเปนองคประกอบที่
สําคัญในการกําหนดอัตราผูชวยผูบริหารโรงเรียน และคัดเลือกผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน  
ซ่ึงโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญจะมีขอไดเปรียบ เสียเปรียบแตกตางกัน (ชินภัทร 
ภูมิรัตน, 2533 อางถึงใน สุวรรณา รุทธนานุรักษ, 2540: 34-35)   ดังนี้ คือ 
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   โรงเรียนขนาดเล็ก มีความเสียเปรียบ 2 ดาน คือ ปจจยัการบริหาร และกระบวนการ
เรียนการสอน ดานปจจัยการบริหารนั้น เนื่องมาจากความขาดแคลนดานสาธารณูปโภคในชุมชน 
และความขาดแคลนดานครภุัณฑของโรงเรียน สําหรับความเสียเปรยีบดานกระบวนการเรียนการ
สอน เนื่องมาจากระดับปญหาของการเรียนการสอนมีมาก เพราะนกัเรียนสวนใหญพูดภาษาทองถ่ิน 
และขาดการใหคําแนะนําในการทําการบาน 
   โรงเรียนขนาดกลาง มีความเสียเปรียบ   2  ดาน เชนเดียวกับ โรงเรียน ขนาดเล็ก คือ 
ดานปจจัยการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอน  แตโรงเรียนขนาดกลางไดเปรียบดาน
กระบวนการบริหาร ทั้งนี้เพราะไดรับการนิเทศจากภายนอกสูงกวา โรงเรียนขนาดอื่น ๆ 
   โรงเรียนขนาดใหญ มีความไดเปรียบเพียงดานเดียว คือ ดานปจจัยการบริหาร 
เนื่องมาจากความพอเพียงของสาธารณูปโภคในชุมชน และความเพียงพอของครุภัณฑในโรงเรียน 
อยางไรก็ตาม โรงเรียนขนาดใหญไมมีความเสียเปรียบในดานใด ๆ เลย 
   จากความแตกตางระหวางขนาดของโรงเรียน จึงทําใหผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ ตางก็มีขอจํากัด ขอไดเปรียบและเสียเปรียบในการ
บริหารแตกตางกันออกไป เมื่อผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีการบริหาร
ตางกัน จึงเปนที่นาสนใจวาขนาดของโรงเรียนเปนปจจัยที่ทําใหผูบริหารมีการจัดการคุณภาพ
ตางกันหรือไม 
 
2.4   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 
  2.4.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกบัองคประกอบของการจัดการคุณภาพ 
           สกล รุงโรจน (2530) ศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
ประถมศึกษา สํานักงานประถมศึกษาจังหวัด: การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการวิจัย พบวา โรงเรียนสวนใหญมีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการพัฒนาบุคลากร 
มีการแจงและรับทราบนโยบายอยางกวาง ๆ ในที่ประชุม มีการดําเนินการและวางแผนอยางเปน
ระบบ  กิจกรรมที่ผูบริหารและครู อาจารยตองการใหจัดมากที่สุด คือ กิจกรรมการฝกอบรมหรือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สวนปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ไดแก การ
ขาดแคลนงบประมาณ ไมมีการจัดสรรงบประมาณไวเปนสัดสวน ตลอดจนขาดเอกสาร วารสาร 
และตําราทางวิชาการที่จะเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม 

  สมพร เสวีวัลลภ (2539) ไดศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณกับตัวอยางที่เปน
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ผูบริหารที่เกี่ยวของกับการศึกษาของกรุงเทพมหานครจํานวน 289 คน ผลการวิจัย พบวา โรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาตามขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร การกําหนดความ
จําเปนในการพัฒนาบุคลากร มีการกําหนดนโยบาย จุดมุงหมาย และมีการสํารวจความตองการของ
บุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น การปฏิบัติกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรมีการจัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ สวนปญหาในการพัฒนาบุคลากร คือ ขาด
งบประมาณในการดําเนินการ    ขาดผูเชี่ยวชาญการในดานการศึกษาวิเคราะหความจําเปน 
   ชัชวาล ปอมไชยา (2541) ศึกษาการดําเนินงานบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร โดยมีจุดประสงคเพื่อเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร โดยจําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ประชากรที่ศึกษา ไดแก ผูบริหาร ครู อาจารย  ผลงานวิจัยสรุปวา การดําเนินงาน
ตามกระบวนการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนในสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  
   อดุลยเดช  ฐานะ (2542)  ศึกษาการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมีการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางอยูในระดับมาก   
   ธัญญาณี  สังขารมย (2543) ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเขาสูมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา โรงเรียนมีศักยภาพในการเตรียมความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งดานปจจัย
สนับสนุน ดานกระบวนการ และดานผลผลิตในระดับดี สวนที่เปนปญหา คือ ไมไดนําผลที่ไดจาก
การประเมินมาปรับปรุงการบริหารและการเรียนการสอน                      
   สมชาย พูถาวรวงศ (2543) ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตนแบบระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 สังกัดกรมสามัญศึกษาโดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษา
สภาพการดําเนินประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนตนแบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ผลการวิจัยสรุปวา สภาพการดําเนิน
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาตนแบบระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
ดําเนินการครบทุกดาน สําหรับปญหาสวนใหญ  ไดแก ขาดความเขาใจการนําขอกําหนดทั่ว ๆ ไป 
ไปใช การปฏิบัติงานไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานที่วางไว               
   วัชรี เทพพุทธางกูร (2544) ศึกษาการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก ตัวอยางที่ใหสัมภาษณ ไดแก ผูบริหาร
โรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน และหัวหนางานประกันคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนใน
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กรุงเทพมหานครมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และมีตัวช้ีวัดเพื่อกําหนดมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ มีการจัดทําขอมูลพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ จัดทําธรรมนูญโรงเรียน จัดทํา
แผนปฏิบัติการ สําหรับการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานสวนใหญ โรงเรียนยังไมไดจัดทํา และ
เมื่อพิจารณาตามขั้นตอนดานการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และขั้นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สวนใหญไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
และขาดการนําผลประเมินที่ไดมาปรับปรุงการจัดทํามาตรฐานโรงเรียน 

  คําปุน ภูเงิน (2544) ศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีจุดประสงคเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลแลนอกเขตเทศบาล  ตัวอยาง 
ไดแก บุคลากรในโรงเรียนจํานวน 326 คน สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยสรุปวาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ในโรงเรียนอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนที่มีที่ตั้งตางกัน ปรากฏวามี ความ
แตกตางกันในการปฏิบัติงาน สําหรับปญหาที่พบ ไดแก การไมนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

  สถิต ยังคง (2544) ศึกษาความเห็นของบุคลากรที่มีตอการประกันคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา ทุกคนรบัรูการ
ดําเนินการประกันคณุภาพในระดับปานกลาง  

  งานวิจัยในประเทศไทยสวนใหญวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานของระบบคุณภาพ ISO 
การประกันคุณภาพ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพ ซ่ึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
คุณภาพของผูบริหารโรงเรียนยังไมปรากฏมากอน  จึงสมควรสงเสริมใหมีงานวิจัยตามกรอบทฤษฎี
การจัดการคุณภาพใหกวางขวางขึ้น  
   

2.4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรอิสระที่ศึกษา 
  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  และงานวิจัย ท่ี เกี่ ยวของกับตัวแปรอิสระ  ไดแก  เพศ 

ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
    ออวิล เบอรนารด (Bertrand, 1958) กลาวถึง ปจจัยทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธกับ

การมีสวนรวม ไดแก ลักษณะสวนบุคคลตาง ๆ คือ อายุ เพศ และสถานภาพทางสังคม 
   พวงเพชร วัชรอยู (อางถึงใน วันทนีย เรืองทรัพย, 2540: 141) ศึกษาลักษณะบทบาทที่
สัมพันธกับการใหมีสวนรวมในการตัดสินใจของหัวหนาภาควิชาที่เปนสตรี ในมหาวิทยาลัยรัฐ 
ผลการวิจัยพบวา บทบาทการบริหารงานระหวางผูบริหารหญิงกับผูบริหารชายมีความแตกตางใน
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รายละเอียดมาก  อาทิ ผูหญิงมี ส่ิงตอไปนี้มากกวา เชน  ความเปนประชาธิปไตย  การสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและชุม เปนตน                                   
   สุวรรณา รุทธนานุรักษ (2540) ศึกษาการบริหารเวลาของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาดีเดน สังกัดกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบการบริหารเวลาของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาดีเดน สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามตัวแปรขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา  
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดนที่ดํารงตําแหนงอยูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก       
ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีการบริหารเวลาตามภารกิจงานบริหารการศึกษาทั้ง 6 งาน ไดแก    
การบริหารเวลาดานงานวิชาการ  การบริหารเวลาดานงานบุคลากร การบริหารเวลาดานอาคาร
สถานที่ การบริหารเวลาดานงานกิจการนักเรียน การบริหารเวลาดานงานธุรการและการเงิน และ
การบริหารเวลาดานงานสัมพันธชุมชน  ไมแตกตางกัน ทั้งนี้ เปนเพราะวาสํานักการศึกษาไดมี
เกณฑการแบงขนาดของโรงเรียนตามจํานวนนักเรียน และกําหนดอัตราผูชวยผูบริหารโรงเรียน 
และจํานวนบุคลากรใหเหมาะสมกับภารกิจที่ผูบริหารจะตองปฏิบัติ   นอกจากนี้ ผลการวิจัยยัง 
พบวา ขนาดของโรงเรียนไมมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน ไมวาจะเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ   ทั้งนี้เนื่องมาจาก โรงเรียนประถมศึกษาทุกขนาดมีภารกิจ
งานบริหารที่มีลักษณะใกลเคียงกัน                                                    
   วันทนีย เรืองทรัพย (2540) ศึกษาสภาพและปญหาการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบสภาพการตัดสินใจและปญหาการตัดสินใจ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ และประสบการณการ
บริหารงาน โดยสุมตัวอยางจากผูบริหารโรงเรียนจํานวน 427 คน ไดตัวอยางจํานวน  203 คน  
จําแนกตามเพศ และประสบการณการบริหารงาน ใน 6 ดาน ไดแก การแยกแยะตัวปญหา การหา
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับตัวปญหา การประเมินคาขอมูลขาวสาร การกําหนดทางเลือก  การเลือก
ทางเลือก และการปฏิบัติตามการตัดสินใจ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการตัดสินใจ ของผูบริหารโรงเรียนโดยจําแนก
ตามเพศชาย และเพศหญิง พบวา แตกตางกัน ซ่ึงผูบริหารชายและผูบริหารหญิงมีลักษณะเฉพาะที่
แตกตางกัน เชน ความละเอียดรอบคอบ การติดตามงานอยางใกลชิด  ซ่ึงลักษณะที่กลาวมานี้มักจะ
พบในผูบริหารหญิงมากกวาผูบริหารชาย  สวนผูมีประสบการณการบริหารงานมากเปรียบเทียบกับ
ผูมีประสบการณการบริหารนอย พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณการบริหารมากกับผูบริหารที่มี
ประสบการณการบริหารนอย มีสภาพและปญหาการใชกระบวนการในการตัดสินใจไมแตกตางกัน  
เปนเพราะผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครทุกคน ไดรับการอบรมหลักสูตรที่
เตรียมความพรอมใหกับผูที่จะเขาสูตําแหนงทางการบริหารกอนที่จะดํารงตําแหนงทางการบริหาร
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จริง และเมื่อเขาสูตําแหนงแลวก็มีการอบรมเพิ่มเติมความรูใหอยูมิไดขาด เชน โครงการอบรม
สัมมนาในแตละสํานักงานเขต เปนตน นอกจากนี้ ทางตนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดจัดใหมี
โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มยุทธศาสตรทางการบริหารใหกับผูบริหารทุกคนดวย  

  โกศล ศรีทอง (2543)  ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5  โดยมี
จุดประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพของการบริหารวิชาการ ตัวแปรดานคุณลักษณะของผูบริหารที่
ทํานายคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ผลการวิจัยพบวา ดานประสบการณ   การเขารับการอบรม
หลักสูตร   คุณลักษณะดานวิชาการเปนตัวแปรทํานายคุณภาพการบริหารงานวิชาการอยูในระดับ
มาก 

  ถวัลย มหิมา (2545) ศึกษาการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคลากร
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ในดาน
การวางแผนบุคลากร ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน  ดานการบํารุงรักษาบุคลากร และดานการ
พัฒนาบุคลากร  ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคลากรของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีระดับการปฏิบัติงานบุคลากร ไมแตกตางกัน 
กลาวคือ ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง และผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ 
มีการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวางแผน
บุคลากร ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน  ดานการบํารุงรักษาบุคลากร และดานการพัฒนา
บุคลากร ไมแตกตางกัน  
   ประคอง  รัศมีแกว (2545)  ไดศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณสมบัติพื้นฐานของ
ผูบริหารและแบบภาวะผูนําที่มีผลตอคุณภาพการบริหารของผูบริหารโรงเรียน วิธีวิจัยใชวิธี
วิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ผลการวิจัยพบวาวุฒิการศึกษาของผูบริหารมีอิทธิพลตอคุณภาพ
การบริหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ประสบการณการบริหารมีอิทธิพลตอคุณภาพการ
บริหาร อยางไมมีนัยสําคัญ 
   งามเพ็ญ  พันธดี (2545) ศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 ของโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบ
บทบาทของผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามวุฒิและประสบการณการบริหาร ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารโรงเรียนที่มีคุณวุฒิสูงและประสบการณการบริหารมาก จะมีการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนตามมาตรฐานอยูในระดับสูง  
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   ณัฐิดา แสนสิงห (2547) ศึกษาเรื่องทัศนคติของผูใตบังคับบัญชาที่มีผลตอคุณลักษณะ
ผูนําของกลุมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    จังหวัด
นครราชสีมา เขต 1  ตัวอยาง คือ ผูใตบังคับบัญชาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัดนครราชสีมา เขต 1 จํานวน 326 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจาก 17 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูใตบังคับบัญชาที่มีเพศตางกันมีทัศนคติในดาน
คุณลักษณะผูนําของกลุมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของตนแตกตางกัน  และผูใตบังคับบัญชาที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีทัศนคติในดานคุณลักษณะผูนําของกลุมผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของตนแตกตางกัน                                                                                      
   จุฑามาส พุมสวัสดิ์ (2547) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอการบริหาร
การเงินในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบุรี ใน 4 ดาน คือ ดาน
การงบประมาณ  ดานการเก็บ-รักษาเงิน  ดานการบัญชีและดานการตรวจสอบภายใน  และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอการบริหารการเงินในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเพชรบุรี  จําแนกตามตัวแปรเพศ  ขนาดของสถานศึกษา ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน ตัวอยาง คือ ผูบริหารและผูชวยผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 75 คน ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารที่สังกัดสถานศึกษาที่มีขนาด
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร การเงินในสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกัน และผูบริหารที่มี
เพศและประสบการณการปฏิบัติงานแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริหารการเงินใน
สถานศึกษา โดยรวมแตกตางกัน                                                                     
   จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรดานเพศ ประสบการณการทํางาน และขนาดของ
โรงเรียน สามารถสรุปไดวา ตัวแปรเพศ ประสบการณการทํางานและขนาดของโรงเรียนเปนปจจัย
อยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนทั้งทางดานความคิดเห็นและดานการ
ตัดสินใจ รวมทั้งยังมีอิทธิพลตอคุณภาพการบริหารของผูบริหารอีกดวย       
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
   การวิจัยเร่ืองการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยได
ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชสถิติเชิงอนุมาณ (Inferencial Statitics) 
เพื่อหาคําตอบของวัตถุประสงคการวิจัย  ดวยระเบียบวิธีการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 
3.1  ประชากร และตัวอยาง   
   ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เปดสอนทั้งระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา กรอบของ
การสุมตัวอยาง (Sampling Frame) จะใชผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของปการศึกษา 
2548 จํานวนทั้งหมด 430 คน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 118 คน ขนาดกลาง 138 คน 
และขนาดใหญ 174 คน  โดยใชการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) มีขนาด
โรงเรียนเปนชั้น (Strata) และมีผูบริหารโรงเรียนแตละโรงเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit)  
ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนการสุม ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  กําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size)  จากกรอบการสุมตัวอยาง จํานวน 
430 คน   ดวยการคํานวณจากสูตรของ   Taro Yamane   (Taro Yamane, 1973  อางถึงใน ณัฐิดา 
แสนสิงห, 2547: 75)  ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% (e = 0.05)  ไดจํานวนตัวอยางทั้งส้ิน  207 คน   

   ขั้นตอนที่ 2  จําแนกผูบริหารที่เปนประชากรตามขนาดของโรงเรียนออกเปน 3 ขนาด 
ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 118 คน ขนาดกลาง 138 คน และขนาดใหญ 174 คน แลวทําการ
สุมตัวอยางผูบริหารโรงเรียนแตละขนาด ตามสัดสวนของขนาดของกรอบการสุมตัวอยาง ได
ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 57 คน ขนาดกลาง 66 คน และขนาดใหญ 84 คน  รวมจํานวนตัวอยางที่
เปนผูบริหารทั้งหมด 207 คน ไดจํานวนประชากรและตัวอยางที่ใชในการวิจัย ปรากฏดัง           
ตารางที่ 3.1 
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ตารางที่  3.1  ประชากรและตัวอยาง จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน ประชากร ตัวอยาง 
เล็ก 118 57 
กลาง 138 66 
ใหญ 174 84 
รวม 430 207 

   
 ขั้นตอนที่ 3  จําแนกจํานวนตัวอยางที่เปนผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ออกเปนเพศ ชายและหญิง  จํานวนเทา ๆ กัน จากตัวอยาง โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง 
และโรงเรียนขนาดใหญ  ดังปรากฏในตารางที่  3.2 

 
ตารางที่  3.2  ประชากรและตัวอยางผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน และเพศ 

ประชากร ตัวอยาง            เพศ 
ขนาด ชาย หญิง 

 
      รวม ชาย หญิง 

 
รวม 

เล็ก 56 62 118 28 29 57 
กลาง 56 82 138 33 33 66 
ใหญ 67 107 174 42 42 84 
รวม 179 251 430 103 104 207 

 
  จากตารางที ่ 3.2  ปรากฎวาไดจํานวนตวัอยางผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามขนาด

โรงเรียนและจาํแนกตามเพศ คือ ตัวอยางจากโรงเรียนขนาดเล็ก เลือกผูบริหารโรงเรียนที่เปนเพศ
ชาย 28 คน  และเพศหญิง 29 คน รวมทั้งส้ิน 57 คน  ตัวอยางจากโรงเรียนขนาดกลาง เลือกผูบริหาร
โรงเรียนที่เปนเพศชาย 33 คน และเพศหญิง 33 คน รวมทั้งส้ิน 66 คน และตวัอยางจากโรงเรียน
ขนาดใหญ เลือกผูบริหารโรงเรียนที่เปนเพศชาย 42 คน และเพศหญิง 42 คน รวมทั้งสิ้น 84  คน 

  ขั้นตอนที่ 4   เลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling)  โดยเก็บขอมูลกับผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยทําการเลือกตัวอยางผูบริหารโรงเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ จําแนกตามเพศชาย-หญิง     (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก หนา 104) 
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3.2  เคร่ืองมือการวิจัย 

  เครื่องมือสําหรับการวิจยัคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึน้เอง 
โดยไดสรางตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ศึกษาทฤษฎ ี เอกสาร และงานวจิัยที่เกีย่วของกับการจัดการคุณภาพของผูบริหาร
โรงเรียน เพื่อกําหนดเปนนยิามของการจดัการคุณภาพของโรงเรียน 

  สรางแบบสอบถามโดยแบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี ้
      ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก เพศ ประสบการณการทํางาน    ขนาด

ของโรงเรียน วุฒิการศึกษา และสาขาที่จบการศึกษาสูงสุด โดยแบบสอบถามตอนนี้มีทั้งหมด         
5  ขอ  มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List)  

  ตอนที ่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการจัดการคณุภาพของผูบริหารโรงเรียนใน  5  ดาน ไดแก 
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคญั  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย  
การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน และการจัดสภาพการเรียนรู โดยแบบสอบถาม
ตอนนี้มีทั้งหมด 32 ขอ  มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) บางคําถามสามารถ
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ และจะแปลระดับการปฏิบัติเปนคะแนนตามจํานวนขอที่ตอบ สวนบาง
คําถามเปนจํานวนครั้งของการปฏิบัติ และจะแปลระดบัการปฏิบัติเปนคะแนนตามจํานวนครั้งของ
การปฏิบัติ โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละระดับ ดังนี ้

             เกณฑการใหคะแนน                    การแปลระดับการปฏิบัติ 
ตอบ      1   ขอ        ให    1   คะแนน                    นอยที่สุด 
ตอบ      2   ขอ        ให    2   คะแนน                      นอย 
ตอบ      3   ขอ        ให    3   คะแนน                     ปานกลาง 
ตอบ      4   ขอ        ให    4   คะแนน                        มาก 
ตอบ      5   ขอ        ให    5   คะแนน                 มากที่สุด 

สําหรับคําถามขอที่  6,14, 20, 22, 24, 26, 32  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

              เกณฑการใหคะแนน  การแปลระดับการปฏิบัติ 
ตอบ       1   ครั้ง    ให  1   คะแนน                 นอยทีสุ่ด   
ตอบ       2   ครั้ง    ให  2   คะแนน                         นอย 
ตอบ       3   ครั้ง    ให  3   คะแนน                      ปานกลาง 
ตอบ       4   ครั้ง    ให  4   คะแนน                       มาก 
ตอบมากกวา    4   คร้ัง    ให  5   คะแนน                  มากที่สุด 

DPU



 

 

62
 

สําหรับคําถามขอที่  7, 9, 11 กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

                      เกณฑการใหคะแนน            การแปลระดับการปฏิบัติ 
ตอบ     ไมมีการสํารวจอยางจริงจัง  ให  1   คะแนน                       นอยที่สุด 
ตอบ      1   ครั้ง                  ให  2   คะแนน                       นอย  
ตอบ      2   ครั้ง                  ให  3   คะแนน                       ปานกลาง 
ตอบ      3   ครั้ง                 ให  4   คะแนน                       มาก 
ตอบมากกวา  3   คร้ัง                 ให  5   คะแนน                       มากที่สุด 
 
เกณฑการแปลความหมายของชวงคะแนนเฉลี่ย (นภิา  เมธธาวีชัย: 2543: 91)  มีดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย  ระดับการปฏบิัติ 
4.21 – 5.00  มากที่สุด 
3.41 - 4.20  มาก 
2.61 – 3.40  ปานกลาง 
1.81 – 2.60  นอย 
1.00 – 1.80  นอยที่สุด 
 

การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เนื่องจากการวจิัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจยั จึงมกีารทดสอบความ

ตรง(Validity)  และคาความเชื่อมั่น (Realiability) ดังนี้ 
      1.  การทดสอบความตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ รวมจํานวนทั้งหมด         
5 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงความครอบคลุมของเนื้อหา การใชภาษา ตลอดจนโครงสรางของ
แบบสอบถามวาครอบคลุมกับนิยามและวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
ใหสมบูรณกอนนําไปใชกับกลุมทดสอบ   
    จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําวาแบบสอบถามที่
สรางขึ้น เปนไปตามแนวทางที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามที่กําหนดไว แตไดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใชภาษา และความชัดเจนของขอคําถาม เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม
สามารถเขาใจคําถามไดอยางถูกตองและชัดเจน   
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      2.  การทดสอบคาความเชื่อมั่น (Realiability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองเก็บ
รวบรวมขอมูลกับผูบริหารโรงเรียนจํานวน 30 คน  
     หลังจากนําแบบสอบถามไปทดลองเก็บรวบรวมขอมูลแลว ไดนํามาหาคาความ
เช่ือมั่น ซ่ึงหาดวยวิธีการของครอนบัค  (Cronbach)  ดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha – 
Coefficient)    ผลปรากฏวามีคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง  .7143 - .8655  ซ่ึงอยูในระดับที่ยอมรับได 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก หนา 110) 
 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
  3.3.1 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ถึง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  เพื่อขอความรวมมือการเก็บรวบรวมขอมูลกับ
ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
   3.3.2  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานครออกหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไปยังสํานักงานเขตตาง ๆ ที่ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานอยูพรอมแนบแบบสอบถามขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งส้ิน 237 ฉบับ   
 3.3.3  ผูบริหารโรงเรียนสงแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย จํานวน 213 ฉบับ เปนแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ 207 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 87.34  ของแบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด แตคิดเปนรอยละ 100 
ของขนาดของตัวอยาง 
      3.3.4  นําเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมาศึกษาเพื่อใชเปน
ขอมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ 
 
3.4   การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
   การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวตัถุประสงคของการวิจยั ผูวจิัยเลือกใชสถิติ ดังนี ้

 3.4.1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวตัถุประสงคการวิจัยขอ 1 ที่วา “เพื่อศึกษาระดับการจดัการ
คุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” ใชการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน   
มาตรฐาน (Standard Deviation) และคารอยละ (Percentage)                  

 3.4.2  การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 ที่วา “เพื่อเปรียบเทียบการ
จัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    จําแนกตามเพศ  ประสบการณการ
ทํางาน และขนาดของโรงเรียน”   ใชสถิติตามจํานวนกลุมของการเปรียบเทียบ ดังนี้         
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        3.4.2.1 เปรียบเทียบความแตกตางในการจัดการคุณภาพของผูบริหารชายกับหญิง โดย
การทดสอบคา t-Test  

        3.4.2.2  เปรียบเทียบความแตกตางในการจัดการคุณภาพของผูบริหารในเรื่องของ
ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียนโดยการทดสอบคา F-Test (ONE WAY ANOVA) 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

   การวิจัยเร่ือง  “การจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”  ใช
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชสถิติเชิงอนุมาณ (Inferencial 
Statitics)  เพื่อหาคําตอบของวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 “เพื่อศึกษาระดับการจัดการคุณภาพของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”  และเพื่อหาคําตอบของวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2  
“เพื่อเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามเพศ  
ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู” เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (Check List) โดยรายละเอียดของผลการวิจัยแบง
ออกเปน 3 สวน ปรากฏดังนี้ 

 
4.1  สวนที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน 
   สวนที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ ประสบการณการทํางาน    วุฒิ
การศึกษา  สาขาที่จบ และขนาดของโรงเรียน  ผลการวิจัย ปรากฏดังตารางที่  4.1  ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

DPU



     66 
 

ตารางที่   4.1  สถานภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจําแนกตามเพศ  
                  ประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษา  สาขาที่จบ และขนาดของโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียน จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
103 
104 

 
49.80 
50.20 

2. ประสบการณการทํางาน 
นอยกวา 8 ป 
ตั้งแต 8 – 15 ป 

                     มากกวา 15 ป 

 
110 
62 
35 

 
53.10 
30.00 
16.90 

3. ขนาดโรงเรียน 
เล็ก 
กลาง 
ใหญ 

 
57 
66 
84 

 
27.50 
31.90 
40.60 

4. คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
36 

167 
4 

 
17.40 
80.70 
  1.90 

5. สาขาวิชาการศึกษาสูงสุด 
บริหารการศึกษา 
สถิติการศึกษา 
ประถมศึกษา 
บริหารธุรกิจ 
การวัด และประเมิณผลการศึกษา 
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
สังคมศึกษา 
อักษรศาสตร 
จิตวิทยา และแนะแนว 
ภาษาไทย 
รัฐศาสตรการปกครอง 

 
177 
2 

11 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 

 
85.60 
  1.44 
  5.28 
  0.48 
  1.44 
  0.48 
  0.48 
  0.96 
  0.48 
  0.48 
  1.92 
  0.96 
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   จากตารางที่  4.1  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จากจํานวนตัวอยาง 207 
คน เปนเพศชายจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 49.80     เปนเพศหญิงจํานวน 104 คน คิดเปนรอย
ละ 50.20  โดยสวนใหญเปนผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา   8   ป       คิด
เปนรอยละ  53.10  หรือ 110 คน  รองลงมามีประสบการณการทํางานตั้งแต 8 – 15 ป    คิดเปนรอย
ละ 30 หรือ 62  คน     และมีประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป  คิดเปนรอยละ 16.90  หรือ 35  
คน   สวนผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 
27.50  ขนาดกลางมีจํานวน 66  คน   คิดเปนรอยละ 31.90 และขนาดใหญมีจํานวน 84 คน  คิดเปน
รอยละ 40.60  ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 80.70 
รองลงมา คือ ปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 17.40 และสวนนอยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเปน
รอยละ 1.90  สวนสาขาที่จบการศึกษามากที่สุด คือ สาขาการบริหารการศึกษา คิดเปนรอยละ 85.60 
 
4.2  สวนที่ 2  ศึกษาระดับการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

  สวนที่ 2   ศึกษาระดับการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
5 ดาน ไดแก การปรับปรุงอยางตอเนื่อง การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน และการจัดสภาพการเรียนรู 
ผลการวิจัยปรากฏดังตารางที่ 4.2 – 4.7  ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่  4.2  ระดับการปฏบิัติงานของการจัดการคุณภาพ 
 

การจัดการคณุภาพ Χ S.D. ระดับการปฏบิัติ 
1. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
2. การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคญั 
3. การพัฒนาทรพัยากรมนษุย 
4. การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ   
          ทํางาน 
5. การจัดสภาพการเรียนรู 

2.53 
2.58 
3.07 
3.21 

 
3.63 

0.65 
0.79 
0.77 
0.66 

 
0.76 

นอย 
นอย 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

รวม 3.00 0.72 ปานกลาง 
 
  จากตารางที่ 4.2  การจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน

ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง (Χ = 3.00)  แตเมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา  
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ดานการจัดสภาพการเรียนรู มีการจัดการคุณภาพอยูในระดับมาก (Χ = 3.63)  รองลงมา  ไดแก ดาน
การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน     (Χ = 3.21)  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
(Χ = 3.07 )  สวนที่มีการจัดการคุณภาพนอย ไดแก การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ  
(Χ = 2.58)  และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Χ = 2.53)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอไม
แตกตางกันมากนัก และคาที่มากที่สุด  คือ 0.79  คิดเปนรอยละ 24  ของคาเฉลี่ยรวม (3.00) 

 
ตารางที่ 4.3   ระดับของการปฏิบัติงานดานการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง Χ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

1. การดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ  
      โรงเรียน 
2. การวางแผน 
3. การนําแผนทีก่ําหนดไวไปปฏิบัติ 
4. การตรวจสอบทบทวน 
5. การแกปญหา 
6. ความถี่ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศกึษาใน    

       ระยะเวลา 1 ปการศึกษา   

3.87 
 

2.39 
2.13 
2.30 
1.98 
2.59 

1.19 
 

0.83 
0.77 
0.82 
0.93 
1.47 

มาก 
 

นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

รวม 2.53 0.65 นอย 
  

  จากตารางที่   4.3  การปรับปรุงอยางตอเนื่องในภาพรวมมีระดับของการปฏิบัติงานอยู
ในระดับนอย    เมื่อพิจารณาในขอยอยของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง พบวา ขอยอยในเรื่องของการ
ดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีระดับของการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก (Χ= 3.87) สวนขอยอยอ่ืน ๆ  ไดแก ความถี่ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระยะเวลา 1 ปการศึกษา การวางแผน การตรวจสอบทบทวน การนําแผนที่กําหนดไวไปปฏิบัติ และ
การแกปญหา มีระดับของการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  

 
 
 
 

DPU



 69
 

ตารางที่   4.4  ระดับของการปฏิบัติงานดานการเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ 
 

การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคญั Χ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

1. ความถี่ในการสํารวจความตองการและความ
พึงพอใจของผูเรียนในระยะเวลา 1 ปการศึกษา   

2. การสํารวจความตองการและความพึงพอใจ
ของผูเรียนในดานบริหารจัดการ 

3. ความถี่ในการสํารวจความตองการและความ
พึงพอใจของ ผูปกครองในระยะเวลา 1 ป
การศึกษา 

4. การสํารวจความตองการและความพึงพอใจ
ของผูปกครองในดานบรหิารจัดการ 

5. ความถี่ในการสํารวจความตองการและความ
พึงพอใจของชมุชนในระยะเวลา 1 ปการศึกษา  

6. การสํารวจความตองการและความพึงพอใจ
ของชุมชนในดานบริหารจัดการ 

2.75 
 

2.54 
 

2.60 
 

2.95 
 

2.53 
 

2.90 

0.84 
 

1.25 
 

0.85 
 

1.18 
 

0.90 
 

1.24 

ปานกลาง 
 

นอย 
 

นอย 
 

ปานกลาง 
 

นอย 
 

ปานกลาง 
 

รวม 2.58 0.79 นอย 
 

   จากตารางที่  4.4   การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญในภาพรวมมีระดับของ
การปฏิบัติงานอยูในระดับนอย   เมื่อพิจารณาในขอยอย พบวา การสํารวจความตองการและความ
พึงพอใจของผูปกครองในดานบริหารจัดการ   การสํารวจความตองการและความพึงพอใจของ
ชุมชนในดานบริหารจัดการ   และความถี่ในการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูเรียน
ในระยะเวลา 1 ปการศึกษา  มีระดับของการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง   สวนความถี่ในการ
สํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูปกครองในระยะเวลา  1 ปการศึกษา   การสํารวจ
ความตองการและความพึงพอใจของผูเรียนในดานบริหารจัดการ   และความถี่ในการสํารวจความ
ตองการและความพึงพอใจของชุมชนในระยะเวลา 1 ปการศึกษา    มีระดับการปฏิบัติงานนอย     
(Χ = 2.60,  Χ = 2.54  และ Χ = 2.53 ตามลําดับ) 
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ตารางที่  4.5  ระดับของการปฏิบัติงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
 

การพัฒนาทรพัยากรมนษุย Χ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร 
2. ความถี่ในการวางแผนพฒันาบุคลากรใน

ระยะเวลา 1 ปการศึกษา 
3. การคํานึงถึงหลักการในการวางแผนพฒันา

บุคลากร 
4. การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนโดยวิธีการ

หลากหลาย 
5. การสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการ

ทํางาน 
6. การประสานงานกันทํางานกนัเปนทีม 

3.56 
2.70 

 
2.45 

 
3.64 

 
3.51 

 
2.82 

0.85 
1.56 

 
1.07 

 
1.12 

 
0.85 

 
1.17 

มาก 
ปานกลาง 

 
นอย 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

รวม 3.07 0.77 ปานกลาง 
 

  จากตารางที่  4.5   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาพรวมมีระดับของการปฏิบัติงานอยู
ในระดับปานกลาง    เมื่อพิจารณาในขอยอย พบวา การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนโดยวิธีการ
หลากหลาย   มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น ๆ (Χ = 3.64) สวนการคํานึงถึงหลักการในการวางแผน
พัฒนาบุคลากร มีระดับของการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  (Χ = 2.45) 
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ตารางที่ 4.6  ระดับของการปฏิบัติงานดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน 
 

การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน Χ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

1. โรงเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ทํางาน 

2. ความถี่ที่โรงเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนซึ่งเปน
คณะกรรมการนักเรียนประชมุรวมกันใน
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  

3. โรงเรียนเปดโอกาสใหครูมสีวนรวมในการ
ทํางาน  

4. ความถี่ที่โรงเรียนเปดโอกาสใหครูประชุม
รวมกันในการทํางานของโรงเรียนใน
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

5. โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 

6. ความถี่ที่โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนรวม
ประชุมเรื่องการจัดการศึกษาในระยะเวลา 1 ป
การศึกษา 

7. โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมใน
การทํางาน 

8. ความถี่ที่โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองรวม
ประชุมกันในการทํางานของโรงเรียนใน
ระยะเวลา 1 ปการศึกษา 

2.80 
 

3.59 
 
 

3.91 
 

4.75 
 
 

2.35 
 

2.59 
 
 

3.79 
 

2.51 
 

1.03 
 

1.46 
 
 

0.69 
 

0.79 
 
 

1.07 
 

1.27 
 
 

0.90 
 

1.15 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 
 

นอย 
 

นอย 
 
 

มาก 
 

นอย 

รวม 3.21 0.66 ปานกลาง 

  จากตารางที่  4.6  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางานในภาพรวมมี
ระดับของการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในขอยอย พบวา ความถี่ที่โรงเรียนเปด
โอกาสใหครูประชุมรวมกันในการทํางานของโรงเรียนในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากที่สุด  (Χ = 4.75)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน ๆ คือ โรงเรียนเปดโอกาสให
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  (Χ = 2.35) 
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ตารางที่  4.7  ระดับของการปฏิบัติงานดานการจัดสภาพการเรียนรู 
 

การจัดสภาพการเรียนรู Χ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

1. การจัดสภาพการเรียนรูเพื่อการพัฒนานักเรยีน
ใหเกดิการเรยีนรูอยางตอเนือ่ง 

2. การดําเนินการเกี่ยวกับการพฒันาการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อใหเอื้อตอการเรยีนรู  
4. การจัดสภาพการณที่เปนปจจัยสนับสนุนเอื้อ

ตอการเรียนการสอน 
5. การเลือกวิธีสอนโดยการเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
6. การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนใหเอือ้อํานวยตอการเรียนการสอน 

3.57 
 

3.46 
 

4.16 
3.48 

 
3.50 
4.09 

0.93 
 

0.87 
 

1.23 
0.97 

 
0.88 
1.33 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.63 0.76 มาก 

  จากตารางที่ 4.7  การจัดสภาพการเรียนรูในภาพรวมและในทุกขอยอยมีระดับของการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  ขอยอยที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนระดับการปฏิบัติมากกวาขออ่ืน ๆ  คือ  
การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อใหเอื้อตอการเรียนรู (Χ=4.16)  รองลงมา ไดแก การจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน  (Χ=4.09)  สวนการดําเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยกวา    
ขออ่ืน ๆ (Χ = 3.46)   

 
4.3 สวนที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร         
         สวนที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร    จําแนกตามเพศ   ประสบการณการทํางาน  และขนาดของโรงเรียน   ปรากฏผล
การทดสอบสมมติฐานในตารางที่ 4.8 – 4.10  ดังตอไปนี้                                      
   สมมติฐานที่ขอที่   1     ผูบริหารชายกับหญิงมีการจัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบการจัดการคณุภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหวางเพศชาย    
                    กับเพศหญิง 

การจัดการคณุภาพ เพศ Χ S.D. t P-value ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1.การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 
ชาย 

หญิง 

2.54 

2.52 

0.665 

0.6397 

 

-0.242 

 

0.809 

ไม           
แตกตางกนั 

2. การเนนผูรับบริการทาง
การศึกษาเปนสําคัญ 

ชาย 

หญิง 

2.65 

2.52 

0.774 

0.812 

 

 1.212 

 

0.227 

ไม 

แตกตางกนั 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ชาย 

หญิง 

3.00 

3.14 

0.753 

0.789 

 

-1.288 

 

0.199 

ไม   

แตกตางกนั 
4. การเปดโอกาสใหบุคลากร
มีสวนรวมในการทํางาน 
 

ชาย 

หญิง 

3.11 

3.30 

0.639 

0.681 

 

-2.091 

 

0.038 

แตกตางกนั 

5. การจัดสภาพการเรียนรู ชาย 

หญิง 

3.41 

3.85 

0.840 

0.616 

 

-4.339 

 

0.000 

แตกตางกนั 

รวม ชาย 

หญิง 

2.94 

3.07 

0.559 

0.529 

 

-1.637 

 

0.103 

ไม  

แตกตางกนั 

   จากตารางที่  4.8  ผูบริหารโรงเรียนที่มีเพศแตกตางกัน มีการจัดการคุณภาพในดานการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ไมแตกตางกัน (P-value > 0.05)   สวนในดานของการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ทํางาน และการจัดสภาพการเรียนรู พบวา ผูบริหารที่มีเพศตางกัน มีการจัดการคุณภาพตางกัน      
(P-value < 0.05) โดยผูบริหารหญิงมีการจัดการคุณภาพในโรงเรียนอยูในระดับมากกวาผูบริหาร
ชาย   และโดยรวมผูบริหารชายกับหญิงมีการจัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไม
แตกตางกัน  (P-value > 0.05)  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ผูบริหารชายกับหญิงมีการ
จัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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   สมมติฐานขอที่   2  ผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีการจัดการคุณภาพ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 
ตารางที่  4.9  การเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระหวาง  
      ผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานตางกัน  

การจัดการ
คุณภาพ 

ประสบการณ Χ SV SS Df MS F P-
value 

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

1.การ
ปรับปรุง
อยาง 
ตอเนื่อง 

 

นอยกวา 8 ป 

8 – 15 ป 

มากกวา 15 ป 

รวม 

2.36 

2.19 

2.46 

2.30 

ระหวาง
กลุม 

ภายใน
กลุม 

รวม 

   0.215 

 
87.132 

87.347 

  2 

 
204 

206 

0.107 

0.427 

0.252 0.778 ไม  

แตกตาง
กัน 

2. การเนน
ผูรับบริการ 

ทาง
การศึกษา
เปน 

สําคัญ 

นอยกวา 8 ป 

8 – 15 ป 

มากกวา 15 ป 

รวม 

2.41 

2.24 

2.34 

2.34 

ระหวาง
กลุม 

ภายใน
กลุม 

รวม 

   0.221 

129.885 

130.106 

  2 

 
204 

206 

0.111 

0.637 

0.174 0.840 ไม  

แตกตาง
กัน 

3. การ
พัฒนา 

ทรัพยากร
มนุษย 

 

นอยกวา 8 ป 

8 – 15 ป 

มากกวา 15 ป 

รวม 

3.12 

3.02 

3.00 

3.07 

ระหวาง
กลุม 

ภายใน
กลุม 

รวม 

    0.473 

122.605 

123.078 

    2 

 
204 

206 

0.236 

0.601 

 

0.393 0.675 ไม  

แตกตาง
กัน 
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ตารางที่  4.9 (ตอ)         

การจัดการ
คุณภาพ 

ประสบการณ Χ SV SS Df MS F P-
value 

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

4. การเปด
โอกาสให 
บุคลากรมี
สวนรวม 

ในการ
ทํางาน 

นอยกวา 8 ป 

8 – 15 ป 

มากกวา 15 ป 

รวม 

3.18 

3.25 

3.24 

3.21 

ระหวาง
กลุม 

ภายใน
กลุม 

รวม 

    0.228 

  91.268 

91.496 

  2 

 
204 

206 

0.114 

0.447 

0.254 0.776 ไม  

แตกตาง
กัน 

 

5. การจัด
สภาพการ 

เรียนรู 

นอยกวา 8 ป 

8 – 15 ป 

มากกวา 15 ป 

รวม 

3.70 

3.55 

3.76 

3.67 

ระหวาง
กลุม 

ภายใน
กลุม 

รวม 

    0.819 

120.677 

121.496 

  2 

 
204 

206 

0.409 

0.592 

0.692 0.502 ไม  

แตกตาง
กัน 

รวม 

 

นอยกวา 8 ป 

8 – 15 ป 

มากกวา 15 ป 

รวม 

2.98 

2.89 

2.99 

2.96 

ระหวาง
กลุม 

ภายใน
กลุม 

รวม 

  0.051 

61.543 

61.594 

  2 

 
204 

206 

0.025 

0.302 

0.085 0.919 ไม  

แตกตาง
กัน 

   จากตารางที่  4.9  ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีการจัดการ
คุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน (P-value > 0.05) ในทุกดาน  ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ผูบริหารที่มีประสบการณตางกัน มีการจัดการคุณภาพใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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   สมมติฐานที่ขอที่  3  ผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีการจัดการ
คุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.10  การเปรียบเทยีบการจัดการคณุภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระหวาง  
                      ผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน                       

การจัดการ
คุณภาพ 

ขนาด
โรงเรียน 

Χ SV SS Df MS F P-
value 

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

1.การปรับปรุง
อยางตอเนื่อง 

 

เล็ก 

กลาง 

ใหญ 

รวม 

2.18 

2.32 

2.37 

2.30 

ระหวาง
กลุม 

ภายใน
กลุม 

รวม 

    0.395 

  86.951 

  87.346 

  2 

 
204 

206  

0.198 

0.426 

 

0.464 0.630 ไม 

แตกตาง
กัน 

2. การเนน
ผูรับบริการ
ทางการศึกษา
เปนสําคัญ 

เล็ก 

กลาง 

ใหญ 

รวม 

2.27 

2.45 

2.31 

2.34 

ระหวาง
กลุม 

ภายใน
กลุม 

รวม 

    0.626 

129.480 

130.106 

    2 

 
204 

206 

0.313 

0.635 

0.494 0.611 ไม 

แตกตาง
กัน 

3. การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

เล็ก 

กลาง 

ใหญ 

รวม 

3.00 

3.01 

3.17 

3.07 

ระหวาง
กลุม 

ภายใน
กลุม 

รวม 

    1.134 

121.944 

123.078 

  2 

 
204 

206 

0.567 

0.598 

0.948 0.389 ไม 

แตกตาง
กัน 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 

การจัดการ
คุณภาพ 

ขนาด
โรงเรียน 

Χ SV SS Df MS F P-
value 

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

4. การเปด
โอกาสให
บุคลากรมี
สวนรวมใน
การทํางาน 
 

เล็ก 

กลาง 

ใหญ 

รวม 

3.15 

3.15 

3.29 

3.21 

ระหวาง
กลุม 

ภายใน
กลุม 

รวม 

    1.022 

  90.473 

  91.495 

  2 

 
204 

206 

0.511 

0.433 

1.152 0.318 ไม 

แตกตาง
กัน 

5. การจัด
สภาพการ
เรียนรู 

เล็ก 

กลาง 

ใหญ 

รวม 

3.49 

3.62 

3.82 

3.67 

ระหวาง
กลุม 

ภายใน
กลุม 

รวม 

    2.237 

119.259 

121.496 

    2 

 
204 

206 

1.119 

0.585 

1.914 0.150 ไม 

แตกตาง
กัน 

รวม เล็ก 

กลาง 

ใหญ 

รวม 

2.86 

2.94 

3.03 

2.96 

ระหวาง
กลุม 

ภายใน
กลุม 

รวม 

    0.714 

 60.880 

 61.594 

  2 

 
204 

206 

0.357 

0.298 

1.197 0.304 ไม 

แตกตาง
กัน 

   จากตารางที่  4.10 โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีการจัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน (P-value > 0.05) ในทุกดาน  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
คือ ผูบริหารที่ปฎิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีการจัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

   การวิจัยเ ร่ือง การจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                      
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและ         
เพื่อเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามเพศ  
ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู 
 
   งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferencial Statitics) ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เปนตัวอยางจํานวน  207  คน    การวิเคราะหแบบสอบถาม  ใชคาเฉลี่ย (Mean) 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคารอยละ (Percentage) และการทดสอบสมมติฐาน
ใชคา t-Test และ F-Test (ONE WAY ANOVA) ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS for Windows 
Versions 10.0   
   จากผลการวิจยั ผูวิจยัสามารถสรุปผล อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
 
5.1  สรุปผล 
   ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปนตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 207 คน    เปน
เพศชาย  103  คน  คิดเปนรอยละ 49.80  เพศหญิง 104  คน คิดเปนรอยละ 50.20   ผูบริหารโรงเรียน
สวนใหญมีประสบการณการทํางานนอยกวา 8 ป    คิดเปนรอยละ  53.10  ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียน
ขนาดเล็ก 57 คน คิดเปนรอยละ 27.50  ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดกลาง 66  คน   คิดเปนรอยละ 
31.90   และปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดใหญ  84  คน   คิดเปนรอยละ 40.60    ผูบริหารโรงเรียน
สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 80.70    และสวนใหญจบการศึกษาในสาขา
การบริหารการศึกษา คิดเปนรอยละ 85.60 
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5.1.1  ศึกษาระดับการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         โดยภาพรวมการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการ
จัดการคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ในรายดาน พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพอยูใน
ระดับมาก เพียงดานเดียว คือ ดานของการจัดสภาพการเรียนรู  สวนดานที่ผูบริหารมีการจัดการ
คุณภาพอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน   และ
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   และดานที่ผูบริหารมีการจัดการคุณภาพอยูในระดับนอย คือ ดาน
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และดานการเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ  

 หากพิจารณาระดับการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปน
รายดาน   ทั้ง  5  ดาน  ไดแก    การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปน
สําคัญ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน และการจัด
สภาพการเรียนรู สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

 5.1.1.1  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยภาพรวมการจัดการคุณภาพของผูบริหาร
โรงเรียนดานการปรับปรุงอยางตอเนื่องอยูในระดับนอย  และในขอยอยแทบทุกขอ พบวาผูบริหาร
โรงเรียนมีการจัดการคุณภาพอยูในระดับนอยเชนกัน ซ่ึงไดแก ความถี่ในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระยะเวลา 1 ปการศึกษา   การวางแผน    การตรวจสอบทบทวน   การนําแผนที่
กําหนดไวไปปฏิบัติ และการแกปญหา   ยกเวนขอเดียวที่ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพอยู
ในระดับมาก คือ การดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

      5.1.1.2  การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ  โดยภาพรวมการจัดการคุณภาพ
ของผูบริหารโรงเรียนดานการเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญอยูในระดับนอย  โดย
โรงเรียนมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนแตไมบอยนัก    
และโรงเรียนมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียนในดานตาง ๆ นอย แตมีการสํารวจบอยครั้งกวาการสํารวจความตองการและความพึงพอใจ
ของผูปกครองและชุมชน  

                 5.1.1.3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย    โดยภาพรวมการจัดการคุณภาพของผูบริหาร
โรงเรียนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูในระดับปานกลาง    แตในขอยอย พบวาผูบริหาร
โรงเรียนมีการจัดการคุณภาพอยูในระดับมาก ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนโดยวิธีการ
หลากหลาย   โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร และการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการ
ทํางาน สวนขอยอยที่ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพอยูในระดับนอย คือ การคํานึงถึง
หลักการในการวางแผนพัฒนาบุคลากร  
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               5.1.1.4  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน   โดยภาพรวมการจัดการ
คุณภาพของผูบริหารโรงเรียนดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด  คือ เร่ือง
ของความถี่ที่โรงเรียนเปดโอกาสใหครูประชุมรวมกันในการทํางานของโรงเรียนในระยะเวลา        
1 ภาคการศึกษา และเรื่องที่ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพอยูในระดับปานกลาง คือ การเปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํางาน สวนเรื่องที่ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพอยูใน
ระดับนอย คือ การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และความถี่ที่โรงเรียนเปด
โอกาสใหผูปกครองและชุมชนรวมประชุมกัน  
               5.1.1.5 การจัดสภาพการเรียนรู    โดยภาพรวมและในขอยอยของการจัดการคุณภาพ
ของผูบริหารโรงเรียน ดานการจัดสภาพการเรียนรูอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไป
นอย ไดแก  การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อใหเอ้ือตอการเรียนรู    การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียนใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน   การจัดสภาพการเรียนรูเพื่อการพัฒนานักเรียน
ใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง   การเลือกวิธีสอนโดยการเนนผูเรียนเปนสําคัญ   การจัดสภาพการณ
ที่เปนปจจัยสนับสนุนเอื้อตอการเรียนการสอน  และการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ    
 
       5.1.2   ผลการเปรียบเทียบการจัดการคณุภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
จําแนกตามเพศ ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียนท่ีปฏบิัติงานอยู 
   ผลการเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
จําแนกตามเพศ ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู  มีดงันี้ 
  5.1.2.1  สมมติฐานการวิจัยขอ  1  ผูบริหารชายกับหญิงมีการจัดการคุณภาพในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน  สามารถสรุปผลได ดังนี้ 
   โดยภาพรวมและการจัดการคุณภาพบางดาน   คือ   ดานการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
ดานการเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ผูบริหารชาย
กับหญิงมีการจัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน แตมีเพียง 2  ดาน   
ที่ผูบริหารชายกับหญิงมีการจัดการคุณภาพแตกตางกัน คือ ดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน
รวมในการทํางาน และดานการจัดสภาพการเรียนรู โดยผูบริหารหญิงมีการจัดการคุณภาพใน 2 ดาน
นี้มากกวาผูบริหารชาย  
  5.1.2.2 สมมติฐานการวิจัยขอ 2 ผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีการ
จัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สามารถสรุปผลได ดังนี้ 
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        ผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีการจัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกันทั้งในภาพรวม และในทุก ๆ ดาน คือ ดานการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง    ดานการเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ    ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    
ดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน และดานการจัดสภาพการเรียนรู  
  5.1.2.3 สมมตฐิานการวิจัยขอ 3 ผูบริหารที่ปฏิบัตงิานอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกนั มี
การจัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานครแตกตางกนั สามารถสรุปผล ดังนี้ 
        ผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีการจัดการคุณภาพในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกันทั้งในภาพรวม และในทุก ๆ ดาน คือ ดานการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง   ดานการเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย       
ดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน  และดานการจัดสภาพการเรียนรู 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
   จากผลการศึกษาการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร         
มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปราย ตามความมุงหมายของการวิจัยไดดังนี้ 
 
       5.2.1 การศึกษาระดับการจัดการคณุภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
   จากการศึกษาระดับการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบวา ผูบริหารโรงเรียนไดมีการจัดการคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง จะเห็นไดวาการ
จัดการคุณภาพภายในโรงเรียนเปนกระบวนการบริหารงานที่เกื้อหนุนใหการดําเนินงานของ
โรงเรียนเกิดคุณภาพ ซ่ึงกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อใหโรงเรียนเกิดคุณภาพดังกลาวนั้น
จําเปนตองประกอบไปดวยการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ดังที่ระบุ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วาการ
ประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ซ่ึงสาเหตุที่ผูบริหาร
โรงเรียนมีการจัดการคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากวา ขณะนี้โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครกําลังอยูในระหวางการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
เขาสูมาตรฐานการศึกษาในระดับคุณภาพที่สูงขึ้น  ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจึงพยายามที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารโดยนําการจัดการคุณภาพมาใช ดังที่ เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2545: 1) 
กลาววา  ปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่องคกรตาง ๆ จะตองปรับตัวใหเขากับสถานการณโลกโดยการนํา
การจัดการคุณภาพมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร อยางไรก็ตาม การจัดการคุณภาพยัง
เปนเรื่องใหมของวงการการศึกษา เนื่องจากหนวยงานตาง ๆ และองคกรรัฐ รวมทั้งสังกัด
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กรุงเทพมหานคร เพิ่งไดรับแนวคิดการจัดการคุณภาพ        และเริ่มมีการตื่นตัวในการนําการจัดการ
คุณภาพมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาการบริหารงานภายในโรงเรียน  และหนวยงานของตน    (วรภัทร 
ภูเจริญ, 2545: 7)  ทั้งนี้ แนวคิดของการจัดการคุณภาพก็มีวิธีการใชที่หลากหลาย และตองอาศัย
ความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุก ๆ ฝาย  ในการจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง  ดังที่ วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล (2540:165) กลาววา การจัดการคุณภาพมีวิธีการใชที่
หลากหลาย หัวใจสําคัญของการจัดการคุณภาพอยูที่การจัดกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยทุกคนในกระบวนการจะตองมีสวนรวมในการพัฒนา และมีผูบริหาร
ระดับสูงเปนผูนํา  ดังนั้น การที่จะนําการจัดการคุณภาพมาใชในการบริหารพัฒนาคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน จึงเปนเรื่องที่ตองอาศัยเวลาและตองปรับเปลี่ยนหลาย ๆ อยาง
จากการบริหารแบบเดิม มาสูการบริหารจัดการแบบสมัยใหม  ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพของสถิต ยังคง (2544: 71) ที่ไดศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีตอการประกันคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ  ผลการวิจัยพบวา  ทุกคนรับรูการดําเนินประกันคุณภาพในระดับปานกลาง   
นอกจากนี้ ผลงานวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของชัชวาล ปอมไชยา (2541) ที่ไดศึกษาการ
ดําเนินงานบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร 
โดยผลการวิจัยพบวา  การดําเนินงานตามกระบวนการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง  
   ถึงแมวาผลการวิจัยคร้ังนี้จะพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง แตในรายดาน กลับพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพอยูในระดับมาก 
เพียงดานเดียว คือ ดานของการจัดสภาพการเรียนรู  สวนดานที่ผูบริหารมีการจัดการคุณภาพอยูใน
ระดับปานกลาง คือ ดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน   และดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย   และดานที่ผูบริหารมีการจัดการคุณภาพอยูในระดับนอย คือ ดานการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และดานการเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ  ซ่ึงจากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา
ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพในแตละดานแตกตางกัน สอดคลองกับรายงานผลการ
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพของกรุงเทพมหานครและผลการประเมินจากภายนอกในรอบที่ผานมา  
ที่แสดงผลวา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับการจัดการคุณภาพในแตละดาน
แตกตางกัน (หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2548) 
    หากพิจารณาผลการจัดการคณุภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปน
รายดาน สามารถอภิปรายผล ไดดังนี ้
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 5.2.2  ดานการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

    ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพดานการปรับปรุงอยางตอเนื่องโดยรวมอยูใน
ระดับนอย  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพอยูในระดับนอยในเรื่องของการ
วางแผน การนําแผนที่กําหนดไวไปปฏิบัติ  การตรวจสอบทบทวน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
การแกปญหาหรือการนําไปปฏิบัติหลังจากมีการประเมินผลแลว จากผลการวิจัยนี้ ยังพบวา
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปรับปรุงอยางตอเนื่องโดยใชวงจร
คุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการตามแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการดําเนินงาน
การประกันคุณภายในครบทั้ง  4  ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการแกไข
ปรับปรุง  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของวีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล (2540:213) ที่วาการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องประกอบไปดวย การวางแผนการทํางาน การนําแผนไปปฏิบัติ  การตรวจสอบทบทวน และ
การแกไขหรือการนําไปปฏิบัติหลังจากมีการตรวจสอบประเมินแลว   สาเหตุที่ผูบริหารโรงเรียนมี
การจัดการคุณภาพดานการปรับปรุงอยางตอเนื่องอยูในระดับนอย อาจเนื่องมาจากวา โรงเรียนมิได
มีการติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดําเนินงานการปรับปรุงอยางตอเนื่องในเรื่องของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยางใกลชิด จึงอาจทําใหกระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ  
ดําเนินการไปอยางไมถูกทิศทางเทาที่ควร เมื่อเกิดปญหาก็มิไดแกไขโดยทันที  ดังผลการวิเคราะห
ปญหาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 7) ที่วาผูบริหารของประเทศไทยยังมี
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ขาดความตอเนื่องในการติดตาม การควบคุม และการประเมินผล  
จากการที่โรงเรียนมิไดมีการติดตาม ควบคุม ประเมินผลและการแกปญหาอยางใกลชิด  ทําใหไมได
มีการกําหนดมาตรการการแกปญหาอยางชัดเจน เพราะการกําหนดมาตรการการแกปญหาอยาง
ชัดเจนจะทําใหการปรับปรุงอยางตอเนื่องดําเนินไปสูจุดมุงหมายได  ดังที่ ศ.ดร.ฮิโตชิ คุเม (อางถึง
ใน สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2542:188)   กลาววา จุดมุงหมายที่แทจริงของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
นั้น คือ การปรับแกผลลัพธที่เบี่ยงเบนออกจากเกณฑมาตรฐานใหกลับมาอยูในเกณฑที่ตองการ    
ซ่ึงผลการวิจัยนี้  สอดคลองกับงานวิจัยของธัญญาณี สังขารมย (2543) ไดศึกษาศักยภาพในการ
พัฒนาเพื่อเขาสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนไมไดนําผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงการ
บริหารการเรียนการสอน  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของคําปุน ภูเงิน (2544) ที่ไดทําการศึกษา
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา ปญหาที่พบ คือ การไมนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรี เทพพุทธางกูร (2544: 170-177) ซ่ึงได
ศึกษาการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
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กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สวนใหญโรงเรียนมีการดําเนินงานในดานการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องทุกขั้นตอน ไดแก การวางแผน การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบ และการนําไปปฏิบัติหลัง
ตรวจสอบประเมินแลว สวนปญหาที่พบจากการวิจัย ประกอบไปดวย การขาดการปรับปรุง
แผนปฏิบัติงาน ไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนและขาด
การนําผลประเมินที่ไดไปปรับปรุงการจัดทํามาตรฐานโรงเรียน   

 
 5.2.3 ดานการเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ   
   ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพดานการเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ
ในภาพรวมอยูในระดับนอย   โดยโรงเรียนมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของ
ผูปกครองและมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของชุมชนในภาพรวมเฉลี่ยปละ 1 ครั้ง 
และโรงเรียนมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูเรียนในภาพรวมเฉลี่ยปละ 2 คร้ัง 
จะเห็นไดวา โรงเรียนไดใหความสําคัญกับผูรับบริการทางการศึกษาทั้ง ผูเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน โดยพยายามติดตามและจัดใหมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทางการศึกษาอยางนอยปละ 1 คร้ัง  เพื่อใหผูรับบริการทางการศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงแกไขปญหา
ตาง ๆ ของโรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจไปใชปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพเพื่อสรางความมั่นใจและความพึงพอใจใหแก
ผูรับบริการ   ดังคํากลาวของ Peter F. Drucker  (อางถึงใน ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และคณะ, 2546: 
60) ที่วา การใหความสําคัญกับลูกคาหรือผูรับบริการ จะตองติดตามเรียนรู และพยายามคิดแบบ
ลูกคาหรือผูรับบริการ ตลอดจนใหผูรับบริการมีสวนรวมในการดําเนินงาน และแกไขปญหา 
เพื่อที่จะตอบสนองความตองการ และสรางความพอใจใหกับผูรับบริการไดอยางแทจริง   
   อยางไรก็ดี   สาเหตุที่ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพดานการเนนผูรับบริการทาง
การศึกษาเปนสําคัญในภาพรวมอยูในระดับนอย อาจเนื่องมาจากวา การสํารวจความตองการและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการทางการศึกษาดานการบริหารจัดการนั้นมิไดทําอยางละเอียด  โดย
โรงเรียนจะตองทําการศึกษาขอมูลในแตละดานในแตละประเด็นที่ตองการสํารวจอยางละเอียด
ลึกซ้ึง เพื่อนําผลสํารวจไปกําหนดเปาหมายรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูรับบริการทางการศึกษา   
ดังระบุไวในสาระสําคัญของอนุกรมมาตรฐาน ISO:9000:2000 (2549, กุมภาพันธ) ที่วา การสราง
ความพึงพอใจใหแกผูรับบริการทางการศึกษาเปนประเด็นที่ซับซอนและละเอียดออน ซ่ึงตองมี
การศึกษาอยางลึกซึ้งในการกําหนดเปาหมายรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูรับบริการทางการศึกษา 
ซ่ึงโรงเรียนควรมีการสํารวจความพึงพอใจในดานตาง  ๆ  ไดแก  ดานการบริหารงานวิชาการ     
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ดานการบริหารงานปกครอง    ดานการบริหารงานบริการ  และดานความสัมพันธกับชุมชน (มนัส 
พลายชุม, 2540: 95-98)   เหตุผลอีกประการหนึ่ง  อาจเปนเพราะวา ในเรื่องของประเด็นการสราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ (ลูกคา)  ในวงการธุรกิจนั้นมุงที่จะตอบสนองความตองการของ
ลูกคาเปนหลัก อยางที่เรียกกันวา “ลูกคาคือพระราชา”  แตสําหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เปนโรงเรียนของรัฐบาลที่มุงจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  โดยมีนโยบายดานการศึกษาที่สําคัญ คือ 
“เรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักการพระราชบัญญัติแหงชาติ และ
สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ โดย
พัฒนาผูเรียนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ และความดีงาม” (กองวิชาการ  
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2548:13)  ดังนั้น การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ทางการศึกษาอาจไมใชหนาที่หลัก  เนื่องจากโรงเรียนมีหนาที่ในการจัดการศึกษาและมีการ
ดําเนินการดานมูลคาเพิ่มใหแกผูเรียน ดวยเหตุผลทั้งหมดนี้ จึงทําใหผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการ
คุณภาพดานการเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญอยูในระดับนอย 
 
  5.2.4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
   ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  โดยโรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเฉลี่ย 3 ครั้งตอปการศึกษา  
จะเห็นไดวา  ผูบริหารโรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเปนระยะ ๆ ตลอดปการศึกษา ซ่ึงการที่
บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จะชวยใหบุคลากรไดรับความรูเพิ่มเติม  และเกิดความ
ชํานาญความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังคํากลาวของ บรรยงค โตจินดา 
(2546:45) ที่วา การวางแผนพัฒนาบุคลากรนั้นเปนการสงเสริมใหคนที่ปฏิบัติงานอยูแลวไดเพิ่มพูน
ความรู  ความชํานาญและมีความสามารถเพิ่มขึ้น   สวนในดานของการประสานงานกันทํางานกัน
เปนทีม โรงเรียนมีการประสานงานกันทํางานกันเปนทีมอยูในระดับปานกลาง โดยโรงเรียนมีการ
ใชหลักการจัดการคุณภาพโดยรวมในการประสานงานกันทํางานกันเปนทีม ซ่ึงบุคลากรทุกคน ทุก
ฝาย มีการประสานงานกันทํางานกันเปนทีม เร่ิมตั้งแตระดับบุคคล ระดับกลุม ระดับทีมและระดับ
ทุกทีมในโรงเรียน ดังคํากลาวของ Don Mankin and Other (1996) ที่วา การประสานกันทํางานกัน
เปนทีมและทุกระดับชั้น เริ่มตั้งแตระดับบุคคล ระดับกลุม ระดับทีม และทุกทีมในองคกรนั้นเปน
หัวใจของการจัดการคุณภาพโดยรวม  
  สาเหตุที่ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเกี่ยวเนื่องมาจากวา  งบประมาณเพื่อจัดสรรในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยนั้นมีอยูอยางจํากัด   ซ่ึงทางตนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดสรรงบประมาณ
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ดานการจัดการศึกษาใหแกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในหลาย ๆ 
โครงการ โดยเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร การจัดฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่อง การ
พัฒนาการทํางานเปนทีม และการสงเสริมขวัญและกําลังใจแกบุคคลากร ตัวอยาง เชน การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน  การจัดฝกอบรมผูบริหารโรงเรียน และการฝกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ  
การใหรางวัลแกครูดีเดน  เปนตน (กองวิชาการ, สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2548: 36)  ซ่ึง
โรงเรียนไดมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรและมีนโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูแลว แต
เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตาง ๆ นั้น จําเปนตองใชงบประมาณที่คอนขางสูง จึงทํา
ใหการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ  และเกิดปญหาการขาดงบประมาณ    (ยุทธนา ร้ิวเหลือง, 
2539: 54) ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ งานวิจัยของสมพร เสวีวัลลภ (2539: 110) ที่ไดศึกษาสภาพ
และปญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาและ
วิเคราะหปญหาความตองการความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร ในภาพรวมระบุวา ประสบกับ
ปญหาการขาดงบประมาณในการดําเนินงาน  ดวยเหตุผลทั้งหมดนี้ จึงทําใหผูบริหารโรงเรียนมีการ
จัดการคุณภาพดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง                                                          
                                                                                                                                                         
 5.2.5  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน                                                 
   ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยผูบริหารโรงเรียนมีการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน
รวมในการทํางานของโรงเรียนในการวางแผนจัดกิจกรรม  การแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ  
การเปนคณะกรรมการนักเรียน และการประเมินผลดานการเรียนการสอน ดังที่  กรมวิชาการ 
(2544) ระบุไววา ผูเรียนควรมีบทบาทและมีสวนรวมในการทํางานของโรงเรียนในดานตาง ๆ 
ไดแก ดานวิชาการ การวางแผนกิจกรรมตาง ๆ  การแสดงความเห็นเพื่อพัฒนานักเรียน การเปน
คณะกรรมการโรงเรียน และการประเมินผลดานการเรียนการสอน  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนมีการเปด
โอกาสใหผูเรียนซ่ึงเปนคณะกรรมการนักเรียนประชุมรวมกันในภาพรวมเฉลี่ย 4 คร้ัง ตอภาค
การศึกษา แสดงใหเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม โดยมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดรับฟงและรวมแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวม
ในการทํางานพัฒนาโรงเรียน ทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน  ดังที่ จันทรานี 
สงวนนาม (2545: 68) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมเปนวิทยาการสมัยใหมในการบริหารอีก
แนวหนึ่ง ที่ใหความสําคัญในดานการแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงาน
หรือบุคคลอื่น วิธีการดังกลาวจะทําใหเกิดการยอมรับในวัตถุประสงค มีผลทางดานจิตใจที่จะเปน
แรงผลักดันใหเกิดการสนับสนุนและรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร  
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   สาเหตุที่ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน
รวมในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องของการเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํางานของโรงเรียน อาจเนื่องมาจากวา โรงเรียนเห็นวา ผูเรียนมีหนาที่
หลักที่สําคัญ คือ การเรียนหนังสือ สวนในเรื่องของการเขารวมกิจกรรม  การแสดงความเห็น การ
เปนคณะกรรมการโรงเรียน ตลอดจนการประเมินผลดานการเรียนการสอนนั้น ถือเปนกิจกรรม
เสริม ที่โรงเรียนมีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดรูจักการการทํางานรวมกันในสังคม การชวยเหลือกัน 
ตลอดจนรูจักแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาโรงเรียน   
 
 5.2.6 การจัดสภาพการเรียนรู     

  ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพดานการจัดสภาพการเรียนรูในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  โดยผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพดานการจัดสภาพการเรียน
รูอยูในระดับมากในทุกขอยอย ไดแก  การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อใหเอื้อตอการเรียนรู   การจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน   การจัดสภาพการ
เรียนรูเพื่อการพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง การเลือกวิธีสอนโดยการเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  การจัดสภาพการณที่เปนปจจัยสนับสนุนเอื้อตอการเรียนการสอน  และการดําเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องของการ
พัฒนาสื่อการสอนเพื่อใหเอื้อตอการเรียนรู มีการปฏิบัติอยูในระดับที่คอนขางสูง     ที่เปนเชนนี้ 
อาจเปนเพราะวา  ส่ือการสอนนั้นเปนสวนประกอบสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (2541: 40) ระบุไววา  ส่ือ
การสอน นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ เปนสวนสําคัญที่สงเสริมใหการจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนไป
อยางราบรื่น สมบูรณ และเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของโรงเรียน    
   สาเหตุที่ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพดานการจัดสภาพการเรียนรูในภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน อาจ
เนื่องมาจากวา   ผูบริหารโรงเรียนไดใหความสําคัญกับผูเรียน เพราะผูเรียนเปนผูรับบริการทาง
การศึกษาคนที่สําคัญที่สุด (พันธศักดิ์ พลสารัมย, 2540: 33)  กอรปกับ การปฏิรูปการศึกษาที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญเปนนโยบายที่สําคัญและเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น ผูบริหาร
โรงเรียนจึงมีความตระหนักเปนอยางยิ่งในการจัดสภาพการเรียนรูอยางเหมาะสมเพื่อใหผูเรียน
ได รับประโยชน สู ง สุด  เพื่ อตอบสนองนโยบายการปฏิ รูปการศึ กษาดั งกล า ว  ดั งที่ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 11) ระบุไววา  การจัดสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการ
จัดสภาพการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด และไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ     
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นอกจากนี้  ทางตนสังกัดกรุงเทพมหานครก็ไดมีนโยบายกระตุนใหโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักการพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยใหมีการจัดสภาพบรรยากาศใน
ช้ันเรียนใหสอดคลองกับการเรียนการสอน เพราะการจัดบรรยากาศจะชวยสนับสนุน และกระตุน
ใหผูเรียนไดรับความรูมากที่สุด  สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541:40) 
ที่ไดระบุวา การจัดสภาพการเรียนรูที่เหมาะสมเปนการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงการ
พัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหสอดคลองกับการ
เรียนการสอน  นอกจากนี้   ยังสอดคลองกับคํากลาวของสุจริต เพียรชอบ (อางถึงใน ชํานาญ นฤภัย, 
2545: 41-42) ที่วา ส่ิงที่ตองคํานึงอยางมากในการจัดสภาพบรรยากาศในชั้นเรียนใหสอดคลองกับ
การเรียนการสอน ไดแก การจัดบุคลากรเพื่อสอนควรมีความเหมาะสม  การจัดเวลาเรียนที่
เหมาะสม การใหความอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการบริการสื่อการสอนตาง ๆ สภาพหองเรียน
ควรมีขนาดที่เหมาะสม ตลอดจนจัดบริเวณโรงเรียนใหสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ดวย
เหตุผลทั้งหมดนี้ ทําใหผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการคุณภาพดานการจัดสภาพการเรียนรูใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการวิจัยคร้ังนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของอดุลยเดช ฐานะ (2542) ที่
ไดศึกษาการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมีการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เนน
นักเรียนเปนศูนยกลางอยูในระดับมาก   
 
 5.2.7   ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจัย   
 จากผลการเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
จําแนกตามเพศ ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู  ผูวิจัยสามารถ
อภิปรายผลได ดังนี้ 
  5.2.7.1  ผูบริหารโรงเรียนที่มีเพศตางกัน  มีการจัดการคุณภาพในภาพรวมและรายดาน 3 
ดาน ไดแก การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ  และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา  
ผูบริหารโรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานครไดมีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องการปรับปรุงการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง โดยใช
วงจรคุณภาพ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ 
โดยไดใหความสําคัญกับผูรับบริการทางการศึกษา ทั้ง นักเรียน ผูปกครองและชุมชน รวมทั้ง มี
ความตระหนักถึงนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ของกรุงเทพมหานคร  ตามแนวคิด
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  และ
เกณฑมาตรฐานผูบริหารของสมศ. ในการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ มีความเปนผูนํา ซ่ึง
ผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับผลงานวิจัยของจิรพันธ สวัสดี (2538)  ที่ไดศึกษาสมรรถภาพในการนํา
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบสมรรถภาพในการนําของ
ผูบริหารระหวางเพศหญิงกับเพศชาย และพบวา ผูบริหารชายและหญิงมีสมรรถภาพในการนํา
โดยรวมไมแตกตางกัน                                                                                   
   สวนผูบริหารโรงเรียนที่มีเพศตางกัน    มีการจัดการคุณภาพแตกตางกันใน  2  ดาน   
คือ   ดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน และดานการจัดสภาพการเรียนรู    
โดยผูบริหารหญิงมีการจัดการคุณภาพในดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน 
และดานการจัดสภาพการเรียนรูมากกวาผูบริหารชาย   ซ่ึงจะเห็นไดวา ผูบริหารหญิงไดมีการ      
เปดโอกาสใหบุคลากรไดเขามามีสวนรวมในการทํางาน  ทั้งนักเรียน  ผูปกครอง  ครู และชุมชน  
ไดเขามามีสวนรวมในการออกสิทธิ์ออกเสียง แสดงความคิดเห็น รวมประชุมกัน ตลอดจนมี     
สวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนมากกวาผูบริหารชาย    ซ่ึงผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ
พวงเพชร วัชรอยู (อางถึงในวันทนีย เรืองทรัพย, 2540: 141) ที่ศึกษาลักษณะบทบาทที่สัมพันธกับ
การใหมีสวนรวมในการตัดสินใจของหัวหนาภาควิชาที่เปนสตรี ในมหาวิทยาลัยรัฐ ผลการวิจัย
พบวา  บทบาทการบริหารงานระหวางผูบริหารหญิงกับผูบริหารชาย  มีความแตกตางใน
รายละเอียดมาก  อาทิ  ผูหญิงมีส่ิงตอไปนี้มากกวา เชน ความเปนประชาธิปไตย    ก็คือ   การเปด
โอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นนั่นเอง  การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและชุมชน  
เปนตน    และอีกดานหนึ่งที่ผูบริหารหญิงมีการจัดการคุณภาพมากกวาผูบริหารชาย คือ ดานการ จัด
สภาพการเรียนรู  โดยผูบริหารหญิงมีการจัดการคุณภาพดานการจัดสภาพการเรียนรูมากกวา
ผูบริหารชาย  อาจเปนเพราะวา  การจัดสภาพการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อพัฒนานักเรียนใหเกิดการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง   ทั้งในเรื่องของการจัดสภาพการณที่เปนปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอการเรียน
การสอน และการเลือกวิธีสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น จําเปนตองใชความคิดอยางรอบคอบ
ละเอียดถ่ีถวนในการบริหารจัดการ ซ่ึงลักษณะเฉพาะเชนนี้ เปนธรรมชาติของเพศหญิงซ่ึงมี
ความคิดละเอียดถ่ีถวน และรอบคอบกวาเพศชาย (สุชาติ และวรรณี โสมประยูร, 2541: 45-47)     
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวันทนีย  เรืองทรัพย (2540)  ที่ไดศึกษาสภาพและปญหาการตัดสินใจ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลพบวา ผูบริหารชายและผูบริหาร
หญิงมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน เชน ความละเอียดรอบคอบ การติดตามงานอยางใกลชิด          
ซ่ึงลักษณะที่กลาวมานี้มักจะพบในผูบริหารหญิงมากกวาผูบริหารชาย ดวยเหตุผลที่กลาวมานี้       
จึงทําใหผูบริหารหญิงมีการจัดการคุณภาพในดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

DPU



 90

ทํางาน และดานการจัดสภาพการเรียนรูมากกวาผูบริหารชาย                                                                                        
.                 5.2.7.2  ผูบริหารที่มีประสบการณทํางานตางกัน  มีการจัดการคุณภาพในภาพรวมและ
รายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการศึกษานี้ ไมสอดคลองกับ 
คํากลาวของ  โกศล ศรีทอง (2543:87-89) ที่วาผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหาร จะมีผลตอ
คุณลักษณะและพฤติกรรมในการบริหารงาน ทําใหการบริหารวิชาการมีคุณภาพและชวยใหการ
บริหารเกิดคุณภาพ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากวา ผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานตางกัน ตางก็ตอง
ปฏิบัติหนาที่ตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาของตนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีเปาหมายและวัตถุประสงคอยางเดียวกัน  นอกจากนี้ ทางตนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ก็ยังมีนโยบายการวางแผนพัฒนาผูบริหารโรงเรียนโดยการจัดใหมีการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ  และมีการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ (กองวิชาการ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 
2548:36) ใหแกผูบริหารทุกคน     นอกจากนี้ ผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวันทนีย 
เรืองทรัพย (2540:143) ที่ไดศึกษาสภาพและปญหาการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  เปนเพราะผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานครทุกคน ไดรับการอบรมหลักสูตรที่เตรียมความพรอมใหกับผูที่จะเขาสูตําแหนง
ทางการบริหารกอนที่จะดํารงตําแหนงทางการบริหารจริง และเมื่อเขาสูตําแหนงแลวก็มีการอบรม
เพิ่มเติมความรูใหอยูมิไดขาด เชน โครงการอบรมสัมมนาในแตละสํานักงานเขต เปนตน นอกจากนี ้
ทางตนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดจัดใหมีโครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มยุทธศาสตรทางการบริหาร
ใหกับผูบริหารทุกคน  จึงเปนสิ่งที่ชวยใหผูบริหารทุกคน  ทั้งที่มีประสบการณมากและมี
ประสบการณนอยมีความสามารถในการใชกระบวนการในการตัดสินใจไมแตกตางกัน ซ่ึงการใช
กระบวนการในการตัดสินใจ ก็คือ การบริหารงานนั่นเอง สอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ ที่พบวา 
ผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานตางกัน เมื่อไดรับการฝกอบรมจากทางตนสังกัดเดียวกันใน
รูปแบบเดียวกันแลว ก็จะทําใหผูบริหารนั้นมีการจัดการคุณภาพไมแตกตางกัน    
  5.2.7.3  ผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีการจัดการคุณภาพใน
ภาพรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ที่เปนเชนนี้ อาจ
เปนเพราะผูบริหารโรงเรียนที่สังกัดขนาดโรงเรียนตางกัน มีบทบาทหนาที่และภารกิจที่ตองปฏิบัติ
คลายคลึงกัน เนื่องจากไดรับหลักการ วัตถุประสงค   นโยบาย  เปาหมายในการบริหารงานมาจาก
ตนสังกัดเดียวกัน   ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ถวัลย มหิมา (2545: 87) ที่ไดศึกษา
การปฏิบัติงานการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก   ขนาดกลาง  และขนาดใหญ 
มีระดับการปฏิบัติงานบุคลากรไมแตกตางกัน  นอกจากนี้ ผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
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สุวรรณา รุทธนานุรักษ (2540) ที่ไดศึกษาการบริหารเวลาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา ขนาดของโรงเรียนไมมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียน  ไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
โรงเรียนประถมศึกษาทุกขนาดมีภารกิจงานบริหารที่มีลักษณะใกลเคียงกัน  ดังนั้น อาจสรุปไดวา 
เมื่อผูบริหารโรงเรียนมีภาระงานที่ตองปฏิบัติคลายคลึงกัน โดยยึดตามหลักการ วัตถุประสงค   
นโยบาย  เปาหมายในการบริหารงานซึ่งไดรับมาจากตนสังกัดเดียวกัน  อาจสงผลใหผูบริหารที่
ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน   มีการจัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ไมแตกตางกัน 
  
5.3 ขอเสนอแนะ 
   จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งหนวยงานตนสังกดั สํานักการศึกษา
และหนวยงาน ที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการศกึษา ดังนี ้คือ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
  5.3.1.1  ทางตนสังกัดกรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษา ควรมีการสนับสนุนและ
สรางความตระหนักอยางจริงจังตอเนื่อง ใหกับผูบริหารโรงเรียนในการจัดการคุณภาพโดยเฉพาะ
ดานการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และการเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ  เนื่องจากผูบริหาร
โรงเรียนมีการจัดการคุณภาพทั้ง 2 ดานนี้ อยูในระดับนอย  โดยอาจจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา 
เกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการคุณภาพในประเด็นของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และการเนน
ผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานใหแกผูบริหาร
โรงเรียน  รวมทั้งพัฒนาใหผูบริหารเกิดความรู ความเขาใจ  และสามารถนําทฤษฎีการจัดการ
คุณภาพมาประยุกตใชกับการบริหารยุคใหมไดอยางลงตัวและเกิดคุณโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
โรงเรียน 
  5.3.1.2  ทางตนสังกัดกรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษา ควรสงเสริมและสรางความ
ตระหนักใหผูบริหารโรงเรียนในเรื่องการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางานของ
โรงเรียนและการพัฒนาทรัพยากรยมนุษยใหมากกวานี้ โดยอาจสงเสริมใหนักเรียน ครู ผูปกครอง 
และชุมชน ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูปกครองและชุมชน ควร
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและชวยสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ โดยอาจรวมแสดง
ความคิดเห็นหรือเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการโรงเรียน   สวนในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย ควรคํานึงถึงหลักการในการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดรับประโยชนสูงสุด
จากการอบรม  และสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตอไป  
  5.3.1.3  ในการจัดการคุณภาพดานการจัดสภาพการเรียนรู พบวา ผูบริหารมีการจัดการ
คุณภาพดานการจัดสภาพการเรียนรูอยูในระดับมาก ดังนั้น จึงสมควรใหมีการเผยแพรและ
พัฒนาการจัดการคุณภาพดานนี้ใหดียิ่งขึ้นตอไป โดยการจัดประชุมสัมมนาใหผูบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู  วิธีการ ในการจัดสภาพการเรียนรูที่เหมาะสม
ซ่ึงกันและกัน ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนความรู จะทําใหผูบริหารโรงเรียนไดรับแนวคิดใหม ๆ และ
สามารถนําแนวคิดตาง ๆ เหลานั้นมาบูรณาการในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพในดานนี้ และดานอื่น ๆ ใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 

5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป       
 สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้                 

  5.3.2.1  นักศึกษา หรือผูวิจัยทานอื่น ๆ ควรทําการศึกษาวิจัยขยายผลการจัดการคุณภาพ
ของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ  อาทิ เชน สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรม
สามัญศึกษา และสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ  เปนตน เพื่อสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนและใชเปนแนวทางในการจัดการคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพในสังกัด
อ่ืน ๆ ตอไป 
  5.3.2.2  นักศึกษา หรือผูวิจัยทานอื่น ๆ ควรทําการศึกษาวิจัยผูบริหารโรงเรียน ในตัวแปร
อ่ืน ๆ เชน คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน  ลักษณะความเปนผูนํา เปนตน เพื่อจะไดทราบวา
ผูบริหารโรงเรียนที่ดี ควรมีคุณลักษณะเชนใด และควรมีลักษณะความเปนผูนําแบบใด ทั้งนี้ 
สามารถใชเปนแนวทางใหผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตนใหเปนผูบริหารที่ดีมีคุณภาพตอไป 
  5.3.2.3  นักศึกษา หรือผูวิจัยทานอื่น ๆ  ควรมีการศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคตาง 
ๆ   ที่สงผลตอการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน เพราะวาเมื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรค
แลว จะไดจัดเตรียมมาตรการเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข และพัฒนาโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ
ยิ่งขึ้นตอไป 
  5.3.2.4  นักศึกษา หรือผูวิจัยทานอื่น ๆ  ควรมีการศึกษาวาผูบริหารโรงเรียนที่มี อายุ วุฒิ
การศึกษา  และปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่อยูในเขตตางกัน มีการจัดการคุณภาพแตกตางกันหรือไม 
เพื่อจะไดทราบวาตัวแปรดังกลาวนั้น เปนปจจัยที่มีผลตอการจัดการคุณภาพหรือไม  อยางไร 
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รายชื่อตวัอยางโรงเรียนขนาดเล็ก   
1. วัดสมณานัมบริหาร 
2. วัดไกเตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกลู) 
3. วัดเกาะ 
4. วัดพกิุล 
5. วัดกระโจมทอง 
6. วัดใหมยายนุย 
7. วัดกัลยาณมิตร 
8. วัดขุนจนัทร 
9. วัดบางน้ําชน 
10. วัดประดิษฐาราม 
11. วัดราชคฤห 
12. วัดเจาอาม 
13. วัดโพธิ์เรียง 
14. วัดบางเสาธง 
15. วัดบางขุนนนท 
16. วัดพระยาทํา 
17. วัดศรีสุดาราม 
18. แกวขําทับอุปถัมภ 
19. วัดบวัผัน 
20. วัดมวงแค 
21. วัดมหาพฤฒาราม 
22. วัดชัยมงคล 
23. วัดบรมนวิาส 
24. วัดเทวราชกุญชร 
25. วัดราชผาติการาม 
26. วัดสวัสดวิารีสีมาราม 
27. วัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร) 
28. วัดมะกอก 
29. วัดประสาท 

30. วัดตลิ่งชัน 
31. วัดชางเหล็ก 
32. วัดใหญศรีสุพรรณ 
33. วัดบางสะแกนอก 
34. วัดประยุรวงค 
35. วัดดงมูลเหล็ก 
36. วัดปฐมบุตรอศิราราม 
37. วัดสุวรรณคีรี 
38. วัดใหมพิเรนทร 
39. วัดดดีวด 
40. วัดนาคกลาง 
41. วัดบางไผ 
42. วัดตรีทศเทพ 
43. วัดมหรรณพ 
44. วัดสุทัศน 
45. วัดมหาธาต ุ
46. วัดพระเชตุพน 
47. แกนทองอุปถัมภ 
48. สุเหราทับชาง 
49. สุเหราบานมา 
50. วัดพระพิเรนทร 
51. วัดติสานุการาม 
52. วัดใหมอมตรส 
53. วัดโคนอน 
54. วัดโตนด 
55. วัดตะลอม 
56. วัดประดู (พวงอุทิศ) 
57. บางจาก 
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รายชื่อตวัอยางโรงเรียนขนาดกลาง   
1. กลางคลองสอง 
2. วัดลํากระดาน 
3. สุเหราสามวา 
4. วัดศาลาครีน 
5. วัดบางประทนุนอก 
6. วัดโพธิ์ (ราษฎรผดุงผล) 
7. วัดอินทราวาส 
8. วัดปากน้ําฝงเหนือ 
9. รางราชพฤกษ (นุชมีอุทิศ) 
10. วัดบุคคโล 
11. วัดประดูฉิมพลี 
12. คลองพิทยาลงกรณ 
13. วัดประชาบํารุง 
14. วัดศาลาแดง 
15. บางเชือกหนัง 
16. วัดประดูธรรมาธิปตย 
17. บานนายเหรียญ 
18. บานนายผล 
19. พรหมราษฎรรังสรรค 
20. สถานีพรมแดน 
21. วัดนนิสุขาราม 
22. วัดวิมุตยาราม 
23. วัดศิริไอยสวรรค 
24. วัดเทวสุนทร 
25. วัดโพธิ์แกว 
26. เปรมประชา 
27. วัดจนัทรสโมสร 
28. สุโขทัย 
29. ชุมทางตลิ่งชัน 

30. วัดราชฎาธิฐาน 
31. คลองตนไทร (สุขลอมอุทิศ) 
32. บางมด (ตนปาววิทยาคาร) 
33. ชูสินองประดษิฐอนุสรณ 
34. กันตทาราราม 
35. วัดเวฬุราชณิ 
36. วัดโพธินิมิตร 
37. วัดดาวคนอง 
38. วัดดุสิตาราม 
39. วัดมะล ิ
40. วัดวิเศษการ 
41. วัดอัมพวา 
42. คลองหวยทราย 
43. วัดจนัทรใน 
44. วัดลาดบวัขาว 
45. บางยี่ขันวิทยาคม 
46. วัดเปาโรหิตย 
47. วัดสามัคคีสุทธาวาส 
48. วัดพิชัย 
49. วัดปทุมวนาราม 
50. คลองมะขามเทศ 
51. สุเหราจรเขขบ 
52. สุเหราบึงหนองบอน 
53. วัดสิตาราม 
54. วัดมกุฎกษัตริยาราม 
55. วัดปริวาศ 
56. วัดสารอด 
57. วัดฉัตรแกวจงกลณ ี
58. วัดรวก 
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รายชื่อตวัอยางโรงเรียนขนาดกลาง (ตอ) 
59. วัดอาวุธวิกสิตาราม 
60. วัดชัยฉิมพลี 
61. วัดมะพราวเตีย้ 
62. วัดกําแพง 
63. วัดทองศาลางาม 
64. วัดวิจิตรการนมิิตร 
65. วัดประเสริฐสทุธาวาส 
66. วัดสน 
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รายชื่อตวัอยางโรงเรียนขนาดใหญ   
 

1. วัดมงคลวราราม 
2. วัดบางขุนเทยีนนอก 
3. วัดชัยพฤกษมาลา 
4. ฉิมพลี 
5. นาหลวง 
6. ราษฎรบูรณะ 
7. วัดกระจับพนิจิ 
8. วัดยางสุทธาราม 
9. วัดสะแกงาม 
10. วัดบางกระดี ่
11. วัดกําแพง 
12. ศาลเจา (หาวนกุูลวิทยา) 
13. วัดกก 
14. วัดไทร 
15. คลองหนองใหญ 
16. วัดพรหมสุวรรณสามัคคี 
17. บางแคเหนือ 
18. วัดราษฎรบํารุง 
19. หมูบานเศรษฐกิจ 
20. วัดนิมมานรด ี
21. วัดจนัทรปรพดิษฐาราม 

22. วัดบําเพ็ญเหนอื 
23. วัดแสนสุข 
24. สุเหราทรายกองดิน 
25. วัดเศวตฉัตร 
26. วัดสุทธาราม 
27. วัดสุวรรณ 
28. วัดนางนอง 
29. วัดโพธิ์ทอง 
30. วัดสีสุก 
31. วัดนาคนิมิตร 
32. วัดยายรม 
33. วัดไทร 
34. สามัคคีบํารุง 
35. วัดทุงคร ุ
36. วัดสุวรรณาราม 
37. วัดทาพระ 
38. วัดราชสิทธาราม 
39. วัดหวักระบือ 
40. วัดแสมดํา 
41. วัดทาขาม 
42. วัดเลา 
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รายชื่อตวัอยางโรงเรียนขนาดใหญ (ตอ) 
 

43. บางขุนเทียรศกึษา 
44. วัดไผเงนิโชตนาราม 
45. วัดราชสิงขร 
46. บางแค (เนื่องสังวาลยอนุสรณ) 
47. วัดบณุยประดษิฐ 
48. เพรชเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) 
49. วัดชองลม 
50. วัดดิสหงสาราม 
51. วัดบางปะกอก 
52. วัดสังฆราชา 
53. วัดพลมานยี 
54. วัดราชโกษา 
55. วัดปากบึง 
56. เคหะชุมชนลาดกระบัง 
57. วัดลาดพราว 
58. วัดลาดปลาเคา 
59. นาคนาวาอุปถัมภ 
60. สามแยกคลองหลอแหล 
61. วัดเกาะสุวรรณาราม 
62. วัดหนองใหญ 
63. ฤทธิยะวรรณาลัย 

64. วัดราษฎรนยิมธรรม 
65. วัดอุดมรังสี 
66. ประชาราษฎรบําเพ็ญ 
67. วัดมวง 
68. วัดตะกล่ํา 
69. วัดกะทุมเสือปลา 
70. สุวิทยเสรีอนุสรณ 
71. อยูเปนสุขอนสุรณ 
72. รัตนจีนะอุทิศ 
73. วัดแจงรอน 
74. วัดสามัคคีธรรม 
75. วัดธาตุทอง 
76. วิจิตรวิทยา 
77. วัดปากบอ 
78. คลองกลันตัน 
79. สมโภชกรุงอนุสรณ (200ป) 
80. วัดดอน 
81. วัดหนองแขม 
82. ประชาบํารุง 
83. บานขุนประเทศ 
84. วัดศรีนวลธรรมวิมล 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



 109

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 110

คาความเชื่อม่ัน  
 

ดานของการจดัการคุณภาพ จํานวนขอคําถาม คาอัลฟา (Alpha) 

1. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 

6 .7490 
 

2. การเนนผูรับบริการทาง การศึกษาเปนสําคัญ 6 .7143 
 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนษุย 6 .8655 
 

4. การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน 8 .7880 
 

5. การจัดสภาพการเรียนรู 6 .8478 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1.  ดร. เซ็น  แกวยศ  วิทยาลัยเซนตเทเรซา อินติ คอลเลจ 
2.  ดร. บุญลือ ทองอยู  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
3.  อาจารยมาสวิมล รักบานเกิด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
4.  อาจารยอุดมศักดิ์  นาม ี  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
5.  อาจารยโสภณ คํานึงเนตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง 

การจัดการคณุภาพของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

คําชี้แจง    1.  แบบสอบถามฉบับนี้มุงสอบถามเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพในโรงเรียน ในดานการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง การเนนผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย การ
เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทาํงาน และการจัดสภาพการเรียนรู 

    2.  แบบสอบถามแบงออกเปน 2   ตอน  ดังนี ้
       ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลทั่วไปของผูบริหาร  

ตอนที่ 2  สอบถามการจัดการคุณภาพในโรงเรียนของผูบริหาร   

คําตอบที่ไดจากทานจะไมมผีลกระทบใด ๆ ตอทาน และจะนําสรุปในภาพรวม   ดังนั้น
ขอใหทานไดโปรดตอบตามความจริง และกรุณาตอบทกุขอ 

ตอนที่ 1     สอบถามขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง     โปรดขีด √   ลงใน (    )  หรือ เติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับสภาพความจริง 
 1.  เพศ            (   ) 1. ชาย  (   ) 2. หญิง 

2.  ประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหาร  
 (   )  1. นอยกวา 8 ป   (   )  2. ตั้งแต 8-15 ป  
 (   )  3. มากกวา 15 ป 

3.  ขนาดของโรงเรียนของทานซึ่งพิจารณาจากจํานวนนกัเรียน 
    (   )  1. เล็ก  (ไมเกนิ 400 คน)  (   )  2. กลาง (401-800 คน) 
  (   )  3. ใหญ   (ตั้งแต 801 คนขึ้นไป)  

4.  คุณวุฒิทางการศึกษาของทาน 
    (   )   1. ปริญญาตรี   (   )  2. ปริญญาโท 
  (   )  3. ปริญญาเอก 

5.  สาขาวิชาของการศึกษาสงูสุดของทาน 
     (   )  1. บริหารการศึกษา             (   )  2. สถิติการศึกษา 
     (   )  3. ประถมศึกษา                   (   )  4. สาขาอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................  
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ตอนที่ 2   สอบถามการจัดการคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน 
คําชี้แจง   โปรดขีด √  ลงใน (    )  หรือ เติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับการปฏิบัติงานจริงใน
โรงเรียนของทาน   

1.  ทานไดมีการจัดการคุณภาพ ดําเนนิงานพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในดานใดบาง  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      (   )    การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
     (   )    การสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูเรียน 
      (   )    การพัฒนาทรพัยากรมนษุย 
      (   )    การเปดโอกาสใหบุคลากรทั้งภายใน ภายนอกมีสวนรวมในการทํางาน 
      (   )    การจัดสภาพการเรียนรูที่เหมาะสม 
      (   )    ดานอื่น ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 

2.  โรงเรียนของทานไดมีการวางแผน เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานในโรงเรียนหรือไมอยางไร          
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      (   )    ไมใชขั้นตอนการวางแผนอยางเปนทางการ 
      (   )    มีการกําหนดวตัถุประสงคใหชัดเจนแลวจงึวางแผน 
      (   )    มีการกําหนดเปาหมายที่ตองการบรรลุในแตละประเดน็ 
      (   )    มีการกําหนดประเด็นทีจ่ะปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
       (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 

3.  หลังจากทีว่างแผนแลว ทานไดนําแผนที่กําหนดไวไปปฏิบัติหรือไม อยางไร 
 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
       (   )   ไมไดนําแผนไปปฏิบัติอยางจริงจัง 
       (   )    เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ แลวจึงนําแผนไปปฏิบัติ 

    (   )    ดําเนินการตามวิธีการที่วางแผนไว 
    (   )    ลงมือปฏิบัติการตามแผน โดยแปลแผนจากตัวหนังสือใหเปนภาคปฏิบัติ 

       (   )    อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 
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4.  หลังจากทีท่านไดปฏิบัตติามแผนแลว ทานมีการตรวจสอบทบทวนหรือไม 
 อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      (   )   ไมมีการตรวจสอบทบทวนอยางเปนทางการ 
      (   )   ตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามวิธีการทํางานที่กาํหนดไวหรือไม 
      (   )   ตรวจสอบผลการดําเนินงาน วาเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม 
      (   )   ตรวจสอบวาเมื่อปฏิบัติตามแผนแลว ไดผลตามเปาหมายที่วางไวหรือไม 
       (   )   อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 
5.  ในระหวางที่มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง หากมีปญหา ทานไดมีการแกปญหาหรือไม อยางไร 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
       (   )   ไมมีการแกปญหาอยางจริงจัง 
       (   )    แกไขวิธีการทาํงานใหมีมาตรฐานสูงขึ้น 
       (   )   จัดทําแผนพัฒนามาตรฐานการทํางานใหสูงขึ้น 
       (   )   จัดการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อหาทางแกไขและปองกนัปญหา 
       (   )   อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 

6.  โรงเรียนของทานมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศกึษา บอยครั้งเพียงใด 
      (   )   1 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    2 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    3 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    4 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    มากกวา 4 คร้ัง / ปการศึกษา 

7.  โรงเรียนของทานมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของ ผูเรียน  หรือไม และถามี  
มีการสํารวจมากนอยเพียงใด 
      (   )   ไมมีการสํารวจอยางจริงจัง 
      (   )   1 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    2 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    3 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    มากกวา  3 คร้ัง / ปการศึกษา 
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8.  หากโรงเรียนของทานมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของ ผูเรียน มกีารสํารวจความ
ตองการและความพึงพอใจดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
       (   )   ดานการบริหารงานวิชาการ 
       (   )   ดานการบริหารงานปกครอง 
       (   )   ดานการรบริหารงานบริหาร 
       (   )   ดานการบริหารงานธุรการ 
       (   )   ดานอื่น ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 
9.  โรงเรียนของทานมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของ ผูปกครอง หรือไม และถามี  
มีการสํารวจมากนอยเพียงใด 
      (   )    ไมมีการสํารวจอยางจริงจัง 
      (   )    1 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    2 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    3 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    มากกวา  3 คร้ัง / ปการศึกษา 

10.  หากทานมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของ ผูปกครอง มีการสํารวจความตองการ
และความพึงพอใจดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      (   )     ดานการบริหารงานวิชาการ 
      (   )     ดานการบริหารงานปกครอง 
      (   )     ดานการบริหารงานบริหาร 
      (   )     ดานการบริหารงานธุรการ 
      (   )    ดานอื่น ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 
11.  โรงเรียนของทานมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของ ชุมชน หรือไม และถามี  
มีการสํารวจมากนอยเพียงใด 
      (   )    ไมมีการสํารวจอยางจริงจัง 
      (   )    1 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    2 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    3 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    มากกวา  3 คร้ัง / ปการศึกษา 
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12.  หากทานมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของ ชุมชน มีการสํารวจความตองการและ
ความพึงพอใจดานใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
       (   )    ดานการบริหารงานวิชาการ 
       (   )   ดานการบริหารงานปกครอง 
       (   )     ดานการบริหารงานบริหาร 
       (   )   ดานความสัมพันธกับชุมชน 
       (   )     ดานอื่น ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 
13.  โรงเรียนของทานมีการพัฒนาบุคลากรอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
       (   )    มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร  
       (   )    มีการจัดฝกอบรม และสัมมนาแกบุคลากรอยางตอเนื่อง  
       (   )    มีการพัฒนาการทํางานเปนทีม 
       (   )   มีการสงเสริมขวัญและกําลังใจแกบุคลากร  
       (   )   วิธีอ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 

14.  หากโรงเรียนของทานมกีารวางแผนพฒันาบุคลากร ปฏิบัติบอยครั้งเพียงใด 
      (   )   1 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    2 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    3 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    4 คร้ัง / ปการศึกษา 
      (   )    มากกวา 4 คร้ัง / ปการศึกษา 

15.  ในการวางแผนพัฒนาบคุลากร ทานคํานึงถึงหลักการขอใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
      (   )     หลักการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนวาจะใชวิธีการใดในการสงเสริมพัฒนาบุคคล  
      (   )     หลักการพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการฝกอบรม 
      (   )     หลักการกําหนดวิธีการฝกอบรมที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคลากร 
      (   )     หลักการจัดโปรแกรมใหเหมาะสมและไดสัดสวนกันในระหวางหนวยงาน 
      (   )     หลักการอื่น ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 
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16.  ทานใชวิธีใดบาง ในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      (   )    ใหบุคลากรพัฒนาตนเอง (Self Enlightenment) เชน เรียนตอหลักสูตรปริญญาโทภาคค่ํา  
      (   )     ฝกปฏิบัติในขณะทํางาน (On the Job Training) เชน ใหหัวหนาเปนผูถายทอดความรูแก 
                  ลูกนองโดยตรง 
      (   )     เชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาฝกสอน (In-house Training) 
      (   )     จัดตั้งกลุมศึกษาขึ้นภายในองคกร (Study Group) 
      (   )     สงบุคลากรไปเขารวมการประชุมสัมมนาภายนอก (Public Seminar) 
      (   )     วิธีอ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 

17.  โรงเรียนของทานมีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการทาํงานอยางไรบาง 
 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
       (   ) มีการกําหนดหรือมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความถนัดของแตละบุคคล 
       (   ) มีการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับลูกนอง 
       (   ) มีการใหบําเหน็จรางวัลที่เหมาะสมตามผลงาน 
       (   ) มีการสรางสภาพการทํางานใหเหมาะสมและเอื้อตอการทํางาน 
       (   )      อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 

18. โรงเรียนทานมีการประสานงานกัน ทํางานกันเปนทมีอยูในระดับใด 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) ระดับบุคคล 
 (   )  ระดับกลุม 
 (   )  ระดับทีม 
 (   )   ระดับทุกทีมในองคกร 
 (   )  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 

19.  ทานเปดโอกาสให ผูเรียน มีสวนรวมในการทํางานของโรงเรียนอยางไร  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 (   ) เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ  
 (   )  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการนักเรียน 
 (   )     เปดโอกาสใหผูเรียนประเมินผลดานการเรียนการสอน  
 (   ) อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 
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20.  การเปดโอกาสให ผูเรียน ซ่ึงเปนคณะกรรมการนักเรียนประชุมรวมกัน มีการนดัประชุมกัน
บอยครั้งเพียงใด  
       (   )     1  คร้ัง / ภาคการศึกษา 
       (   )     2  คร้ัง / ภาคการศึกษา 
       (   )     3  คร้ัง / ภาคการศึกษา 
       (   )     4  คร้ัง / ภาคการศึกษา 
       (   )     มากกวา  4  คร้ัง / ภาคการศึกษา 
21. โรงเรียนของทานเปดโอกาสให ครู มีสวนรวมในการทํางานของโรงเรียนในดานใดบาง         
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) งานดานวิชาการ เชน การบริหารหลักสูตร การพัฒนาสื่อการสอน  
 (   ) งานดานธุรการ เชน การวางแผนใชงบประมาณ การจัดซ้ือส่ือการสอน 
 (   )  งานดานบุคลากร เชน การพฒันาบุคลากร การประเมินบคุลากร 
 (   )   งานดานกจิกรรมนักเรียน เชน งานสงเสริมสุขภาพ การแนะแนว 
 (   ) งานดานอื่น ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 

22.  การเปดโอกาสให ครู ประชุมรวมกนัในการทํางานของโรงเรียน มีการประชุมบอยครั้งเพียงใด  
       (   )     1  คร้ัง / ภาคการศึกษา 
       (   )     2  คร้ัง / ภาคการศึกษา 
       (   )     3  คร้ัง / ภาคการศึกษา 
       (   )     4  คร้ัง / ภาคการศึกษา 
       (   )     มากกวา  4  คร้ัง / ภาคการศึกษา 
23. ทานเปดโอกาสให ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางไรบาง             
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) มีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของโรงเรียน 
 (   ) รวมจัดทําขอมลูพื้นฐาน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวดัเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (   )  มีสวนรวมในการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน  
 (   )   รวมจัดทําแผนปฏิบัติการ เปนแผนดําเนินการระยะ 1 ป 
 (   )     อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 
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24. โรงเรียนของทานเปดโอกาสให ชุมชน รวมประชุมในเรื่องของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
บอยครั้งเพียงใด  
 (   )     1 คร้ัง / ปการศึกษา 
       (   )     2 คร้ัง / ปการศึกษา 
       (   )     3 คร้ัง / ปการศึกษา 
       (   )     4 คร้ัง / ปการศึกษา 
       (   )     มากกวา 4 คร้ัง / ปการศึกษา 
25. โรงเรียนของทานเปดโอกาสให ผูปกครอง เขามามีสวนรวมในการทํางานของโรงเรียนอยางไร    
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) กําหนดแผนการเรียนรูของผูเรียนรวมกับครูและผูเรียน 
 (   ) รวมมือกับครูและผูเกีย่วของในการแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของผูเรียน 
 (   )  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  
 (   )   สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสม 
 (   )   เขามามีสวนรวมในการใหคาํปรึกษาในรูปคณะกรรมการ 
 (   )     อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 

26. ทานเปดโอกาสให ผูปกครอง รวมประชุมกันในเรื่องของการทํางานของโรงเรียน  
บอยครั้งเพียงใด 
       (   )    1 คร้ัง / ปการศึกษา 
       (   )     2 คร้ัง / ปการศึกษา 
       (   )     3 คร้ัง / ปการศึกษา 
       (   )     4 คร้ัง / ปการศึกษา 
       (   )     มากกวา 4 คร้ัง / ปการศึกษา 
27. โรงเรียนของทานมีการจดัสภาพการเรยีนรู เพื่อการพฒันานักเรยีนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) มีการจัดสภาพการเรียนรูโดยการพัฒนาการเรียนการสอน 
 (   )  มีการจัดสภาพการเรียนรูโดยการพัฒนาสื่อการสอน 
 (   )   มีการจัดบรรยากาศในชัน้เรยีนใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน 
 (   )   มีการเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมดวยการเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 (   )     อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 
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 28.  โรงเรียนของทานไดมกีารดําเนินการเกี่ยวกับการพฒันาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
 (   )  ฝกทักษะ กระบวนการคิด และประยกุตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  
 (   )   จัดการเรียนการสอนสาระความรูดานตางๆ อยางสมดุลและปลูกฝงคุณธรรม   
 (   ) จัดการเรียนรูทุกเวลา ทุกสถานที่ ประสานกับผูปกครอง ชุมชน เพื่อพฒันา 
                  ผูเรียนตามศักยภาพ 
 (   )     อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 

29. โรงเรียนของทานมีการพฒันาสื่อการสอนดานใด เพือ่ใหเอื้อตอการเรียนรู  
 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) ดานสื่อส่ิงพิมพ เชน เอกสารหนังสือตําราใหทันสมัยอยูเสมอ 
 (   )  ดานสื่อเทคโนโลยี เชน แถบบันทึกภาพ ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน 
 (   )  ดานสื่อธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม เชน พชืผัก ผลไม หรือสภาพที่อยูรอบตัวผูเรียน   
 (   ) ดานสื่อกิจกรรมเพื่อสรางเสริมประสบการณการเรียนรูทีใ่ชในการฝกทกัษะ 
 (   ) ดานสื่อวัสด/ุเครื่องมือและ อุปกรณ เชน แผนภูมิ แผนที่ ตาราง  
 (   )     อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 

30.  โรงเรียนของทานมีการจัดสภาพการณที่เปนปจจัยสนับสนุนเอื้อตอการเรียนการสอนอยางไร 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) มีการจัดบุคลากรในการสอนอยางเหมาะสม ผูสอนมีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 (   )  ใหความสําคญัตอการจัดเวลาเรียน จัดตารางสอนในวิชาตาง ๆ อยางเหมาะสม 
 (   )   มีการจัดการบริการและ อํานวยความสะดวกเกีย่วกับสื่อการสอนตาง ๆ 
 (   ) มีการจัดสภาพหองเรียนใหมขีนาดเหมาะสมกับกิจกรรมตาง ๆ 
 (   )     อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 
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31. โรงเรียนของทานมีการเลือกวิธีสอน โดยการเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางไรบาง  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) วิธีผูสอนกระตุนใหผูเรยีน เรียนรูจากประสบการณจริง 
 (   )  วิธีใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 (   )   วิธีจัดสภาพใหเหมาะกับความแตกตางของแตละบุคคล 
 (   ) วิธีใหผูเรียนสามารถพัฒนาในทุกดาน สรางโอกาสใหผูเรียนพัฒนาตนเอง 
 (   )     วิธีอ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................................................................... 

32. ทานมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในโรงเรยีนใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนเพื่อให
นักเรียนเกดิคุณภาพ บอยครัง้เพียงใด 
 (   )     1 คร้ัง / ปการศึกษา 
       (   )     2 คร้ัง / ปการศึกษา 
       (   )     3 คร้ัง / ปการศึกษา 
       (   )     4 คร้ัง / ปการศึกษา 
       (   )     มากกวา  4 คร้ัง / ปการศึกษา 
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                                                                    ประวัติผูเขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล            นางสาวธนพร บุญวรเมธี 
ประวัติการศกึษา          ปการศึกษา 2544 จบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร             
                                                                    (วิชาเอกอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

         ปการศึกษา 2549 จบปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    
         (สาขาวชิาการจัดการการศึกษา)  
         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน           เลขานุการกรรมการผูจัดการ  
              บริษัทหวัเวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
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