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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ดําเนินงาน 4 ระยะ คือ
(1) การศึกษาองคประกอบการบริหารคุณภาพโดยการสังเคราะหเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร
โรงเรียนทีป่ ระสบความสําเร็จดานการบริหาร 5 คน (2) การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพ โดยใชเทคนิค
เดลฟายจากผูเ ชีย่ วชาญ 21 คน (3) การตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพ โดยกลุม ตัวอยางเปนผูบ ริหาร
180 คน และ (4) การประเมินรูปแบบการบริหารคุณภาพ โดยการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญ
ผลการวิจยั พบวา 1) รูปแบบการบริหารคุณภาพ มี 8 องคประกอบ คือ (1) ภาวะผูน าํ ของผูบ ริหาร
(2) การวางแผนกลยุทธ (3) การสรางทีมงานและทีมงาน (4) เทคโนโลยีและ (5) การมุงเนนผูรับบริการ
(6) ความรับผิดชอบตอสังคม (7) ผลลัพธการดําเนินการ และ (8) การติดตามความกาวหนา 2) ผลตรวจ
สอบรูปแบบการบริหารคุณภาพพบวา ผูบริหารมีความคิดเห็นสอดคลองอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน และ
3) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารคุณภาพพบวา ผูเ ชีย่ วชาญเห็นวารูปแบบการบริหารคุณภาพมีประโยชน
มีความเหมาะสม และมีความสอดคลองอยูในระดับมากที่สุด
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Abstract
The purposes of this research were to develop and examine the quality
management model of medium sized Mathayom Suksa School in north-eastern part of
Thailand. The research and development used the mixed method approach. There were
four phases of the study. Phase 1 was the study of the components of quality
management through synthesizing and in-depth interviews with 5 directors from
successful management schools. Phase 2 was comprised of the contraction of
development of the quality management model by using Delphi technique from 21
experts. Phase 3 was to examine the quality management model through survey research
participated by 180 secondary school administrators. Phase 4 was to evaluate the quality
management model with experts in through focus group discussion. The ﬁndings were as
follows:
The quality management model comprised 8 elements: 1) leadership of school
administrators; 2) strategic planning; 3) team and team building; 4) technology and
information; 5) service focus; 6) social responsibility; 7) results of the implementation;
and 8) progress tracking. The examination of the quality management model was found
at the highest level in all aspects. The quality management model was evaluated by a
group of expert to be very helpful and the feasibility and appropriateness of the model
of secondary schools in the northeast was found at the highest level.
KEYWORDS: QUALITY ADMINISTRATION / MIDDLE-SIZED SECONDARY SCHOOL / NORTHEAST
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บทนํา
เปาหมายขององคการเปนการดําเนินงานเพื่อใหองคการประสบความสําเร็จและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด การดําเนินงานของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลขึน้ อยูก บั ปจจัยหลายอยาง
ไดแก คุณภาพการบริหาร ความสามารถในการจัดองคการ การใชทรัพยากรอยางคุม คา (Steers,
1997) จากงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาทําใหทราบวาปจจุบันนโยบายยังไม
สามารถนําลงสูก ารปฏิบตั ไิ ดชดั เจนและมีประสิทธิภาพ คือ นโยบายเกีย่ วกับการกระจายอํานา
จการบริหารจัดการศึกษา โดยพบปญหาทั้งในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา
ทุกขนาด ไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กก็ตาม
ปญหาทีพ่ บ คือ โรงเรียนขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยสถานศึกษาขนาดใหญจะ
มีความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการสูงกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก ทีจ่ าํ เปนตองไดรบั
การพัฒนาใหมีศักยภาพเพื่อใหสามารถบริหารจัดการไดตามขนาดและความพรอมของ
สถานศึกษานั้น ๆ (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2555)
คุณภาพ หมายถึง การผลิตและบริการโดยมุงเนนในเรื่องคุณภาพในการออกแบบ
ผลิตภัณฑและคุณภาพของสินคาทีต่ รงตามมาตรฐานทีไ่ ดกาํ หนดไวอยางมีกระบวนการ เพือ่ ให
ไดสินคาที่สมบูรณแบบ มีความคงเสนคงวา และเนนความเร็วในการสงมอบ ตอบสนอง
ความตองการของผูร บั บริการหรือเกินความคาดหวังของผูร บั บริการ (ปรียาวดี ผลอเนก, 2556)
ดังนัน้ การบริหารคุณภาพจึงเปนการบริหารเพือ่ ใหโรงเรียนมีคณ
ุ ภาพ ผูว จิ ยั จึงไดศกึ ษาแนวคิด
และทฤษฎีทเี่ กีย่ วของกับคุณภาพ ประกอบดวย รางวัลคุณภาพแหงชาติญปี่ นุ (Deming prize)
รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (MBNQA) เกณฑคุณภาพยุโรป (EQA) เกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศไทย (TQA) การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9000) แนวคิด
การจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ (SIPPO MODEL) การบริหารคุณภาพแบบซิกซซกิ มา (Six sigma)
และไคเซน (Kaizen) (บุณยกุล หัตถกี, 2556) แลวนําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนาเปนรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ
แนวคิดการบริหารคุณภาพดังกลาวผูวิจัยสังเคราะหจากเอกสาร ตํารา แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยจากนั้นจึงนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยทั้งหมด 8 องคประกอบ คือ
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1. ภาวะผูนําของผูบริหาร หมายถึง การที่ผูบริหารสรางความเขาใจที่ตรงกันในเปาหมายกับ
ผูรวมงาน การมอบอํานาจการตัดสินใจสูทีมงาน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สนับสนุนใหครู
และบุคลากรไดรับการพัฒนา 2. การวางแผนกลยุทธ หมายถึง กระบวนการวางแผน
อยางครอบคลุม ดําเนินการอยางชัดเจน การกําหนดวัตถุประสงคระยะสั้นและระยะยาว
การเชื่อมโยงวิสัยทัศนสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย (สุนิสา วิทยานุกรณ, 2552) 3. การสราง
ทีมงานและทีมงาน หมายถึง การคนหาและพัฒนาทีมงาน การปรับตัวเขากับสถานการณ
และกลุมคนที่หลากหลาย การแบงปนประสบการณใหบรรลุเปาหมายขององคการสนับสนุน
กระบวนการทํางานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 4. เทคโนโลยีและสารสนเทศ หมายถึง
การสนับสนุนดานเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับใหองคการ มีขอมูลของหนวยงาน
ยอย ทีมงาน นักเรียน ผูปกครองและชุมชน สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประเมินขอดีและขอดอยตลอดเวลา (อนันต เตียวตอย, 2551) 5. การมุงเนนผูรับบริการ
หมายถึง การมุง มัน่ ในการทํางานเพือ่ นักเรียน และผูป กครอง การสรางความผูกพันกับนักเรียน
และชุมชน การประเมินผลการดําเนินการรวมกับชุมชน 6. ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง
การส ง เสริ ม ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น ชุ ม ชนการจั ด การศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพต อ สั ง คม
สนับสนุนใหชุมชนไดมีโอกาสรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการขององคการ 7. ผลลัพธ
การดําเนินการ หมายถึง เกิดผลสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ การบริหารงบ
ประมาณมีความชัดเจน โปรงใส มีการสะทอนถึงประสิทธิผลขององคการ 8. การติดตามความ
กาวหนา หมายถึง การดําเนินการเพือ่ ติดตามประสิทธิผลทีเ่ กิดขึน้ การปรับปรุงขององคการตาม
ผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลเปนระยะ ๆ โดยวัดผลยอยและนําไปสูก ารวัดผลโดย
ภาพรวม (เมธา สีหานาท, 2558)
การพัฒนาโรงเรียนไปสูโรงเรียนคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให
ไดนั้น แนวทางหนึ่ง คือ การบริหารโรงเรียนดวยวิธีคุณภาพ ผูวิจัยตระหนักถึงความจําเปน
อยางยิ่งตอการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสวนใหญจะประสบปญหาใน
การบริหารจัดการโรงเรียนหลายประการ เชน การขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความไมพรอมดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนและ
การทํางาน (บัวพันธ ผิวทอง, 2556) ขณะเดียวกันผูบริหารโรงเรียนก็มีสวนสําคัญมาก
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ซึง่ สวนใหญยงั เปนผูบ ริหารทีม่ ปี ระสบการณในการปฏิบตั หิ นาทีไ่ มนานนัก (Dansereau, 2005)
และจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก ารมหาชน) 15 ป ที่ ผ  า นมาใน
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทกวา 60,000 แหงทั่วประเทศ พบวา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน จํานวน 20,376 แหง คิดเปนรอยละ 62.04
ไมผานการรับรองมาตรฐาน จํานวน 12,468 หรือคิดเปนรอยละ 37.96 สถานศึกษาที่ไม
ผานการประเมินมีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมีจํานวน
มากที่สุด (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558)
การปฏิรปู เชิงโครงสรางควรพิจารณาปรับรูปแบบการบริหารจัดการ โดยปรับรูปแบบ
การบริหารจัดการ ความเปนอิสระสอดคลองกับศักยภาพ และความพรอมของสถาบัน
การศึ ก ษาต า ง ๆ เพื่ อ ลดภาระงบประมาณ ในกรณี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ค วามพร อ ม
ในการบริหารจัดการ และเปดโอกาสใหชุมชนเขารวมพัฒนา เนื่องจาก ปญหาเชิงโครงสราง
ที่ภาคการศึกษามีขนาดใหญ มีการทํางานที่ซํ้าซอนคอนขางรวมศูนย งบประมาณสวนใหญ
จําเปนตองจัดสรรเพือ่ เปนงบประจํา ทําใหมงี บประมาณเพือ่ การลงทุนพัฒนาในสัดสวนทีน่ อ ย
อี ก ทั้ ง การจั ด สรรงบประมาณเท า กั น ถั ว เฉลี่ ย รายหั ว ไม ส อดคล อ งกั บ ต น ทุ น บริ ห าร
จั ด การสถานศึ ก ษา เนื่ อ งจากโรงเรี ย นมี ต  น ทุ น คงที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การ การจั ด สรร
งบประมาณอยางถัวเฉลี่ยทําใหโรงเรียนไดรับทรัพยากรอยางไมเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งสาเหตุเหลานี้อาจจะตองมีการบริหารแบบคุณภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556)
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางถือไดวาเปนโรงเรียนที่มีจํานวนมากที่สุดในระดับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาและกระจายอยูในทุกพื้นที่ชุมชน ทําใหสามารถบริการทางการศึกษา
แกประชาชนไดอยางทั่วถึง นักเรียนเดินทางมาเรียนไดอยางสะดวก ตั้งแตป พ.ศ. 2552
ถึงปจจุบันโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางไดมีจํานวนลดลงเรื่อย ๆ (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา, 2558) โดยมี ส าเหตุ คื อ นั ก เรี ย นเพิ่ ม จํ า นวน
ไปอยูท โี่ รงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญและทําใหโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางเปลีย่ นสภาพ
เป น โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ดั ง นั้ น หากโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดกลางมี จํ า นวน
ที่เหมาะสมโดยไมถูกเปลี่ยนสภาพเปนโรงเรียนขนาดเล็กจะเปนประโยชนตอชุมชนที่อยูใน
พื้นที่หางไกล
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การที่ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดกลางมี คุ ณ ภาพในการบริ ห ารโดยมี รู ป แบบที่ มี
องคประกอบที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับบริบทจะสามารถเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารโรงเรียน เพือ่ ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพและพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใหเปนสถานศึกษาที่มีความ
นาเชื่อถือในชุมชน เพื่อใชเปนรูปแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมถึงสงผลตอคุณภาพ
การศึกษาใหพัฒนายิ่งขึ้นไป
วัตถุประสงค
เพื่ อ พั ฒ นาและตรวจสอบรู ป แบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ
ดังนี้
ระยะที่ 1 เปนการศึกษาองคประกอบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง โดยการสังเคราะหเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก จากผูบริหารโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จในดานการบริหาร จํานวน 5 คน
ระยะที่ 2 เปนการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชเทคนิคเดลฟายจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 21 คน
ระยะที่ 3 เปนการตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชวจิ ยั เชิงสํารวจกับผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 180 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน
ระยะที่ 4 เปนการประเมินรูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 307 คน จากโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง 307 โรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557)
กลุมตัวอยางที่ใชในการตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพ ไดแก ผูบริหารของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 180 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 180 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 4 ชุด ดังนี้
1. แบบสัมภาษณผูบริหาร เรื่อง การบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
มีลักษณะเปนแนวคําถามปลายเปดที่ครอบคลุมองคประกอบการบริหารคุณภาพที่ไดจาก
ระยะนี้ 11 องคประกอบ ใชสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานเนื้อหา
และการใชภาษา ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเฉลี่ย 0.76
2. แบบสอบถาม รอบที่ 1 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดเลือกตอบ
2 ตัวเลือก คือ เห็นดวยและไมเห็นดวย พรอมคําถามปลายเปดในตอนทายขอความแตละขอ
จํานวน 139 ขอ สรางขึ้นจากรางรูปแบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ในระยะที่ 1 เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น โดยสอบถามผูเชี่ยวชาญ 21 คน โดยมีคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) เฉลี่ยอยูที่ 0.82
แบบสอบถาม รอบที่ 2 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้น
จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 1 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating scale) 70 ขอ ใชสอบถามความคิดเห็นของผูเ ชีย่ วชาญ โดยสอบถามผูเ ชีย่ วชาญ 21 คน
โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เฉลี่ยอยูที่ 0.86
แบบสอบถาม รอบที่ 3 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดเพิ่มตําแหนง
คามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และตําแหนงที่ผูเชี่ยวชาญนั้นคําตอบในรอบที่ 2 เพื่อ
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ใหผูเชี่ยวชาญแตละทานทบทวนและยืนยันคําตอบของแตละทานสอบถามผูเชี่ยวชาญ 21 คน
โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เฉลี่ยอยูที่ 0.84
3. แบบสอบถามความคิดเห็นผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง มีลกั ษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีคา ดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) เฉลีย่ อยูท ี่ 0.87 สอบถามเกีย่ วกับองคประกอบการบริหารคุณภาพครอบคลุม
ทั้ง 8 ดาน ไดแก 1) ภาวะผูนําของผูบริหาร 2) การวางแผนกลยุทธ 3) การสรางทีมงานและ
ทีมงาน 4) เทคโนโลยีและสารสนเทศ 5) การมุงเนนผูรับบริการ 6) ความรับผิดชอบตอสังคม
7) ผลลัพธการดําเนินการ และ 8) การติดตามความกาวหนา
4. แบบประเมินรูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการประชุมกลุมผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 9 คน เปนแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และความสอดคลอง ตามแนวคิด
ของกัสกี้ (Guskey, 2000) โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เฉลี่ยอยูที่ 0.85
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
1. ผูวิจัยสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานเนื้อหา
และการใชภาษา แลวนําความคิดเห็นจากการสัมภาษณเชิงลึกมาสังเคราะหเชิงเนื้อหา โดย
จัดกลุมเนื้อหาเปนองคประกอบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
2. ผูว จิ ยั ไดรบั แบบสอบถาม เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลับจากผูเ ชีย่ วชาญครบทัง้ 21 ชุด วิเคราะห
ขอมูลเพื่อหาความสอดคลองของความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญทั้ง 21 คน โดยคํานวณหา
คามัธยฐาน ฐานนิยม คาความแตกตางระหวางคามัธยฐานและฐานนิยมกับคาควอไทลของ
ความคิดเห็นแตละขอ
3. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนจากกลุมตัวอยาง 180 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ตอรูปแบบการบริหารคุณภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
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4. ผูวิจัยจัดการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
ผูว จิ ยั รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามทีใ่ ชในการประชุมกลุม และนํามาคํานวณหาคามัธยฐาน
ฐานนิยม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอ
ความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และความสอดคลองของรูปแบบการบริหาร
คุณภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพ
ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพโดยใชเทคนิคเดลฟาย พบวาระดับ
ความคิดเห็น จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ ตอองคประกอบการบริหารคุณภาพมีความเห็น
สอดคลองกันและมีฉันทามติไปในทิศทางเดียวกันทุกขอ เนื่องจากคามัธยฐานที่ไดจาก
การคํานวณมีคาตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาพิสัยระหวางควอไทลมีคาตั้งแต 1.50 ลงมาใน
ทุกขอคําถาม และไดองคประกอบ 8 องคประกอบหลัก คือ 1) ภาวะผูนําของผูบริหาร มี
10 องคประกอบยอย 2) การวางแผนกลยุทธ มี 8 องคประกอบยอย 3) การสรางทีมงานและทีม
งาน มี 11 องคประกอบยอย 4) เทคโนโลยีและสารสนเทศ มี 8 องคประกอบยอย 5) การมุง เนน
ผูร บั บริการ มี 8 องคประกอบยอย 6) ความรับผิดชอบตอสังคม มี 10 องคประกอบยอย 7) ผลลัพธ
การดําเนินการ มี 8 องคประกอบยอย และ8) การติดตามความกาวหนา มี 7 องคประกอบยอย
2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพ
ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามความคิดเห็นผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โดยรวม
พบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ดังตาราง 1
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ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ตอรูปแบบการบริหารคุณภาพ
ดานที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
ภาวะผูนําของผูบริหาร
การวางแผนกลยุทธ
การสรางทีมงานและทีมงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
การมุงเนนผูรับบริการ
ความรับผิดชอบตอสังคม
ผลลัพธการดําเนินการ
การติดตามความกาวหนา

M
4.76
4.63
4.65
4.75
4.62
4.56
4.58
4.72

SD
0.50
0.48
0.51
0.47
0.50
0.49
0.49
0.48

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

อันดับ
1
5
4
2
6
8
7
3

ผลการประเมินรูปแบบการบริหารคุณภาพ โดยวิธีการประชุมผูเชี่ยวชาญ พบวา
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และ
ความสอดคลอง ของรูปแบบการบริหารคุณภาพ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวาสวนใหญอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนดานความเปนไปไดอยูในระดับมาก
ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเปนประโยชน ความเปนไปได
ความเหมาะสม และความสอดคลองของรูปแบบการบริหารคุณภาพ
ขอที่
1
2
3
4

รายการตรวจสอบรูปแบบ
ดานความเปนประโยชน (Utility)
ดานความเปนไปได (Feasibility)
ดานความเหมาะสม (Propriety)
ดานความสอดคลอง (Congruity)

µ
4.58
4.39
4.55
4.52

σ

.42
.41
.35
.36

ระดับความคิดเห็น อันดับ
มากที่สุด
1
มาก
4
มากที่สุด
2
มากที่สุด
3

อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ขนาดกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยไดอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
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1. การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพโดยใชเทคนิคเดลฟาย แตละองคประกอบ
เหมาะกับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางเปนอยางยิ่ง เพราะมีการชี้แจงนโยบายที่ชัดเจน
ผูบริหารมีคุณธรรม มีการวางแผนกลยุทธ ใหความสําคัญกับชุมชนและนักเรียน สนับสนุน
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูรวมทั้งทีมงานในการทํางาน และการปรับปรุงการดําเนินงาน
สอดคลองกับ สุนิสา วิทยานุกรณ (2552) ที่ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
สูความเปนเลิศในโรงเรียนเอกชน ซึ่งผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการศึกษาสูความเปน
เลิศในโรงเรียนเอกชน มี 7 ดาน ไดแก 1) ดานการนําองคกร ไดแกผูนํามีความเมตตา ซื่อสัตย
สุจริต 2) ดานการวางแผนกลยุทธ ไดแก ชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงคใหทุกฝายเขาใจ 3) ดาน
การมุง เนนผูเ รียน ผูม สี ว นไดสว นเสีย ไดแกการจัดสภาพแวดลอมทีส่ ง เสริมบรรยากาศการเรียนรู
กระตุนครูใหปฏิบัติการสอน 4) ดานการวัด และการจัดการความรู ไดแก การสนับสนุน
เทคโนโลยีตา ง ๆ ตามความเหมาะสม 5) ดานการมุง เนนการปฏิบตั งิ าน ไดแก การทํางานเปนทีม
6) ดานการจัดกระบวนการ ไดแกมุงเนนผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนบุคคลที่ดีงามและ
7) ดานผลลัพธ ไดแก การนําองคกร การวางแผนกลยุทธ และยังสอดคลองกับ เมธา สีหานาท
(2558) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูมาตรฐาน
สากล ผลการวิจยั พบวา มีองคประกอบหลัก 8 องคประกอบ คือ 1) ดานภาวะผูน าํ ของผูบ ริหาร
สถานศึกษา 2) ดานการมุงเนนหลักธรรมาภิบาล 3) ดานการบริหารเชิงกลยุทธ 4) ดานการ
มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 5) ดานการมุงเนนครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) ดานระบบสารสนเทศและการจัดการความรู 7) ดานการบริหารเชิงระบบและกระบวนการ
และ 8) ดานผลลัพธการดําเนินการ
2. การตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ดานที่มีคามากที่สุดเปนอันดับแรก คือ ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร รองลงมาคือเทคโนโลยีและสารสนเทศ และอันดับสุดทายคือ ความรับผิดชอบตอ
สังคม นั่นคือภาวะผูนําของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกที่จะทําใหการบริหารคุณภาพ
ประสบความสําเร็จ ทําใหครูและชุมชนเกิดความเชื่อมั่น สอดคลองกับการวิจัยของ Kouzes
and Posner (2007) ที่พบวา คุณลักษณะที่ผูนําตองมี คือ 1) ภาวะผูนํา 2) มองไปขางหนา
3) สามารถเอาชนะใจ และ 4) เปนผูมีความสามารถ

วุฒินัย วังหอม สมคิด สรอยนํ้า และ ประพรทิพย คุณากรพิทักษ 433

สวนการประเมินความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และความ
สอดคลอง ของรูปแบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ดานความเปนไปไดอยูในระดับมาก เพราะการนําสูการปฏิบัติในโรงเรียนมีปจจัย
หลายอยางเขามาเกี่ยวของ แตโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดแสดงใหเห็นวารูปแบบที่ไดพัฒนา
ขึ้นมีความเหมาะสมอยางยิ่งที่จะนําไปใชพัฒนาโรงเรียนเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพราะ
องคประกอบทีก่ าํ หนดขึน้ ผานความคิดเห็นและตรวจสอบจากผูเ ชีย่ วชาญและผูบ ริหารโรงเรียน
ที่บริหารงานในโรงเรียนจนประสบความสําเร็จปรากฏเปนเชิงประจักษในการบริหารโรงเรียน
นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ กระบวนการใน
การทําวิจัยมีขั้นตอนที่ชัดเจน เขมขน และนาเชื่อถือ รูปแบบการบริหารคุณภาพสามารถใช
เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน มีความเหมาะสมตอนโยบายของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และไมขัดกับระเบียบใด ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ไชยยน คํามะวงษ (2556) ที่พบวา ผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน งานวิจัยมีความนาเชื่อถือ ขอเสนอเชิงนโยบายมีความนาสนใจ และไมขัดกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ภาวะผูนําของผูบริหาร ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําองคประกอบดานนี้ไป
ประยุกตใช รวมทัง้ รับรูค วามตองการของบุคลากรทีม่ สี ว นเกีย่ วของทัง้ นโยบายการบริหารและ
ในการบริหารจัดการ ซึ่งจะเกิดผลดีเปนอยางยิ่งตอตนเองและองคการ
1.2 การวางแผนกลยุทธ ผูบริหารโรงเรียนรวมถึงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ควรจัดวางแผนกลยุทธซงึ่ เปนขัน้ ตอนสําคัญทีจ่ ะนํากลยุทธลงสูข นั้ ตอนการปฏิบตั ิ มีการดําเนิน
นโยบายตาง ๆ เชื่อมโยงและสอดคลองกันเพื่อใหทุกคนในองคการสามารถปฏิบัติหนาที่ไปใน
จุดมุงหมายเดียวกัน
1.3 การสรางทีมงานและทีมงาน การดําเนินการจะสําเร็จไดดวยทีมงานที่เกิดจาก
การขับเคลือ่ นของทุกฝาย ผูบ ริหารควรเริม่ จากการสรางทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพกอน โดยอาจ
จะจัดอบรมทําความเขาใจทีมงานในประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาใหเปนทีมงานที่มีศักยภาพ
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1.4 เทคโนโลยีและสารสนเทศ งานจะสําเร็จดวยความลาชาหากไมใชเทคโนโลยี
ที่ดี ในองคประกอบนี้กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาควร
ใหการสนับสนุนดานซอฟแวรและฮารดแวรเพื่อใหโรงเรียนมีระบบที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารขอมูล อีกทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูตองพัฒนาศักยภาพตนเองใหใชเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพดวย
1.5 การมุงเนนผูรับบริการ องคประกอบนี้คือหัวใจสําคัญ ดังนั้นผูบริหารและครู
ควรยึดนักเรียนเปนสําคัญรวมทั้งผูปกครองและชุมชน สรางความผูกพันกับนักเรียน และ
ชุมชน รวมถึงการประเมินผลการดําเนินการรวมกับชุมชน สิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดความยั่งยืน
กับโรงเรียน
1.6 ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนที่อยูรอบโรงเรียนคือผูสนับสนุนอันยอดเยี่ยม
ของโรงเรียน ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผูบริหารรวมถึงครูควรใหการ
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ใหชุมชนไดมีโอกาสรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของ
องคการ การดําเนินการดวยความรับผิดชอบของโรงเรียนจะทําใหเกิดความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน
1.7 ผลลัพธการดําเนินการ เปนองคประกอบที่ผูบริหารไดทราบถึงผลที่เกิดจาก
การดําเนินการทัง้ หมด ทัง้ ผูบ ริหาร ครูและผูป กครองควรประชุมรวมกันถึงผลสําเร็จในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนกลยุทธ ความคุมคาในการใชงบประมาณและประสิทธิผลขององคการ
1.8 การติดตามความกาวหนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผูบริหาร
และครูควรดําเนินการในองคประกอบนีพ้ รอมกันเพือ่ ใหทราบถึงความสําเร็จและจุดทีต่ อ งแกไข
ไดเขาใจถึงแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมกับบริบท มีการวางแผนเพือ่ การดําเนินงานในปการศึกษา
ถัดไป เพื่อใหเกิดใหเกิดประสิทธิผลกับสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาองคประกอบการบริหารคุณภาพในภูมิภาคอื่น เพื่อใชใน
การเปรียบเทียบขอคนพบและนําขอมูลมาปรับปรุงรูปแบบใหสมบูรณยิ่งขึ้น
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2.2 ควรมีการศึกษาองคประกอบการบริหารคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กและโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กดวย เพื่อใชในการเปรียบเทียบขอคนพบและ
แนวทางสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.3 ควรมีการศึกษาองคประกอบการบริหารคุณภาพในโรงเรียนเอกชนดวย เพื่อ
ใชในการเปรียบเทียบขอคนพบกับโรงเรียนรัฐบาลและเปนทางเลือกในการบริหารการศึกษา
2.4 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพแตละองคประกอบของการบริหารคุณภาพเพื่อ
ใหมีรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมและเปนตัวเลือกในการบริหารการศึกษา
2.5 ควรมีการศึกษาวิจยั ตอยอดการศึกษาครัง้ นีใ้ นโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเปนรูปแบบการบริหารคุณภาพที่มีประโยชนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
2.6 ควรมีการวิจยั ประเมินผลผลการดําเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ภายหลังที่มีการนํารูปแบบการบริหารคุณภาพไปใชในการพัฒนาการศึกษา
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ภาษาไทย
ไชยยน คํามะวงษ. (2556). ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาชั้นสูงของ
เอกชนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎี
บัณฑิต ไมไดตีพิมพ). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, อุดรธานี.
บัวพันธ ผิวทอง. (2556). รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจทรัพยากรมนุษยของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (วิทยานิพนธ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
บุณยกุล หัตถกี. (2556). รูปแบบการบริหารคุณภาพสูความเปนเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก
(วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
ปรียาวดี ผลอเนก. (2556). การจัดการคุณภาพ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
เมธา สีหานาท. (2558). การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู
มาตรฐานสากล (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). มหาวิทยาลัย

436 วารสารครุศาสตร ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

ราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
สมชาย วรกิจเกษมสกุล. (2554). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.
อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์. (2555). ผูบริหารกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ:
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2556). แนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.
กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2557). กลยุทธ ป พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ:
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2558). ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม. สมุทรปราการ: ออฟเซ็ท พลัส.
สุนิสา วิทยานุกรณ. (2552). การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศในโรงเรียน
เอกชน (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
อนันต เตียวตอย. (2551). รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล (ดุษฎีนิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). มหาวิทยาลัยศิลปากร,
นครปฐม.
ภาษาอังกฤษ
Dansereau, F. A. (2005). Dyadic approach to leadership: creating and nurturing this
approach under ﬁre. Leadership Quarterly, 6(4), 479-490.
Guskey, R. T. (2000). Evaluating Professional Development. Thousand Oaks, CA:
Corwin Press.
Kouzes. J. M., & Posner, B. Z. (2007). The leadership Challenge (4th ed.).
San Francisco, CA: Jossey Bass.
Steers, R. M. (1997). Antecedents and outcomes of organizational commitment.
Administrative Science Quarterly, 2(2), 46-56.

