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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน

มาตรฐานสากล 2) เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล จำแนก

ตามสถานภาพสวนบุคคลและลักษณะโรงเรียน 3) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมตัวอยางท่ีใชวิจัย ไดแก ครูและผูบริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2 กลุม 

ประกอบดวย กลุมที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 313 คน ไดมาดวยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน 

และกลุมผูที่ตอบแบบสัมภาษณ จำนวน 9 คน ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใช 

ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน 

แบบทางเดียว สำหรับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 
1. การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา โดยภาพรวมและ 

รายดาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
2. การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล จำแนกตามเพศ ตำแหนง 

การผานการอบรมวิชาท่ีสอน และขนาดของโรงเรียน มีระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพแตกตางกัน

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย  ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนจำแนกตามอายุ ประสบการณการทำงาน วิทยฐานะ 

ระดับการศึกษาสูงสุด และระยะเวลาการกอตั้งของโรงเรียน มีระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

ไมแตกตางกัน 

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ประกอบดวย 1) ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู ควรมีการจัดทำระบบการวัดผล 

ที่เหมาะสมและทันสมัย นำผลการวิเคราะหปรับปรุงการดำเนินงาน สรางนวัตกรรมใหมใหสอดคลอง

กับทิศทางจัดการศึกษาของโลกและการเปล่ียนแปลงของปจจัยท่ีไมสามารถคาดการณไดรวมท้ังจัด

ทำระบบการส่ือสารในดานเอกสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทั่วถึง 2) ดานการจัดการ

กระบวนการ ควรมีกระบวนการวิเคราะหใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาที่เปนปจจุบัน  

3) ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ควรมีการประเมินความพึงพอใจเพ่ือนำมาใชใน 

การกำหนดแนวทางแกไขและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และตองสอดคลองกับ 

ความตองการและทิศทางการจัดการศึกษา 

 

คำสำคัญ: การบริหารจัดการระบบคุณภาพ  โรงเรียนมาตรฐานสากล  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This research aimed to: 1) study the level of quality management system in world-class 

standard schools; 2) compare the quality management system in world-class standard 

schools as classified by personal status and school characteristics, and; 3) study the 

guidelines for improving a quality management system in world-class standard schools. 

The two-group sample included teachers and administrators in world-class standard 

schools under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 9. The first 
sample group derived by proportional stratified random sampling was 313 questionnaire 

respondents. The second sample group selected by purposive random sampling was 9 

interviewees. The research instruments were a questionnaire and an interview form 
constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance. The interview data was 

analyzed by content analysis. 

The findings of this research were as follows: 

1. The quality management system in the world-class standard schools was at a 
high level both in overall and specific aspects. 
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2.  There were differences in the comparison results of school quality management 

as classified by gender, administrative position, training experience in teaching, and 

school size with statistical significance at .05. However, there were no statistical differences as 

classified by age, working experience, academic status, educational level and duration of 

school establishment. 

3.  The analytical results for development of school quality management 

suggested that: 1) in the aspect of assessment, analytical process and knowledge 

management, they should organize appropriate and modern assessment system, implement 

the analytical results to improve management, construct novel innovation to meet global 

educational movement and unpredictable factors, and well organize communication 

system both documentation and information technology. 2) In the aspect of managerial 

process, they should have analytical process appropriate to present contexts of educational 

movement. 3) In the aspect of student-centered management and stakeholder, they 

should evaluate satisfaction of students and stakeholders and apply the results for improving 

quality of learning management in correspondence with needs and educational movement.  

 

Keywords:  quality management system, world-class standard school, secondary education 

 

บทนำ 
กระแสสังคมในโลกยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีความเจริญกาวหนา 

ตามกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งมีอิทธิพลสงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา
ของนานาประเทศ กลไกการพัฒนาตาง ๆ เปนกลไกพัฒนาท่ีตองอาศัยฐานความรูเปนสำคัญ 

ความกาวหนาท้ังทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถสงผล 

ใหวัฒนธรรมตาง ๆ ในสังคมโลกมีความหลากหลายและเกิดการถายโอนของวัฒนธรรมระหวาง

ชนชาติขึ้นอยางไรพรมแดน เปนผลใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีผลกระทบ โดยเฉพาะหนวยงาน
ดานการจัดการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการพัฒนามนุษยใหมีความรูความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน สืบเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี จึงจำเปนตองมี 

การปรับกระบวนทัศนและกลยุทธในการบริหารจัดการองคกรใหม เพ่ือใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลง 
ที่เกิดขึ้น และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหผลผลิตที่ออกไปสูสังคมมีความสามารถ 

ในการแขงขันกับนานาประเทศไดและเปนแนวทางเดียวท่ีจะสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ

สังคมไดอยางย่ังยืน การบริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน ถาจะใหประสบความสำเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจำเปนตองอาศัยผูนำท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณ 
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อยางเพียงพอ เน่ืองจากความสลับซับซอนของภารกิจและการเปล่ียนแปลงแนวทางการบริหาร 

ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเปนอยางมาก ปจจุบันการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารในฐานะ

ผูนำองคการยอมเปนผูที่สำคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนนโยบายตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาใหประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีทุกฝายตองการใหเกิดขึ้น   

การดำเนินงานในการบริหารจัดการระบบคุณภาพของสถานศึกษา เปนกลไกลการขับเคล่ือน

ใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารถือเปนตัวจักรท่ีสำคัญท่ีสุด เพราะ

เปนผูกำหนดทิศทางการทำงาน ผูบริหารตองมีเทคนิควิธีการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ตองมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง สถานศึกษาและบุคลากรโดยต้ังเปาหมาย 

ในการทำงานไวใหสูงและพยายามใชความรูความสามารถ ยุทธศาสตรเทคนิคหรือกระบวนการ

บริหารจัดการจูงใจโนมนาว ใหบุคลากรทุกฝายรวมมือรวมใจปฏิบัติงาน เพ่ือนำไปสูเปาหมาย 

ที่วางไวโดยคำนึงถึงคุณภาพนักเรียนเปนสำคัญ เพ่ือบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สอดคลองกับทัศนะของชาตรี โพธิกุล (2552: 4) 

กลาววา ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีความสำคัญอยางย่ิงตอการจัดการศึกษาของชาติโดยเฉพาะ

การบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนตน แตมิใชวาผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษา

ใหประสบความสำเร็จไดเหมือนกันทุกคน การบริหารจัดการสถานศึกษาใชวิธีการบริหารจัดการ 

ที่หลากหลาย  ดังน้ัน การบริหารจัดการระบบคุณภาพเปนหน่ึงในหลาย ๆ วิธีที่องคกร หนวยงานและ

โรงเรียนนำมาใชดำเนินการใหประสบผลสำเร็จ 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล เปนกลไกสำคัญในการพัฒนา

สถานศึกษาสูมาตรฐานสากล ระบบบริหารจัดการซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนระบบท่ีจะพัฒนาองคกร

ใหมีผลการดำเนินการท่ีเปนเลิศ โดยนำแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  

(Thailand quality award-TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการองคกร เพ่ือใหมี
วิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลก รางวัลมัลคอลม บัลดริจ (Malcolm Baldrige 

National Quality Award-MBNQA) เปนรางวัลประจำปที่มอบใหแกบริษัทท่ีมีความโดดเดน 

ดานกระบวนการจัดการท่ีมีคุณภาพ เปนระบบเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา  
สวนประเทศไทยนำมาใชเรียกรางวัลน้ีวา Thailand Quality Award (TQA) ซ่ึงมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ในการดำเนินการประเมิน คือ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ  สำหรับดานการศึกษาไดมีการนำแนวทาง 

ดังกลาวมาประยุกตใชในองคกร สถาบัน และสถานศึกษาตาง ๆ โดยไดกำหนดกรอบเกณฑ 

ดานการจัดการศึกษาเพ่ือผลงานท่ีเปนเลิศ (baldrige education criteria for performance excellence) 

ตั้งแตป พ.ศ. 2541 เพ่ือชวยใหมีการทำความเขาใจและปรับใชในวงการศึกษาเพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพของโรงเรียน โดยยึดหลักการดำเนินงาน เชิงระบบเพ่ือชวยใหองคกร โรงเรียนสราง 

การเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบ ทั้งนี้เพ่ือผลการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ  ดังน้ันกรอบในการบริหาร

จัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพสำหรับการยกระดับโรงเรียนสูมาตรฐานสากล จึงประยุกตแนวทาง
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เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

โรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553: 1-2) คุณภาพการจัดการศึกษาเปน

สิ่งท่ีสังคมใหความสนใจและหวงใย สถานศึกษาจำเปนตองสรางความเช่ือมั่นแกสังคมวามี 

ความสามารถในการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณธรรม มีความรู มีความสุข ตามท่ีสังคมคาดหวัง 

ปจจุบันปรัชญาคุณภาพท้ังระบบและเครื่องมือการพัฒนาท่ีประยุกตแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ นำระบบมัลคอลมบัลดริจมาเปนแนวในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน 

ซึ่งแวดวงการศึกษาไทยใหความสนใจและนำแนวคิดน้ีมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากข้ึน  

โดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับสถาบันการศึกษา (อภิธีร ทรงบณัฑิตย, 2550: 7) 

จากการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ในภาพรวมดานการบริหารจัดการคุณภาพ  

ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายความสำเร็จและเกณฑคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐาน

สากล พบวา โดยรวมของโรงเรียนมาตรฐานสากลสวนใหญอยูในระดับ A 3 (achievement)  

ดานการบริหารจัดการคุณภาพ เก่ียวกับภาวะผูนำของผูบริหารในการนำองคกรคิดเปนรอยละ 43.27 

ดานการบริหารจัดการคุณภาพ เก่ียวกับการพัฒนาครูคิดเปนรอยละ 46.10 (สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554: 31-32) เห็นไดวา การดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ยังอยูในเกณฑคุณภาพท่ีไมสูง และพบปญหาในการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐาน

สากลดานการบริหารระบบคุณภาพไดแก ความไมชัดเจนในการปฏิบัติชวงแรก ความไมพรอมของ

บุคลากร ภาระงานของบุคลากรมีมาก และเวลาในการเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับโรงเรียนมาตรฐาน

สากลไมเพียงพอ (ดิเรก วรรณเศียร และคณะ, 2553: 41-43) ในฐานะผูวิจัยมีบทบาทหนาท่ีเปนครู 

ผูสอนอยูในสังกัดหนวยงานโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงมีความสนใจและตองการทำวิจัยเร่ือง 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือทราบแนวทางและระดับการบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 15 โรง ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยคาดหวังวาผูบริหาร
โรงเรียนจะสามารถนำไปเปนแนวทางเพ่ือวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน

และการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับโรงเรียนอ่ืน ๆ และส่ิงที่ไดจะเปนขอมูล

สารสนเทศสำคัญสำหรับพัฒนาโรงเรียนใหกับหนวยงาน องคกร บุคลากรท่ีเก่ียวของใหกาวสู 

ความมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากลอันจะเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติสูงสุด
สืบไป 
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วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามสถานภาพ 

สวนบุคคลและลักษณะโรงเรียน 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 

สมมติฐานการวิจัย 
ผูบริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลและลักษณะโรงเรียน 

ตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนำแนวคิดการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553: 17-72) มากำหนดเปนตัวแปรตาม ไดแก  

การบริหารจัดการระบบคุณภาพประกอบดวย 7 ดาน ดังน้ี 1) การนำองคกร 2) การวางแผน 

เชิงกลยุทธ 3) การมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะหและการจัดการ 

ความรู 5) การมุงเนนบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ สวนตัวแปรตน ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง ประสบการณทำงาน วิทยฐานะ ผานการอบรมวิชาท่ีสอน ขนาด

โรงเรียน และระยะเวลา การกอตั้งของโรงเรียน ไดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
วิธีดำเนินการ 

การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมุงเนนศึกษาการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

ประชากร  
ประชากร คือ ผูบริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งมีทำเลท่ีตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี  
จำนวน 6 โรง และจังหวัดนครปฐม จำนวน 9 โรง รวม 15 โรง จำนวนท้ังสิ้น 1,665 คน 

กลุมตัวอยาง  
กลุมที่ 1 เปนกลุมผูใหขอมูลที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบดวย ผูบริหารและ 

ครูผูสอนใชวิธีการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 
อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2550: 50-51) ใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน กระจายจำนวน 
ผูใหขอมูลตามโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 6 โรง และจังหวัดนครปฐม จำนวน 9 โรง จำนวนประชากร 1,665 คน 
ไดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น จำนวน 313 คน และกลุมท่ี 2 ผูตอบแบบสัมภาษณ จำนวน 9 คน  
ดวยการเลือกแบบเจาะจง   
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามความคิดเห็น 

และแบบสัมภาษณ 

ชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมี 2 ตอน     

   ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ มีลักษณะเปนแบบ

สำรวจรายการ (checklist) ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง ประสบการณ

ทำงาน วิทยฐานะ ผานการอบรมวิชาที่สอน และลักษณะของโรงเรียน ไดแก ขนาด และระยะเวลา

การกอตั้ง 

   ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน

มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย คำถามการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 1) การนำองคกร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ 3) การมุงเนนผูเรียนและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 5) มุงเนนบุคลากร 6) การจัดการ

กระบวนการ และ 7) ผลลัพธ   

ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน

มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ประเด็นการสัมภาษณ 3 ดาน ไดแก 1) ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  

2) ดานการจัดการกระบวนการ และ 3) ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย   

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ชุดท่ี 1  มีลักษณะเปนแบบสอบถาม ขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังน้ี  

   1.  ศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ กำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม 
   2.  กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปรจัดทำเปนขอกระทงคำถาม 

ภายใตคำปรึกษาคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

   3.  นำขอกระทงคำถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เสนอท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบแกไข 

แลวนำไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความชัดเจนของ

ภาษา ความครอบคลมุของโครงสรางและคาดัชนคีวามสอดคลองตามจดุมุงหมาย (IOC) (ลวน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2539: 248) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ได 70 ขอ 

   4.  ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถาม ตามคำแนะนำ ความเห็นชอบของผูทรงคุณวุฒิ

และ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   

   5.  นำแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับทดลองใช (tryout) ไปใชกับผูบริหารและครู

โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จำนวน 30 คน แลวนำมาวิเคราะห  
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   6.  นำขอคำถามไดรับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability) โดยใช 

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (    -Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1991: 202-204) โดยได

คาความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.98  

   7.  นำแบบสอบถามท่ีไดทดลองใชมาปรับปรุงดานการใชภาษา ใหมีความเหมาะสม 

รัดกุมกระชับและถูกตอง โดยผานการแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แลวจัดทำแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ จำนวน 70 ขอ เพ่ือนำไปใชเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

ชุดท่ี 2   มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณ ขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังน้ี  

   1. วิเคราะหระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ

โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากแบบสอบถาม

ที่มีคาเฉลี่ย 3 ลำดับสุดทายจากจำนวน 7 ดาน แลวนำมากำหนดเปนประเด็นในการสัมภาษณได  

3 ดานไดแก 1) ดานการวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู 2) ดานการจัดการกระบวนการ  

และ 3) ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย   

   2.  สรางแบบสัมภาษณเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

   3.  นำแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ แลวนำไปสัมภาษณกลุม

ตวัอยางท่ี 2 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  การดำเนินการเก่ียวกับการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
 1.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือขอ

ความรวมมือไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความอนุเคราะหใหโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัย 
 1.2  ดำเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามทั้งทางไปรษณีย โดยแนบ

แบบสอบถาม และซองเปลาท่ีจาหนาถึงผู วิจัย สงถึงผูบริหารโรงเรียนกลุมตัวอยางเพ่ือขอ 

ความอนุเคราะหใหผูบริหารและครูในโรงเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและดวยการไปสง 
ดวยตนเองพรอมทั้งนัดหมาย ขอเก็บคืน ดำเนินการระหวางเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2556  

โดยไดสงไปจำนวน 313 ชุด และไดรับคืนมาท้ังหมด 313 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 1.3  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือนำมาวิเคราะหขอมูล 
2.  การดำเนินการเก่ียวกับการสัมภาษณ 

     2.1  ผู วิจัยขอหนังสือจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ขอความรวมมือไปยังผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและประธานกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 เพ่ือขอความอนุเคราะหในการสัมภาษณที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 
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 2.2  ดำเนินการกำหนดนัดหมายวัน เวลา เพ่ือการสัมภาษณดวยตนเอง โดยใชแบบ

สัมภาษณและสัมภาษณเปนรายบุคคล           

 2.3  นำมาวิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ เพ่ือให

สามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น                 

การวิเคราะหขอมูล 

ดำเนินการนำแบบสอบถามทั้งหมด จัดระเบียบขอมูลดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี 

1.  การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และลักษณะของ

โรงเรียน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage) 

2.  การวิเคราะหขอมูลระดับการปฏิบัติ ใชวิธีหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(S.D.) แลวนำคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best, 1986: 174)   

3.  การวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยใชสถิติ

ทดสอบที (t-test) ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อมีนัยสำคัญ

ทางสถิติจะทำการทดสอบความแตกตางรายคู ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) 

4.  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

นำเสนอดวยความเรียงเชิงพรรณนาเปนรายขอ 

 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหการบรหิารจดัการระบบคณุภาพ ในโรงเรยีนมาตรฐานสากล  

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

( x̄ = 4.11, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเรียงลำดับดานท่ีมีคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก  
ดานการนำองคกร ( x̄ = 4.28, S.D. = 0.60) ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.59)  

ดานการมุงเนนบุคลากร ( x̄ = 4.10, S.D. = 0.63) ดานผลลัพธ ( x̄ = 4.08, S.D. = 0.62) 

ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ( x̄ = 4.06, S.D. = 0.65) ดานการจัดการกระบวนการ 
( x̄ = 4.05, S.D. = 0.63) และดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู ( x̄ = 4.01, S.D. = 

0.64) ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบ 

  คณุภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมธัยมศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐาน

สากล จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและลักษณะโรงเรียน 

1.  จำแนกตามเพศ  ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  จำแนกตามอายุ ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

3.  จำแนกตามตำแหนง ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ยกเวน ดานผลลัพธไมแตกตางกัน เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ  

ผลปรากฏวา ดานการนำองคกร ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนได 
สวนเสีย ดานการมุงเนนบุคลากร ดานการจัดการกระบวนการและในภาพรวม พบวากลุมผูบริหาร

แตกตางกับกลุมครูและกลุมครูอัตราจาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการวัด  

การวิเคราะหและการจัดการความรู พบวา กลุมผูบริหารแตกตางกับกลุมครู อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 
4.  จำแนกตามประสบการณการทำงาน ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

5.  จำแนกตามวิทยฐานะ ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

6.  จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
7.  จำแนกตาม การผานการอบรมวิชาท่ีสอน ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ ผลปรากฏ ดังน้ี 
การผานการอบรมวิชาที่สอน พบวา ดานการนำองคกร ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
 

X  S.D.   

1.    4.28 0.60  1 

2.    4.20 0.59  2 

3.    4.06 0.65  5 

4,   4.01 0.64  7 

5.  4.10 0.63  3 

6.  4.05 0.63  6 

7.  4.08 0.62  4 

 4.11 0.57  - 
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ดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู ดานการมุงเนนบุคลากร ดานการจัดการกระบวนการ 

ดานผลลัพธและในภาพรวม พบวา กลุมผูผานการอบรมเปนภาษาอังกฤษแตกตางกับกลุมผูผาน 

การอบรมเปนภาษาไทย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการวางแผนเชิงกลยุทธ  

พบวา กลุมผูผานการอบรมเปนภาษาอังกฤษแตกตางกับกลุมผูผานการอบรมเปนภาษาไทยและ

กลุมผูไมไดรับการอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8.  จำแนกตามขนาดของโรงเรียนภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ พบวา ดานการวัด 

การวิเคราะหและการจัดการความรู ดานการจัดการกระบวนการ ดานผลลัพธและในภาพรวม 

โรงเรียนท่ีมีขนาดกลางแตกตางกับโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการมุงเนนบุคลากร พบวาโรงเรียนท่ีมีขนาดกลางแตกตางกับโรงเรียน

ที่มีขนาดใหญอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

9.  จำแนกตามระยะเวลาการกอตั้งของโรงเรียน ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวน 

ดานการนำองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี

การทดสอบของเชฟเฟ ผลปรากฏวา ระยะเวลาการกอตั้งของโรงเรียน ดานการนำองคกร โรงเรียน 

ที่มีอายุไมเกิน 20 ปแตกตางกับโรงเรียนท่ีมีอายุ 61 ปขึ้นไป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 2  สรุปผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ 

  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
 

 
  

  

 
 

  
1.     

   1.1    - 
 

   1.2     - 
   1.3    - 
   1.4   -  
   1.5   -  

 
   1.6   -  
   1.7   -  
2.            
    2.1     -                
    2.2   -                       
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

1.  ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู พบวา ผูบรหิารควรนำผลการดำเนินงาน

มาจัดทำระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ตองจัดทำแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล

ตาง ๆ ที่สอดคลองกับเปาประสงค มีการทบทวนวิธีการ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลใหทัน 

ตอระบบการวัดผล มีการนำผลการวิเคราะหและรวบรวมขอมูล หาจุดบกพรองของการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง การดำเนินงานสรางนวัตกรรมใหมใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงไปของปจจัยท่ี 

ไมสามารถคาดการณได การปรับกระบวนการทำงานและบริการใหสอดคลองกับทิศทางจัด 

การศึกษาของสังคมโลก พัฒนาระบบการจัดการความรูใหเหมาะสมและเปนปจจุบันเสมอ ควรมี

เจาหนาท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการตรวจสอบ ดูแล แกปญหา 

ปรับปรุงระบบใหเปนปจจุบันและพรอมใชงานตลอดเวลา และจัดทำระบบการส่ือสารใหทั่วถึง 

ทุกระดับ ทั้งเอกสารระบบสารสนเทศ 

2.  ดานการจัดการกระบวนการ ผูบริหารควรมีการอบรมใหครูผูสอนเขาใจและถายทอด

ความรู ทักษะกระบวนการสูการปฏิบัติ และคำนึงถึงความแตกตางและศักยภาพของบุคคล จัดทำ

ขอมลูระบบประกันคุณภาพใหเปนปจจบุนั มกีระบวนการวิเคราะหงาน และการพรรณนาลักษณะงาน

ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนท่ีเปนปจจุบัน พรอมทั้งตองสามารถใชเปรียบเทียบกับงาน 

อ่ืน ๆ ในหนวยงานเดียวกันและควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูสอนเขาใจ และนำทักษะกระบวนการ 

สูการปฏิบัติ 

3.  ดานการมุงเนนผู เรียนและผูมีสวนไดสวนเสียผูบริหารควรมีการจัดการประเมิน 

ความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนำมาใชในการกำหนดแนวทางแกไขและ

ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และตองทันกับความตองการและทิศทางการจัดการศึกษา 

มีการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสรุปผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพิจารณาผลท่ีเกิดกับ 
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตองมีการสรางความตระหนักใหกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ถึงความเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งเทียบเคียงกับ ความเปนนานาชาติ ใชหลักการใชแนวคิด 

มองจากภายนอกเขามาหาตัวเรา และการใชแนวคิดมองจากตัวเราออกไปภายนอก นำประสบการณ

ของตนเองท่ีสะสมมาเปนการสรางผลงาน มีการประชาสัมพันธการบริการอยางตอเน่ือง และครอบคลุม 

พัฒนาบทบาทของคณะกรรมการเครือขายผูปกครองใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการของโรงเรียน

มากใหขึ้น 

4.  ดานการบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ ควรวิเคราะหคาใชจาย ตรวจสอบการเงิน งบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพและรายงานผลอยางโปรงใสเปนประจำ ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความตระหนัก
และความม่ันใจในองคกร ชมุชน ผูบรหิารตองเปนผูนำในองคกร โดยเฉพาะดานวิชาการเปนอยางดีกอน 
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มีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันโรงเรียนใหแขงขันไดในระดับสากล มีกลยุทธ 

ในพัฒนาการออกแบบระบบงานที่ครอบคลุมภารกิจทุกดานโดยเนนนักเรียนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

เพ่ือนำสูการบรรลุวิสัยทัศน ใหความสำคัญกับผูปฏิบัติงาน มีกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สนับสนุนสงเสริมบุคลากร กำหนดสิทธิประโยชนใหเหมาะสมกับบุคลากรและความแตกตาง 

ของกลุมบุคลากร เพ่ือพัฒนาใหบุคลากร มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง เพราะบุคลากร 

มีการเขาและออกในการปฏิบัติงานอยูเปนประจำ รวมถึงการสรางบรรยากาศการทำงาน 

มีการปรับปรุงสถานท่ีทำงานท่ีมีสุขอนามัย มีความปลอดภัย การปองกันภัย และมีกระบวนการ

กำกับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยของผูเรียน 

 

อภิปรายผล   
การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อภิปรายผลไดดังน้ี 

1. จากผลการวิจัยพบวา ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีระดับปฏิบัติ

ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดดานการนำองคกร รองลงมาดานการวางแผน 

เชิงกลยุทธ ดานการมุงเนนบุคลากร ดานผลลัพธ ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ดานการจัดการกระบวนการและดานการวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู ตามลำดับท่ีเปนเชนน้ี

แสดงใหเห็นวาในสถานศึกษามีการมุงเนนพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ  

ทักษะ หรือความชำนาญ ตลอดจนประสบการณในเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพ  

ดวยหลากหลายวิธี อาทิ การสงบุคลากรไปรับความรูจากหนวยงานตาง ๆ หรือมีการจัดฝกอบรม 

ใหกับบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2548: 150) 
พบวา ดานการนำองคกรและการวางแผนกลยุทธ มีคาเฉล่ียสูง 3 ลำดับแรก ไดแก มีเปาหมายของ
การพัฒนาคุณภาพอยางชัดเจน แสดงถึงความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ มีแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา  

2. จากผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ของผูบริหาร 

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตำแหนง ประสบการณการทำงาน วิทยฐานะ ผานการอบรมวิชาท่ีสอน ขนาดของโรงเรียน 

และระยะเวลาการกอตั้งของโรงเรียน จะเห็นไดดังน้ี 
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 2.1  ผูบริหารและครูผูสอนที่มีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศตางกัน มีการบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนท่ีเปน เพศชายและหญิง 

ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวาแตกตางกัน โดยเพศชายมีคาเฉล่ีย ความคิดเห็นมากกวาเพศหญิง 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว โดยเฉพาะดานการนำองคกรและดานการวางแผนกลยุทธ

อยูในระดับสูงท่ีสุด เน่ืองจากเปนวิธีการท่ีผูบริหารโรงเรียนช้ีนำ การกำหนดวิสัยทัศน คานิยม ระบบ

ธรรมาภิบาลของโรงเรียน การดำเนินการเก่ียวกับจริยธรรม กฎหมายและความรับผิดชอบ วิธีการท่ี

ผูนำระดับสูงส่ือสารกับบุคลากร การวัดผลการดำเนินงานในระดับองคกรและการสรางบรรยากาศท่ี

สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

การจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอท่ีทำใหแผนปฏิบัติการบรรลุผลสำเร็จการปรับเปลี่ยนแผน 

เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงวิธีการวัดความสำเร็จและการรักษาความย่ังยืนของโรงเรียน

ในระยะยาว สอดคลองกับงานวิจัยของสุรักษ สุขเกษ (2554: 312) พบวา ผลการเปรียบเทียบ 

ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารองคการ บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็น 

ตอการบริหารองคการแตกตางกัน  

   ดานตำแหนงตางกัน มีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 9 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีตำแหนงผูบริหาร ตำแหนงครูและ 

ครูอัตราจาง ในภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ผลการวิจัยดังกลาว

แสดงใหเห็นวาผูบริหารซึ่งมีหนาท่ีในการบริหารโดยตรงอยูแลว จึงมองวามีสภาพของการบริหาร

จัดการซึ่งปฏิบัติอยูประจำและตลอดเวลา รวมทั้งมีความรูดานน้ีมากกวาครูผูสอน ทำใหมี 

ความคิดเห็นในการบริหารจัดการระบบคุณภาพมีผลแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ชัยพันธุ ชัยชนะเจริญ (2549: 115-116) พบวาขาราชการครูในโรงเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ 
การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมแตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารเห็นวาตน 

มีหนาท่ีโดยตรงในการบริหารจึงมองวามีสภาพการดำเนินการมากกวาครู 

   ดานผานการอบรมวิชาท่ีสอนตางกัน มีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว พบวา 
ดานการนำองคกร ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการวัด การวิเคราะหและ 

การจัดการความรู ดานการมุงเนนบุคลากร ดานการจัดการกระบวนการ ดานผลลัพธและในภาพรวม 
พบวา กลุมผูผานการอบรมเปนภาษาอังกฤษแตกตางกับกลุมผูผานการอบรมเปนภาษาไทย อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการวางแผนเชิงกลยุทธ พบวา กลุมผูผานการอบรม 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 102

เปนภาษาอังกฤษแตกตางกับกลุมผูผานการอบรมเปนภาษาไทยและกลุมผูไมไดรับการอบรมอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังท่ี ธีระ รุญเจริญ (2553: 18) กลาวถึงการฝกอบรมวามุงเนน

กระบวนการจัดกิจกรรมตามความจำเปน เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติของ

บุคลากรเพ่ือนำไปใชหรือแกปญหาของงานท่ีปฏิบัติใหบรรลุความสำเร็จตามภารกิจขององคกร  

  ดานขนาดของโรงเรียนตางกัน มีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูบริหารและครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไมเกิน  

499 คน) ขนาดกลาง (นักเรียน 500-1,499 คน) ขนาดใหญ (นักเรียน 1,500-2,499 คน) และ 

ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียนเกิน 2,500 คนข้ึนไป) ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวาแตกตางกัน 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาขนาดของโรงเรียน 

โดยเฉพาะขนาดใหญพิเศษมีความพรอมในการบริหารจัดการระบบคุณภาพไดดีกวาเพราะมีปจจัย 

ที่เอ้ืออำนวย เชน งบประมาณ อาคารสถานท่ี บุคลากรและมีสถานท่ีตั้งอยูในตัวเมืองมีความพรอม

ในทุก ๆ ดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจวรรณ แปนนอก (2552: 132) พบวา สถานศึกษา

ขนาดใหญมีความคิดเห็นตอการดำเนินการบริหารจัดการความรูมากกวา เพราะมีประสบการณ  

มีบุคลากรและจำนวนนักเรียนมาก จึงสงผลใหไดรับงบประมาณในการบริหารจัดการมาพัฒนา 

ดานตาง ๆ 

 2.2 ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานอายุตางกัน มีระดับการปฏิบัติ

เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูบริหารและครูผูสอนกลุมอายุไมเกิน 30 ป 

กลุม 31-40 ป กลุม 41-50 ป และกลุม 51 ปขึ้นไป ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวาไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาอาจเน่ืองจากบุคลากร

สวนใหญไดรับขาวสารความรูเก่ียวกับดานการบริหารจัดการเปนท่ีรูและเขาใจจึงเห็นดวยกับ 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคลองกับงานวิจัยของเสริม เก้ือสังข 

(2551: 70) ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พระมหาลำพึง ธีรปฺโญ (2554: 78) พบวา บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอ 

การบริหารงานตามธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม โดยรวมและพิจารณาเปน 

รายดาน ไมแตกตางกัน 
   ดานประสบการณการทำงานตางกัน มีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูบริหารและครูผูสอนกลุมประสบการณทำงาน 

กลุมไมเกิน 5 ป กลุม 6-10 ป กลุม 11–15 ป และกลุม 16 ปขึ้นไป ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวา

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การเปน

โรงเรียนมาตรฐานสากล ไมไดเปนพรอมกันท้ังหมดตองมีความพรอมจึงจะเขารวมโครงการ ดังนั้น
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การบริหารจัดการระบบคุณภาพจึงเปนเร่ืองใหมของบุคลากรในโรงเรียนทำใหทุกคนไดมีบทบาท
หนาท่ีรวมกันตามแนวนโยบายการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยพันธุ 
ชัยชนะเจริญ (2549: 115-116) พบวาขาราชการครูในโรงเรียนท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน  
มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานไมแตกตางกัน ทั้งน้ี 
เน่ืองมาจากการบริหารจัดการโรงเรียนเปนฐานเปนเร่ืองใหมตองชวยกันปฏิบัติงานและถือวา 
เปนหนาท่ีของทุกคน  

   ดานวิทยฐานะตางกัน มีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 ผูบริหารและครูผูสอนที่มีตำแหนงผูบริหารท่ีมีวิทยฐานะหรือไมมีวิทยฐานะ 
ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวา ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว  
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารและครูที่มีวิทยฐานะตางกันมีความคิดเห็นตรงกันในดานการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในทุก ๆ ดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจำนงค นาหนองตูม (2550: 84)  
พบวาขาราชการครูที่มีวิทยฐานะตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช 
ในการบรหิารของผูอำนวยการสถานศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

   ดานระดับการศึกษาสงูสดุตางกัน มรีะดับการปฏิบตัเิก่ียวกับการบรหิารจดัการระบบ
คุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูบริหารและครูผูสอนที่ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี ระดับ
ปรญิญาตรี ระดับปรญิญาโท และระดับปรญิญาเอก ทัง้ในภาพรวมและรายดานพบวา ไมแตกตางกัน 
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของน้ำฝน มงคลลอม  
(2554: 116) พบวาครูที่วุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการคุณภาพของผูบริหาร 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน   

   ดานระยะเวลาการกอตัง้โรงเรียนตางกัน มรีะดับการปฏิบตัเิก่ียวกับการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ยกเวน 
ดานการนำองคกร แตกตางกัน พบวา ดานการนำองคกร โรงเรียนท่ีมีระยะเวลากอตั้งไมเกิน 20 ป 
แตกตางกับโรงเรียนท่ีมีระยะเวลากอตั้ง 61 ปขึ้นไป แสดงใหเห็นวาผูบริหารส่ังสมความรู 
ความสามารถและประสบการณมาเปนระยะเวลายาวนานในการนำองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุภาภรณ ธานี (2553: 39) เก่ียวกับการนำองคกรสูความเปนเลิศ พบวา การจะมีผูนำหรือ 
ผูบริหารท่ีทำใหผูใตบังคับบัญชาทำงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวไมใชวาจะทำกันไดงาย 
ผูบริหารน้ันตองมีภาวะผูนำ ที่ทำใหผูใตบังคับบัญชาเช่ือมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ เปนผูที่
ตั้งใจในการทำงาน กระตือรือรนที่จะหาหรือนำสิ่งใหมเขามาในองคกร เพ่ือเปนการพัฒนาในทาง 
ท่ีดีข้ึน ทีมงานหรือบุคลากรก็รวมกันทำงาน ตางก็มีขวัญและกำลังใจในการทำงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย

หรือวัตถุประสงคที่ตั้งไวรวมกัน 
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3.  จากผลการวิจยัแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐาน

สากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

จะเห็นไดวา 

 3.1 ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู พบวา ผูบริหารควรนำผล 

การดำเนินงานจากแผน โครงการงบประมาณ ความพึงพอใจ ขอรองเรียนของผูรับบริการมาวิเคราะห 

จัดทำสารสนเทศ และนำผลการวิเคราะหทบทวนเพ่ือหาจุดบกพรองมาสรางนวัตกรรมใหมใหสอดคลอง

กับการเปล่ียนแปลงไปของปจจัยท่ีไมสามารถคาดการณได พรอมทั้งแบงปนถายทอดความรู  

เทคนิคการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศใหบุคลากรอยางท่ัวถึง แสดงใหเห็นวาความสำคัญของการวิเคราะห 

มีความจำเปน ซึ่งสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2553: 1) ผลของ 

การวิเคราะหงานตองแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางงานน้ันกับองคกร และชวยใหผูที่เก่ียวของ

เขาใจวางานน้ัน ๆ เก่ียวของกับความสำเร็จขององคกรอยางไร หรืองานน้ัน ๆ ชวยเพ่ิมคุณคาใด 

แกองคกร 

 3.2  ดานการจัดการกระบวนการ พบวา ผูบริหารควรมีการอบรมใหกับครูผูสอนเขาใจ

และถายทอดความรู ทักษะกระบวนการสูการปฏิบัติ และคำนึงถึงความแตกตางและศักยภาพของ

บุคคล มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการทำงานทุกข้ันตอนและเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือ 

ตอภาวะฉุกเฉิน การปองกัน การแกไขและฟนฟูอยางตอเนื่อง ดังนั้นการถายทอดความรูใหกับ

บุคลากรในองคกรเปนกระบวนการท่ีมีความสำคัญถือวาเปนการมอบหมายงานท่ีมีประโยชน และ

ชวยพัฒนาสัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน ไดประโยชนตอองคกรท้ังทางตรงและทางออม

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจวรรณ แปนนอก (2552: 127) พบวาการบริหารจัดการความรูเปน

นวัตกรรมที่สถานศึกษานำมาเปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและคุณภาพผูเรียน 
 3.3  ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ผูบริหารควรมีการสำรวจ 

ความพึงพอใจ ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนำมาใชในการกำหนด

แนวทางแกไขและปรับปรุงคุณภาพ และตองทันกับความตองการและทิศทางการจัดการศึกษา 
แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติงานใด ๆ ผลสรุปสุดทายก็ตองสำรวจความพึงพอใจผูรับริการหรือ 

ผูรวมงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฉัตรชัย มะโนรัตน (2549: 45) พบวาความพึงพอใจ 

ในดานกระบวนการของโรงเรียนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 3.4 การบริหารจัดการพัฒนาดานอื่น ๆ พบวา ผูบริหารควรมีระบบ กลไกในการจัดสรร 

วิเคราะหคาใชจาย ระบบตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และรายงาน 
ผลอยางโปรงใสเปนประจำ การตรวจสอบทำใหเห็นความมั่นใจในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

และความเอาใจใสตอผลงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจรัญ อินทวัฒนวงษา (2551: 81) พบวา 

การพัฒนาการดำเนินงานการเงินโดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศกำกับ 
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ติดตาม ทำใหการดำเนินงานการเงินและการบัญชีของโรงเรียนมีความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน

และมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

     1.1  ผูบริหารโรงเรียนควรหาวิธีการสรางความรูและความเขาใจอันดีในการบริหาร

จัดการระบบคุณภาพใหกับบุคลากรมากข้ึน ผลจะนำมาซึ่งความรวมมือในการพัฒนาการประสาน

งานและการดำเนินงานของโรงเรียนไดมากข้ึน ดังน้ันผูบริหารสมัยใหมจึงจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง

จัดการกับปญหาดานความรูภายในโรงเรียนเพ่ือใหเกิดการทำงานท่ีเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

อยางสูงสุด 

 1.2  การดำรงตำแหนงฝายบริหารของผูบริหารโรงเรียนถือวาเปนบุคคลสำคัญ 

ในการท่ีจะพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา ซ่ึงมีสถานภาพดานการบริหารโดยตรงจึงมีความรูความเขาใจและประสบการณมากกวา 

ครผููสอนจึงจำเปนตองพัฒนาความรูนี้ใหทั่วถึงทุกคนจึงจะประสบความสำเร็จมากขึ้น  

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

     2.1  ควรศกึษาเก่ียวกับการบรหิารจดัการระบบคณุภาพท่ีสงผลตอคณุภาพครู ในโรงเรยีน

มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนใหมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 9 เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพใหผู เ รียนมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสูงย่ิงขึ้น 
 2.3  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหโรงเรียนมาตรฐานสากลประสบผลสำเร็จในการบริหาร

จัดการ   

 

สรุป 
การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขอคนพบในคร้ังน้ี ผูบริหาร 
สวนใหญมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และมีคาเฉล่ีย

ระดับมากท้ัง 7 ดาน คือ ดานการนำองคกร ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ ดานการมุงเนนบุคลากร 

ดานผลลัพธ ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการจัดการกระบวนการ และ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 106

ดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรูแสดงใหเห็นวาผูบริหารเอาใจใสรับผิดชอบ 

ตอการบริหารงานขององคกร ผลการเปรียบเทียบ จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศตางกัน 

โดยเพศชายมีคาเฉล่ียความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ สูงกวาเพศหญิง ผลการเปรียบเทียบ 

ดานตำแหนงตางกัน โดยกลุมผูบริหารมีคาเฉล่ียความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

สูงกวากลุมครูและกลุมครูอัตราจาง พบวา มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพในภาพรวมที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบ 

ดานผานการอบรมวิชาที่สอนตางกัน โดยกลุมผูผานการอบรมเปนภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ย 

ความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ สูงกวากลุมผูผานการอบรมเปนภาษาไทย พบวา 

มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในภาพรวมท่ีแตกตางกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู จำแนก 

ตามลักษณะโรงเรียน ดานขนาดของโรงเรียนตางกัน โดยกลุมโรงเรียนท่ีมีขนาดกลางมีคาเฉลี่ย 

ความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ สูงกวากลุมโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญและขนาดใหญ

พิเศษ พบวามีระดับความคิดเห็นภาพในภาพรวมท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สำหรับแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน

ควรมีการจัดทำระบบการวัดผลการดำเนินการท่ีเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ ตองจัดทำแบบ 

สอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่สอดคลองกับเปาประสงค นำผลการวิเคราะห 

หาจุดบกพรองของการปฏิบัติงาน มาปรับปรุงการดำเนินงาน สรางนวัตกรรมใหมใหสอดคลองกับ 

การเปล่ียนแปลงไปของปจจัยท่ีไมสามารถคาดการณได การปรับกระบวนการทำงานและบริการ 

ใหสอดคลองกับทิศทางจัดการศึกษาของสังคมโลก ควรมีการพัฒนาครูใหมีความรู ทักษะ 

และประสบการณเพ่ิมขึ้นและอยางตอเน่ือง นำกระบวนการทำงานท่ีสำคัญมาสรางมาตรฐาน  

สรางความม่ันใจในการเตรียมพรอมของระบบงานและสถานท่ี เพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉิน คำนึงถึง 
การปองกัน แกไข ลดความผิดพลาดปองกันการทำงานซ้ำซอนมีการจัดทำขอมูลระบบประกัน
คุณภาพเปนปจจุบันเสมอ โรงเรียนควรมีการจัดการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและผูมี 

สวนไดสวนเสีย และตองทันกับความตองการและทิศทางการจัดการศึกษา สรางความตระหนักใหกับ

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียถึงความเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลซ่ึงเทียบเคียงกับความเปน 

นานาชาติ ผูบริหารผลักดันสถานศึกษาใหแขงขันไดในระดับสากล ใหความสำคัญกับผูปฏิบัติงาน  

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล สนับสนุนสงเสริมบุคลากร รวมถึงสรางบรรยากาศ
การทำงาน มีการปรับปรุงสถานที่ทำงานท่ีมีสุขอนามัย มีความปลอดภัย การปองกันภัย และมี

กระบวนการกำกับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยของผูเรียนอยางเครงครัด  ควรมีกลไกในการจัดสรร 
การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและรายงาน

ผลลัพธทั้งหมด โดยจำแนกไวใหเปนหมวดหมูตามความสำคัญในแตละดานเปนประจำ 
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