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ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลกับ
การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
The relationship between World Class Standard School Management and The quality of school
management under The Secondary Office Educational Area 2
จิราภรณ์ พันธุเ์ พชรายุธ 1, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย ์ จะสุวรรณ์ 2
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นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2
อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
บทคัดย่อ
การศึก ษาวิจยั ครั งนี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาระดับการปฏิบตั ิ ตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากลของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษามาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพือศึกษาระดับ
การปฏิบตั ิตามการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษามาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
เขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 2 และเพื อศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการบริ หารโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล การบริ หารคุณภาพของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผูอ้ าํ นวยการหรื อรองผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้และครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ทังหมด 36 โรงเรี ยน จํานวน 432 คน เครื องมือทีใช้ใน
การวิจยั ครังนี คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
การแจกแจงความถี ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลีย ( ) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการหาค่ าสัมประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว้ที .05 ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับการปฏิบตั ิงานตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืนที การศึกษามัธยมศึกษาเขต2โดยรวม อยู่ในระดับมากทีสุ ด เมือพิจ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านที มี
ค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ ด้านการจัดการสอนเที ยบเคี ยงมาตรฐานสากล ข้อที มีค่ าเฉลียมากสุ ดคือ นักเรี ยน
สามารถใช้บริ การในการติดต่อสื อสารกับโรงเรี ยนได้อย่างสะดวกรองลงมาได้แก่ ด้านบริ หารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด ได้แก่ ด้านผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพเป็ นพลโลก(World Citizen)
2. ระดับการวิเคราะห์ระดับการปฏิบตั ิการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวม อยูใ่ นระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านทีมีค่าเฉลีย
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สูงสุด ได้แก่ การมุ่งเน้นบุคลากร รองลงมาได้แก่ การนําองค์กร และด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ด ได้แก่การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์และผลลัพธ์
ส่วนความสัมพันธ์ของการเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพ เพือ
จะนําไปสู่แนวปฏิบตั ิทีดีของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต2
พบว่า โรงเรี ยนมาตรฐานสากล และการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก ทังใน
ภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01เมือพิจ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที มีค่ า
สัมประสิ ทธิ สหสัม พัน ธ์สูง สุ ด ได้แ ก่ ด้านการบริ ห ารจัด การด้ว ยระบบคุ ณ ภาพกับการนําองค์ก ร ค่ า
สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ 0.766** และ รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนกับการนําองค์กร ค่ า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ 0.743** ส่ วนด้านทีมีค่ าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์น้อยสุ ด ได้แก่ ด้านการบริ หาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพกับผลลัพธ์ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.361** ตามลําดับ
คําสําคัญ: โรงเรียนมาตรฐานสากล / การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
Abstract
The purpose of this research were to study 1) the level of action taken by the world – class
standard schools under the Secondary Educational Service Area Office 2. 2) the level of action that
complied to the administrative system of world – class standard schools under the Secondary Educational
Service Area Office 2. 3) the administration model that will lead the organization to excellence and
success as a world – class standard schools under the Secondary Educational Service Area Office 2.
The sample population consisted of 432 school administrators and teachers from 36 schools
participating in world – class standard schools program. The instrument used in research was a likert 5
point scale questionnaire. Data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard
deviation Pearson correlation.
The findings was that the level of action taken by the world – class standard schools under the
Secondary Educational Service Area Office 2 was the highest in overall. The classroom conducting under
world – class standard basis had the highest average score. The findings found that the highest score was
from the convenience students receive when contact with school. The second average score came from the
administration applying Quality System Management. The least average score was from the field of
learners as a world citizen.
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The analysis of the level of administration applying Quality System Management of the world –
class standard schools under the Secondary Educational Service Area Office 2 found that it was a high
level. The field that had highest average score was the emphasis of personnel, the leading of organization
respectively. The field that had least
The analysis of the relation between the world – class standard schools and the quality school
administration in order to be a good world – class standard schools under the Secondary Educational
Service Area Office 2 found that the world – class standard schools and the quality school administration
had a positive significant relation at 0.01 level. The school quality administration and the leading of
organization had the highest Coefficient of Correlation score at 0.766 and the classroom teaching and the
leading organization had the Coefficient of Correlation score at 0.743, respectively. The school quality
administration and the results had the least Coefficient of Correlation score at 0.361.
Keywords: World Class Standard School Management / The quality of school management
บทนํา
การดําเนิ น การโรงเรี ยนมาตรฐานสากลเป็ นโครงการที สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน
พืนฐานเริ มดําเนินการในปี งบประมาณ 2553 ซึงมีเป้ าหมายสําคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพทัดเทียม
กับนานาประเทศ โดยการพัฒนาหลักสูตรและรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ทีมุ่งเน้นความแตกต่างตาม
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน ผูบ้ ริ หาร ครู ศึกษานิ เทศก์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที
เหมาะสม โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพทีได้รับการรับรองจากองค์การมาตรฐานสากล
ระดับโลก และมีก ารสร้ างภาคีเครื อข่ ายการจัด การเรี ยนรู้ และร่ วมพัฒ นากับสถานศึก ษาระดับท้องถิ น
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทังเครื อข่ายสนับสนุ น จากสถาบันอุดมศึกษาและองค์ก รอืนๆ
(จิตณา มันคง. 2554, หน้า2 )
การดําเนินงานของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จะประสบความสําเร็ จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติ
ไปพร้อมกัน โดยจะต้องดําเนิ นการทังระบบ คือด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรี ยนการสอน และด้านการ
บริ หารจัด การ มิใช่ เป็ นการจัด การศึกษาเพียงบางส่ ว นของโรงเรี ยน หรื อเพียงจัด เป็ นแผนการเรี ยน
มาตรฐานสากล การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางทีชัดเจน เพือ
ยกระดับการจัดการเรี ยนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรื อมาตรฐานของประเทศชันนําทีมีคุณภาพ
การศึกษาสูง โดยคํานึ งถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยนทางด้านสติปัญญา ความสามารถ และความถนัดมีการ
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จัดการเรี ยนรู้ทีเหมาะสมในการเพิ มพูนศักยภาพของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มพหุ ปัญญาของผูเ้ รี ยน บนพืนฐานของ
ความเข้าใจและรู้ใจ มีก ารใช้ก ระบวนการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพือให้
สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ และยกระดับการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนให้มีการบริ หารด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality Award :TQA) ทังนี เพือให้การพัฒนา
ศักยภาพของโรงเรี ยนดําเนินไปตามมาตรฐานสากลหรื อมาตรฐานของประเทศชันนําทีมีคุณภาพการศึกษา
สูงทังหลาย(แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุ ง. 2555, หน้า12)
การบริ หารจัด การระบบคุ ณ ภาพ จึ ง เป็ นกลไกสํา คัญ ในการผลัก ดัน การพัฒ นาโรงเรี ยนสู่
มาตรฐานสากล ซึงจะทําให้เกิดคุณลักษณะต่อการจัดการเรี ยนการสอน อันจะส่ งผลกระทบต่อนักเรี ยนอัน
เป็ นเป้ าหมายปลายทางของการจัดการศึกษา ระบบบริ หารจัดการ ซึงได้รับการยอมรับว่าเป็ นระบบทีจะ
พัฒนาองค์กรให้มีผลการดําเนิ นการที เป็ นเลิศ โดยอิงแนวทางการดําเนิ น งานตามเกณฑ์ร างวัลคุณ ภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริ หารจัดการองค์กร เพือให้มี
วิธีปฏิบตั ิและผลการดําเนินการในระดับมาตรฐาน ทังนี เพือผลการดําเนิ นงานทีเป็ นเลิศสําหรับในประเทศ
ไทยยังไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ก ารประเมิน สําหรับองค์กรที จัด การศึกษาไว้โดยเฉพาะ ดังนันกรอบในการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนให้มีคุณภาพสําหรับการยกระดับโรงเรี ยนสู่มาตรฐานสากล จึงประยุกต์แนวทาง
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบบริ หารจัดการคุณภาพของโรงเรี ยน
ซึงโรงเรี ยนสามารถดําเนินการได้ใน 2 ระดับ คือ นําประเด็นตามข้อคําถามของเกณฑ์มาแปลงเป็ นกลไกใน
การพัฒนาการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนสู่ความเป็ นเลิศและได้มาตรฐานสากล (คู่มือการบริ หารจัดการ
ระบบคุณภาพ ,2553,หน้า1-2)
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลจึงเป็ นนวัตกรรมการจัดการศึกษาทีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานนํามาใช้เป็ นมาตรการเร่ งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ด้วยการให้โรงเรี ยนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยสํานัก งานเขตพืนที การศึก ษามัธยมศึกษา
เขต 2 ได้เข้าร่ ว มโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล และเริ มดําเนินการตังแต่ปี 2553 - 2555 ซึงมีโรงเรี ยน
ทีเข้าร่ วมโครงการจํานวน 36 โรงเรี ยน จากจํานวนโรงเรี ยนทังสิ น 52 โรงเรี ยน (กลุ่มสารสนเทศ สํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต2)
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ าวทําให้ผวู้ ิ จ ัย มี ค วามสนใจที จะศึ ก ษาระดับการปฏิบัติ ต ามเกณฑ์โ รงเรี ยน
มาตรฐานสากลและ ระดับการปฏิบตั ิ ตามการบริ หารจัด การโรงเรี ยนคุ ณ ภาพของโรงเรี ยนมัธยมศึก ษา
มาตรฐานสากล สังกัดสํานัก งานเขตพืนที การศึก ษามัธยมศึกษาเขต 2 เพือศึกษาความสัมพัน ธ์ของทัง 2
เกณฑ์ปฏิบตั ิอนั จะนําไปสู่แนวทางในการนําองค์กรไปสู่ความเป็ นเลิศและประสบความสําเร็ จตามแนวทาง
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
388

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
1. เพื อศึ ก ษาระดับ การปฏิ บัติ ง านตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากลของโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
2. เพือศึกษาระดับการปฏิบตั ิงานตามการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
3. เพือศึก ษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่างการบริ หารโรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับการบริ หารจัด การ
โรงเรี ยนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ขอบเขตของงานวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากร
ผูใ้ ห้ข ้อ มูล คื อ โรงเรี ยนมาตรฐานสากลระดับ มัธ ยมศึ ก ษาซึ งผ่า นการประเมิ น โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล ครังที1 ปี การศึกษา2553 และครังที 2 ปี การศึกษา2555 ซึงทุกโรงเรี ยนอยูใ่ นสังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
2. ขอบเขตด้านตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีศึกษา คือ โรงเรี ยนมาตรฐานสากล โดยจําแนกเป็ น 3 ด้านคือ 1) ด้านผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพ
เป็ นพลโลก 2) ด้านการจัดการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 3)ด้านบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (แนว
ทางการจัดการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุ ง. 2555, หน้า3) และระบบการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนคุณภาพ โดยจําแนกเป็ น 7 ด้านคือ1)การนําองค์กร 2)การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3)การมุ่งเน้น
ผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย4)การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5)การมุ่งเน้นบุคลากร 6)การ
จัดการกระบวนการ และ 7)ผลลัพธ์) (คู่มือการบริ หารจัดการระบบคุณภาพ, 2553, หน้า7)
3. ขอบเขตด้านเวลา
การวิจยั ครังนี ดําเนินการปี การศึกษา 2558 (เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2558)
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้ อง
จุดมุ่งหมายและทิศทางในการดําเนิ น การของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล การดําเนิ นการของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลนัน จะประสบความสําเร็ จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไปพร้อมๆกัน และต้อง
ดําเนินการทังระบบ คือด้านหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน การบริ หารจัดการ มิใช่เป็ นการจัดการศึกษา
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เพียงบางส่ ว นของโรงเรี ยน หรื อจัด เป็ นแผนการเรี ยนมาตรฐานสากล การจัด การศึก ษาในโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลจะต้องมีวตั ถุประสงค์คือ
1) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (World Citizen) สร้างวิถีแห่ งการรู้แจ้ง สร้างแรง
กระตุน้ ใหม่ ๆ ให้ผเู้ รี ยนเกิดความมุ่งมัน รักและเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และ
สรุ ปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีจิตสาธารณะและสานึ กในการ
บริ การสังคม
2) ยกระดับการจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) โดย
คํานึงถึงความหลากหลายของผูเ้ รี ยนซึงมีภูมิปัญญา ความสามารถ และความถนัดแตกต่างกัน มีการจัดการ
เรี ยนรู้ทีเหมาะสมในการเพิ มพูนศักยภาพของผูเ้ รี ยน ส่งเสริ ม พหุปัญญาของเด็ก บนพืนฐานของความเข้าใจ
รู้ใจ และมีการใช้กระบวนการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพือให้สามารถพัฒนา
ไปสู่จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ
3) ยกระดับการบริ หารจัดการด้วยคุณภาพ (Quality System Management) พัฒนาศักยภาพของ
องค์กรให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องเหมาะสมกับบริ บทของตัวเอง สามารถระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่างๆ และศึกษาแนวทางจากแบบอย่างความสําเร็ จทีหลากหลายเพือปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทังมีการ
สร้างเครื อข่ายในการจัดการศึกษาในทุกระดับ ซึงอาจเริ มต้นจากการประสานความร่ วมมือในชุมชน ท้องถิ น
ไปสู่ภูมิภาค จนกระทังถึงเครื อข่ายระดับชาติและนานาชาติ (สํานักบริ หารงานการมัธยมศึกษา ตอนปลาย,
2553 หน้า 4)
การบริ หารจัด การระบบคุ ณ ภาพ จึ ง เป็ นกลไกสําคัญในการผลัก ดัน การพัฒ นาโรงเรี ยนสู่
มาตรฐานสากล ซึงจะทําให้เกิดคุณลักษณะต่อการจัดการเรี ยนการสอน อันจะส่ งผลกระทบต่อนักเรี ยนอัน
เป็ นเป้ าหมายปลายทางของการจัดการศึกษา ระบบบริ หารจัดการ ซึงได้รับการยอมรับว่าเป็ นระบบทีจะ
พัฒนาองค์กรให้มีผลการดําเนิ นการที เป็ นเลิศ โดยอิงแนวทางการดําเนิ น งานตามเกณฑ์ร างวัลคุณ ภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) ซึงมีหน่วยงานทีรับผิดชอบในการดําเนินการประเมิน คือ สถาบัน
เพิ มผลผลิตแห่งชาติ ในด้านการศึกษาได้มีการนําแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในองค์กร สถาบัน และ
สถานศึกษาต่าง ๆ โดยได้กาํ หนดกรอบเกณฑ์ดา้ นการจัดการศึกษาเพือผลงานทีเป็ นเลิศ เพือปรับใช้ในวง
การศึกษาในการปรับปรุ งคุ ณภาพของโรงเรี ยน โดยยึดหลักการดําเนิ นงานเชิงระบบให้องค์กร โรงเรี ยน
สร้างการเปลียนแปลงอย่างเป็ นระบบ ทังนีเพือผลการดําเนินงานทีเป็ นเลิศ
ดังนันโรงเรี ยนมาตรฐานสากลทีมีระบบการบริ หารจัดการทีมีคุณภาพยกระดับคุณภาพสูงขึนสู่
มาตรฐานสากล มีการบริ หารจัดการระบบคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) จึงเป็ น
โรงเรี ยนยุคใหม่ทีจัดการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการเชือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา
390

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

และการเมืองเพือพัฒนาประเทศอย่างยังยืน ซึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมาตรฐานสากลต้องมีศกั ยภาพในการนํา
โรงเรี ยนอย่างมีวิสยั ทัศน์ ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา สามารถสร้างความตระหนักและให้คุณค่ากับ
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผูม้ ีส่วนเกียวข้อง ตลอดจนภาคีเครื อข่ายให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัด
การศึกษา มีการจัดการความรู้ และจัดการให้เกิดการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทางการบริ หารจัดการศึกษา
อย่างต่อเนืองคณะครู ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือง และมีการพัฒนาตนเองเพือเพิ มขีดความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนมีเวทีในการนําเสนอผลงานและแลกเปลียนเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนือง สมําเสมอ
2. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ (2548 อ้างถึงใน อนันต์ เตียวต๋ อย, 2551) ได้ศึกษาการบริ หารคุณภาพทัง
องค์ก รของสถานศึกษาขันพืนฐาน มีจุด มุ่งหมายเพือพัฒนารู ปแบบการบริ หารคุ ณภาพทังองค์กรในการ
บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการบริ หารคุณภาพทังองค์กร ของสถานศึกษาขัน
พืนฐาน ต้องมีการปฏิบตั ิตามเกณฑ์โรงเรี ยนมาตรฐานสากล โดยด้านการนําองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์
มีค่าเฉลียสูง 3 ลําดับแรก
นิ สา วิทยานุ ก รณ์ (2545) ได้ทาํ การวิจยั พัฒ นารู ปแบบการจัด การศึก ษาสู่ค วามเป็ นเลิศใน
โรงเรี ยนเอกชนระดับการศึกษาขันพืนฐาน และได้อภิปรายว่าองค์การจะต้องสนับสนุนให้บุคลากร เกิดการ
เปลียนแปลงและพัฒนาระบบการบริ หารเพือมุ่งให้เกิดการตอบสนองนโยบายทีเข้าสู่มาตรฐานสากล รู้จกั
วางแผน การเรี ยนรู้ทกั ษะในการเปลียนแปลงในการบริ หารของระบบคุณภาพ เพือส่ งผลให้การดําเนิ นงาน
การบริ หารระบบคุณภาพอยู่ในภาวะทีมีคุณภาพอย่างแท้จริ งเพื อจะก้าวเข้าสู่ประตูอาเซียนต่อไป และยัง
สอดคล้อง
วิมลรัตน์ บุญชู (2549) ได้วิจยั เกียวกับองค์ประกอบทีสัมพันธ์เชิงสาเหตุกบั ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษาเอกชน พบว่าตัวแปรทีส่ งผลบวกสูงสุ ดต่อประสิ ทธิผลของการศึกษา
เอกชนมากทีสุดคือ พฤติกรรมของบุคลากร
สมชาย เทพทอง (2548) ได้ดาํ เนิ น การวิจยั เรื อง การศึกษาปั จจัยบางประการทีส่ งผลต่อการ
จัดการคุณ ภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน
พืนฐาน ในเขตพืนทีการศึกษากรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ระดับของการจัดการคุณภาพโดยรวม
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในเขตพืนทีการศึกษา
กรุ งเทพมหานครอยูใ่ นระดับมาก

391

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

Shipe(1998)อ้างจาก สุวิทย์ โคตวงษ์ ได้ศึกษา การจัดการคุณภาพโดยรวมในโรงเรี ยน โดยใช้
วิจยั เชิงคุณภาพใน ลักษณะการศึกษาเป็ นรายกรณี พบว่า การจัดการคุณภาพโดยรวมจะเกียวข้องกับการ
วางแผนกลยุทธ์ การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารทีเข้มแข็ง การปรับปรุ งอย่างต่อเนือง
วิธีการดําเนินงานวิจยั
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ในครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามค่าความคิดเห็น แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert) ประชากรทีผูว้ ิจยั ใช้ในการศึกษาครังนี เป็ นโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาทีได้รับการพิจารณาให้เข้าโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรี ยนสู่มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จํานวน 36 โรงเรี ยน รวมผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 432 คน (ทีมา:
กลุ่มสารสนเทศ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต2)
2. ขันตอนการวิจยั
แบบสอบถามค่าความคิดเห็น แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบ่งเป็ น 4
ตอน ประกอบด้วยสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามและข้อมูลทัวไป โรงเรี ยนมาตรฐานสากลของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษามาตรฐานสากล การบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษามาตรฐาน
ความสัมพัน ธ์ระหว่างการบริ หารโรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุ ณภาพ สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และข้อเสนอแนะ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปส่งด้วยตนเองในแต่ละสถานศึกษาและรับแบบสอบถามคืน โดยแจก
แบบสอบถามไป 432 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามคืนจากผูต้ อบแบบสอบถามโรงเรี ยนละ 12 ฉบับครบ
ทังสิ นจํานวน 34 โรงเรี ยน จํานวนแบบสอบถามทีได้ 408 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 94.44
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลแบบสอบถาม ซึงเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า(Rateing Scle)นํามาตรวจ
ให้ค ะแนนตามนําหนัก 5 ระดับจากนันนําบัน ทึ ก วิเคราะห์ค่ าเฉลีย(Mean) และค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ว่าอยูใ่ นระดับใดแล้วนําผลการวิเคราะห์ทีได้มาแปลความหมายรายข้อ รายด้านและ
แปลความหมายในภาพรวมโดยอาศัยแนวคิดของเบส (Best, Jonh W,1997อ้างอิงในประคอง กรรณสูต,
2542 : 77) และนําข้อเสนอแนะเกียวกับแนวปฏิบตั ิทีดีในการบริ หารโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมาเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไป
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จากนันนําข้อมูลทีได้แปลความหมายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนมาตรฐานสากล กับเกณฑ์
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลกัก ารบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณ ภาพของโรงเรี ยนมัธยมศึก ษามาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient )ได้แล้วนําเอาค่าไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์(พวง
รัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 44)
สถิตทิ ีใช้ หาคุณภาพของเครืองมือ
การหาค่ าความเชือมันของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิ ทธิแอลฟาของครอนบาค และค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
สถิตทิ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
อภิปรายผล
1. ระดับการปฏิบตั ิตามเกณฑ์โรงเรี ยนมาตรฐานสากลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต2ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ทังนี
เป็ นเพราะว่าการดําเนินงานโรงเรี ยนมาตรฐานสากลนัน จําเป็ นต้องมีเกณฑ์เพือใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ร่ วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพือพัฒนาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สอดคล้องกับรุ่ งชัชดา
พร เวหะชาติ (2548 อ้างถึ งใน อนัน ต์ เตี ย วต๋ อ ย, 2551) ได้ศึก ษาการบริ หารคุ ณ ภาพทังองค์ก รของ
สถานศึ ก ษาขันพืนฐาน มีจุ ด มุ่ งหมายเพื อพัฒ นารู ปแบบการบริ หารคุ ณ ภาพทังองค์ก รในการบริ หาร
สถานศึกษาขันพืนฐาน ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการบริ หารคุณภาพทังองค์กร ของสถานศึกษาขันพืนฐาน
ต้องมีก ารปฏิบตั ิ ต ามเกณฑ์โรงเรี ยนมาตรฐานสากล โดยด้านการนําองค์ก รและการวางแผนกลยุทธ์ มี
ค่าเฉลียสูง 3 ลําดับแรก ได้แก่ มีเป้ าหมายของการพัฒนาคุณภาพอย่างชัดเจน แสดงถึงความมุ่งมันในการ
พัฒนาคุณภาพ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านระบบและกระบวนการมีค่าเฉลียสูง 3
ลําดับแรก ได้แก่ กระบวนการเรี ยนรู้เน้นความเป็ นเลิศทางวิชาการ กระบวนการเน้นผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ระบบดูแลช่วยเหลือให้ผเู้ รี ยนมีคุณภาพมีความสามารถทีโดดเด่น รองลงมาได้แก่ ด้านบริ หาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด ได้แก่ ด้านผูเ้ รี ยนมี
ศักยภาพเป็ นพลโลก(World Citizen)
ด้านผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพเป็ นพลโลก(World Citizen) พบว่า โดยรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียสูงสุ ด คือนักเรี ยนสามารถใช้บริ การในการติดต่อสื อสารกับ
โรงเรี ยนได้อย่างสะดวกอยู่ในระดับมากที สุ ด รองลงมาได้แก่ โรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู้ ภายในโรงเรี ยนที
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หลากหลาย และ นักเรี ยนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยตามลําดับ ส่ วน โรงเรี ยนมีห้องเรี ยน
ความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลียน้อยทีสุด
ด้านการจัดการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล(World Class Standard) พบว่า อยู่ในระดับมาก
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ ครู มีก ารเผยแพร่ ผลงาน ทังระบบออนไลน์
(online) และออฟไลน์ (offline)อยูใ่ นระดับมากทีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรี ยนมีหลักสูตรทางเลือกทีเทียบเคียง
กับหลักสูตรมาตรฐานสากล เช่ น English Program (EP),Mini English program(MEP) ,International \
EnglishProgram(IEP),International Baccalaureate (IB) และโรงเรี ยนมี ก ารจัด กิ จ กรรมเพื อสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของครู และบุคลากร ตามลําดับ ส่วนข้อโรงเรี ยนมีครู ผสู้ อนทีมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาทีสอน
มีค่าเฉลียน้อยทีสุด
ด้านบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียสูงสุด ได้แก่โรงเรี ยนมีการปรับปรุ งการดําเนิ นงานของโรงเรี ยน
ตามผลการประเมิน รองลงมาได้แก่ โรงเรี ยนมีสารสนเทศทีแสดงถึงความคิดเห็น ความผูกพัน ความพึง
พอใจของนักเรี ยน ผูป้ กครอง บุคลากรและชุมชน ส่ วน โรงเรี ยนจัดสรรทรัพยากรเพือให้การปฏิบตั ิตาม
แผนปฏิบตั ิการบรรลุผลสําเร็ จ มีค่าเฉลียน้อยทีสุด
2. ระดับการการปฏิบตั ิ การบริ หารจัด การโรงเรี ยนคุ ณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุด ได้แก่
การมุ่งเน้นบุคลากร ทังนี เป็ นเพราะว่าบุคลากรถือเป็ นอีกหนึ งปั จ จัยหลัก ที จะขับเคลือนให้มีก ารบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็ นผูพ้ ฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร ครู หรื อนักเรี ยนก็
ตาม สอดคล้องกับนิสา วิทยานุกรณ์ (2545) ได้ทาํ การวิจยั พัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศใน
โรงเรี ยนเอกชนระดับการศึกษาขันพืนฐาน และได้อภิปรายว่าองค์การจะต้องสนับสนุนให้บุคลากร เกิดการ
เปลียนแปลงและพัฒนาระบบการบริ หารเพือมุ่งให้เกิดการตอบสนองนโยบายทีเข้าสู่มาตรฐานสากล รู้จกั
วางแผน การเรี ยนรู้ทกั ษะในการเปลียนแปลงในการบริ หารของระบบคุณภาพ เพือส่ งผลให้การดําเนิ นงาน
การบริ หารระบบคุณภาพอยู่ในภาวะทีมีคุณภาพอย่างแท้จริ งเพือจะก้าวเข้าสู่ประตูอาเซียนต่อไป และยัง
สอดคล้องกับ วิมลรัตน์ บุญชู (2549) ได้วิจยั เกียวกับองค์ประกอบทีสัมพันธ์เชิงสาเหตุกบั ประสิ ทธิภาพการ
จัด การศึก ษาขันพืนฐานของสถานศึก ษาเอกชน พบว่ าตัว แปรที ส่ งผลบวกสู งสุ ด ต่ อประสิ ทธิ ผลของ
การศึกษาเอกชนมากทีสุ ดคือ พฤติกรรมของบุคลากร ได้แก่ พฤติกรรมผูบ้ ริ หาร รองลงมาคือคุณลักษณะ
นักเรี ยน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนและพฤติกรรมครู โดยส่งผลทังทางตรงและทางอ้อมต่อประสิ ทธิผล
การจัดการศึกษาขันพืนฐาน รองลงมาได้แก่ การนําองค์กร และด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด ได้แก่การวางแผน
เชิงกลยุทธ์และผลลัพธ์
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ระดับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ด้านการนําองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูบ้ ริ หารชีนําการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิ จ จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที เกียวข้องทังภายในและภายนอกอยู่ในระดับมากทีสุ ด
รองลงมาได้แก่ ผูบ้ ริ หารประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่างทีดีมีธรรมาภิบาล และผูบ้ ริ หารสร้ างบรรยากาศการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ให้เกิดขึนในโรงเรี ยนมีค่าเฉลียน้อยทีสุด
ระดับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
การวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าโรงเรี ยนมีการกําหนด
กลยุทธ์เพือให้โรงเรี ยนมีการพัฒนาตามเชิงกลยุทธ์ทีกําหนดไว้ซึงสอดคล้องกับShipe(1998)อ้างจาก สุ วิทย์
โคตวงษ์ ได้ศึกษา การจัดการคุณภาพโดยรวมในโรงเรี ยน โดยใช้วิจยั เชิงคุณภาพใน ลักษณะการศึกษาเป็ น
รายกรณี พบว่า การจัดการคุณภาพโดยรวมจะเกียวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารที
เข้มแข็ง การปรับปรุ งอย่างต่อเนือง รองลงมาได้แก่ โรงเรี ยนกําหนดตัวชีวัดและเป้ าหมายทีใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบตั ิการ และโรงเรี ยนจัดสรรงบประมาณในการบริ หารอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลีย
น้อยทีสุดตามลําดับ
ระดับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
การมุ่งเน้นนักเรี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยรวมอยู่ในระดับมากที สุ ดเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
โรงเรี ยนได้ใช้สารสนเทศในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด รองลงมาได้แก่โรงเรี ยนจัด
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ แหล่งเรี ยนรู้ทีเอืออํานวยต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน และ โรงเรี ยนมีการจัดระบบ
บริ การในการติดต่อสื อสาร/รับข้อมูลข่าวสาร/รับข้อร้องเรี ยนทีสะดวก และผูป้ กครองมีความพึงพอใจใน
การใช้สารสนเทศในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีค่าเฉลียน้อยทีสุด ตามลําดับ
ระดับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
สารสนเทศในการประชาสัมพัน ธ์ข องโรงเรี ย นมีค วามทัน สมัยและเป็ นปั จ จุ บัน อยู่ในระดับมากที สุ ด
รองลงมาได้แก่ โรงเรี ยนมีการทําข้อมูลสารสนเทศในช่องทางสือสารต่างๆเช่น เวปไซด์ และโรงเรี ยนมีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือหาจุดบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานและแนวทางแก้ไขเพือจะไปสู่ความสําเร็ จ มีค่าเฉลียน้อย
ทีสุด ตามลําดับ
ระดับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
การมุ่งเน้นบุ คลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที สุ ด เมือพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า โรงเรี ยนส่ งเสริ มและ
สนับสนุนครู และบุคลากรให้ได้รับการศึกษาและฝึ กอบรมให้มีความรู้และสมรรถนะตรงตามสายงายงานที
รับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมากทีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรี ยนจัดระบบการยกย่องชมเชย การให้รางวัลทีสร้าง
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แรงจูงใจต่อบุคคลด้วยความเสมอภาค และโรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมเพือสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรมี
ค่าเฉลียน้อยทีสุดตามลําดับ
ระดับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ด้านการจัดการกระบวนการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าโรงเรี ยนมีระบบ
การตรวจสอบงานพัสดุ ขันตอนการจัดซือ จัดจ้าง การสอบราคาอย่างโปร่ งใสอยูใ่ นระดับมากทีสุด รองลงมา
ได้แก่ โรงเรี ยนมีร ะบบบริ หารงานครอบคลุมงานทัง 4 ด้าน คื อ วิชาการ งบประมาณ บุค คลและบริ หาร
ทัวไป และโรงเรี ยนกําหนดภาระงานทังด้านการสอนและภาระงานอืนๆให้มีค วามเหมาะสม และกับ
โรงเรี ยนมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของบุคลากรมีค่าเฉลียน้อยทีสุด ตามลําดับ
ระดับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ด้านผลลัพธ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าโรงเรี ยนมีการเผยแพร่ ภาพรวมของ
การดําเนินงานของโรงเรี ยนอย่างชัดเจน อยูใ่ นระดับมากทีสุด และโรงเรี ยนมีการสรุ ปผลการประเมินสมศ.
เพือพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงานของโรงเรี ยนมีค่าเฉลียน้อยทีสุด ตามลําดับ
3. ความสัมพันธ์โรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต2 พบว่า โรงเรี ยนมาตรฐานสากล และการบริ หารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพมี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวก ทังในภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เมือพิจารณา
สรุ ปความสัมพันธ์เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีมีค่าสัมประสิทธิสหความสัมพันธ์ สูงสุด ได้แก่ ด้านการบริ หาร
จัด การด้ว ยระบบคุ ณ ภาพกับ การนํา องค์ก ร ทังนี เป็ นเพราะการนํา องค์ ก รไปสู่ ก ารเป็ นโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลนัน จําเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ควบคู่กบั การนําองค์กร ได้แก่ การเป็ น
ผูน้ าํ ทีเป็ นแบบอย่างด้านการประพฤติดีมีเมตตากรุ ณา สอดคล้องกับสมชาย เทพแสง (2548) ได้ดาํ เนิ นการ
วิจ ัย เรื อง การศึก ษาปั จ จัยบางประการที ส่ ง ผลต่ อการจัด การคุ ณ ภาพโดยรวมของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในเขตพืนทีการศึกษากรุ งเทพมหานคร จาก
การศึกษาพบว่า ระดับของการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในเขตพืนทีการศึกษากรุ งเทพมหานครอยู่ในระดับมาก ด้านปั จจัยที
ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ได้แก่ ปัจจัยทีส่งผลต่อการบริ หารจัดการคุณภาพ
โดยรวมของโรงเรี ยนและการนําองค์การ จะเห็นได้ว่าการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพกับการนําองค์กร
นัน มีความสัมพันธ์กนั ทีจะนําไปสู่การเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล และ รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนกับการนําองค์กร ส่ วนด้านที มีค่าค่าสัมประสิ ทธิ สหความสัมพันธ์น้อยสุ ด ได้แก่ ด้านการ
บริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพกับผลลัพธ์ ตามลําดับ
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพือนําผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั เสนอผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี
1.1 ควรมีการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา และผูท้ ีเกียวข้อง เพือให้ขอ้ คิดเห็นสะท้อนผล
การดําเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษา และการจัดการเรี ยนการสอนของครู เพือให้สามารถปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
1.2 โรงเรี ยนควรให้ความสําคัญต่อการวางโครงสร้างระบบงาน และการออกแบบนวัตกรรม
ของระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุ น เพือแสดงถึงการเพิ มโอกาสการเรี ยนรู้ข องผูเ้ รี ยน และ
ประสิทธิผลของโรงเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
1.3 โรงเรี ยนควรจัด หลักสู ต รให้ชัดเจน มีก ารติ ดตามประเมิน ผล โดยใช้เครื องมือทีชัดเจน
เป็ นไปได้ จัดหาสือให้เพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน และมีการเตรี ยมความพร้อมให้กบั บุคลากร
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป
ในการวิจยั ครังต่อไป ผูว้ ิจยั เสนอประเด็นทีน่าสนใจเพือการวิจยั ครังต่อไป ดังนี
2.1 ควรศึก ษาปั จ จัยที ส่ งผลต่อความเข้าใจของครู และบุค ลากร ในการดําเนิ นงานตามเกณฑ์
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล รวมถึงปัจจัยทีส่งผลต่อการเตรี ยมการ
2.2 ควรมีการทําการวิจยั เชิงคุณภาพ เกียวกับระดับโรงเรี ยน เขต จังหวัด หรื อระดับภูมิภาค
เพือให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และสามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางแผน ปรับปรุ งและพัฒนาโรงเรี ยน
หรื อหน่วยงานทีเกียวข้องต่อไป
2.3 ควรมีก ารศึก ษาการพัฒ นามาตรฐานของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที ยังยืน เพือหาแนว
ทางการบริ หารงานการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนให้สามารถมีความเป็ นสากลทีแท้จริ ง
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