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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ พัฒนารูปแบบการบริหาร
วัฒนธรรมคุณภาพ และประเมินรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูอํานวยการในโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนางานดานคุณภาพ
สถานศึกษาหัวหนากลุมสาระ และครู/อาจารย จํานวน 241 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
และแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิจัยพบวา
1.องคประกอบของรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย 9
องคประกอบ และตัวแปรในทุกองคประกอบมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.502-0.882 เรียงตามลําดับ น้ําหนัก
องคประกอบรวมคือการปรับปรุงคุณภาพการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ มีจํานวน 10 ตัวแปรการตรวจสอบในการบริหาร
วัฒนธรรมคุณภาพ มีจํานวน 10 ตัวแปร การควบคุมในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ มีจํานวน 10 ตัวแปร ความรับผิดชอบ
ในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ มีจํานวน 10 ตัวแปร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มี จํานวน 9 ตัวแปร การทํางานเปนทีม มี
จํานวน 9 ตัวแปร การประเมินในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ มีจํานวน 8 ตัวแปร การบริหารดานคุณภาพ มีจํานวน 7 ตัว
แปรและการยกยองและการใหรางวัล มีจํานวน 7 ตัวแปร
2.รูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย 9องคประกอบ คือ การปรับปรุง
คุณภาพการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การตรวจสอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การบริหารดานคุณภาพ การควบคุมใน
การบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความรับผิดชอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การทํางานเปน
ทีม การยกยองและการใหรางวัล และการประเมินในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ
3. การประเมินรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ทุก
องคประกอบมีความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน
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Abstract

The purpose of this research was to study the quality of quality culture management for
primary schools, to create a quality culture management model for elementary schools, and to evaluate
quality culture management practices for elementary schools. The examples used in this research were
241 school directors, deputy schools, quality supervisors, curriculum heads, and teachers by using the
multi-stage sampling. The research instruments were a 5-level rating scale questionnaire with a reliability
value of 0.83 and a semi-structured interview. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation and exploratory factor analysis.
The research found that
1. Elements of the quality culture management for elementary schools derived from the
analysis of survey elements by factorial extraction and found that there were 9 components and the
variables in each component had the component weight values between 0.502-0.882 in order. The first
element, improving the quality of cultural administration has varied by 10 variables. There were 10
variables in quality inspection. There were 10 variables in quality management. There were 10 variables in
quality control. There were 9 variables in human resources development. There were 9 variables in
responsibility for managing quality culture. There were 8 variables in teamwork. There were 7 variables in
praise and reward. The last element, quality assessment had 7 variables.
2. The quality culture management model for elementary schools consists of 9
components: improving the quality of cultural administration, quality inspection, quality management,
quality control, human resources development, responsibility for managing quality culture, teamwork,
praise and reward and quality assessment.
3. The model assessment of the quality culture management model for elementary schools
found that the model was corrected, appropriate, possibility, and usefulness in all elements.
Keyword:The Model Development , Quality Culture Administration

ภูมิหลัง

การเตรียมความพรอมในการกาวสูโลกศตวรรษที่ 21 หลายประเทศไดเรงพัฒนาระบบการศึกษา ตั้งแตการปฏิรูป
หลักสูตร ครู การจัดการเรียนการสอน ไปจนถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสรางคนใหมีคุณภาพ สามารถยืนหยัด
ไดในเวทีโลก ประเทศไทยก็เชนกันมีการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหมีความรูที่ทันสมัยและทักษะที่สอดคลองและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต [1]พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2542 (แกไขครั้งที่ 3 พุทธศักราช
2553) ไดกําหนดไวใน มาตรา 6 วาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู ตองมุงปลูกฝง จิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความ
เสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ รวมทั้ง
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝ
รูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ [2]มีเปาหมายสูงสุดในการปฏิรูปการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีศักยภาพในการ
นําความรูและทักษะมาพัฒนาประเทศ ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนระบบพื้นฐานการทํางานและมีผลกระทบตอวิธีการทํางานของ
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บุคคลที่อยูในระบบเดิม การสรางความเขาใจใหตรงกันอยางทั่วถึง จําเปนตองใชเวลาและกลไกตางๆ อยางมาก เพื่อสรางพลัง
ขับเคลื่อนสูเปาหมายเดียวกันนั่นคือคุณภาพการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับการประเมินสวนราชการและขาราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝายบริหาร
ใหดําเนินการจัดทํามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูประเมิน
สวนราชการ [3] สถานศึกษาทั่วประเทศจึงจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะในสวนของวัฒนธรรม
องคกรเชนเดียวกัน
สถานศึกษา เปนองคการระดับหนวยปฏิบัติที่มีบทบาทสําคัญตอภารกิจในการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุข สามารถเกื้อหนุนการพัฒนา
ประเทศไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในทุกดาน ครูเปนตัวจักรสําคัญในการดําเนินการ
เพื่อใหกิจการของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากครูเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการเรียนรูและพัฒนาทุกดาน
ของนักเรียน ซึ่งจะเติบโตเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต ดังนั้น ประเทศชาติใดก็ตามที่ไดครูเปนผูมีความรู เปนคน
เสียสละ ตั้งใจทํางานเพื่อประโยชนของนักเรียน ประเทศชาตินั้นก็จะไดพลเมืองที่เกงและฉลาด มีศักยภาพซึ่งเปน
รากฐานที่สําคัญที่จะสงผลตอประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศใหประสบความ
เจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศได ภาระหนาที่ของครูจึงเปนภาระหนาที่ที่ยิ่งใหญ และการที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางไมวาจะเปนผูบริหารระบบโครงสรางการทํางานของสถานศึกษา ความคิด ความเชื่อม คานิยมตาง
ๆ ในการทํางานรวมกัน การที่จะทําใหบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานรวมกันและบรรลุความมุงประสงคของ
สถานศึกษาไดตองอาศัยความรวมมือกันของบุคลากรนั้น คือการสรางรากฐานวัฒนธรรมโรงเรียนใหเขมแข็งไมวาจะเปนการตั้ง
ความมุงประสงคหรือวัตถุประสงครวมกันในการทํางาน การมอบอํานาจในการบริหารงาน การใหขอมูลขาวสารในการเลือก
ตัดสินใจในการบริหาร การสรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนของบุคลากรทุกฝาย การไววางใจซึ่งกันและกัน การ
สงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรทุกฝาย การยอมรับซึ่งกันและกันของเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ความมี
น้ําใจเอื้ออาทรและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สิ่งเหลานี้เปนปจจัยทางดาน วัฒนธรรม
โรงเรียน ซึ่งเปนหลักความเชื่อของวัฒนธรรมโรงเรียนที่จะทําใหเกิดความรวมมือรวมใจ
ในการบริหารโรงเรียน และจะ
ทําใหเกิดความเจริญงอกงามในการบริหารสถานศึกษาและทําใหการ
บริหารสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพ [4]
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรม
คุณภาพในสถานศึกษาโดยกําหนดไวเปนเปาหมายรวมกันระหวางหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวน
เสีย โดยนิยามวัฒนธรรมคุณภาพวาหมายถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานหรือดําเนินชีวิตของบุคลากรทุกคนทุกหนวยงานใน
สถานศึกษาไมวาจะรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานในภารกิจใดก็ตาม ทุกคนจะคํานึงถึงหรือตองการทําใหไดผลงานที่ดีเสมอ
[5]จากการรายงานของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบที่ 3 ระหวางป 2554 - 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดตาง ๆ ทั่วประเทศ จํานวน 32,844
แหง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 สถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน มีจํานวน 32,844 โรงเรียน มี
สถานศึกษาที่ไดผลการประเมินดีมากในทุกมาตรฐานการ
ชี้วัด จํานวน 2,198 โรงเรียน คิดเปนเพียงรอยละ 6.69 ของ
สถานศึกษาทั้งหมดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน[6]เมื่อนํามาคิดเปนรอยละแลวจะเห็นไดวามีจํานวนสถานศึกษาที่ไดคุณภาพ
ดีมากปริมาณนอยมาก จากขอมูลชี้ใหเห็นวาในปจจุบันเรื่องคุณภาพเขามาสูสถาบันทางการศึกษามากขึ้น จากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. ผูวิจัยเชื่อวาสถานศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดีมากนั้นยอมขึ้นอยูกับผล
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายความวาสถานศึกษานั้นมีมีวัฒนธรรมองคการที่มีคุณภาพ
จากนโยบายการปรับเปลี่ยนผูบริหารโรงเรียน นับวาเปนปญหาสําคัญเปนอยางมากตอสถานศึกษาหรือโรงเรียน
เพราะจะทําใหขาดความตอเนื่องในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เพราะผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญที่ตองทําหนาที่
บริหารงานตาง ๆ ในสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ และความรวมมือจากบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาทุกฝาย เชน ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียน เนื่องจากการบริหารงานโรงเรียน
จะเกิดประสิทธิภาพไดนั้น จําเปนตองอาศัยผูบริหาร ผูรวมงาน รวมทั้งกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เปนปจจัยสงเสริมให
โรงเรียนมีศักยภาพมากขึ้น เปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนใหสามารถจัดการศึกษาไดประสบ
ผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
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จากความเปนมาและสภาพปญหาดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง
การพัฒนารูปแบบ
การบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา และเปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เปนผลลัพธที่เกิดกับนักเรียนทั้งดานความรู
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และขีดความสามารถดานสมรรถนะในการแขงขัน (core competency) ระดับนานาชาติ
ตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
ดังตอไปนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา มี
1. เพื่อศึกษาองคประกอบของการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา
3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา

วิธีการดําเนินการวิจัย

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอน
การวิจัยโดยแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่
1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ และตางประเทศ ดังนี้
1.สรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ และตางประเทศ
2.สัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ ตัวแปรของการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา
ขั้นตอนที่ 2การสรางเครื่องมือ เพื่อใชในการศึกษาองคประกอบของ การบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา
ขั้นตอนที่
3 การเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1.สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่
4 การวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.วิเคราะหองคประกอบของ การบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา
โดยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis: EFA)
2. โครงรางรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาจากองคประกอบที่ไดจากขอที่ 1
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสมโดยการเสนอรางรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา โดยใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นดานความถูกตอง ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได และ
ดานการนําไปใชประโยชน โดยพิจารณารายองคประกอบและตัวแปร ซึ่งถือเอาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญรอยละ 60 ขึ้นไป

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูล เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยสรุป
ผลการวิจัย ดังนี้
1. รูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยรูปแบบที่มีความเหมาะสมประกอบดวย
9 ดาน คือ ดานที่ 1 การปรับปรุงคุณภาพการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ดานที่ 2 การตรวจสอบในการบริหารวัฒนธรรม
คุณภาพ ดานที่ 3 การบริหารดานคุณภาพ ดานที่ 4 การควบคุมในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ดานที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ดานที่ 6 ความรับผิดชอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ดานที่ 7 การทํางานเปนทีม ดานที่ 8 การยกยอง
และการใหรางวัล และดานที่ 9การประเมินในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ
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ดานที่ 1 การปรับปรุงคุณภาพการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การนํากระบวนการปรับปรุงคุณภาพมากําหนด
นโยบาย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมบุคลากร การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนและดําเนินการ
จัดทําระบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับโรงเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการปรับปรุงคุณภาพ และการทบทวน ติดตาม
ความกาวหนา เพื่อปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ดานที่
2 การตรวจสอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีการดําเนินการ
โดยใชวิธีที่หลากหลาย เชน การตรวจสอบคุณภาพภายใน และการตรวจสอบคุณภาพภายนอกการนําขอมูลจากการตรวจสอบ
มาใชปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณภาพการศึกษาและการแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน
อีกทั้งมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละดาน เพื่อใหการประเมินผลมีความถูกตองนาเชื่อได
ดานที่
3 การบริหารดานคุณภาพ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย แผน เปาหมายดานคุณภาพ ภายใต
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงคดานคุณภาพ การ
วางแผนงาน การแกปญหาดานคุณภาพ โดยสรางบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจที่ดีในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรใน
สถานศึกษา และผูบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารงาน มีการรับฟงขอมูลจากบุคลากร เพื่อนํามากําหนดพันธกิจ นโยบาย
ดานคุณภาพ
ดานที่
4 การควบคุมในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ มีการรายงานผลการควบคุมคุณภาพ และนําผลการ
ควบคุมคุณภาพไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจนมีการทําความเขาใจกับบุคลากร เพื่อกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา และควบคุมคุณภาพโดยพัฒนามาตรฐานและพัฒนาโรงเรียนและมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ พรอมทั้งจัดทําคูมือการควบคุมคุณภาพในสถานศึกษา
ดานที่
5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีการกําหนดหัวขอ วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมของหลักสูตรที่ครูอาจารยไดรับการพัฒนา เพื่อใหครูสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายที่วางไวและวัดประเมินผลได มีการประเมินผลและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของครู-อาจารยที่เขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่องหลังผานการฝกอบรม และนําผลการประเมินที่ได
พิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค เพื่อทบทวนและปรับแนวทางการฝกอบรมที่จะจัดขึ้นภายหลัง และบุคลากรใน
สถานศึกษานําความรูที่ไดจากการเขารับการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานดานคุณภาพ
ดานที่
6 ความรับผิดชอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ครู-อาจารยสามารถปฏิบัติหนาที่แทนคนอื่นๆ ได
เมื่อไมอยูเพื่อการรักษาขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนในการปฏิบัติ รวมทั้งกําหนด
อํานาจและความรับผิดชอบ ใหครู-อาจารยไดทราบกอนดําเนินการและใหคําแนะนําปรึกษาแกครู-อาจารยในงานที่มีปญหา
และมีการสงเสริมใหครู-อาจารยไดรับกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และมอบอํานาจใหครู-อาจารยสามารถตัดสินใจแกไข
ปญหาในงานที่ไดรับมอบหมาย
ดานที่
7 การทํางานเปนทีม เพื่อนรวมงานมีลักษณะเอื้อเฟอเผื่อแผและยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน เมื่อมี
การทํางานที่ผิดพลาด จะไดรับความเห็นใจจากเพื่อนรวมงานครู-อาจารยตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีม และ
หนาที่ความรับผิดชอบและผูบริหารและครู-อาจารยมีความยืดหยุน เปดรับฟงความคิดของผูอื่น และพึ่งพาอาศัยกัน การพูดถึง
ปญหาตางๆ ในการทํางานไดอยางอิสระ ภายใตสภาพแวดลอมในการทํางานที่เปนมิตร
ดานที่
8 การยกยองและการใหรางวัล มุงเนนความสนใจในผลงานที่บรรลุผลสําเร็จของครู-อาจารยที่จะไดรับ
รางวัลมากกวาที่ตัวรางวัลและผูรับรางวัล และสรางความไววางใจใหครู-อาจารยในระบบการยกยองและการใหรางวัล มีการ
กําหนดวิธีการประเมินประสิทธิภาพใหเปนไปตามเปาหมายคุณภาพของโรงเรียน รวมทั้งครู-อาจารยมีสวนรวมในการปรับปรุง
ระบบการยกยองและการใหรางวัล และมีการกําหนดนโยบายในการยกยองครู-อาจารย หลักการและวิธีการประเมินผลงาน
ของครุ-อาจารย จัดระบบสื่อสารประสัมพันธเรื่องการยกยองและรางวัลใหครู-อาจารยในโรงเรียนใหทราบโดยทั่วกัน
ดานที่
9 การประเมินในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ มีการเผยแพรผลการประเมินแกหนวยงานและผูที่
เกี่ยวของ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินผล การรายงานผลการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางชัดเจน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานและมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปอยางมีระบบ
2. การประเมินรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ทุกองคประกอบมีความ
ถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน
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การประเมินในการ
บริหารวัฒนธรรม
คุณภาพ

การปรับปรุงคุณภาพ
การบริหารวัฒนธรรม
คุณภาพ

การยกยองและการให
รางวัล

การทํางานเปนทีม

การตรวจสอบในการ
บริหารวัฒนธรรม
คุณภาพ

รูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา

ความรับผิดชอบในการ
บริหารวัฒนธรรม
คุณภาพ

การบริหารดาน
คุณภาพ

การควบคุมในการ
บริหารวัฒนธรรม
คุณภาพ

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ตามที่ได
สรุปผลตามลําดับมาแลวนั้น มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในผลการวิจัยนี้
พบวา องคประกอบของรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย 9 องคประกอบ
โดยมีขอที่ผูทรงคุณวุฒิเห็นสอดคลองกันวาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญมากทั้ง 9องคประกอบ คือ
ดานที่
1 การปรับปรุงคุณภาพ การบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา การนํากระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพมากําหนดนโยบาย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมบุคลากร การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนและดําเนินการจัดทําระบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับโรงเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการปรับปรุงคุณภาพ และ
การทบทวน ติดตามความกาวหนา เพื่อปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดซึ่งผูวิจัยเห็นวาการปรับปรุงคุณภาพการ
บริหารวัฒนธรรมคุณภาพจะตองมีบุคลากรที่ชวยตรวจสอบและดูแลการทํางานของคนอื่น ๆภายในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ
ดังนั้น การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญของทุกโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ
สรรเพชญ พนัสบดี [7]ที่กลาววา การเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็น ความสามารถอยางเต็มที่ เปนการใหพนักงาน
ระดับลางขององคการเสนอแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพของงานสูระดับบนขององคการ และ Oakland [8]ที่กลาวถึงการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องเปนหลักการที่มีประโยชนในการใชเปนแนวทางการจัดการ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง จะเปนวัฏจักรที่
สรางความมั่นใจวาองคกรจะเรียนรูไดจากการดําเนินการและผลลัพธของการดําเนินการ โดยมีหลักเบื้องตน 3 ประการ คือ
การเนนที่ลูกคา ความเขาใจกระบวนการ และบุคลากรทุกคนมุงมั่นในคุณภาพ
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ดานที่
2 การตรวจสอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา การตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา
และมีการดําเนินการ โดยใชวิธีที่หลากหลาย เชน การตรวจสอบคุณภาพภายใน และ การตรวจสอบคุณภาพภายนอกการ
นําขอมูลจากการตรวจสอบมาใชปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณภาพการศึกษาและการแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน อีกทั้งมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละดาน เพื่อใหการประเมินผลมีความถูกตองนาเชื่อ
ได ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการตรวจสอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ เปนการดําเนินงานเพื่อประเมินความกาวหนาของการจัด
การศึกษา โดยใหสถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทราบจุดออน จุดแข็งของโรงเรียน แลวจัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพ เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ
นงลักษณ เรือนทอง [9]ที่กลาวถึง องคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ การประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบไดและความนาเชื่อถือ และสถาบันผูนําโรงเรียน ( Interstate School Leaders Licensure Consortium
(ISLLC)[10]ที่ไดศึกษามาตรฐานผูนําผูบริหารโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนควรมีการตรวจสอบระบบของโรงเรียนอยาง
สม่ําเสมอและปรับใหตรงตามความตองการ ผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับกับการตัดสินใจที่มีผลตอโรงเรียน มี
การแบงความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มความเปนเจาของ และความสามารถในการตรวจสอบ โดยใชทักษะกําหนดกรอบของปญหา
และแกปญหาอยางมีประสิทธิผล และใชทักษะการแกไขความขัดแยงอยางมีประสิทธิผล
ดานที่
3 การบริหารดานคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย แผน เปาหมายดาน
คุณภาพ ภายใตการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงคดาน
คุณภาพ การวางแผนงาน การแกปญหาดานคุณภาพ โดยสรางบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจที่ดีในการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากรในสถานศึกษา และผูบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารงาน มีการรับฟงขอมูลจากบุคลากร เพื่อนํามากําหนดพันธกิจ
นโยบายดานคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการสรางวัฒนธรรมคุณภาพนั้น ผูบริหารเปนกลไกสําคัญที่สุดในการสรางวัฒนธรรม
คุณภาพทั่วทั้งองคการ ดังนั้นการบริหารดานคุณภาพผูบริหารจึงเปนผูผลักดันแนวคิดดานคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ
คอตเตอร และเฮสเก็ต ( Kotter&Heskett)[11]ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคการเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและ
ความลมเหลวขององคการ ผลการวิจัยพบวาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการตองไดรับการสนับสนุนจากผูนําองคการ โดย
กําหนดวิสัยทัศนที่ปฏิบัติจริงได เพื่อเปนแนวทางสําหรับการเปลี่ยนแปลง และวิธีการที่ทําใหวัฒนธรรมองคการสัมพันธกับผล
การปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง
ดานที่
4 การควบคุมในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา มีการรายงานผลการควบคุมคุณภาพ
และนําผลการควบคุมคุณภาพไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจนมีการทําความเขาใจกับบุคลากร เพื่อกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และควบคุมคุณภาพโดยพัฒนามาตรฐานและพัฒนาโรงเรียนและมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ พรอมทั้งจัดทําคูมือการควบคุมคุณภาพในสถานศึกษา
ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการควบคุมเปนกระบวนการพัฒนา เพื่อเขาสูคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว สอดคลอง
กับงานวิจยของปยพงษ คลายคลึง [12]ที่ไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา:
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัยของรัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา กระบวนการผลิต
ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ
ดานที่
5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผลการวิจัยพบวา มีการกําหนดหัวขอ วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมของ
หลักสูตรที่ครู-อาจารยไดรับการพัฒนา เพื่อใหครูสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายที่วางไวและวัดประเมินผลได มีการ
ประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของครู-อาจารยที่เขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่องหลังผานการฝกอบรม และนําผล
การประเมินที่ไดพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค เพื่อทบทวนและปรับแนวทางการฝกอบรมที่จะจัดขึ้นภายหลัง และ
บุคลากรในสถานศึกษานําความรูที่ไดจากการเขารับการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานดานคุณภาพซึ่งผูวิจัยเห็นวาการ
ปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกจําเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแนวคิดของมารก (
Mark)[13]ที่กลาววา
องคประกอบสูความสําเร็จในการเสริมสรางวัฒนธรรมคุณภาพ ประกอบดวย การมีระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุก
ระดับ และสรรเพชญ พนัสบดี [7] องคการที่มีวัฒนธรรมคุณภาพก็จะมุงเนนดานการใหการอบรมแกพนักงาน เพราะนอกจาก
จะฝกความพรอมในการปฏิบัติงานแลว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือเปนการหวังผลดานคุณภาพในระยะยาว
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ดานที่
6 ความรับผิดชอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา ครู-อาจารยสามารถปฏิบัติหนาที่
แทนคนอื่นๆ ได เมื่อไมอยูเพื่อการรักษาขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานมีการกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
รวมทั้งกําหนดอํานาจและความรับผิดชอบ ใหครู-อาจารยไดทราบกอนดําเนินการและใหคําแนะนําปรึกษาแกครู-อาจารยใน
งานที่มีปญหา และมีการสงเสริมใหครู-อาจารยไดรับกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และมอบอํานาจใหครู-อาจารยสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งผูวิจัยเห็นวา ผูบริหารควรกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ของสถานศึกษาอยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันผูนําโรงเรียน ( Interstate School Leaders Licensure
Consortium (ISLLC))[10]ไดศึกษามาตรฐานผูนําผูบริหารโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนควร แบงความรับผิดชอบเพื่อเพิ่ม
ความเปนเจาของใหกับบุคลากร เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานผูนําในโรงเรียนของสมาคม ผูมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐสหรัฐอเมริกา
ดานที่
7 การทํางานเปนทีม ผลการวิจัยพบวา เพื่อนรวมงานมีลักษณะเอื้อเฟอเผื่อแผและยอมรับความสามารถ
ซึ่งกันและกัน เมื่อมีการทํางานที่ผิดพลาด จะไดรับความเห็นใจจากเพื่อนรวมงานครู-อาจารยตระหนักถึงความสําคัญของการ
ทํางานเปนทีม และหนาที่ความรับผิดชอบและผูบริหารและครู-อาจารยมีความยืดหยุน เปดรับฟงความคิดของผูอื่น และพึ่งพา
อาศัยกัน การพูดถึงปญหาตางๆ ในการทํางานไดอยางอิสระ ภายใตสภาพแวดลอมในการทํางานที่เปนมิตรซึ่งผูวิจัยเห็นวาการ
ทํางานเปนทีม เปนวิธีการทํางานที่ทําใหเกิดความรวมมือที่ดีระหวางกลุมงาน สอดคลองกับแนวคิดของสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
[14] ที่กลาววา การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานนั้นเปนการสรางพลังสูความสําเร็จของการทํางาน เนื่องจากคนแตละคน
ไมไดเกงทุกเรื่อง หรือทําทุกอยางได ตองรวมกันทํางานประสานกันอยางเปนระบบ มีการกําหนดหนาที่ชัดเจนถูกตอง ทุกคน
ทําหนาที่ของตนเอง และมีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงาน รวมทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ เปดใจตัวเอง
ใหกวาง ไมกีดขวางความปรารถนาดีของคนอื่นที่จะเขามาชวยเหลือ รวมคิดรวมทํา และมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
ดานที่
8 การยกยองและการใหรางวัล ผลการวิจัยพบวา มุงเนนความสนใจในผลงานที่บรรลุผลสําเร็จของครูอาจารยที่จะไดรับรางวัลมากกวาที่ตัวรางวัลและผูรับรางวัล และสรางความไววางใจใหครู-อาจารยในระบบการยกยองและการ
ใหรางวัล มีการกําหนดวิธีการประเมินประสิทธิภาพใหเปนไปตามเปาหมายคุณภาพของโรงเรียน รวมทั้งครู-อาจารยมีสวนรวม
ในการปรับปรุงระบบการยกยองและการใหรางวัล และมีการกําหนดนโยบายในการยกยองครู-อาจารย หลักการและวิธีการ
ประเมินผลงานของครุ-อาจารย จัดระบบสื่อสารประสัมพันธเรื่องการยกยองและรางวัลใหครู-อาจารยในโรงเรียนใหทราบโดย
ทั่วกันซึ่งผูวิจัยเห็นวาการยกยองและการใหรางวัลเปนความตองการทางสังคมของ มนุษย ผูบริหารควรใหการยกยองและการให
รางวัลกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับแนวคิดของจูรและกราย
ัน
(Juran&Gry)[15] ที่กลาววา วัฒนธรรม
คุณภาพ สามารถจะเปลี่ยนแปลงได เราตองการตระหนักเรื่องคุณภาพ การยอมรับและ การใหรางวัล จัดใหมีการแสดงวาเห็น
คุณคาและใหรางวัลการแสดงออกของความภาคภูมิใจเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการกระตุนคนใหมีคุณภาพ การแสดงวาเห็น
คุณคา จะทําในรูปแบบประกาศตอสวนรวมใหทุกคนรับทราบถึงประสิทธิภาพดีเยี่ยมในเรื่องคุณภาพ รางวัลที่จะไดรับจาก
คุณภาพนั้น จะตองเปนสิ่งที่มีประโยชนและใชไดจริง (การขึ้นเงินเดือน เงินโบนัส การเลื่อนขั้นฯลฯ) นอกเหนือจากสิ่งเหลานี้
บางประเทศที่กําลังเปลี่ยนเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยในสถานที่ทํางานจะตองอยูที่ประเด็นพื้นฐานของ “คุณภาพ
ชีวิต ” (เชน หองน้ําสะอาด และเงื่อนไขการทํางานอื่น ๆ) กอนที่ความพยายามในการเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพจะประสบ
ความสําเร็จ
ดานที่ 9 การประเมินในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา มีการเผยแพร ผลการประเมินแก
หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินผล การรายงานผลการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางชัดเจน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานและ
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปอยางมีระบบ ซึ่งผูวิจัยเห็นวา กระบวนการการประเมินของ
สถานศึกษาเปนการตรวจสอบวาดําเนินการเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากนอยเพียงไร ซึ่งมีความสําคัญตอการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผลการวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูกําหนด
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน โดยมีคณะครู นักเรียนชวยผลักดันใหเกิดคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทางดานการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การตรวจสอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การบริหารดานคุณภาพ การ
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ควบคุมในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความรับผิดชอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การ
ทํางานเปนทีม การยกยองและการใหรางวัล การประเมินในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ สอดคลองกับ O’Connor [16]ที่ได
กลาวไววา การวางแผนทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนกลยุทธขององคการในการปรับปรุงทักษะและความรูของบุคลากร การ
ฝกอบรมและการพัฒนาเปาหมายของการฝกอบรม มีการประเมินประสิทธิภาพ เปนการประเมินความสามารถและ
ความสําเร็จของบุคลากรกับมาตรฐานหรือความคาดหวัง และเปนการทําใหรูถึงประสิทธิภาพที่ดีและ ดําเนินการแกไขเมื่อเกิด
ปญหาประสิทธิภาพที่ดอย โดยเนนการมีสวนรวมของทีมงาน
2. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา พบวา
ทุกองคประกอบมี
ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และการนําไปใชประโยชนผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 3 ดาน คือ การควบคุมในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพการ
ตรวจสอบในการบริหารวัฒนธรรม
คุณภาพและการ ประเมินในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ [17]และ
การบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ จํานวน 6 ดาน คือการบริหารดานคุณภาพ การทํางานเปนทีม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ความรับผิดชอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การยกยองและการใหรางวัล และการปรับปรุงคุณภาพการบริหารวัฒนธรรม
คุณภาพ แนวคิดจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ งานวิจัยตางประเทศ และความคิดเห็ของผู
น ทรงคุณวุฒิและการประเมินรูปแบบ
เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในการประเมินรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาวาสามารถนําไปใชไดอยูในระดับใด ผลการประเมิน พบวา รูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมและรายดาน พบวา ทุกองคประกอบมีความถูกตอง
ความเหมาะสม ความ
เปนไปได และการนําไปใชประโยชน

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะตอบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย มีดังนี้
1.1 สถานศึกษาควรมีการใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชวยในการปรับปรุง
ความสามารถ สงผลใหครูมีความรูความเขาใจสงผลใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ
1.2 รูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา เปนแนวทางใหแตละเขตพื้นที่
การศึกษา โดยตองทํางานรวมกัน เพื่อสรางแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การพัฒนารูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษานําไปสูการศึกษาคุณภาพ
อยางยั่งยืน
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