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5620550532018 : สาขาวชิา : การบริหารการศึกษา; ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค าส าคญั : รูปแบบการบริหาร การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 ธนธรณ์  เลาวา้ง : รูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า 
อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ (A  MODEL  FOR  DEVELOPING  ADMINISTRATION  OF  EDUCATIONAL 
QUALITY  OF  THE  BANDOIKHAM SCHOOL,  HOD DISTRICT,  CHIANG  MAI  PROVINCE) 
คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์: พศิน แตงจวง, Ph.D., พิมพฤทธ์ิ เท่ียงภกัด์ิ, ปร.ด., 126 หน้า,        
ปี พ.ศ. 2558 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัจจยั เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการบริหาร
การพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ และ 3) เพื่อสร้างและ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดั
เชียงใหม่ วธีิการด าเนินงานวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษา
ปัจจัย เง่ือนไข ท่ีส่งผลต่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอยค า      
อ  าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีศึกษาไดแ้ก่ โรงเรียน
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  
 ผลการวิจยัพบวา่  1) สภาพการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า 
อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ ใช้กระบวนการจัดการคุณภาพตามแนวคิดทฤษฎีวงจร  PDCA         
ของ Deming เป็นแนวทางการปฏิบติัเพื่อให้มีคุณภาพประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ การวางแผน (Plan) 
การลงมือปฏิบตัิ (Do)  การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุง แก้ไข (Act)           
2) ปัจจัย เง่ือนไข ท่ีส่งผลต่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า           
ดา้นจุดแข็งคือ ครูและรูปแบบการบริหาร ตามเง่ือนไข ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอก 
ครูมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา และครูทุกคนมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิของ
โรงเรียน และ 3) รูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า ประกอบดว้ย
องค์ประกอบ 5 ขั้น คือขั้นท่ี 1 การสร้างแนวคิดการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ขั้นท่ี 2   
การสร้างระบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา ขั้นท่ี 3 การก าหนดวตัถุประสงค์ อุปกรณ์
และเทคนิคของรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา   ขั้นท่ี 4 การน าไปใช้รูปแบบการ
บริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา และขั้นท่ี 5 การประเมินและพฒันา เป็นวิธีการด าเนินการ
บริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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 The objectives of this thematic paper were 1) to study state of administration of developing educational 
quality of the Ban Doi Kham School, Hod District, Chiang Mai Province, 2) to study factors and conditions 
affecting administration of developing educational quality of the Ban Doi Kham School, Hod District, Chiang Mai 
Province, and 3) to create and check the model for administration of developing educational quality of                 
the Ban Doi Kham School, Hod District, Chiang Mai Province. Research work was divided into three action 
stages:  the first, studying state of administration of developing educational quality of the Ban Doi Kham School, 
Hod District, Chiang Mai Province, the second, studying factors and conditions affecting the state of 
administration of developing educational quality of the Ban Doi Kham School, Hod District, Chiang Mai Province, 
and the third, create and check the model for state of administration of developing educational quality of            
the Ban Doi Kham School, Hod District, Chiang Mai Province. The study area was Ban Doi Kham School,       
Hod District, Chiang Mai Province. 
 The research findings showed that 1) the state of administration of developing educational quality of 
the Ban Doi Kham School, Hod District, Chiang Mai Province used the process of educational quality 
management, based on Deming’s theory PDCA as guidelines for quality-oriented performance in four aspects: 
planning, doing, checking the performance, and adjusting it, 2) the factors and conditions affecting the 
administration of developing educational quality of the Ban Doi Kham School were, in terms of strength, that 
teachers and administration model conformed to the conditions, teachers were endowed with knowledge and 
competence responding to the majors, teachers took part in educational administration, and all teachers had strong 
determination in developing effectiveness of the school, and 3) the model for administration of educational quality 
development of the Ban Doi Kham School, Hod District, Chiang Mai Province consisted of the five action stages: 
the first was the creating of the concept of administration of educational quality development, the second was the 
creating of the system of administration of educational quality development, the third was the determining of the 
objectives, equipment, and technique of the model for administration of educational quality development, the 
fourth was the application of the model for administration of educational quality development, and the fifth was 
the assessment and development that had to accepted as a means of for administration of educational quality 
development. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญ      
ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตลา้นนา ทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้
และใหค้  าช้ีแนะแนวทางในการท าสารนิพนธ์ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตลา้นนา มหาวิทยาลยัท่ีมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ท่ีไดใ้ห้สถานท่ีในการศึกษา คน้ควา้ รวบรวมความรู้
ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาเล่าเรียน 
 ขอกราบนมสัการ ขอบพระคุณอาจารยทุ์กรูป/คน ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ และ
ให้ ค  าช้ีแนะแนวทางในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนให้ขอ้คิด ให้ก าลงัใจในการเรียนจนประสบ
ผลส าเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร. ท่ีไดก้รุณาเป็นประธานกรรมการสอบ 
และขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง, ดร.พิมพฤทธ์ิ เท่ียงภกัด์ิ, ดร.ชาลี ภกัดี 
และดร.ฉตัรชยั ศิริกุลพนัธ์ ท่ีใหค้  าแนะน าตรวจแกไ้ข และช้ีแนะขอ้บกพร่องในการท าสารนิพนธ์น้ี 
 ซ่ึงสารนิพนธ์ฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วง และมีการเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งลงตวั โดยความ
อนุเคราะห์ ความเมตตา ของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัอยา่ง ศาสตราจารย ์ดร.พศิน แตงจวง ผูท่ี้มีความ
เพียบพร้อมไปดว้ยความรู้ ความสามารถ และเป็นผูใ้ห้แสงสวา่ง ขอ้คิด ขอ้เสนอแนะ แนวทางใน
การจัดท าส ารนิพน ธ์ เชิ ง คุณ ภ าพฉบับ น้ี  และนอกจาก น้ี ต้อ งขอกราบขอบพ ระ คุณ                          
ดร.พิมพฤทธ์ิ เท่ียงภกัด์ิ ท่ีปรึกษาร่วมงานสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ท่ีได้เสียสละเวลา มาดูแลเอาใจใส่     
ใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ แนวทาง จนท าใหง้านสารนิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบพระคุณ ท่านผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดอยค า ตลอดจนคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูล
และการร่วมสนทนากลุ่มในการท าวจิยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
 สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์กรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่านท่ี
อดทน อ่านสารนิพนธ์ฉบบัน้ี และช้ีแนะช้ีน าอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้งานวิจยัช้ินน้ีของขา้พเจา้ 
สามารถเขา้ถึงบริบทและเพื่อใชใ้นการอา้งอิงและการสืบคน้ต่อ ๆ ไป  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียน รู้เพื่ อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  

(Schleicher, Andreas, 2007) โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม 
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(นิศารัตน์ งามประเสริฐ , 2552, หน้า 1) อันเป็นเง่ือนไขไปสู่ระบบฐานความรู้ท่ีพึงประสงค ์
การศึกษาหาความรู้ท่ีเป็นธรรมชาติซ่ึงทุกคนมีมาตั้งแต่เกิด (ระพี สาคริก, 2552, หน้า 22) การ
จดัการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยัและพฒันาตามธรรมชาติจะท าให้ผูเ้รียน เรียนรู้ไดเ้ต็มศกัยภาพ 
ตรงตามความต้องการ ทั้ งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญาความรู้และทักษะคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (สมศกัด์ิ สุภิรักษ,์ 2554, หนา้ 2) 
 อยา่งไรก็ตาม การพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นปัจจยัพื้นฐานของการพฒันาชาติ นัน่คือ 
การพฒันาคน ซ่ึงคนท่ีมีคุณภาพจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ สร้างสรรคค์วามคิด มีเจตคติค่านิยม
และคุณธรรมท่ีดี (เสกสรร ทองศรี , 2557, หน้า 1) ตามท่ีแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2555-2559 กล่าวว่าการพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมเพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาต่อไปในอนาคต ปัจจุบนั
การพฒันาคุณภาพการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งจะตอ้งบริหารจดัการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยเฉพาะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยมีการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัท่ีเสริม และผลกัดนัให้
กระบวนการท างานมุ่งหนา้สู่การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการศึกษาอยา่งมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น การบริหารคุณภาพการศึกษา จึงเป็นความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา ท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัการศึกษา (วรวทิย ์สิทธิโสภณ, 2554, หนา้ 3) 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 (2556, หน้า 10) ได้ท าการ
สรุปผลการด าเนินงานจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัทุกปีท่ีผา่นมาพบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนค่อนขา้งต ่าในทุกระดบัชั้นท่ีมีการประเมินผล โดยสาเหตุหลกัท่ีพบจากการศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม คือ ส่วนใหญ่นักเรียนเป็นชาวเขา มีคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิต แบบตามมี
ตามเกิด และใช้ภาษาเผ่าเป็นภาษาส่ือสารท าให้การเรียนรู้ภาษาไทยทั้งการอ่าน การเขียนมีปัญหา 
เช่น นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ อ่านไม่ออก – เขียนไม่ได ้เป็นปัญหา
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ใหญ่ท่ีน าไปสู่การเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ และในระดบัช่วงชั้นต่อไปด้วย เน่ืองจากภาษาไทยเป็น
ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารและเรียนรู้วิชาอ่ืน  ๆ จึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ของสถานศึกษาในสังกดัมีระดบัต ่ามาก 
 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบขั้นต้นของคะแนนเฉล่ีย O-NET โรงเรียนบ้านดอยค า      
และระดับประเทศช่วงปีการศึกษา 2552-2556 เห็นได้ว่า โรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด         
จงัหวดัเชียงใหม่ มีผลการศึกษาเฉล่ียเกือบทุกวิชาต ่ากว่าระดบัประเทศ ยกเวน้ วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2556  ท่ีโรงเรียนบา้นดอยค ามีคะแนนเฉล่ีย
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ ปีการศึกษา 2552 ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 53.33 สูงกว่าคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศ 1.64 คะแนน และ ปีการศึกษา 2556 ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 57.33 สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 4.17 คะแนน ทั้งน้ีในปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉล่ียวชิาหลกัไดค้ะแนน
เฉล่ียต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ ดงัเช่น วิชาภาษาไทย ร้อยละ 34.00 ต ่ากว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศ 11.02 คะแนน วิชาภาษาองักฤษ  ร้อยละ 29.44 ต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
4.38 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 33.33 ต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 8.62 คะแนน วิชา
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 32.06 ต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 5.34 คะแนน และวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ร้อยละ  31.78 ต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 6.53 คะแนน (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), 2556) 
 การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านดอยค า  มีคะแนนเฉล่ีย O-NET 
เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2555 จ านวน 6 วิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย เพิ่มข้ึนร้อยละ15.02       
วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.74 วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 27.65 
วิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.33 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.60 และวิชา    
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพิ่มข้ึนร้อยละ 63.29 อีก 2 วิชา ท่ีคะแนนลดลงคือ วิชาภาษาองักฤษ 
ลดลงร้อยละ 2.77 และวิชาศิลปศึกษา ลดลงร้อยละ 16.89 การบริหารจัดการของโรงเรียน             
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่มีผูอ้  านวยการสถานศึกษา มีเพียงครูอนัดบั  คศ. 1 รักษา
ราชการแทนผูอ้  านวยการสถานศึกษา ทั้งน้ีซ่ึงส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 (2556, หนา้ 11) พบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนคือ ปัญหา
ในเร่ืองการขาดแคลนครู มีครูผูส้อนไม่ครบชั้น ไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นครูท่ีบรรจุใหม่ไม่
มีประสบการณ์ในการสอน ขาดความรู้เร่ืองเทคนิคการสอน ขาดประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ ใน
สภาพของนกัเรียนท่ีเป็นชาวเขา มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารบ่อย คุณภาพการจดัการเรียนการสอน
ของครู และคุณภาพการบริหารจดัการศึกษา ยงัอยูใ่นระดบัไม่น่าพอใจ ปัญหาส าคญัเหล่าน้ี ส่งผล
ต่อการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานโดยภาพรวม 
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 ในการพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพ (เสกสรร ทองศรี, 2557, หน้า 3) กล่าวว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งมีรูปแบบและวิธีการบริหารงานให้เกิดคุณภาพในทุก ๆ ดา้น ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจศึกษาว่า  สภาพการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอยค า   
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด มีปัจจยั เง่ือนไขใดบ้างท่ีส่งผลต่อ การ
บริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ และ
รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด  จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีเหมาะสมควรเป็นเช่นไร ด้วยคาดหวงัว่าการศึกษาคร้ังน่ีจะเป็นประโยชน์ทั้งในทาง
วิชาการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า  
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัย เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.3 เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.3 กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 กรอบแนวคิดการวิจยั (ทองสุข วนัแสน, ม.ป.ป., หน้า 1-10) เป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัก าหนดจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยเขียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร         
และครอบคลุมถึงกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ช่วยให้ผูว้ิจยัเขา้ใจส่ิงท่ีตนเองก าลัง
ศึกษามากข้ึน ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะศึกษา รูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวธีิการ 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี คือ 
 1.3.1 ท าความเข้าใจเก่ียวกับสภาพ บริบท ปัญหา หรือ สภาพการบริหารการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2 ศึกษาปัจจยั เง่ือนไข ต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการวเิคราะห์ SWOT Analysis 
 1.3.3 สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการท า Focus Group Discussion 
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ดงันั้นจึงแสดงกรอบแนวคิดการวจิยัในคร้ังน้ีดงัแผนภูมิท่ี 1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1-1 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั

รูปแบบการบริหาร
การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียน
บา้นดอยค า อ าเภอ

ฮอด จงัหวดั
เชียงใหม ่

สภาพการบริหารการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านดอยค า 
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัย เง่ือนไข ท่ีส่งผลต่อการบริหารการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
ดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า 
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  

- ศึกษาหลกัการ แนวคิดทฤษฎี การบริหารการศึกษา
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ศึกษาเอกสารหลักฐาน สภาพทั่วไป ของ โรงเรียน
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

การท า SWOT Analysis 

รูปแบบการบริหารการ
พฒันาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียน  
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

สภาพปัญหาการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นปัญหา 
ปัจจยั เง่ือนไข 

สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่     
โดยการท า Focus Group Discussion  
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ผลการวิจัยคร้ังน้ี จะเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาการบริหารการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.4.2 ได้รูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถน าไปแก้ไขปัญหา 
และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.4.3 เพื่อเป็นแนวทางในการน ารูปแบบไปพัฒนาการท าวิจยัการบริหารการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 1.4.4 เพื่อเป็นแนวทางในการน ารูปแบบไปใชใ้นการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนท่ีมีบริบทเดียวกนักบัโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.5 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.5.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
   1. ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดอยค า จ  านวน 1 คน 
   2. ครูโรงเรียนบา้นดอยค า จ  านวน 6 คน 
 1.5.2 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกับการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน    
บา้นดอยค า ตามวงจรคุณภาพ PDCA  
   Plan คือการวางแผน 
   Do คือ การน าไปปฏิบติัตามแผน 
   Check คือ การตรวจสอบ หรือประเมินผลและน าผลประเมินมาวเิคราะห์ 
   Action คือ การปรับปรุงแกไ้ขด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน 
 1.5.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
  โรงเรียนท่ีท าการเก็บขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีคือ โรงเรียนบา้นดอยค า เลขท่ี 66 หมู่ท่ี 8 
ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  
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1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 รูปแบบกำรบริหำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  หมายถึง รูปแบบวิธีการหรือ               
แนวทางการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค าในปัจจุบนั 
 สภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนดอยค ำ  หมายถึง  แนวคิด หลกัการ
การบริหารการศึกษาของผูบ้ริหารจ าแนกโดยดูได้จาก สภาพทัว่ไป ปัญหา ปัจจยัเง่ือนไขของทั้ง
สถานศึกษา และชุมชน  
 โรงเรียนบ้ำนดอยค ำ หมายถึง โรงเรียนบา้นดอยค า 66 หมู่ท่ี 8 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 
 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง การด าเนินการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาให้ดีข้ึน ในท่ีน้ีหมายถึง ขั้นตอนการพฒันาโดยด าเนินการ 3 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สภาพทัว่ไปของการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา 2) ศึกษา
ปัจจยั เง่ือนไขท่ีผูบ้ริหารใชเ้ป็นฐานในการบริหารการศึกษา รวมถึงแนวทางการพฒันาการบริหาร
มาศึกษาและท าความเขา้ใจ 3) สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม ่
 กำรบริหำรกำรพัฒนำ หมายถึง การใช้แนวทางหรือวิธีการบริหารท่ีสามารถท าให้การ
ด าเนินการบริหารภายในโรงเรียนบา้นดอยค ามีคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 คุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง ผลการจัดการศึกษาท่ีวดัคุณภาพได้จากการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET อนัจะตอบสนองความต้องการของผูท่ี้เก่ียวข้อง และมีผลกระทบต่อสังคม
โดยรวมในทางท่ีดี ตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 กำรบริหำรเชิงคุณภำพ หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว ้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และความ      
พึงพอใจในคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
   การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาปัจจยั เง่ือนไข ท่ีส่งผลต่อการ
บริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า 
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเรียบเรียงเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1 การวจิยัเชิงคุณภาพ 
  2.1.1 ความหมายการวจิยัเชิงคุณภาพ 
  2.1.2 ขั้นตอนการวจิยัเชิงคุณภาพ 
  2.1.3 การออกแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ 
  2.1.4 การรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  2.1.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  2.1.6 การเขียนรายงานการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 2.2 หลกัการ แนวคิดการบริหารการพฒันา 
  2.2.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
  2.2.2 ความหมาย การบริหารการพฒันา 
  2.2.3 ความส าคญัของการบริหารการพฒันา 
  2.2.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาการบริหาร  
 2.3 คุณภาพการศึกษา 
  2.3.1 ความหมายคุณภาพการศึกษา 
  2.3.2 ความส าคญัของคุณภาพการศึกษา 
  2.3.3 กระบวนการบริหารคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  2.3.4 หลกัการของวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2.4 รูปแบบ 
  2.4.1 ความหมายของรูปแบบ 
  2.4.2 องคป์ระกอบของรูปแบบ 
  2.4.3 การสร้างรูปแบบ 
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  2.4.4 การตรวจสอบรูปแบบ 
 2.5 สภาพบริบทของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2.6 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 2.7 การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
 2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 การวจิัยเชิงคุณภาพ 
 2.1.1 ความหมายการวจัิยเชิงคุณภาพ 
  การวิจยัเป็นกระบวนการในการหาองคค์วามรู้ การตรวจสอบหาความจริงในศาสตร์
ของแต่ละสาขา มีเป้าหมายส าคญัคือ การได้มาซ่ึงความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาอย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการหรือกระบวนการด าเนินงานท่ีมีระบบ ซ่ึงไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของการวิจยั         
เชิงคุณภาพไวห้ลากหลาย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข  (2545, ออนไลน์ ) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ  หมายถึง           
การแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์ทางสังคมจากสภาพแวดลอ้มตามความเป็นจริงใน
ทุกมิติ เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ทางสังคมกบัสภาพแวดลอ้มนั้น ๆ การวจิยัเชิงคุณภาพ
ให้ความสนใจกบัขอ้มูลดา้นความรู้สึกนึกคิดความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล มกัใช้
เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็น
ทางการเป็นวิธีการหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และเน้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความสร้าง
ขอ้สรุปแบบอุปนยั 
  พิสณุ ฟองศรี (2552, หน้า 30) กล่าวว่า การวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อสร้างสมมติฐานหรือ
สร้างทฤษฎีหรือข้อเท็จจริงใหม่ หรือต้องการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกับ
ลกัษณะของนามธรรม เช่น ความรู้สึก ค่านิยมและความเช่ือ เป็นต้น โดยเฉพาะในกรณีท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งไม่รู้หนงัสือ การศึกษาต ่า และตอ้งการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม 
 Crown (อ้างใน บุญชม ศรีสะอาดและ สุริทอง ศรีสะอาด, 2554, หน้า 44) กล่าวว่า      
การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการวิจยัท่ีแสดงผลการวิจยัท่ีพบและบรรยายผลเป็นเชิงพรรณนา เหตุการณ์ 
หรือรูปแบบพฤติกรรมรายบุคคล หรือกลุ่มคน โดยเนน้ไปท่ีเอกสารเฉพาะ หรือเนน้ไปเฉพาะคนท่ี
ท าการศึกษาส ารวจเท่านั้ น ไม่มีการอ้างอิงไปยงัประชากรกลุ่มท่ีใหญ่กว่า เช่น การศึกษาทาง
ประวติัศาสตร์ การศึกษารายกรณี การศึกษาวิจยัชนิดอ่ืน ๆ ท่ีอาศยัการสังเกตโดยผูว้ิจยัซ่ึงนกัวิจยั
ดา้นการศึกษาไดมี้การน าเทคนิคทางมนุษยวิทยาท่ีส ารวจกลุ่มต่าง ๆ ทางวฒันธรรม มาใช้ในการ
วจิยัทางการศึกษา 
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 แววดาว พรมเสน (2554, หน้า 97) กล่าวว่า การวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการวิจยัท่ีนักวิจยั
จะตอ้งลงไปศึกษาสังเกต ส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาโดยละเอียดทุกด้าน ในลกัษณะแบบเจาะลึก ใช้วิธี  
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในการเก็บรวบรวมข้อมูล         
การวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารวเิคราะห์เชิงเหตุผล ไม่ไดมุ้่งเก็บเป็นตวัเลข 
 สธญ ภู่คง (2555, ออนไลน์) กล่าววา่ การวจิยัเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทาง
สังคมจากสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ ซ่ึงให้ความส าคญักบัความเขา้ใจและการตีความจากขอ้มูล
ของผูว้จิยัตามการรับรู้ของบุคคลในปรากฏการณ์ท่ีศึกษา ไม่มีจุดประสงคใ์นการทดสอบสมมุติฐาน
และทฤษฎี ดงันั้น การรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพจึงใช้การสังเกต การสัมภาษณ์   
การวเิคราะห์เอกสารเป็นหลกั และใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา วิเคราะห์เน้ือหา และวเิคราะห์
แบบสร้างขอ้สรุป 
 เช่ียวชาญ  ภาระวงค์ (2556, ออนไลน์) กล่าววา่ การวิจยัเชิงคุณภาพ หมายถึง การใช้วิธี
การศึกษาหลาย ๆ  แบบ ซ่ึงรวมทั้ งแนวทางการศึกษาแบบตีความ และแนวทางการศึกษาเชิง
ธรรมชาติ ซ่ึงนกัวิจยัเชิงคุณภาพศึกษาส่ิงต่าง ๆ ตามธรรมชาติ โดยพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจ หรือ
ตีความปรากฏการณ์ตามการให้ความหมายของคนท่ีอยูใ่นท่ีนั้น ๆ การวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการ
รวมรวมขอ้มูลเชิงประจกัษห์ลาย ๆ แบบ ซ่ึงพรรณนา ช่วงเวลาท่ีเป็นกิจวตัรและช่วงเวลาท่ีมีปัญหา        
และความหมายในชีวติของคน  
 กล่าวโดยสรุป การวิจยัเชิงคุณภาพ หมายถึง การแสวงหาความรู้ จากปรากฏการณ์ทาง
สังคมจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยการใช้วิธีการศึกษาหลากหลาย ซ่ึงรวมทั้งแนวทาง
การศึกษาแบบตีความ การสังเกตส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาโดยละเอียดทุกดา้น ในลกัษณะแบบเจาะลึก  
และใช้วิธีการศึกษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเหตุผล 
 2.1.2 ข้ันตอนการวจัิยเชิงคุณภาพ  
  กระบวนการด าเนินงานวิจยัเชิงคุณภาพนั้นเป็นไปในเชิงบูรณาการ แมว้่าจะมีการ
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไวต้ามล าดับ ก่อน-หลัง ก็ตาม แต่เม่ือลงมือปฏิบติัจริงแล้ว การ
ท างานในขั้นตอนต่าง ๆ อาจจะเหล่ือมกนั หรือด าเนินไปพร้อม ๆ กนั หรือยอ้นกลบัไป-กลบัมาก็ได ้
รายละเอียดของขั้นตอนการวจิยัเชิงคุณภาพประกอบดว้ย (แววดาว พรมเสน, 2554, หนา้ 98) 
  1. การก าหนดปัญหาในการวิจยั ปัญหาท่ีใช้การวิจยัเชิงคุณภาพมี 2 ประเภท คือการ
วจิยัลกัษณะทัว่ไปของปรากฏการณ์ และการวิจยัลกัษณะเฉพาะเจาะจง ทั้งน้ีการศึกษาปรากฏการณ์
จะตอ้งเป็นการศึกษาท่ีมองรอบดา้นและค านึงถึงบริบท ของปรากฏการณ์นั้น ๆ 
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  2. การส ารวจวรรณกรรม ผูว้จิยั ตอ้งท าการส ารวจวรรณกรรมเพื่อทบทวนวา่มีผูใ้ดท า
วจิยัในหวัขอ้ท่ีศึกษาหรือไม่ เพื่อน ามาเป็นเคร่ืองมือ ในการก าหนดกรอบแนวคิด และสรุปแนวคิด
ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 
  3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัมีบทบาทส าคญัในการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต
บนัทึก สัมภาษณ์ ศึกษาเอกสาร และขอ้มูลท่ีเป็นบริบทในการวจิยัทั้งหมด ถือเป็นส่ิงส าคญัของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  เน่ืองจากผู ้วิจัยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเข้าไปมีส่วนร่วม            
ในเหตุการณ์  และใช้เทคนิคการสังเกตการณ์  การสัมภาษณ์  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความละเอียด
เก่ียวกบัโลกทศัน์ ความรู้สึก ค่านิยม ประวติั และคุณลกัษณะ 
  4. การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการจ าแนกและจดัระบบขอ้มูล
เพื่อตอบค าถามวา่ คืออะไร เป็นอยา่งไรและหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลแยกแยะปัจจยั เง่ือนไข เพื่อ
ทราบสาเหตุ ความสัมพนัธ์และกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
  กล่าวโดยสรุป ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้
ใหม่จากความรู้ยอ่ย ๆ ในระดบัล่างหรือระดบัรากเหงา้ ซ่ึงตอ้งศึกษาจากสภาพท่ีเกิดข้ึนตามความ
เป็นจริง และ ตอ้งใชเ้วลาเพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ อยา่งลุ่มลึก ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิง
คุณภาพ ท าใหเ้ราทราบสภาพความเป็นไปของบุคคลหรือองคก์รท่ีถูกศึกษาอยา่งลึกซ้ึง  
 2.1.3 การออกแบบการวจัิยเชิงคุณภาพ 
  สุภางค ์จนัทวานิช (2554, หน้า 10 ) กล่าวว่า การออกแบบการวิจยัเป็นกระบวนการ
ยอ้นกลบัไปมา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการออกแบบ โดย
ประเมินความนยัของจุดประสงค์ ทฤษฎี ค าถามการวิจยั วธีิการด าเนินการ ปัญหาความเท่ียงตรงท่ีมี
ต่อกันและกัน โมเดลปฏิกิริยาสัมพนัธ์น้ีเข้ากันได้กับค าจ ากัดความ ทั้งน้ีการออกแบบเป็นการ
จดัแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีควบคุมการท าหน้าท่ีของการศึกษาวิจยั มากกว่าท่ีจะเป็นแผนการท่ี
ก าหนดไวก่้อนแล้วส าหรับท่ีจะท าการศึกษา หรือว่าเป็นเพียงล าดับขั้นตอนในการด าเนินการ
ศึกษาวิจยันั้น เพราะฉะนั้น โมเดลน้ีจึงมีแนวคิดพื้นฐานอยูท่ี่การให้มโนทศัน์การออกแบบการวิจยั
วา่ ไดแ้ก่ โครงสร้างส าคญัและความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของการศึกษาวจิยั
และ ความนยัของแต่ละองคป์ระกอบท่ีมีต่อองคป์ระกอบอ่ืน ๆ 
  ทวีศกัด์ิ นพเกษร (2549, หน้า 45) กล่าวว่า การออกแบบการวิจยั หมายถึงการระบุ
ความมุ่งหมาย หลกัการและเหตุผล ระเบียบวิธีวิจยั เพื่อแสดงถึงคุณค่า และความเหมาะสมของงาน
ท่ีจะวิจัย รวมทั้ งความน่าเช่ือถือในตัวผู ้วิจ ัยและกระบวนการวิจัยด้วยการแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโจทยว์ิจยั และกรอบมโนทศัน์การวิจยั หรือกรอบทฤษฎี ซ่ึงใช้เป็นตวับอก
แนวทางในการออกแบบการวจิยั และกิจกรรมต่าง ๆ ในการวจิยัใหป้ระสบความส าเร็จ 
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  การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงสธญ ภู่คง (2555, ออนไลน์) สรุปได้ว่ามี 5 
องคป์ระกอบ องคป์ระกอบเหล่าน้ีมีลกัษณะเป็นไปตามประเด็นท่ีแต่ละส่วนตอ้งการพิจารณา คือ  
   1. วตัถุประสงค ์มีประเด็นท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 
    1.1 เป้าหมายส าคญัท่ีสุดของการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คืออะไร 
    1.2 การศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการท่ีจะอธิบาย ในประเด็นใดบา้ง และมนัจะมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบติัอะไรบา้ง 
    1.3 เพราะเหตุใดจึงตอ้งการท่ีจะท าการวิจยัน้ี และเพราะเหตุใดจึงมีความสนใจ
ท่ีจะทราบผลของการศึกษาท่ีออกมา 
    1.4 เพราะอะไร การศึกษาวจิยัน้ีจึงคุม้ค่าท่ีจะท า 
   2. กรอบแนวคิดของเน้ือหา มีประเด็นท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 
    2.1 เกิดอะไรข้ึนกบัปรากฏการณ์ท่ีก าลงัวางแผนจะศึกษา 
    2.2 มีทฤษฎีอะไร  ข้อค้นพบใดบ้างและกรอบแนวคิดใดท่ี เก่ียวข้องกับ
ปรากฏการณ์เหล่านั้นท่ีจะช้ีน าหรือใหข้อ้มูลความรู้แก่การวิจยันั้นได ้
    2.3 วรรณกรรมใดบา้ง การวิจยัเบ้ืองตน้และประสบการณ์ส่วนตวัใดบา้ง ท่ีจะ
น ามาใช ้
    2.4 องคป์ระกอบน้ีมีทฤษฎีอยูแ่ลว้ หรือนกัวิจยัก าลงัสร้างทฤษฎีเก่ียวกบับริบท
หรือประเด็นท่ีก าลงัศึกษา 
    2.5 ส าหรับทฤษฎีมีแหล่งส าคญัหลกัอยู ่4 ประการ คือ 
     2.5.1 ประสบการณ์ของนกัวจิยัเอง 
     2.5.2 ทฤษฎีและการวจิยัท่ีมีอยูเ่ดิม 
     2.5.3 ผลของการศึกษาน าร่อง หรือการวจิยัเบ้ืองตน้ท่ีนกัวจิยัไดท้  าไวแ้ลว้ 
     2.5.4 การทดลองความคิด 
   3. ค าถามการวจิยั มีประเด็นท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 
    3.1 ในการศึกษาคร้ังน้ี นกัวจิยัตอ้งการท่ีจะเขา้ใจส่ิงใดเป็นการเฉพาะ 
    3.2 นักวิจยัยงัไม่รู้อะไรบ้างในส่วนท่ีเก่ียวกับปรากฏการณ์ท่ีก าลงัศึกษาซ่ึง
ตอ้งการจะเรียนรู้ 
   4. วิธีการศึกษา  มีประเด็น ท่ีควรพิ จารณาองค์ประกอบของการออกแบบ 
ประกอบดว้ย 4 ส่วนส าคญั คือ 
    4.1 ความสัมพนัธ์ของการวจิยักบัประชาชนท่ีศึกษา 
    4.2 การเลือกสถานท่ีศึกษาและการเลือกตวัอยา่ง 
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    4.3 วธีิการเก็บขอ้มูล 
    4.4 เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีจะใช ้
   5. ความเท่ียงตรง มีประเด็นท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 
    5.1 ผูว้จิยัจะท าผดิพลาดไดอ้ยา่งไร 
    5.2 อะไรคือค าอธิบายการเลือกท่ีน่าจะเป็นความจริง และอะไรคือปัจจยัคุกคาม
ต่อความเท่ียงตรงท่ีมีต่อขอ้สรุปในการศึกษาและผู ้วจิยัจะจดัการกบัส่ิงเหล่านน้ีอยา่งไร 
    5.3 ข้อมูลท่ีมีจะสามารถเก็บรวบรวมมาได้ จะสนับสนุนหรือจะท้าทาย
ความคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยา่งไร 
 กล่าวโดยสรุป การออกแบบการวิจยั หมายถึง กระบวนการยอ้นกลบัไปมา ท่ีระบุความ
มุ่งหมาย หลกัการและเหตุผล ระเบียบวิธีวิจยัท่ีชัดเจน เพื่อแสดงถึงคุณค่า กระบวนการวิจยั และ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งโจทยว์ิจยั และกรอบมโนทศัน์ของการวิจยั หรือกรอบทฤษฎี 
ซ่ึงใช้เป็นตัวบอกแนวทางในการออกแบบการวิจยั และกิจกรรมต่าง ๆ ในการวิจยัให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 2.1.4 การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุล (2554, หนา้ 1-34) กล่าวว่า หลงัจากท่ีนกัวิจยัเชิงคุณภาพได้
วางแผนการวิจยัแล้ว ขั้นตอนต่อไปท่ีนักวิจยัจะลงมือด าเนินการก็คือการเก็บรวมรวมข้อมูล ใน
ขั้นตอนน้ีนักวิจยัต้องเร่ิมตน้ด้วยการพิจารณาว่า ขอ้มูลประเภทใดท่ีจะตอบค าถามในการวิจยัท่ี
ก าหนดไวไ้ด ้นกัวจิยัตอ้งตดัสินใจวา่จะจดัการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งไร  
  ทวศีกัด์ิ นพเกษร (2549, หนา้ 45) กล่าววา่ ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีนกัวจิยัเชิงคุณภาพจะจดัเก็บ
นั้นมีมากมายหลายประเภท เช่น ขอ้มูลจากแฟ้มประวติั ผูใ้ช้บริการ ขอ้มูลหน่วยงาน ขอ้มูลจาก
บนัทึกประวติัความเป็นมา ขอ้มูลจากเอกสารเชิงสารคดี ขอ้มูลจากเอกสารทางกฎหมาย ขอ้มูลจาก
ประวติัชีวิตส่วนบุคคล ขอ้มูลจากรูปภาพ ขอ้มูลจากเวบ็ไซด์ ขอ้มูลจากบทความ ขอ้มูลจากการ
ประชุมสัมมนา ขอ้มูลจากการสนทนา ตลอดจนขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีมีสภาพพร้อม
ใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ได้สะดวก ทั้งในด้านการจดัระบบกายภาพของข้อมูลให้สะดวกในการ
จดัเก็บใหป้ลอดภยั สะดวกแก่การคน้หา และจดักลุ่มขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์คน้หาความหมาย 
  การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีเนน้การเขา้ใจปรากฏการณ์การตีความหมาย 
หรือส่ิงท่ีต้องการศึกษาด้วยวิธีการศึกษาและเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลาย โดยมี
เคร่ืองมือท่ีส าคญั คือ ผูว้ิจยั การวิจยัน้ีมีการออกแบบท่ียืดหยุ่น การวิเคราะห์ขอ้มูลและการเก็บ
ข้อมูลเป็นกระบวนการท่ีสามารถด าเนินไปพร้อมกันในภาคสนาม การวิเคราะห์เร่ิมจากการ
พิจารณาขอ้มูลเชิงประจกัษ์จนมองเห็นมโนทศัน์หรือแนว  คิดท่ีมีความหมาย จากขอ้มูลและเห็น
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ความเช่ือมโยงของข้อมูลจนสามารถสรุปเป็นค าอธิบาย แนวคิด หรือทฤษฎีเพื่อท าความเข้าใจ
ความหมายตามปรากฏการณ์ในทศันะของผูท่ี้ถูกศึกษา โดยมีจุดยืนอยูบ่นบริบทของปรากฏการณ์
หรือของผูท่ี้ถูกศึกษาเหล่านั้ น แต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุดขั้นตอนหน่ึงในการวิจัย        
เชิงคุณภาพคือ การเก็บขอ้มูลให้ไดค้รอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการศึกษามากท่ีสุดและน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
ซ่ึง ณรงคศ์กัด์ิ บุณยมาลิก (ม.ป.ป.) ไดน้ าเสนอเทคนิควธีิการเก็บขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ ไวด้งัน้ี  
  1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
   การใช้ประสาทสัมผสัอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างพร้อมกนัในการรวบรวม 
ขอ้มูลโดยตอ้งเขา้ไปอยูแ่ละปฏิบติัตนให้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตอ้งการ ศึกษาการสังเกตตอ้ง
แยกท่ีสังเกตกบัส่ิงท่ีเป็นประสบการณ์ในอดีต เฉพาะความคุน้เคยท าให้มองเห็นภาพ แมจ้ะไม่ตอ้ง
ไปศึกษาจริงๆ แต่ความคุน้เคย ท าให้เราละเลยขอ้มูลส าคญับางประการไป บางคร้ังจะเกิดความ
ล าเอียง และเอาส่ิงท่ีรับรู้จากประสบการณ์มาเขียนไม่ไดเ้กิดจากการสังเกตจริง ๆ  
  2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
   การวจิยัเชิงคุณภาพนั้นผูว้จิยัจะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงนกัวจิยัใช้
ภาษาในการส่ือสาร พูดคุย หรือท่ีเรียกว่าการสัมภาษณ์ โดยในการเก็บขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล
ขอ้เท็จจริง ข้อมูลความคิดเห็นและเจตคติ รูปแบบการสัมภาษณ์นั้นมีตั้ งแต่การสัมภาษณ์ท่ีเป็น
ทางการ มีค าถามท่ีมีโครงสร้างและก่ึงโครงสร้าง การพูดคุยอย่างเป็นกนัเองเพื่อคน้หาความหมาย 
ความจริงจากผูใ้ห้สัมภาษณ์หรือท่ี เรียกวา่ “การสัมภาษณ์เชิงลึก” ซ่ึงเป็นวธีิการรวบรวมขอ้มูลโดย
ไม่ใช้แบบสอบถาม จะมีแนวของขอ้ค าถามให้ผูส้ัมภาษณ์เป็นผูส้อบถามผูใ้ห้สัมภาษณ์ในลกัษณะ
การเจาะลึก และตอ้งอาศยัความสามารถพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ในการคน้หารายละเอียดในประเด็น  
ท่ีศึกษาอย่างลึกซ้ึง ซ่ึงการสัมภาษณ์เชิงลึกมักจะศึกษาในประชากรกลุ่มเล็ก ๆ เช่น ผูบ้ริหาร 
นกัการเมือง ผูน้ าทางวิชาการ ผูน้ าทอ้งถ่ิน ปราชญ์ชาวบา้น เป็นตน้ โดยตอ้งการให้ผูถู้กสัมภาษณ์
แสดงความคิดเห็น ให้ค  าอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัความส าคญัของเร่ืองและสถานการณ์ตลอดจน
ความเช่ือ ความหมายต่าง ๆ อยา่งลึกซ้ึง สอดคลอ้งกบั กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุล (2554, หนา้ 12-13) 
ท่ีกล่าววา่ การสัมภาษณ์ คือการสนทนากนัอยา่งมีทิศทาง จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์โดยทัว่ไปก็
คือการท าความเขา้ใจบุคคลท่ีนักวิจยัสัมภาษณ์ในดา้นมุมต่าง ๆ ของเขา การสัมภาษณ์ท่ีท าไดผ้ล
ดังท่ีนักวิจยัประสงค์ ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีประสิทธิผลอย่างสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจยัเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ท าให้นักวิจยัเชิงคุณภาพมีโอกาสในการ
เรียนรู้และเขา้ใจในเร่ืองราว ประสบการณ์ พฤติกรรม ความรู้สึก และความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ ของ
บุคคลท่ีนกัวิจยัจะไม่มีทางล่วงรู้ไดจ้ากการเพียงสังเกตอยูห่่าง ๆ ยิ่งไปกวา่นั้น การสัมภาษณ์ยงัช่วย
ใหน้กัวจิยัสามารถประเมินลึกซ้ึงไปถึงการรับรู้ของบุคคลวา่มีความส าคญัต่อบุคคลผูน้ั้นอยา่งไร 
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   สธญ ภู่คง (2555, ออนไลน์) กล่าววา่ การสัมภาษณ์เชิงลึกตอ้งอาศยัความไวว้างใจ
จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูส้ัมภาษณ์จ าเป็นตอ้งซักถามบาง
ประเด็นอยา่งลึกซ้ึง และยิ่งหากเป็นประเด็นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองละเอียดอ่อนก็ยิ่งตอ้งการความไวว้างใจ
มากข้ึน ดงันั้น ผูส้ัมภาษณ์จึงควรระมดัระวงัตั้งแต่การแนะน าตวั แนะน าโครงการวิจยั อธิบายให้
เห็นถึงความส าคญัของขอ้มูลท่ีจะได้จากผูใ้ห้สัมภาษณ์  เช่น ย  ้าว่าหากไม่ได้ขอ้มูลแล้ว งานวิจยั
ดงักล่าว     ก็ไม่อาจลุล่วงได ้ย  ้าถึงการรักษาความลบัของขอ้มูลว่าจะไม่มีการเปิดเผย หรือโยงใย
ขอ้มูลกบัตวัผูใ้ห้ขอ้มูลอยา่งเด็ดขาด และท่ีส าคญัท่ีสุดอธิบายให้ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ตระหนกัวา่ หากเขา
รู้สึกไม่สบายใจ หรือเปล่ียนใจจะขอยกเลิกการให้ข้อมูลได้ทุกเม่ือ  นอกจากน้ีบุคลิกภาพ 
กิริยามารยาท   การแต่งกาย ตลอดจนถอ้ยค าและน ้ าเสียง ระยะเวลาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ ไม่ควร
นานเกินไปจนเกิดความเบ่ือหน่ายทั้งผูถ้ามและผูต้อบ ดงันั้น ผูส้ัมภาษณ์จึงควรซกัถามประเด็นต่าง 
ๆ ตามแนวค าถามให้ครบถ้วนภายในเวลาอนัสมควร  และการบันทึกเสียงเป็นส่ิงท่ีช่วยได้มาก 
ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ลว้นเป็นปัจจยัส าคญัในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
   Flick (อ้างใน  สธญ  ภู่คง, 2555, ออนไลน์ ) ก ล่าวว่า การสนทนาก ลุ่ม  คือ           
การอภิปรายภายในกรอบท่ีผูด้  าเนินการเป็นผูก้  าหนดเพื่อให้ตอบสนองวตัถุประสงคน์ัน่เอง แต่เดิม
การสนทนากลุ่มเป็นท่ีนิยมกันในแวดวงการวิจยัตลาด ต่อมานักสังคมศาสตร์ได้น ามาใช้เพื่อ       
การวิจยัทางสังคมศาสตร์ แมว้่าจะไม่คาดหวงัว่ากลุ่มผูร่้วมสนทนาจะเป็นตวัแทนทางสถิติของ
ประชากรท่ีต้องการศึกษา แต่โดยทัว่ไปควรจดัการสนทนากลุ่มมากกว่า 1 กลุ่มส าหรับงานวิจยั 
หน่ึง ๆ เพื่อลดอตัราเส่ียงอนัเน่ืองจากกลุ่มผูร่้วมสนทนานั้นอาจมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจาก
ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาโดยไม่คาดคิด การสนทนากลุ่ม เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนา
กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมีผูด้  าเนินการสนทนา เป็นผูค้อยจุดประเด็นใน
การสนทนาเพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงประเด็น หรือแนวทางการสนทนาอย่าง
กวา้งขวางละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผูเ้ข้าร่วมการสนทนาในแต่ละกลุ่ม ประมาณ 6-10 คน ซ่ึงมาจาก
ประชากรเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 กล่าวโดยสรุป การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การศึกษาปัจจัยท่ีเน้นการเข้าใจ
ปรากฏการณ์การตีความหมาย หรือส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาดว้ยวิธีการศึกษาและเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลท่ีหลากหลาย โดยมีเคร่ืองมือท่ีส าคญั คือ ผูว้ิจยั มีการออกแบบท่ียืดหยุน่ การวิเคราะห์ขอ้มูล
และการเก็บขอ้มูลเป็นกระบวนการท่ีสามารถด าเนินไปพร้อมกนัในภาคสนาม การวเิคราะห์เร่ิมจาก
การพิจารณาขอ้มูลเชิงประจกัษจ์นมองเห็นมโนทศัน์หรือแนว คิดท่ีมีความหมาย จากขอ้มูลและเห็น
ความเช่ือมโยงของข้อมูลจนสามารถสรุปเป็นค าอธิบาย  แนวคิด หรือทฤษฎีเพื่อท าความเข้าใจ    
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โดยมีจุดยนือยูบ่นบริบทของปรากฏการณ์หรือของผูท่ี้ถูกศึกษาเหล่านั้น แต่อยา่งไรก็ตามขั้นตอนท่ี
ส าคญัท่ีสุดขั้นตอนหน่ึงในการวจิยัเชิงคุณภาพคือ การเก็บขอ้มูลให้ไดค้รอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา
มากท่ีสุด 
 2.1.5 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
  ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2538, หนา้ 250) กล่าววา่ การวเิคราะห์ขอ้มูลในการ
วิจยัเชิงคุณภาพอาจใช้หรือไม่ใช้สถิติก็ได้ แต่ลกัษณะส าคญัคือการตีความขอ้มูลท่ีได้พรรณนา           
การตีความหรือการหาความหมายข้อมูลน้ีใช้หลักตรรกวิทยา โดยวิธีการอุปมาน เป็นส าคัญ       
และตอ้งอาศยัความรู้เชิงทฤษฎีของผูว้ิจยัประกอบดว้ย ซ่ึง เช่ียวชาญ ภาระวงค์ (2556) ไดอ้ธิบาย
การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  1. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสังเคราะห์เน้ือหา 
  2. กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ นักวิจัยต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลอดในทุกขั้นตอน    
ของการวิจยั และต้องวิเคราะห์ยอ้นกลับไปกลับมาหลายคร้ังจนกว่าจะได้ส่ิงท่ีต้องการศึกษา 
ครบถว้น จนสามารถน าเสนอผลการวจิยันั้นได ้
  3. ขอ้มูลจากการระดมสมอง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพโดยวเิคราะห์ในเชิงเน้ือหา 
 กล่ าวโดยส รุป  ก ารวิ เคราะห์ ข้อ มูล เชิ ง คุณ ภาพ  นับ เป็นขั้ น ตอน ท่ีส าคัญ ใน
กระบวนการวิจยั วิธีการหลกัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการสร้างขอ้สรุปจาก
การศึกษาจากขอ้มูลจ านวนหน่ึง ซ่ึงมกัไม่ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ หรือถา้ใชส้ถิติก็ไม่ไดถื้อวา่สถิติ
เป็นวิธีการวเิคราะห์หลกั แต่จะถือเป็นขอ้มูลเสริมในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพนั้น ผูว้ิเคราะห์
ขอ้มูลนบัเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัยิ่ง และควรมีความรอบรู้ในเร่ืองแนวคิด ทฤษฎีอยา่งกวา้งขวาง มี
ความเป็นสหวิทยากรอยู่ในตวัเอง มีความสามารถทางภาษา สามารถเช่ือมโยงขอ้ความ และสร้าง
ขอ้สรุปเป็นกรอบแนวคิดและตีความหมายของขอ้มูลไดห้ลาย ๆ แบบ 

 2.1.6 การเขียนรายงานการวจัิยเชิงคุณภาพ 
  เอ้ือมพร หลินเจริญ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัจะน ามาเขียนรายงาน 
นกัวิจยัจะเร่ิมตน้ดว้ยการค านึงถึง วตัถุประสงคข์องการศึกษา การก าหนดวตัถุประสงค์ ตอ้งควบคู่
ไปกับการเข้าใจผู ้อ่านในเร่ืองการเผยแพร่ข้อมูลการวิจัยด้วยข้อเขียน ลักษณะของผู ้อ่านมี
ความส าคัญแก่ผู ้เขียนเหมือน ๆ กับลักษณะของผู ้ฟังท่ีมีความส าคัญแก่ผูน้ าเสนอด้วยค าพูด           
ถ้านักวิจยัตอ้งการท่ีเขา้ถึงผูอ่้านท่ีตั้ งใจไว ้รายงานวิจยัจะต้องพูดในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม  
หรือถ้าต้องการจะเข้าถึงกลุ่มทั่ว ๆ ไปท่ีกวา้งกว่าเดิม นักวิจยัก็จะต้องมุ่งให้เข้าถึงความสนใจ     
ของกลุ่มคนเหล่านั้นกล่าวโดยทัว่ ๆ ไป รายงานอาจแบ่งไดเ้ป็นหลายส่วน แต่ละส่วนบอกอะไร
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บางอยา่งท่ีส าคญัแก่ผูอ่้าน ทั้งน้ี เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจส่ิงท่ีนกัวิจยัไดก้ล่าวไวอ้ยา่งเต็มท่ี โดยหลกัการ
แลว้ส่วนประกอบเหล่าน้ีประกอบกนัข้ึนเป็นโครงร่างหรือโครงสร้าง สนบัสนุนรายงาน ท่ีแสดง
ล าดับของรายงานการวิจัย หัวขอ้ในรายงานการวิจยัประกอบกันเป็นเค้าโครง ซ่ึงเป็นป้ายบอก
สัญญาณแก่ผูอ่้าน หวัขอ้ในรายงานอาจแบ่งตามเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นระดบั
ของความส าคญั 
 รายงานการวิจยัทุกประเภทจ าเป็นตอ้งมีหลาย ๆ ตอน แต่ไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งตั้งช่ือเฉพาะ
ว่าอะไร ซ่ึงโดยทัว่ไปรายงานการวิจยัเชิงคุณภาพประกอบด้วยหัวขอ้ใหญ่ ๆ หรือตอนส าคญั ๆ 
ตามท่ี ณรงคศ์กัด์ิ บุณยมาลิก (ม.ป.ป.) กล่าวไวด้งัน้ี 
  1. ช่ือเร่ือง โดยปกติจะอยู่ท่ีหน้าปก (พร้อมด้วยช่ือของผูว้ิจยั) และอยู่ท่ีดา้นบนของ
หนา้บทคดัยอ่ 
  2. บทคดัยอ่ การบรรยายรายงานทั้งหมดโดยสรุป 
  3. บทน า ไดแ้ก่ ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา ค าถามหลกัการวิจยั ค าศพัท์ส าคญั 
และเป้าหมายของการวจิยั 
  4. การทบทวนวรรณกรรม ไดแ้ก่ การตรวจสอบหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
วจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัหวัขอ้ของรายงานการวจิยัอยา่งละเอียด 
  5. วิธีการวิจยั บรรยายวิธีการท่ีนักวิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลอย่าง
ละเอียด 
  6. ขอ้คน้พบหรือผลการศึกษา การเสนอขอ้มูลท่ีไดค้น้พบในระหวา่งกระบวนการวจิยั 
  7. สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ได้แก่ การตรวจสอบขอ้คน้พบเหล่านั้นและ
การพิจารณาวา่มนัส่งผลต่อกลุ่ม ต่อชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งไร 
  8. การอา้งอิง หมายเหตุ และ/หรือ ภาคผนวก ได้แก่ หลกัฐานท่ีสนับสนุนรายงาน  
การวจิยั 
 กล่าวโดยสรุป การวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการค้นหาความจริง จากปรากฏการณ์ทาง
สังคม สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีหลากหลาย การศึกษาเอกสาร 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี การสังเกต การสัมภาษณ์และการจดักลุ่มสนทนา Focus Group Discussion 
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุด ในการวจิยัเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีการจะไดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพนั้นผูว้จิยัจะตอ้งมี
ความรู้ความสามารถใจการท าวิจยัเป็นอยา่งดีดว้ย เพื่อให้การเก็บขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลมี
ความถูกตอ้งเพราะการวิจยัเชิงคุณภาพไม่ใช้ตวัเลขในการวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการสร้างความรู้
ใหม่จากความรู้ยอ่ย ๆ ในระดบัล่างหรือระดบัรากเหงา้ ซ่ึงตอ้งศึกษาจากสภาพท่ีเกิดข้ึนตามความ
เป็นจริง และ ตอ้งใชเ้วลาเพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ อยา่งลุ่มลึก ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิง
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คุณภาพ ท าให้เราทราบสภาพความเป็นไปของบุคคลหรือองคก์รท่ีถูกศึกษาอยา่งลึกซ้ึง และวิธีการ
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการสร้างขอ้สรุปจากการศึกษาจากขอ้มูลจ านวนหน่ึง ซ่ึง
มกัไม่ใช้สถิติในการวิเคราะห์หรือถา้ใช้สถิติก็ไม่ไดถื้อว่าสถิติเป็นวิธีการวิเคราะห์หลกั แต่จะถือ
เป็นขอ้มูลเสริมในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพนั้น ผูว้ิเคราะห์ขอ้มูลนบัเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัยิ่ง 
และควรมีความรอบรู้ในเร่ืองแนวคิด ทฤษฎีอย่างกวา้งขวาง สามารถเช่ือมโยงขอ้ความ และเขียน
รายงานการวจิยัไดเ้ป็นล าดบัขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง ตามรูปแบบการเขียนรายงานการวจิยั 

 

2.2 หลกัการ แนวคดิการบริหารการพฒันา 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
  การบริหาร ส่วนมากจะใช้กบัการบริหารกิจการสาธารณะหรือการบริหารราชการ   
เราจึงเรียกผูท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในหน่วยงานราชการว่า "ผูบ้ริหาร" ซ่ึงไดมี้ผูใ้ห้ค  าจ  ากดั
ความหมายของ "การบริหาร" ดงัต่อไปน้ี  
  นรินทร์ ภาระศรี (2551, หน้า 1) กล่าวว่า การบริหาร คือ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคล
ตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์บุคคลร่วมกนัก าหนด โดยใช้
กระบวนการอยา่งมีระเบียบและใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า  
  ประภาพรรณ รักเล้ียง (2556, หนา้ 2) กล่าววา่ การบริหาร คือ การใชศ้าสตร์และศิลป์
ในการเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบตามกระบวนการบริหารให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  สุนทร โคตรบรรเทา (2551, หน้า 3) กล่าววา่ การบริหาร คือ กระบวนการท างานกบั
คนและโดยคน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดขององคก์ร  
  Herbert A. Simon (อา้งใน จอมพงศ ์มงคลวนิช, 2554, หนา้ 28) การบริหาร หมายถึง 
กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือหลายอยา่ง  
  Dejon (อ้ างใน ศิ ริพงษ์  เศาภายน, 2551, หน้ า 13) และวิ โรจน์  สารรัตนะ (2542, หน้ า 3)                   
ได้ให้ความหมายสอดคล้องกันว่า การบริหารเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้วตัถุประสงค์ประสบ
ความส าเร็จโดยผา่นทางบุคคลและการใช้ทรัพยากรอ่ืน กระบวนการดงักล่าวรวมถึงองคป์ระกอบ
ของการบริหารอนัได้แก่ การก าหนดวตัถุประสงค์ การวางแผน การจดัองค์การ ก าหนดนโยบาย 
การบริการ และการควบคุม 



18 

  กล่าวโดยสรุป การบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้
ร่วมกัน โดยอาศยักระบวนการ ทรัพยากร และองค์ประกอบของการบริหารได้แก่ การก าหนด
วตัถุประสงค ์การวางแผน การจดัการองคก์ร การก าหนดนโยบายการบริหาร และการควบคุม 
  การบริหารการศึกษาเป็นประบวนการท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการศึกษาของสังคม 
หากสถานศึกษามีความสามารถจะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ย่อมส่งผล
ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ (นงลักษณ์ เรือนทอง, 2550, หน้า 50) ดังนั้ นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของทฤษฎีและหลกัการบริหาร เพื่อจะไดน้ าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์และส่ิงแวดล้อม จึงพูดได้ว่าผูบ้ริหารท่ี
ประสบความส าเร็จ คือ ผูท่ี้สามารถประยุกต์เอาศาสตร์การบริหารไปใช้ได้อย่างมีศิลปะนั่นเอง 
เน่ืองจากการศึกษาเป็นกิจการท่ีมุ่งประโยชน์สาธารณะ และจดัเป็นส่วนงานของทางราชการ จึงใช้
เรียกช่ือผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าววา่ "ผูบ้ริหารการศึกษา" หากปฏิบติังานเป็นหวัหนา้ในสถานศึกษา 
เรียกวา่ "ผูบ้ริหารสถานศึกษา" มีผูใ้หค้วามหมายของการบริหารการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
  ประภาพรรณ รักเล้ียง (2556, หน้า 25) ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษา  คือ 
กระบวนการท างานดว้ยบุคคลและทรัพยากรในการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนและสังคมมี
ความเจริญงอกงามโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก  การอบรม  การสืบสวน  ทางวฒันธรรม           
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
   เกษม วฒันชัย (2546, หน้า 28) ได้กล่าวว่า ความเป็นผูบ้ริหารการศึกษา ในระบบ
การศึกษาใหม่มีการเปล่ียนแปลงมาก มีความเช่ือถือมัน่ใจ ให้ครู นกัเรียน และผูป้กครอง มัน่ใจใน
อาชีพผูบ้ริหาร เพราะผูบ้ริหารจะเป็นผูข้บัเคล่ือนการใชท้รัพยากรของชาติมาใส่ในระบบการศึกษา 
และใหผ้ลผลิตทางการศึกษาตามท่ีเราตอ้งการ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  
  สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ (2557, หน้า 12) ได้กล่าวถึง ความหมายของการบริหาร
สถานศึกษาวา่ หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา โดยมีการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ มีการสั่งการ ควบคุม และจดัการ เพื่อใชท้รัพยากรทางการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  สุธี ชินชัย (2546, หน้า 8) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกลุ่ม
บุคคลร่วมมือกันด าเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกในสังคมทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ เพื่อให้บุคคลดงักล่าวเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคมโดยกระบวนการ
ต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นระเบียบแบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผน ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
หน้าท่ีหลกัของผูบ้ริหารก็คือ การประสานงานให้บุคคลต่าง ๆ ปฏิบติังานไปดว้ยดีและบ ารุงรักษา
หน่วยงานใหด้ ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงและมีความเจริญกา้วหนา้ยิง่ ๆ ข้ึนไป 
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  สั น ติ  บุ ญ ภิ รมย์  (2552, หน้ า  53) ก ล่ าวว่ า  การบ ริห ารก าร ศึกษ า  หมาย ถึ ง                  
การด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ตามรูปแบบของการศึกษาประเภท
ต่าง ๆ เพื่อใหมี้ความเจริญงอกงามสู่วตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศโดยส่วนรวม 
  กล่าวโดยสรุป การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าใหบุ้คคล
หลายฝ่ายร่วมมือกันประกอบภารกิจของสถานศึกษาในการท่ีจะช่วยให้การบริหารการศึกษา   
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้ ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการศึกษา         
เป็นอย่างดี การด าเนินงานหรือพฒันาองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ผูบ้ริหารในฐานะผูน้ า
ขององค์กรก็เป็นส่วนส าคญัหน่ึงในการสร้างความพอใจ สร้างขวญัก าลงัใจ และสร้างองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ การศึกษาคุณลักษณะของผูน้ าจึงเป็นการค้นหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้    
ประสบความส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 2.2.2 ความหมาย การบริหารการพฒันา 
  การบริหารการพฒันาไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
   บุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการผลักดันในเร่ืองการบริหารการพัฒนามากคือ 
George F. Gantt (อา้งใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2551, หน้า 4-5) โดยเขาเป็นคนแรกท่ีเขียนหนังสือ
เก่ียวกบัการบริหารการพฒันา (Development Administration) ข้ึนมาจากประสบการณ์ของเขาเองท่ี
เคยท างานอยู่กบัมูลนิธิฟอร์ดมาถึง 16 ปี โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะบริหารกิจการต่าง ๆ โดยมีแผน 
และโครงการรองรับ และสนใจเก่ียวกบัตวัแปรภายนอกประเทศมากข้ึนและเขาสนใจศึกษาเฉพาะ
การพฒันา และเน้นการประยุกต์ความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั การบริหารการพฒันาจะบรรลุผล
ตามท่ีก าหนดไดจ้ะตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปน้ี คือ 
   1. มีคณะกรรมการท าหน้าท่ีเก่ียวกับการวางแผน  เพื่อประสานงานระหว่าง
กระทรวงท่ีรับผดิชอบในการพฒันา 
   2. ตอ้งมีการแปลงนโยบายเป็นแผน และโครงการ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 
   3. ควรมีหลายหน่วยงานร่วมกนัพฒันา เช่น ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
   4. ควรมีการกระจายอ านาจและมอบอ านาจในหน่วยงาน 
   5. ตอ้งปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหาร เพื่อใหก้ารกระจายอ านาจบรรลุผล 
   6. ต้องมีหน่วยงานทางด้านวิชาการมาสนับสนุนด้านวิจัย การฝึกอบรม  และ
ตอ้งการความร่วมมือจากประชาชน 
   7. กระทรวงท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาจะต้องมีสมรรถนะทางการบริหาร เช่น         
รู้เร่ืองการวางแผน การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ ฯลฯ 
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  Edward W. Weidner (อา้งใน สมพร ขุนเพชร, ม.ป.ป., หน้า 31) ไดเ้สนอแนวคิดการ
บริหารการพัฒนาว่าเป็น  การวางแผนเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีก าหนด              
ซ่ึงจะกระท าโดยมีการเปล่ียนแปลงในระบบสังคมนั้น ๆ มีลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี  
  1. การเจริญเติบโต คือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระดบัการกระท าหรือเกิดข้ึนจาก 
ผลลพัธ์ ของระบบดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนาด คุณสมบติัและปริมาณ  
  2. การเปล่ียนแปลงระบบ การกระท า 
  3. การวางแผนหรือจุดมุ่งหมายในการเปล่ียนแปลง โดยปกติแล้วจุดมุ่งหมายของ
ประเทศท่ีก าลงัพฒันา คือความทนัสมยั การสร้างชาติ และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
  Fred W. Riggs (อา้งใน อติสันต์ิ ภูวพิพฒันวงศ์, ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวว่า การบริหารการ
พฒันาจะสมบูรณ์ได้นั้น จะตอ้งค านึงถึงสมรรถนะของการบริหาร คือ ตอ้งท าให้เขม้แข็งข้ึนด้วย 
และเม่ือการบริหารงานมีสมรรถนะเพิ่มมากข้ึน ก็จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้การพฒันาบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ด ้ครอบคลุมเร่ืองการพฒันาการบริหารหรือเพิ่มพูนสมรรถนะของระบบ
บริหารดว้ย 
  Hun Been Lee (อา้งใน ลินจง มากเพ็ง, 2555, หน้า 9) กล่าววา่ การบริหารการพฒันา     
เป็นการเพิ่มสมรรถนะของระบบบริหารท่ีจะรับมืออย่างไม่หยุดย ั้งกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางในการพฒันาความกา้วหน้าดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 
  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551, หน้า 18) กล่าวว่า การบริหารการพฒันา เป็นแนวทาง  
หรือวิธีการหน่ึงของการบริหารจดัการของหน่วยงานภาครัฐท่ีน ามาใชใ้นการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมพัฒนารวมทั้ งการพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารภายในของหน่วยงานของรัฐและ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เช่น โครงสร้าง อ านาจหนา้ท่ี กระบวนการ และบุคคล โดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม
ดว้ย ทั้งน้ี มีจุดหมายปลายทางเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของประเทศชาติและประชาชนไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน 
  สมพร ขุนเพชร (ม.ป.ป., หน้า 34) ได้กล่าวว่า การบริหารการพฒันานั้น ข้ึนอยู่กับ
กลุ่มชนชั้นน าและผูท่ี้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายท่ีจะเลือกวิถีทางออกของการพฒันาประเทศ 
ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มกัจะเป็นรูปของการบริหารการพฒันาชนิดแรก ทั้งน้ีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลลพัธ์
ในระยะเวลาท่ีสั้น และแนวโนม้ท่ีเป็นท่ีน่าสังเกตคือในการมุ่งพฒันาประเทศนั้น หน่วยงานราชการ
ตอ้งการวิธีการเปล่ียนแปลงโดยไม่มีแผนหรือการเปล่ียนแปลงท่ีมีแผนแต่ไม่มีการเปล่ียนแปลง
ระบบมากนกั 
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  กล่าวโดยสรุป การบริหารการพฒันา หมายถึง แนวทาง วิธีการในการบริหารโดย
อาศยัการก าหนดนโยบาย วางแผน เพื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ และความตอ้งการแสดงให้เห็น
ถึงข้อ แตกต่างท่ีส าคญัของการบริหารท่ีเน้นการสนับสนุน และการจดัการส าหรับงานพฒันา       
กับการบริหารท่ีเน้นในเร่ืองกฎหมายและความเป็นระเบียบ แนวทางหรือวิธีการหน่ึงของการ
บริหารจดัการของหน่วยงานภาครัฐท่ีน ามาใช้ในการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมพฒันารวมทั้ง
การพฒันาหรือปรับปรุงการบริหารภายในของหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และเป็นการ
บริหารการพฒันาใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ 
 2.2.3 ความส าคัญของการบริหารการพฒันา  
  ในทุกภาคส่วนจ าเป็นต้องมีการบริหารการพฒันา และเป็นธรรมดาท่ีการบริหาร
ภาครัฐย่อมมีได้หลายวิธีการหรือหลายแนวทาง เช่น การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี การบริหาร
แบบยัง่ยืน และการบริหารการพฒันา เป็นตน้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2555 หน้า 21-22) ไดก้ล่าวถึง
ความส าคญัของการบริหารการพฒันาวา่มี ดงัน้ี 
   1. เป็นวิธีการหรือแนวทางหน่ึงของการบริหารภาครัฐซ่ึงหน่วยงานของรัฐหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐน ามาใชเ้พื่อช่วยอ านวยความสะดวกและใหบ้ริการประชาชนเท่านั้น แต่การบริหาร
การพฒันายงัมีความส าคญัในลกัษณะท่ีมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการได ้
   2. เป็นระบบ  
   3. เป็นวชิาการ  
   4. มีทิศทางท่ีชดัเจน  
   5. มีความครอบคลุมครบถ้วนทั้งการบริหารเพื่อการพฒันาและการพฒันาการ
บริหารเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม 
   6. ช่วยเพิ่มความมัน่ใจแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐในการปฏิบติัราชการอีกดว้ย  
  ความส าคญัของการบริหารการพฒันาดงักล่าวน้ี จะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หน้าท่ีของรัฐ และในท่ีสุด จะมีส่วนท าให้
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างมัง่คง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (สมพร ขุนเพชร,  ม.ป.ป.,  หน้า 15)    
โดยผูบ้ริหารระดับสูงและท่ีปรึกษาจะต้องให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงและพิจารณา          
วา่การพฒันาตอ้งเน้นท่ีวฒันธรรมองคก์ร ค่านิยม และทศันคติของบุคคลในองคก์ร ซ่ึงการพฒันา
ตอ้งกระท าเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ พฒันา
ความสามารถของบุคคล และขจดัความขดัแยง้ในองคก์ร 
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 2.2.4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการพฒันาการบริหาร  
  เป็นท่ียอมรับกันอยู่แล้วว่าระบบบริหารมิได้เป็นระบบปิด ดังนั้ นมีปัจจยัอยู่เป็น
จ านวนมากท่ีท าให้ระบบบริหารเปล่ียนแปลงไป ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลส าคญัมากต่อการบริหารงาน
นั้น (สมพร ขนุเพชร, ม.ป.ป. หนา้, 29) ไดเ้สนอมา 3 ปัจจยั ดงัน้ี  
   1. ปัจจยัในดา้นการเมือง ในการพฒันาสังคม รัฐบาลจะเป็นแกนน าส าคญั ดงันั้น
ระบบบริหารจึงเป็นระบบท่ีจะท าให้เกิดการพฒันาข้ึน ดงันั้นเม่ือใดท่ีอ านาจของระบบราชการและ
อ านาจระบบการปกครองท่ีมาจากการเลือกตั้งไม่สมดุลกนั การพฒันาการบริหารจะเกิดข้ึนไดย้าก 
เช่น ถา้อ านาจของระบบราชการอ่อนลง ผูน้ าการปกครองท่ีมาจากการเลือกตั้งก็สามารถท่ีใชร้ะบบ
อุปถมัภใ์นการบริหารงานในทุกระดบั การบริหารงานก็ยากท่ีจะไดรั้บการพฒันา ในทางตรงขา้มถา้
ระบบราชการมีอ านาจมากกว่าระบบการปกครองท่ีมาจากการเลือกตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็น
ขา้ราชการประจ า การบริหารงานอาจจะมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงบา้งในเร่ืองท่ีไม่ส าคญั แต่ใน
เร่ืองท่ีส าคญัเกิดข้ึนไดย้าก เพราะว่าขา้ราชการประจ าระดบัสูงจะมุ่งรักษาผลประโยชน์ของตนใน
การอยูใ่นต าแหน่ง (การเมือง) มากกวา่จะสนใจในเร่ืองการบริหารงาน  
   2. ปัจจยัในดา้นเศรษฐกิจ ในการท างานของขา้ราชการนั้นส่ิงท่ีตอ้งการมากท่ีสุด
คือส่ิงตอบแทน ท่ีท าให้เขาสามารถท่ีจะอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขในสังคม การน าเอาระบบเงินเดือนเขา้
มาใช้นั้น ถือว่าเงินเดือนจะเป็นค่าตอบแทนท่ีสมควรแก่ผูท่ี้ท  างาน การท่ีจะท าเช่นน้ีไดต้อ้งอาศยั
ระบบเศรษฐกิจท่ีจะสนับสนุนให้มีทรัพยากรต่าง ๆ ในด้านการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การเงินให้เพียงพอต่อการครองชีพของขา้ราชการ ซ่ึงนับวนัจะเพิ่มมากข้ึนทุกทีเน่ืองจากรัฐบาล
ขยายกิจกรรมบริการแก่ประชาชนมากข้ึน นอกจากน้ียงัท าให้เกิดรัฐวิสาหกิจข้ึนมาเพื่อเป็นช่องทาง
หาผลประโยชน์  เพราะว่าการควบคุมท าได้ล าบาก  ผลจึงท าให้การพัฒนาในด้านการเมือง            
การเศรษฐกิจ และการบริหารงานเป็นไปไดย้าก  
   3. ปัจจยัในด้านองค์กร ในประเทศท่ีก าลงัพฒันาแมว้่าจะมีการจดัองค์กรในการ
บริหารเช่นเดียวกบัประเทศพฒันาแลว้ แต่การจดัองคก์รน้ีก็มิไดมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่า
ประเทศพฒันา ซ่ึงในประเทศท่ีก าลงัพฒันา แมว้า่จะพบการจดัองคก์รแบบเป็นทางการแต่ในท่ีจริง
และพฤติกรรมขององค์กรท่ีมีอยู่ไม่เป็นเช่นเดียวกับทฤษฎีทางการจดัองค์กรได้กล่าวไว ้ทั้ งน้ี
เพราะว่าองค์กรนั้นตอ้งการท่ีจะรับใช้ผูเ้ป็นหัวหนา้เท่านั้น โดยไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ในสังคม องค์กรแบบเป็นทางการเป็นเสมือนวิธีการท่ีกลุ่มผูน้ าใช้ปิดบงัในส่ิงท่ีตวัเองต้องการ
ผลประโยชน์  
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  ปัญหาการบริหารงานเพื่อการพฒันามีอยู ่3 ประการ ดงัน้ี  
   1. ปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ  สถานท่ีตั้ งสภาพภูมิศาสตร์ 
ภูมิอากาศ จะมีส่วนในการพฒันาประเทศ แต่ลกัษณะของการมองดูปัญหาควรเป็นเพื่อท่ีจะท าใหเ้รา
ทราบว่า สภาพแวดล้อมอะไรท่ีเราตอ้งการให้เปล่ียนแปลงเพื่อให้สภาพแวดลอ้มนั้นเป็นปัจจยัท่ี
ช่วยในการพฒันาต่อไป  
   2. ปัญหาทางด้านมนุษย์ สามารถพิจารณาในด้านสถานท่ีอาศัยของประชากร 
จิตวทิยา การศึกษาและฝึกอบรม  
   3. ปัญหาทางด้านวฒันธรรม  การบริหารงานย่อมเผชิญปัญหาท่ีต้องอาศัยการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นวฒันธรรม และจะตอ้งมีโครงการท่ีท าให้เกิดวฒันธรรมท่ีช่วยต่อการบริหาร
ดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารการพฒันา หมายถึง แนวทาง หรือวิธีการในการบริหารโดย
การวางแผน เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การบริหารท่ีเน้นการสนับสนุน และการจดัการ
ส าหรับงานพฒันา เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมพฒันารวมทั้งการพฒันาหรือปรับปรุงการบริหารภายใน
ขององค์กร และเป็นการบริหารการพฒันาให้องค์กรประสบความส าเร็จ ดังนั้ นมีปัจจยัอยู่เป็น
จ านวนมากท่ีท าให้ระบบบริหารเปล่ียนแปลงไป  ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลส าคญัมากต่อการบริหารงาน
นั้นประกอบดว้ย 
  1. ปัจจยัดา้นการเมือง 
  2. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
  3. ปัจจยัดา้นองคก์ร 
 

2.3 คุณภาพการศึกษา 
 2.3.1 ความหมายคุณภาพการศึกษา 
  ปัจจุบนัน้ี ทุกภาคส่วนต่างให้ความสนใจและยอมรับว่า กลยุทธ์ในการบริหารท่ีดี
ท่ี สุด คือ การเน้นเร่ืองของการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เป็นศัพท์ทางวิชาการท่ี           
วงการศึกษายืมมาจากวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจดัการเชิงคุณภาพ  
ขององค์กรทางการศึกษา (วรภทัร์ ภู่เจริญ, 2541, หน้า 10-12) และเห็นความส าคญัของการศึกษา
มากข้ึน และเพื่อสร้างสรรค์โอกาสเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงการจดัการศึกษา 3 รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษา 
การวดัผลและประเมินผลซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน การศึกษานอกระบบ 
เป็นการศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของ
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การศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและ
หลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
การศึกษารูปแบบสุดท้าย คือการศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาท่ีให้ผูเ้รียน เรียนรู้ด้วยตนเอง  
ตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  
  จากรูปแบบการศึกษาท่ีกล่าวมาผูเ้รียนมีสิทธิท่ีจะเลือกเรียนได้มากข้ึนส่ิงส าคญัท่ี
จะตอ้งควบคู่กนัไปคือคุณภาพการศึกษานัน่เอง ท่ีจะเป็นส่ิงบ่งบอกถึงคุณภาพของผลผลิต กล่าวคือ 
คุณภาพของผูเ้รียนนัน่เอง ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมาย และความส าคญัของค าวา่คุณภาพการศึกษาไวอ้ยา่ง
หลากหลาย ดงัน้ี 
  ทว ี มัน่ตรง (2545, หนา้ 19) กล่าววา่ คุณภาพทางการศึกษา หมายถึง การท าให้ผูเ้รียน
เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ครบถ้วนตามความคาดหวงัของลูกค้า ซ่ึงการบริหารคุณภาพ เป็นการ
จดัระบบการท างาน เพื่อให้ผลงานไดส้ร้างความพึงพอใจ ความประทบัใจและความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 
  เสกสรรค์ ทองศรี (2557, หน้า 13) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง การท าให้
ผูเ้รียนเกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ครบถ้วนตามความคาดหวงัของหลักสูตรและความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ ซ่ึงเกิดจากการบริหารคุณภาพท าให้เกิดผลงานท่ีพึงพอใจ ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูเ้รียน และสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับ สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ์ (2541, หน้า 7) กล่าวว่าคุณภาพ
การศึกษาหมายถึง การท่ีผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะต่าง ๆ ครบถว้นตามความคาดหวงัในวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร 
  นัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธ์ิ (2549, หน้า 9) กล่าวว่าคุณภาพการศึกษา คือพฤติกรรมท่ี   
พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนส าหรับผูเ้รียนจากกระบวนการจดัการเรียนรู้และกระบวนการบริหารจดัการ
ของโรงเรียน 
  ยงยุทธ ขัดผาบ (2545, หน้า 7) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษาหมายถึง พฤติกรรมท่ี       
พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนอนัเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารของโรงเรียน 
  ยนัยงค์ สูงงาม (2545, หน้า 14) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง คุณสมบัติ 
คุณลกัษณะสภาพท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนรวมทั้งกระบวนการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคมทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
  พิเศรษฐ์ ไชยสุภา (2548, หน้า 15) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษาหมายถึง คุณสมบัติ 
คุณลกัษณะ สภาพท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน เพราะเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาคนให้มีคุณภาพท่ีดี
ข้ึน ดงันั้นคุณภาพการศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีทุกคนตอ้งช่วยกนัสร้างสรรคแ์ละพฒันา 
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  อุทุมพร จามรมาน  (2544, หน้า 39) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง ผลการ
บริหารจดัการของสถานศึกษาท่ีเอ้ือให้เกิดระบบ กลไกการด าเนินงาน เพื่อให้ไดผ้ลผลิตตามภารกิจ
ของสถาบนัการศึกษา มีคุณภาพตามระดบัมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงรวมถึงการจดัสภาพแวดล้อม   
การบริหารกลุ่มบุคคลและการจดัการดา้นการเงินดว้ย 
  กล่าวโดยสรุป คุณภาพทางการศึกษา หมายถึง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์จากผลงาน
และผลการจดัการศึกษา ท่ีประกอบดว้ยคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของผูผ้ลิตนั้น อนัจะตอบสนอง
ความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมในทางท่ีดี 
 2.3.2 ความส าคัญของคุณภาพการศึกษา 
  วรวิทย ์สิทธิโสภณ (2555, หนา้ 52-57) กล่าวว่า การจดัการศึกษา เพื่อพฒันาคนให้มี
คุณภาพ ท าให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตวัคนได้รับการการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ท าให้เป็นคนท่ีรู้จกัคิด
วเิคราะห์รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถปรับตวัให้ทนักบั
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว มี คุณธรรม จริยธรรม รู้จกัพึ่งตนเอง และสามารถด ารงชีวิต
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข                                    
  ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2556) กล่าววา่ คุณภาพ คือหวัใจส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
ตลอดระยะเวลาของการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ไดท้  าให้วงการศึกษาในประเทศไทยต่ืนตวั
เร่ืองการประเมิน ผลท่ีเกิดข้ึนคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในวงการศึกษาในทุก
ระดบั  
  ขอ้มูลจากการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นส่ิงท่ีทุกประเทศและเขตเศรษฐกิจให้
ความสนใจระบบการประกนัคุณภาพซ่ึงมีความส าคญั 3 ประการ คือ  
   1. ท าให้ประชาชนไดรั้บขอ้มูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือได ้เกิดความเช่ือมัน่และ
สามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  
   2. ป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและเกิด
ความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรั้บการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง  
   3. ท าให้ผูรั้บผิดชอบในการจดัการศึกษามุ่งบริหารจดัการศึกษาสู่คุณภาพและ
มาตรฐานอย่างจริงจัง ซ่ึงมีผลให้การศึกษามีพลังท่ีจะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการ
สร้างความมัน่ใจให้ผูรั้บบริการการศึกษา ทั้งยงัเป็นการป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีดอ้ยคุณภาพและ
สร้างสรรคก์ารศึกษาใหเ้ป็นกลไกท่ีมีพลงัในการพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพสูงยิง่ข้ึน 
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   กล่าวโดยสรุป ความส าคญัของการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา หมายถึง  
วิธีการด าเนินการกิจกรรมรวมทั้ งการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีประกอบด้วยคุณลักษณะ             
หรือคุณสมบติัของผูผ้ลิต ท่ีผลิตผูส้ าเร็จการศึกษา ให้ดีข้ึนให้ส าเร็จการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ 
และมีผลกระทบต่อสังคม 
  2.3.3 กระบวนการบริหารคุณภาพในสถานศึกษา 
   กระบวนการบริหารคุณภาพในสถานศึกษา (เสกสรร ทองศรี, 2557, หน้า 21) 
กล่าวว่า กระบวนการบริหารคุณภาพในสถานศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการและการให้บริการในสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาท่ี
ก าหนดไว ้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ ความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษาให้แก่นกัเรียน ผูป้กครองและ
ชุมชน 
   เกียรติพงค์ อุ่นใจ (2549, หนา้ 17) กล่าวว่า การบริหารเชิงคุณภาพในสถานศึกษา 
หมายถึง การมุ่งเนน้ให้บรรลุเป้าหมายตามคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน โดยให้บุคลากรทุกคนทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และมุ่งหวงัผลการพัฒนาผูเ้รียนในระยะยาวด้วยการสร้างคุณค่า       
ความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
   การบริหารเชิงคุณภาพ เป็นกระบวนการพฒันางาน แนวคิดการบริหารจดัการท่ี
สอดคลอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา ใหก้ารจดัการศึกษาไปสู่คุณภาพและมาตรฐานสากลของ
ผูเ้รียนท่ีผูป้กครอง ชุมชน ให้การยอมรับได้ แนวคิดการประกนัคุณภาพการศึกษา แนวคิดการ
บริหารจดัการเชิงคุณภาพในสถานศึกษา จึงไดถู้กก าหนดข้ึนในการบริหารจดัการดา้นการศึกษาใน
ปัจจุบนัน้ีอย่างกวา้งขวาง การด าเนินการดงักล่าวตอ้งใช้กระบวนการบริหารเชิงคุณภาพ PDCA 
ของ Deming มาปรับปรุงใช ้ซ่ึงประกอบดว้ย (เสกสรร ทองศรี, 2557, หนา้ 22-30) 
    1. Plan คือ การวางแผน 
    2. Do คือ การน าไปปฏิบติัตามแผน 
    3. Check คือ การตรวจสอบ หรือประเมินผลและน าผลการประเมินมาวเิคราะห์ 
    4. Action คือ การปรับปรุงแกไ้ขด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน 
 ซ่ึงการน ากระบวนการ PDCA ไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารวิชาการนั้น เราสามารถกล่าว
ไดว้่า กระบวนการ PDCA เป็นกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงการท างาน และการควบคุมอยา่ง
เป็นระบบ และเป็นไปตามวง PDCA ซ่ึ งประกอบไปด้วย การวางแผน การน าไปปฏิบัติ               
การตรวจสอบ และการแกไ้ขปรับปรุง เพื่อท าให้การวางแผนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการประกนั
คุณภาพโดยเร่ิมจาก 
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 P : Plan  (การวางแผน) 
  1. ก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนถึงการก าหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ  
  2. ก าหนดเป้าหมายท่ีสามารถบรรลุได้และสามารถการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติังานอาจประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานตามแผน 
การจดัอนัดบัความส าคญัของ เป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน
ก าหนดผูรั้บผิดชอบ หรือผูด้  าเนินการและก าหนดงบประมาณท่ีจะใช้การเขียนแผนดังกล่าว        
อาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของลกัษณะการด าเนินงาน ซ่ึงในองค์ประกอบของ PDCA     
เราสามารถกล่าวไดว้า่ การวางแผน เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด ท่ีจะยงัช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ ส่ิงท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคตได ้และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนนัน่เอง เพราะถา้แผนการท่ีวาง
ไวไ้ม่เหมาะสม อาจจะมีผลท าใหกิ้จกรรมต่าง ๆ ไร้คุณภาพไดเ้ช่นกนั 
 D : Do (การน าไปปฏิบติัตามแผน) 
  1. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานและวิธีการตามท่ีแผนก าหนด เช่น มีการประชุมของ
คณะกรรมการท่ีมีการจดัการเรียนการสอน 
  2. ลงมือปฏิบติัตามขั้นท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการ 
  3. รวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่มีการน าแผนการไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงเราจะต้องสร้างความมั่นใจว่า ผูท่ี้น าแผนไปปฏิบัติได้รับทราบถึง
ความส าคญัและความจ าเป็นในการแผนการนั้นๆ เป็นอยา่งดี และยงัสามารถจดัหาทรัพยากรท่ีเป็น
จ าเป็นไดอี้กดว้ย  
 C : Check  (การตรวจสอบ หรือประเมินผลและน าผลการประเมินมาวเิคราะห์) 
  1. ตรวจสอบ หรือ การประเมินแผนในขณะท่ีมีการปฏิบติัตามแผน อาจประกอบดว้ย
การประเมินโครงสร้างท่ีรองรับการด าเนินการวา่เป็นไปตามแผนท่ีจดัตั้งไว ้
  2. ตรวจสอบผลโดยการวดัความผิดพลาด ความแปรปรวนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงาน เพราะถือว่า การตรวจสอบผล เป็นการการประเมินขั้น ตอนการด าเนินงานและการ
ประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนท่ีไดต้ั้ง ไวโ้ดยในการประเมินดงักล่าวสามารถท าไดเ้องโดย
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้น ๆ เพื่อหาสาเหตุท่ีการด าเนินการไม่ประสบ
ความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไวเ้ป็นเพราะไม่ปฏิบติัตามแผนหรือ การวางแผนไม่เหมาะสมเพื่อ
น าไปสู่การแกไ้ขและปรับปรุง 
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 A : Action  (การปรับปรุงแกไ้ขด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน) 
  1. ด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยทนัที มีการระดมสมองเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา
หรือจุดอ่อนของปัญหาท่ีคน้พบ 
  2. มีการน าผลท่ีได้จากการระดมสมอง เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อ
พิจารณาส าหรับใชว้างแผนคร้ังต่อไป เม่ือมีการแกไ้ขปัญหาบรรลุผลส าเร็จ ให้จดัท าเป็นมาตรฐาน
การท างานเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาซ ้ า 
  3. ปรับปรุงระบบและวิธีการท างาน และก าหนดกลยุทธ์ในการจดัท าแผนคร้ังต่อไป
และท่ีส าคญัคือ ก าหนดผูรั้บผดิชอบไปด าเนินจดัท าแผนคร้ังต่อไปใหดี้ 
 การพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมีความย ัง่ยืน คือคงสภาพท่ีมีคุณภาพตลอดไป 
และนักเรียนมีคุณภาพอยู่เสมอ มีผล O-NET สูงข้ึนทุกปี แนวทางในการพฒันาสถานศึกษาเชิง
ระบบ โดยท่ีทุกคนในสถานศึกษาตอ้งให้ความร่วมมือกนัในการพฒันาคุณภาพ และพฒันาอย่าง
เป็นระบบ ยึดหลกัการเชิงระบบของDeming คือ PDCA ไม่ใช่ท างานแกปั้ญหาเฉพาะหน้า อย่างท่ี
เป็นอยูทุ่กวนัน้ีเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ี (เฉลิม ฝักอ่อน, 2554, ออนไลน)์ 
  1. วิเคราะห์ภารกิจหลกัของสถานศึกษา และก าหนดเป็นงานหลกัของสถานศึกษา     
ท่ีส าคญั ตอ้งควบคุมการท างานให้เป็นระบบ และมีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์จาก
งาน 4 ดา้นท่ีสถานศึกษารับผดิชอบ (ขั้น Plan) 
  2. ออกแบบก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานเชิงระบบ (Plan-Do-Check-Act) ส าหรับ
งานหลกัแต่ละงานท่ีวเิคราะห์และก าหนดไว ้(ขั้น Plan) 
  3. ประชาพิจารณ์ในสถานศึกษา ให้คณะครูทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งเห็นด้วย ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสถานศึกษา และสามารถปฏิบติัได ้ตามขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเชิงระบบท่ีเขียนไว ้และแกไ้ขให้เป็นท่ียอมรับ แลว้แจกจ่ายให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีไวเ้ป็นคู่มือ
การปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบ (ขั้น Plan) 
  4. สถานศึกษาประกาศให้ทุกคนปฏิบติังานตามขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีก าหนดไว้
อย่างเป็นทางการ และให้ผูรั้บผิดชอบทุกงานก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานให้ชัดเจนทุกปี       
และเม่ือส้ินปีการศึกษา ตอ้งมีการสรุปดว้ยวา่งานท่ีรับผดิชอบบรรลุเป้าหมายหรือไม่ (ขั้น Do) 
  5. จดัให้มีคณะผูติ้ดตาม ตรวจสอบการปฏิบติังานภายในสถานศึกษา โดยให้มีการ
จดัท าปฏิทินการติดตามตรวจสอบ ซ่ึงมีความถ่ีของการติดตามตรวจสอบ ตามลกัษณะงาน แล้ว
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานตามปฏิทิน และตามขั้นตอนท่ีก าหนด โดยการตรวจสอบหลกัฐาน
การปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีก าหนด ถ้างานใดยงัมีข้อบกพร่อง ปฏิบัติยงัไม่ครบสมบูรณ์ตาม
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มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ตอ้งท าการแกไ้ข แลว้คณะผูติ้ดตามตรวจสอบตอ้งไปตรวจสอบดูวา่ งานท่ี
บกพร่องนั้นไดรั้บการแกไ้ขแลว้จริงหรือไม่ ถูกตอ้งหรือไม่ (ขั้น Act) 
 กล่าวโดยสรุป กระบวนการบริหารเชิงคุณภาพในสถานศึกษา เป็นกระบวนการพฒันา
ระบบการบริหารจดัการและการให้บริการในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว ้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ ความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษาให้แก่
นักเรียน ผูป้กครองและชุมชน การบริหารเชิงคุณภาพ เป็นกระบวนการพฒันางาน แนวคิดการ
บริหารจดัการท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา ให้การจดัการศึกษาไปสู่คุณภาพและ
มาตรฐานสากลของผูเ้รียนท่ีผูป้กครอง ชุมชน ให้การยอมรับได้ แนวคิดการประกันคุณภาพ
การศึกษา แนวคิดการบริหารจดัการเชิงคุณภาพในสถานศึกษา จึงไดถู้กก าหนดข้ึนในการบริหาร
จดัการดา้นการศึกษาในปัจจุบนัน้ีอยา่งกวา้งขวาง 
 2.3.4 หลักการของวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  เกียรติพงค์ อุ่นใจ (2549, หน้า 23-28) กล่าวว่า วงจรคุณภาพ PDCA พฒันาข้ึนโดย 
Walter A. Shewhart นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั ต่อมา W. Edwards Deming ได้น าไปเผยแพร่ท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นจนประสบความส าเร็จเป็นท่ีรู้จกักันอย่างแพร่หลายโดยมีกิจกรรม 4 ขั้นตอนคือ 
PDCA (Plan, Do, Check and Act) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การด าเนินงาน  
  การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ  PDAC ตามแนวคิดของ Deming ปัจจุบันจัดเป็น
กระบวนการสากลท่ีทุกคนทราบกันดี และถือเป็นเคร่ืองมือการบริหารท่ีจดัเป็นแกนร่วมของการ
บริหารท่ีหลากหลายบนพื้นฐานเดียวกนั ผูว้ ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้แนวคิดของ Deming และนกัการ
ศึกษาท่ีไดก้ล่าวถึงวงจรคุณภาพ PDCA ไว ้ดงัน้ี 
  Deming (อา้งในเสกสรร ทองศรี, 2557, หนา้ 25-26) กล่าววา่ การจดัการอยา่งมี
คุณภาพเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพข้ึน          
โดยหลกัการท่ีเรียกว่า วงจรคุณภาพ PDCA หรือวงจร Deming ซ่ึงประกอบดว้ย  4  ขั้นตอน คือ การ
วางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี  
   Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปล่ียนแปลงหรือ
ทดสอบเพื่อการปรับปรุงให้ดีข้ึน 
   Do คือ การปฏิบติัตามแผนหรือทดลองปฏิบติัเป็นการน าร่องในส่วนยอ่ย 
   Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบวา่บรรลุผลตามแผนหรือหากมีส่ิงใดท่ีท าผดิพลาดหรือ
ไดเ้รียนรู้อะไรมาแลว้บา้ง  
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   Act คือ ยอมรับการเปล่ียนแปลง หากบรรลุผลเป็นท่ีน่าพอใจหรือหากผลการปฏิบติั
ไม่เป็นไปตามแผน ใหท้  าซ ้ าวงจรโดยใชก้ารเรียนรู้จากการกระท าในวงจรท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้  
 แมว้า่วงจรคุณภาพจะเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองแต่สามารถเร่ิมตน้จากขั้นตอนใดก็ได้
ข้ึนอยูก่บัปัญหาและขั้นตอนการท างานหรือจะเร่ิมจากการตรวจสอบสภาพความตอ้งการเปรียบเทียบ
กบัสภาพที่เป็นจริงจะท าให้ไดข้อ้สรุปวา่จะตอ้งด าเนินการอย่างไรในการแกไ้ขปัญหาเพื่อให้เกิด
การปรับเปล่ียนไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 เสกสรร ทองศรี (2557, หนา้ 25-26) กล่าวว่า วงจรคุณภาพ (PDCA : plan do check 
act) คือ องค์ประกอบหลักของวงจรการจดัการ ดงัแผนภูมิท่ี 2-1  
   

แผนภูมิท่ี 2-1 วงจรการจดัการ 
ท่ีมา: เสกสรร ทองศรี (2557, หนา้ 25-26) 
 
 ค าว่า หมุนให้เร็ว หมุนให้ถูกตอ้ง ท่ีอยู่ทางดา้นขวาของวงจรการจดัการนั้น คือ การหมุน
วงจรอยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 1 รอบ จะส่งผลใหเ้กิดการปรับปรุงหรือแกไ้ขปัญหาได ้1 ระดบั การหมุน
ใหเ้ร็วจะท าให้เกิดการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว 
 P: Plan คือ จะเร่ิมนับจากการแสวงหาจุดท่ีเป็นปัญหา ระหว่างระดับความแตกต่างจุดท่ี
มุ่งหวงัและสภาพท่ีเป็นจริง เม่ือจบัจุดท่ีเป็นปัญหาไดแ้ลว้ จดัท าแผนมาตรการในการแกไ้ข แลว้จึงเขา้
สู่ขั้น D หรือ do ต่อไป 
 D: Do คือ การปฏิบติัตามแผนมาตรการแก้ไขแผนใหม่ล่าสุด เพราะแผนคือส่ิงท่ีปรับปรุง
แกไ้ขไดอ้ยู่เสมอ ตอ้งแน่ใจว่าแผนท่ีจะลงมือปฏิบติันั้นเป็นแผนท่ีใหม่ล่าสุดจริง ๆ  
 C: Check คือ การเปรียบเทียบระหว่างผลลพัธ์กบัค่าเป้าหมายเสมอ   
 A: Act คือ การปฏิบติัหลงัการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปไดห้ลายประการ ดงัน้ี 
  1. ในกรณีที่ผลลพัธ์ต ่ากวา่เป้าหมายจะตอ้งมีการทบทวนแผนของมาตรการแกไ้ข
แลว้ดูวา่ส่ิงที่ยงัคงเป็นปัญหาอยูน่ั้นมีส่ิงใดที่ปฏิบตัิไดท้นัทีให้ลงมือปฏิบตัิเลย ส่วนส่ิงที่ปฏิบติั
ไม่ไดท้นัที ให้สะทอ้นสู่แผนการแกไ้ขปัญหารอบต่อไป 

หมุนใหเ้ร็ว หมุนใหถู้กตอ้ง 

A P 

D C 
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  2. ในกรณีท่ีผลลัพธ์ดีกว่าเป้าหมาย จะต้องมีการทบทวนการก าหนดเป้าหมายว่า          
ต ่าเกินไปหรือไม่ ควรมีการปรับเป้าหมายให้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ผลลพัธ์เหนือกว่าความคาดหมาย
โดยปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  3. ในกรณีที่ผลลพัธ์ไดต้รงตามเป้าหมายให้ทบทวนดูว่าไดม้ีการปฏิบตัิตามแผน
มาตรการแก้ไขครบถ้วนหรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่าแผนน้ีถูกต้องและควรก าหนดเป็นวิธีการปฏิบัติงาน
มาตรฐานเพื่อรักษาให้ผลลพัธ์คงอยู่ในระดบัท่ีตอ้งการต่อไป 
 วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์  (2547, หน้า 56) กล่าวว่า วงจร Deming หรือวงจร PDCA คือ
วิธีการท่ีเป็นขั้นตอนในการท างานให้งานเสร็จอยา่งถูกตอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพและเช่ือถือไดซ่ึ้ง
ประกอบดว้ย การวางแผน (Plan) การน าแผนไปสู่การปฏิบติั (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบติังาน 
(Check) และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาท่ีท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว ้(Act)  
ดงันั้นการหมุนวงจร Deming (PDCA) อยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้การบริหารงาน บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2545, หน้า 117) ได้เสนอว่าวงจร PDCA หรือวงจร Deming คือ
แนวความคิดในการแกปั้ญหา และการพฒันากระบวนการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงน าเสนอโดย Deming  
และถือว่าเป็นแนวคิดพื้นฐานของวิธีการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  กระบวนการแก้ไขปัญหา
ประกอบดว้ย 
  1. Plan คือการวางแผน จะครอบคลุมในเร่ืองการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการแกไ้ขและจดัท าแผนด าเนินงาน ในบรรดาองคป์ระกอบทั้ง 4 ของวงจร PDCA นั้น ขั้นตอน
การวางแผนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด แต่ไม่ไดห้มายความวา่ ไม่วา่การด าเนินการในขั้นตอนท่ีเหลือจะ
เป็นอยา่งไร ขอให้การวางแผนถูกตอ้งก็พอ แต่เน่ืองจากทุกส่ิงทุกอยา่งตอ้งอาศยัแผน ดงันั้นถา้แผน
ไม่ดีเสียแลว้ งานอ่ืนก็ไม่ดีดว้ย ซ่ึงถา้แผนเดิมมีการวางแผนอย่างดี การแกไ้ขก็มีน้อยและกิจกรรม
ต่าง ๆ ก็สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ ในการจดัท าแผนจ าเป็นจะตอ้งมีการระบุ
ขอ้จ ากดัของทรัพยากรท่ีมีและผลท่ีมีต่อแผน เช่น ทรัพยากรมนุษย ์วตัถุดิบ และเงินทุน ระยะเวลาท่ี
เก่ียวขอ้ง และพิจารณาหาวิธีการท่ีเป็นไปไดภ้ายใตข้อ้จ ากดัดงักล่าว ถา้เป็นไปได้ ควรตรวจสอบ
ความเป็นไปไดใ้นการผอ่นคลายขอ้จ ากดัดงักล่าวดว้ย ควรมีการพิจารณาขอ้เสนอต่าง ๆ ก่อนท่ีจะ
ก าหนดเลือกใชข้อ้เสนอท่ีดีท่ีสุดให้เป็นแผนปฏิบติัการ ในแผนควรก าหนดวิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่อ
การตรวจสอบวา่แผนดงักล่าวมีการวางแผนท่ีดี และมีการปฏิบติัตามแผนอยา่งถูกตอ้ง 
  2. Do คือการลงมือปฏิบัติ  หลังจากจบจากการวางแผนแล้วก็ เข้าสู่ขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเสนอไว้ ควรน าไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไว ้ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในขั้นตอนน้ีคือ 
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   2.1 สร้างความมัน่ใจวา่ผูรั้บผิดชอบด าเนินการ ตระหนกัถึงวตัถุประสงคแ์ละความ
จ าเป็นของงานอยา่งถ่องแท ้
   2.2 ใหผู้รั้บผดิชอบรับรู้เน้ือหา และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
   2.3 ใหมี้การศึกษา และฝึกอบรม เพื่อด าเนินการตามแผนอยา่งถูกตอ้ง 
   2.4 จดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นตามท่ีก าหนด และเม่ือตอ้งการ 
  3. Check คือการตรวจสอบผลการปฏิบัติ เม่ือท าการตรวจสอบผลการด าเนินงาน  
ตามแผน เพื่อให้สามารถเขา้ใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน และด าเนินการแกไ้ขจนไดก้ระบวนการหรือวิธีการ
ปฏิบติังานท่ีสามารถก าหนดเป็นมาตรฐาน ควรมีการประเมินสองดา้นและเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั 
1) มีการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้องหรือไม่ 2) เน้ือหาของแผนมีสาระเพียงพอหรือไม่ถ้า
วตัถุประสงคข์องงานไม่บรรลุนัน่หมายความวา่สภาพเง่ือนไขไม่เป็นไปตามขอ้ 1) หรือขอ้ 2) หรือ 
ทั้งสองขอ้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีตอ้งพิจารณาว่าอยู่ในกรณีใด เพราะการแก้ไขท่ีตอ้งการในแต่ละข้อ    
จะแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง 
  4. Act คือการปฏิบติัตามผลการตรวจสอบ หรือแกไ้ข การปฏิบติัการใด ๆ ท่ีเหมาะสม
ตามผลลัพธ์ท่ีได้จากขั้นตอนการตรวจสอบหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะต้องท าการ
ปรับปรุงแกไ้ข ในกรณีผลลพัธ์เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ให้จดัท าเป็นมาตรฐานซ่ึงเรียกขั้นตอน
น้ีวา่การน าไปปฏิบติัและก าหนดเป็นมาตรฐาน (Action) 
  เสกสรร ทองศรี (2557, หนา้ 25-26 ) กล่าวว่า วงจรคุณภาพ คือ กระบวนการท างานท่ี
เปรียบกบัวงลอ้ท่ีเต็มไปดว้ยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การด าเนินตามแผน การตรวจสอบ 
การปรับปรุงแกไ้ข เม่ือวงลอ้หมุนไป 1 รอบ จะท าให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และ
หากการด าเนินงานนั้นเกิดการสะดุด แสดงวา่มีบางขั้นตอนหายไป เช่น ส่วนของการวางแผนหายไป 
เรียกวา่ ประเภทไม่มีแผนการ ถา้ในส่วนของการตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไ้ขหายไป จะเรียกวา่ 
พวกท าแลว้ทิ้ง ซ่ึงในกระบวนการท างานของวงจรคุณภาพนั้นประกอบดว้ย  
  1. การวางแผน (Plan) 
   การวางแผน คือ การตั้ งเป้าหมาย วางวตัถุประสงค์ เพราะการควบคุมดูแล คือ 
กระบวนการที่จ  าเป็นเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ดงันั้น หากไม่มีวตัถุประสงค์เสียแล้ว ไม่ว่าจะ
ป่าวร้องว่าตอ้งควบคุมวงจรคุณภาพ ก็ไม่รู้ว่าท าไปเพื่ออะไร หรือจะเร่ิมอย่างไร 
   เม่ือตั้งเป้าหมายเสร็จแลว้ ก็ตอ้งมาก าหนดแผนการวา่อะไรจะตอ้งท าเม่ือไร เป็นตาราง
เทียบระหว่างงานกบัเวลาท่ีหลายคนนึกภาพกนัออก แต่จริงๆ แล้วการวางแผนไม่ใช่จบแค่นั้น การ
วางแผนต้องครอบคลุมว่า ใครจะท า ท าอะไร ต้องให้เสร็จเม่ือไร จะท าอย่างไร อะไรต่าง ๆ ท่ี
ครอบคลุมถึงการแบ่งหนา้ท่ี วิธีการ และอ่ืน ๆ ให้ครบถว้นดว้ย 
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  2. ลองท า (Do) 
   การลองท า คือ ก่อนจะลงมือท าไดน้ั้น แทจ้ริงแลว้ตอ้งเตรียมวตัถุดิบ เตรียมขั้นตอน
ต่าง ๆ เสียก่อน หากจะลงมือท าเร่ืองใหม่ ๆ ก็ตอ้งเตรียมไปรับการฝึกหรืออบรมเสียก่อน ขั้นตอนการ
เตรียมเหล่าน้ีรวมอยูใ่นการลองท าน้ีดว้ย ซ่ึงตอ้งมีการตระเตรียมเสียก่อนให้พร้อม จึงจะสามารถ
ลองท าตามแผนได ้
  3. ตรวจสอบ (Check) 
   การตรวจสอบ คือ การพิจารณาว่า ผลจากการลองท านั้น ก่อให้เกิดส่ิงท่ีวางแผน 
ว่าจะได้รับหรือไม่ ดงันั้น หากการวางแผนไม่มีการก าหนดว่าจะตอ้งได้อะไรเม่ือไร ตวัเลขของ
อะไร ท่ีควรจะยึดเป็นเป้าหมายไวเ้สียตั้งแต่ตน้ก็จะไม่มีอะไรมาเป็นตวัเทียบไดว้่าผลจากการลองท า
นั้นได้ตามจริง ตามแผนหรือไม่ จะได้ก็เพียงแต่ว่ามนัก็เป็นไปตามแผนหรือไม่ค่อยจะได้ผลสัก
เท่าไร 
  4. ปรับใช ้(Act) 
   จากผลของการตรวจสอบ ก็ไม่ควรวางใจในทนัทีหากผลท่ีได้เป็นไปตามแผน 
เพราะอาจบังเอิญดีคร้ังน้ีเพียงคร้ังเดียว พอท าคร้ังต่อ ๆ ไปอาจใช้ไม่ได้ก็ได้ หากไม่มีการน า
กระบวนการท่ีได้ลองท าไปมาก าหนดให้เป็นรูปแบบใหม่ของการท างานปัจจุบนั หากผลของการ
ตรวจสอบพบวา่ส่ิงท่ีลองท าไปไม่ก่อให้เกิดผลท่ีตั้งไวต้ามแผน ก็ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการท่ีคิดไว ้
แลว้ลองท าใหม่ 
  ดงันั้น ตามแนวคิดทฤษฎีวงจร Deming PDCA นั้น ขั้นตอนทั้ง 4 ประกอบด้วยการ
วางแผนอย่างรอบคอบเพื่อการปฏิบติัอย่างค่อยเป็นค่อยไป แลว้จึงตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึน วิธีการ
ปฏิบติัใดมีประสิทธิผลท่ีสุดก็จะจดัให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้ก็ตอ้งมอง
หาวธีิการปฏิบติัใหม่ หรือใชค้วามพยายามใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
  กล่าวโดยสรุป กระบวนการจดัการคุณภาพตามแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA 
ของ Deming ท่ีกล่าวมานั้น คือแนวทางการปฏิบติัเพื่อให้มีคุณภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
Plan, Do, Check และ Act 
   1. Plan คือการวางแผน จะครอบคลุมในเร่ืองการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการแกไ้ขและจดัท าแผนการด าเนินงาน ถือไดว้่าการวางแผนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด เพียงแค่การ
วางแผนถูกตอ้งก็พอ ซ่ึงถ้ามีการวางแผนอย่างดี การแก้ไขก็มีน้อยและกิจกรรมต่าง ๆ ก็สามารถ
ด าเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2. Do คือการลงมือปฏิบติั เป็นขั้นตอนต่อจากการวางแผน หรือด าเนินงานขั้นตอน
ต่าง ๆ ท่ีเสนอไว ้ควรน าไปปฏิบติัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไว ้อยา่งถูกตอ้ง 
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   3. Check คือการตรวจสอบผลการปฏิบติั เม่ือท าการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผน สามารถเข้าใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน และด าเนินการแก้ไขจนได้กระบวนการหรือวิธีการ
ปฏิบติังานท่ีสามารถก าหนดเป็นมาตรฐาน ควรประเมินสองดา้นและเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั คือ 
    3.1 มีการด าเนินงานตามแผนอยา่งถูกตอ้งหรือไม่  
    3.2 เน้ือหาของแผนมีสาระเพียงพอหรือไม่ 
   4. Act คือการปรับปรุง แกไ้ข การปฏิบติัการใด ๆ ท่ีเหมาะสมตามผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
ขั้นตอนการตรวจสอบหากผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ข ในกรณี
ผลลพัธ์เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ให้จดัท าเป็นมาตรฐานซ่ึงเรียกขั้นตอนน้ีว่าการน าไปปฏิบติั
และก าหนดเป็นมาตรฐาน 
 ประโยชน์ของ  PDCA ซ่ึง สุธีร์ วงษ์ค  า (2556, ออนไลน์)ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ 
PDCA ไวว้า่ 
  1. เพื่อการป้องกนั 
   1.1 การน าวงจร PDCA ไปใช้ ท าให้ผูป้ฏิบติัมีการวางแผน การวางแผนท่ีดีช่วย
ป้องกนัปัญหาท่ีไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการท างาน ลดการใชท้รัพยากรมากหรือนอ้ยเกิน
ความพอดีลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ  
   1.2 การท างานท่ีมีการตรวจสอบเป็นระยะ ท าให้การปฏิบติังานมีความรัดกุมข้ึน
และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วก่อนจะลุกลาม  
   1.3การตรวจสอบท่ีน าไปสู่การแกไ้ขปรับปรุง ท าให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ไม่เกิดซ ้ า
หรือลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็นการน าความผดิพลาดมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์  
  2. เพื่อแกไ้ขปัญหา  
   2.1 ถ้าเราประสบส่ิงท่ีไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ       
ไม่ประหยดั เราควรจะแกไ้ขปัญหานั้น  
   2.2 การใช ้PDCA เพื่อการแกปั้ญหา ดว้ยการตรวจสอบวา่มีอะไรบา้งท่ีเป็นปัญหา 
เม่ือหาปัญหาได ้ก็น ามาวางแผนเพื่อด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป  
  3. เพื่อปรับปรุง    
   PDCA เพื่อการปรับปรุง คือ ไม่ตอ้งรอให้เกิดปัญหา แต่เราตอ้งเสาะแสวงหาส่ิง
ต่าง ๆ หรือวธีิการท่ีดีกวา่เดิมอยูเ่สมอ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและสังคม เม่ือเราคิดวา่จะปรับปรุง
อะไร ก็ให้ใช้วงจร PDCA เป็นขั้นตอนในการปรับปรุง ขอ้ส าคญั ตอ้งเร่ิม PDCA ท่ีตวัเองก่อนมุ่ง
ไปท่ีคนอ่ืน  
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 ดงันั้นเราสามารถกล่าวไดว้า่ วงจร PDCA เป็นวงจรท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง
ในการบริหารงาน โดยเฉพาะการบริหารการศึกษาท่ีจะตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงาน การลง
ปฏิบติั หรือการปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบหรือประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์ และ
การปรับปรุงแก้ไขด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมินเพื่อให้ได้การบริหารวิชาการท่ีมี
คุณภาพนั้นเอง 
 วงจรคุณภาพกบัการประยุกต์ใช้เพื่อบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา นวตักรรมในการบริหารงานเพื ่อก า้วไป สู่
ความส าเร็จ เร่ืองห น่ึงที ่มีการน าเสนอมาใช ้ในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้าหมายอย ่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นอย่างยิ่งก็คือกระบวนการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA เน่ืองจากวงจรคุณภาพเป็นทั้งปรัชญา นวตักรรมและเป็นตน้ธารภูมิปัญญา หรือเป็น
ศาสตร์ใหญ่ของ วงจรการบริหารในปัจจุบนั ทั้งน้ี เพราะเคร่ืองมือการบริหารท่ีมีนบัร้อย พนั หรือ
หม่ืนรูปแบบนั้นลว้นแต่มีแกนร่วมที่ส าคญับนพื้นฐานเดียวกนั นั้นคือ วงจรคุณภาพ PDCA 
ถวลัย ์มาศจรัส (2546, หน้า 16) ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจึงศึกษาคน้ควา้หน่วยงานทางการศึกษาและนักการ
ศึกษาที่ได ้กล่าวถึงการน าวงจรคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้เพื ่อบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2539, หน้า 2-4) กล่าวว่า การจดัการศึกษา ไม่ว่าในระดบั
ใหญ่ของประเทศหรือในระดบัย่อยลงมา คุณภาพการศึกษาจะเกิดหรือมีข้ึนได ้ตอ้งอาศยัการ
บริหารจดัการที่ดี เพื่อน าไปสู่ผลผลิตหรือผลงานท่ีตรงตามขอ้ก าหนด ความตอ้งการหรือความพึง
พอใจ ความประทับใจ ความมั่นใจของผูรั้บบริการทางการศึกษา เช่น ในการจดัการศึกษาระดับ
สถานศึกษายอ่มมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดคุณลกัษณะต่าง ๆ ครบถว้นตามความคาดหวงั
ของหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของผูเ้รียน 
ผูป้กครองและสังคม ซ่ึงการด าเนินการหรือจดัการเพื่อให้ได้ผลดงักล่าว เป็นเร่ืองของการบริหาร
ระบบการท างานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการน าปัจจยัป้อนผา่นกระบวนการแลว้ไดผ้ลผลิต ซ่ึงจะไดร้ับ
อิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอก จึงเรียกได้ว่าน่ีคือการบริหารระบบคุณภาพ 
  การบริหารระบบคุณภาพขององค์กรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการปรับปรุงให้ทนัสมยั
เสมอมาโดยอาศยัแนวคิดและหลักการของการพฒันาองค์กรโดยทั่วไป เช่น แนวคิดการบริหาร
คุณภาพหรือวงจรคุณภาพ PDCA ท่ีเนน้ขั้นตอนการท างาน 4 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่  
   ขั้นท่ี 1 การวางแผน (Plan–P) 
   ขั้นท่ี 2  การปฏิบติัตามแผน (Do–D) 
   ขั้นท่ี 3  การตรวจสอบผลการปฏิบติังาน (Check–C) 
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   ขั้นท่ี 4  การแกไ้ขปัญหา (Act–A) 
  กล่าวโดยสรุป จากวงจรคุณภาพกับการประยุกต์ใช้เพื่อบริหารงานของผู ้บริหาร
สถานศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การบริหารงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นการท างานท่ีเป็นระบบ  
มีเป้าหมายชดัเจน มีการด าเนินตามแผน มีการตรวจสอบประเมินผล และมีการปรับปรุงแกไ้ข เป็นวงจร
ต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัและเพื่อแสวงหาสภาพท่ีดีกว่า และในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดน้ าแนวคิดการบริหารอยา่งมีคุณภาพมาประสมประสานและ
เลือกสรรกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกบันโยบายและเป้าหมายของ
การจดัการศึกษาของชาติ และเหมาะสมกบัสถานศึกษา ตลอดจนสภาพและความตอ้งการของสังคม 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน าหลกัการบริหารงานอยา่งมีคุณภาพในการประยุกตใ์ชว้งจรคุณภาพเพื่อบริหารงาน
สถานศึกษากับกระบวนการประกันคุณภาพภายในมาก าหนดเป็นขอบข่ายและขั้นตอนการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน 
(Plan) ได้แก่ การเตรียมการไวล่้วงหน้าเพื่อจะท างานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนด
เป้าหมาย จดัท าแผนตามเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ และการ
ประเมินผล ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินตามแผน (Do) ได้แก่ การด าเนินงานต่อเน่ืองจากการวางแผน      
โดยมีการอบรม ประชุมช้ีแจง มอบหมายผูรั้บผิดชอบ และให้การสนบัสนุนงบประมาณ ทรัพยากร 
บุคลากร และด าเนินการนิเทศ แนะน า ก ากบั ติดตาม เพื่อใหง้านเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ขั้นตอนท่ี 3 
การตรวจสอบ (Check) ไดแ้ก่ การประเมินผลการปฏิบติัตามแผน โดยจดัให้มีการประเมินผลตามแผน 
ท่ีก าหนด วเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งจากการเปรียบเทียบระหวา่งเป้าหมายกบัการด าเนินตาม
แผน เพื่ อจะทราบว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ขั้ นตอนท่ี  4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) ได้แก่               
การน าผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับปรุงแก้ไข และหากผลการด าเนินงาน    
ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ต้องปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงานใหม่ให้เหมาะสมในการวางแผน        
ระยะต่อไป แต่ถ้าผลการประเมินพบว่างานส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว ในการวางแผนคร้ังต่อไปต้อง
ปรับเปล่ียนเป้าหมายให้สูงข้ึนเพื่อใหเ้กิดการพฒันา และจดัท ารายงานไวเ้ป็นหลกัฐาน สอดคลอ้งกบั 
เกียรติพงค ์อุ่นใจ (2549, หนา้ 23-28) 
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2.4 รูปแบบ 
 2.4.1 ความหมายของรูปแบบ 
  จากการศึกษาเก่ียวกับค าว่า  รูปแบบ  มีความหมายหลากหลายอย่าง โดยมีผูใ้ห้
ความหมายไว ้ดงัน้ี 
  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศ์รี (2551, หน้า 25-28) กล่าวว่า รูปแบบ คือ วิธีการท่ีบุคคล
ถ่ายทอดความคิดความเขา้ใจ ตลอดจนจินตนาการท่ีมีต่อปรากฏการณ์หรือเร่ืองราวใด ๆ ให้ปรากฏ 
โดยใช้การส่ือสารในลกัษณะต่าง ๆ ให้สามารถเขา้ใจได้ง่ายและสามารถน าเสนอเร่ืองราวหรือ
ประเด็น ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกระชบั ภายใตห้ลกัการอยา่งเป็นระบบ 
  นวพร ฉายเรืองโชติ และมยุรี บุญโต (2548, หน้า 9) กล่าวว่า รูปแบบ คือ ผลท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจ วิสัยทศัน์ท่ีเก่ียวกบัปรากฏการณ์ โดยการใชรู้ปภาพ แผนผงั 
แผนภูมิ หรือภาษา เพื่อส่ือให้เข้าใจได้ง่าย โดยได้พัฒนามาจากการศึกษา หลักการแนวคิด          
และทฤษฎี 
  กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (2554, หนา้ 10) กล่าววา่ รูปแบบ คือ แบบอยา่ง วิธีการหรือ 
แนวทางในการด าเนินงานและเป็นค าอธิบาย ค าบรรยาย หรือแผนผงัความคิด เพื่อช่วยให้ตนเอง
และบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจแนวปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจน  
  บุญชม ศรีสะอาด (ม.ป.ป.) กล่าววา่ รูปแบบ คือ โครงสร้างท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ หรือตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีในปรากฏการณ์หรือระบบต่าง ๆ อธิบายล าดบั
ขั้นตอนขององคป์ระกอบหรือกิจกรรมในระบบ 
  วิสุทธ์ิ วิจิตรพชัราภรณ์ (2547, หน้า 10) กล่าววา่ รูปแบบ เป็นการจ าลองภาพในอุดม
คติท่ีน าไปสู่การอธิบายคุณลกัษณะส าคญัของปรากฏการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเพื่อให้ง่ายต่อการท า
ความเขา้ใจท่ีไม่มีองค์ประกอบตายตวั โดยผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด
ความแม่นตรงและเช่ือถือได ้
  ทิศนา แขมมณี (2551, หน้า 1) กล่าวว่า รูปแบบคือ ตวัแทนท่ีสร้างข้ึนเพื่ออธิบาย
พฤติกรรมของลกัษณะบางประการของส่ิงท่ีเป็นจริงอย่างหน่ึง หรือ เป็นเคร่ืองมือทางความคิดท่ี
บุคคลใชใ้นการหาความรู้ ความเขา้ใจปรากฏการณ์ 
  สุทธิชยั เดชสุวรรณนิธิ (2557, หนา้ 60) กล่าวว่า รูปแบบ คือแบบอย่างหรือแนวทาง
การกระท าท่ีย่อให้เล็กลง หรือ โครงสร้างท่ีแสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะของปรากฏการณ์ และวตัถุประสงคข์องผูส้ร้างและผูพ้ฒันารูปแบบ เพื่อช่วยวิเคราะห์แกไ้ข
ปัญหา สามารถเขาถึงไดง่้าย 
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  กล่าวโดยสรุป รูปแบบ คือ แบบอย่างหรือแนวทางการบริหารจดัการสถานศึกษา      
ท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจ เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทุกคนในองคก์รมองเห็นภาพโครงสร้างความคิด
ความสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบ และสามารถน าพาองคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีคุณภาพ 
 2.4.2 องค์ประกอบของรูปแบบ 
  องค์ประกอบของรูปแบบจะตอ้งมีอะไรบา้ง  มีโครงสร้างความสัมพนัธ์กนัอย่างไร
ข้ึนอยู่กบัปรากฏการณ์ และหลกัการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบเป็นหลกั ดงัท่ี 
Keeves (อ้างใน อ านาจ จันทรข า, 2555, หน้า 82) กล่าวว่า รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ได้ ควรมี
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
   1. ความสัมพนัธ์อยา่งมีโครงสร้างมากกวา่ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 
   2. ใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถถูกตรวจสอบไดโ้ดยการ
สังเกตซ่ึงเป็นไปไดท่ี้จะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้
   3. ตอ้งช้ีใหเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ดงันั้น นอกจากรูปแบบจะเป็น
เคร่ืองมือในการพยากรณ์ได ้ควรใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 
   4. เป็นเร่ืองมือสร้างมโนทศัน์ใหม่ สร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรใหม่ และเป็น
การเพิ่มองคค์วามรู้ในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา 
  รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2548, หน้า 80) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบว่าจะ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง จ  านวนเท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพันธ์อย่างไรนั้ น ข้ึนอยู่กับ
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา หรือการออกแบบแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบ
นั้น ๆ เป็นหลกั 
  Bush (อ้างใน  สมศัก ด์ิ  สุ ภิ รักษ์ , 2554, หน้า 20) ก ล่าวว่า  องค์ประกอบหลัก            
ของรูปแบบท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบขององค์การทางการศึกษาประกอบด้วย              
4 ประการ คือ  
   1. เป้าหมาย  
   2. โครงสร้างองคก์ร  
   3. สภาพแวดลอ้ม และ  
   4. ภาวะผูน้ า 
  กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของรูปแบบจะข้ึนอยูว่า่ส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาคืออะไรและ
ปรากฏการณ์ดา้นใด เร่ืองอะไรแลว้จึงจะสามารถเลือกใชใ้หส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
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 2.4.3 การสร้างรูปแบบ 
  การสร้างรูปแบบส่วนใหญ่จะเป็นแนวคิดพื้นฐานในการเสนอรูปแบบเพื่อบรรยาย
หรืออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้กระจ่างยิ่งข้ึน (วรวิทย ์สิทธิโสภณ, 2555, หน้า 95) กล่าวว่า   
การสร้างรูปแบบนั้ นไม่มีข้อก าหนดท่ีแน่นอน องค์ประกอบอะไรบ้างหรือต้องท าอะไรบ้าง          
แต่โดยทัว่ไปจะเร่ิมตน้จากการศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา แล้วก าหนดสมมติฐาน 
หลกัการ และทฤษฎีของรูปแบบท่ีจะพฒันา จากนั้นค่อยด าเนินการสร้างรูปแบบตามท่ีไดก้ าหนด
เอาไวต่้อไป 
  กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (2554, หน้า 11) กล่าวว่า การสร้างรูปแบบไม่มีขอ้ก าหนด
ชดัเจนแน่นอนวา่จะตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง แต่โดยทัว่ไปจะเร่ิมตน้ศึกษาจากองคค์วามรู้ เร่ืองท่ี
ตอ้งการจะสร้างให้ชดัเจน ศึกษาสมมติฐานและหลกัการของรูปแบบท่ีพฒันาและด าเนินการสร้าง
ตามหลกัการท่ีเกิดข้ึน และน ารูปแบบท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบหาคุณภาพต่อไป 
  เสกสรรค ์ทองศรี (2557, หนา้ 73) ไดแ้บ่งการสร้างรูปแบบออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ  
   1. พฒันารูปแบบ โดยด าเนินการวิเคราะห์ล าดับการท า หลักการเขียนรายงาน 
ตรวจสอบจุดบกพร่อง ฯลฯ แลว้น าองคป์ระกอบต่างๆ มาสร้างรูปแบบ 
   2. น ารูปแบบท่ีได้ไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
รูปแบบ 
  สุท ธิชัย  เดช สุ วรรณ นิ ธิ  (2557, หน้ า 65) ได้พัฒนารูปแบบการบ ริหารการ
ประถมศึกษาระดบัจงัหวดัโดยมีการพฒันา 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาวเิคราะห์หลกัการ ขอ้มูลพื้นฐาน
การสร้างรูปแบบ เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิ 2) สร้างรูปแบบ
ขั้นตน้ ดว้ยการจดัท าร่างรูปแบบจากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั และขอ้สรุปจากผูท้รงคุณวุฒิ 3) 
ประเมินความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัรูปแบบตามความเหมาะสม และเป็นไปได้ในเชิง
ปฏิบติั 4) ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันารูปแบบท่ีเหมาะสม 
  สมศักด์ิ สุภิรักษ์ (2554, หน้า 23) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบเป็นการสร้างหรือ
ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานขององค์กร หรือองค์ประกอบในเร่ืองท่ีสนใจจะศึกษาท่ีสามารถ
แสดงถึงแนวความคิดท่ีน าไปสู่การพฒันาคุณภาพท่ีดีข้ึนดว้ยกระบวนการศึกษา หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างรูปแบบ และศึกษาความเป็นไปได ้หรือตรวจสอบรูปแบบ
และน าเสนอรูปแบบ 
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  กล่าวโดยสรุป  การสร้างรูปแบบ คือการด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ดีข้ึน 
โดยด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ  
   1. การวเิคราะห์สภาพทัว่ไปของการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
   2. ศึกษาปัจจยั เง่ือนไขท่ีผูบ้ริหารใช้เป็นฐานในการบริหารการศึกษา รวมถึง
แนวทางการพฒันาการบริหาร มาศึกษาและท าความเขา้ใจ  
   3. สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 2.4.4 การตรวจสอบรูปแบบ 
  จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการสร้างรูปแบบ เพื่อทดสอบ หรือตรวจสอบรูปแบบนั้นดว้ย
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีด้วยกนั ซ่ึงอาจใช้การวิเคราะห์จากหลกัฐาน  
เชิงคุณภาพ (qualitative) และเชิงปริมาณ (quantitative) โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจากหลกัฐาน
เชิงคุณลักษณะ อาจใช้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบ  ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิง
ปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ  ซ่ึงการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง ดังน้ี            
(อุทุมพร จามรมาน, 2541, หนา้ 22 - 26) 
   1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพนัธ์  ความเก่ียวข้อง และเหตุผล
ระหวา่งตวัแปร 
   2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพนัธ์ดังกล่าว ซ่ึงการประมาณค่าน้ี
สามารถประมาณขา้มกาลเวลา กลุ่มตวัอยา่ง สถานท่ีได ้หรืออา้งอิงจากกลุ่มตวัอยา่งไปหาประชากร 
โดยผลการตรวจสอบน าไปสู่ค าตอบ 2 ขอ้ คือ  
    2.1 การสร้างรูปแบบใหม ่ 
    2.2 การปรับปรุง หรือพฒันารูปแบบเดิม  
  ทั้งน้ี การเลือกผูท้รงคุณวุฒิ จะเน้นท่ีสถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการ 
เป็นท่ีเช่ือถือ ของวชิาชีพนั้นเป็นส าคญั  
  คุณลกัษณะของรูปแบบท่ีดี เป็นรูปแบบท่ีใชป้ระโยชน์ได ้ควรมีขอ้ก าหนด 4 ประการ 
ดงัน้ี (ประสิทธ์ิ ชุมศรี, 2555, หนา้ 28) 
   1. รูปแบบ  ควรประกอบด้วย  ความสัมพัน ธ์อย่างมีโครงส ร้าง  มากกว่า
ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแบบรวม 
   2. รูปแบบ  ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถถูก
ตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกต ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้
   3. รูปแบบ  ควรจะต้องระบุ  หรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา 
ดงันั้นนอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได ้ควรใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 



41 

   4. รูปแบบ ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ และสร้างความสัมพนัธ์
ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา 
 กล่าวโดยสรุป การตรวจสอบรูปแบบ หมายถึง การตรวจสอบแบบจ าลอง ท่ีผูเ้สนอ
รูปแบบดงักล่าวไดศึ้กษาและพฒันาข้ึนมา เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึน หรือในบาง
กรณีอาจจะใชป้ระโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนตลอดจนอาจใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป 
 

2.5 สภาพบริบทของโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 
 2.5.1 สถานทีต่ั้ง สภาพพืน้ทีภู่มิประเทศ และประชากร 
  โรงเรียนบา้นดอยค า ตั้งอยูเ่ลขท่ี 66 หมู่ท่ี 8 บา้นดอยค า ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
อยู่ใน เขตองค์การบ ริหารส่วนต าบลหางดง ระยะทางห่างจาก ท่ีท าการองค์การบ ริหาร                 
ส่วนต าบลหางดง ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอฮอด 18 กิโลเมตร และห่างจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ประมาณ 17 กิโลเมตร ไปตามถนน
ธรรมชาติ  
  สภาพท่ีตั้งของโรงเรียน ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง สูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 1,250 เมตร อากาศค่อนขา้งหนาวเยน็ พื้นท่ีสูงชนัและทุรกนัดาร
ท าให้การคมนาคมยากล าบาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในฤดูฝน การเดินทางยากล าบากมาก ไม่สะดวก   
ในการเดินทาง และมกัจะเกิดดินถล่ม ต้นไม้โค่นปิดทับเส้นทางการคมนาคม เน่ืองจากน ้ าป่า     
ไหลท่วม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ ท าสวน หาของป่า รับจา้งและคา้ขายผลผลิต  
ทางการเกษตร (โรงเรียนบา้นดอยค า, 2557, หนา้ 1-2) 
  ประชากรในหมู่บา้นดอยค า หมู่ท่ี 8 เป็นชาวไทยภูเขาเผา่มง้ ประมาณร้อยละ70 และ
กะเหร่ียงประมาณร้อยละ 30 ประกอบดว้ย 4 หยอ่มบา้น คือ หยอ่มบา้นดอยค า (เผา่มง้) หยอ่มบา้น
ผาผึ้ง (กะเหร่ียง) หยอ่มบา้นป่าซาง (กะเหร่ียง) และหย่อมบา้นขุนแม่เสริฐ (กระเหร่ียง) มีจ านวน
หลังคาเรือนประมาณ  110 หลังคาเรือน ประชากรนับถือศาสนาพุทธ 10% ศาสนาคริสต์ 20 %    
และส่วนมากนบัถือผบีรรพบุรุษ 70 % (แผนพฒันาชุมชน, 2554) 
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 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางท่ี 2-1 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2552-2557 
 

ต าแหน่ง ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 1 1 - - 
ข้าราชการครู 5 3 3 3 3 3 

พนักงานราชการ 1 1 1 1 1 2 
อตัราจ้าง - 1 1 2 1 2 
รวม 6 6 6 7 5 7 

ท่ีมา: ขอ้มูลสารสนเทศโรงเรียนบา้นดอยค า  
  
 จากตาราง 2-1 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค าในรอบปี
การศึกษา 2552 – 2557 ซ่ึงในปีการศึกษา 2556 มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษานอ้ยท่ีสุด คือ 
5 คน ปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2557 มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษามากท่ีสุด คือ 
7 คน ปีการศึกษา 2552 – 2554 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีการเปล่ียนแปลงคือ 6 คน 
ในปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบา้นดอยค าไม่มีผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั้งน้ีจะ
เห็นไดว้่าขา้ราชการครูมีจ านวนลดลงโดยปีการศึกษา 2552 มีจ านวน 5 คน แต่ลดลงเหลือจ านวน   
3 คนในปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2557 แต่เพิ่มข้ึนในต าแหน่งพนกังานราชการและครูอตัรา
จา้ง ต าแหน่งพนกังานราชการในปีการศึกษา 2552 ถึงปีการศึกษา 2556 มีจ านวน 1 คน เพิ่มข้ึนในปี
การศึกษา 2557 เป็น 2 คน ต าแหน่งครูอตัราจา้งเป็นต าแหน่งท่ีโรงเรียนจดัหางบประมาณจา้งเอง
ตามก าลงังบประมาณของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2552 ไม่มีครูอตัราจา้ง ในปีการศึกษา 2553 ถึง ปี
การศึกษา 2554 จ านวน 1 คน ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 2 คน ลดลงในปีการศึกษา 2556 เหลือ    
1 คน เน่ืองจากครูยา้ยไปบรรจุ ณ โรงเรียนอ่ืน โรงเรียนบา้นดอยค าไดจ้ดัหาครูอตัราจา้งมาทดแทน
ในปีการศึกษา 2557 เป็น 2 คน 
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 จ านวนนักเรียน 
  จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยค านั้น มีการเปล่ียนแปลงตามจ านวนประชากร  
บา้นดอยค า อตัราเพิ่มข้ึน ลดลง ตามจ านวนเด็กท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นดอยค า  
ซ่ึงประกอบด้วย 4 หย่อมบา้น คือ หย่อมบา้นดอยค า (เผ่ามง้) หย่อมบา้นผาผึ้ง (กะเหร่ียง) หย่อม
บา้นป่าซาง (กะเหร่ียง) และหยอ่มบา้นขุนแม่เสริฐ (กระเหร่ียง) โดยเฉล่ียกนัไปจ านวนนกัเรียนดงั
แสดงในตารางท่ี 2-2 แสดงจ านวนนกัเรียนโรงเรียนบา้นดอยค าปีการศึกษา 2552-2557 
 
ตารางท่ี 2-2 แสดงจ านวนนกัเรียนโรงเรียนบา้นดอยค าปีการศึกษา 2552-2557 
 

 
ช้ัน 

ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

อ.1 - 13 18 12 15 15 
อ.2 17 14 13 18 14 14 
ป.1 8 18 10 11 17 14 
ป.2 11 7 15 10 12 14 
ป.3 10 12 6 13 11 9 
ป.4 15 8 11 4 12 8 
ป.5 9 15 9 10 6 10 
ป.6 4 9 14 8 9 6 
รวม 74 96 96 86 96 90 

ท่ีมา: ขอ้มูลสารสนเทศโรงเรียนบา้นดอยค า 
 
 จากตาราง 2-2 จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยค าปีการศึกษา 2552-2557 ในปี
การศึกษา 2553, 2554 และ 2556 มีจ านวนนักเรียนมากท่ีสุด คือ 96 คน รองลงมาคือปีการศึกษา 
2557 มีจ านวนนกัเรียน 90 คน ปีการศึกษา 2555 มีจ านวนนกัเรียน 86 คน เน่ืองจากนกัเรียนยา้ยออก
กลางคนัไปเรียนท่ีโรงเรียนอ่ืน ในระดบัชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 เขา้ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 คน 
ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 2 ข้ึนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 2 คน ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 ข้ึนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 2 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ข้ึนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 1 คน ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ข้ึนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 คน อีกทั้งนักเรียนท่ีเขา้ใหม่ในระดบัชั้น
อนุบาลศึกษาปีท่ี 1 ยงันอ้ยกวา่นกัเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อีก 2 คน และปี
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การศึกษา 2553 มีจ  านวนนักเรียนน้อยท่ีสุด คือ 74 คน และโรงเรียนบ้านดอยค ายงัไม่มีนักเรียน   
ชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1  
 2.5.2 ผลการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม 
  การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินผลการจดัการศึกษา เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานหรือคนภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้การพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดียิง่ข้ึน ซ่ึงเร่ิมตน้จากระบบการประกนัภายใน เพื่อวางแผน
พฒันาคุณภาพของตนเอง ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการก ากบัติดตามคุณภาพ และมีระบบ
ประเมินตนเองก่อน ต่อจากนั้นจึงรับการประเมินภายนอกโดย สมศ. ซ่ึงการประเมินจะด าเนินการ
ประเมินภายในและภายนอกไปในทิศทางเดียวกนั เพราะต่างมุ่งสู่มาตรฐานหรือคุณภาพท่ีคาดหวงั
ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554, หนา้ 12) 
  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรียนบ้านดอยค า เม่ือวนัท่ี  4-6 
กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีผ่านมา ระดบัคุณภาพตามตารางท่ี 2-3 แสดง ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม โรงเรียนบา้นดอยค า ระดบัประถมศึกษา 
 
ตารางท่ี  2-3 แสดง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนบ้านดอยค า ระดับ
ประถมศึกษา 
 
ล าดับ
ที่ 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับ
คุณภาพ 

1 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ดีมาก 
2 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
ดีมาก 

3 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดี 
4 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ดี 
5 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 
6 7 ประสิท ธิภ าพของการบ ริห ารจัดก ารและการพัฒ น า

สถานศึกษา 
ดี 

7 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ตน้สังกดั 

ดี 
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ตารางท่ี  2-3 แสดง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนบ้านดอยค า ระดับ
ประถมศึกษา (ต่อ) 
 
ล าดับ
ที่ 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับ
คุณภาพ 

8 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พนัธกิจและ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

ดี 

9 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศึกษา 

ดี 

10 12 ผลการส่งเสริมการพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดี 

11 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั พอใช*้ 
12 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ตอ้ง

ปรับปรุง
เร่งด่วน* 

ท่ีมา: ผลการประเมิน สมศ. รอบสาม โรงเรียนบา้นดอยค า 
 
  จากตารางท่ี 2-3 แสดงว่า ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ และ ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา   
มีระดบัคุณภาพ “ดีมาก” ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมี
ความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของ
การบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและตน้สังกดั ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจและวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันา
สถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา มีระดบัคุณภาพ “ดี” ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีระดบัคุณภาพ “พอใช”้ และตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน มีระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน” ท าให้โรงเรียนบา้นดอยค ายงัไม่ได้รับการรับรอง
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มาตรฐานการศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ สาม ในการประเมินวนัท่ี 4 - 6 
กุมภาพนัธ์ 2556 เน่ืองจากคะแนนด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนนั้น ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ใช้เพียงคะแนนสอบ O – NET ในรอบปีการศึกษาท่ีเขา้
ประเมินเป็นเกณฑ ์ซ่ึงยงัมีตวับ่งช้ีท่ีมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัพอใช ้และตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555, หน้า 39) ได้ให้
ความหมาย ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ไวด้งัน้ี 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน หมายถึง ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดบัดีและมีพฒันาการทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดบัชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดี หมายถึง ร้อยละของผูเ้รียนท่ีได้คะแนนผลการ
ทดสอบของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O – NET) มากกว่าขีดจ ากดัล่างของ
ค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   พฒันาการทางการเรียนรู้ หมายถึงสถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีผล
การทดสอบระดบัชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียในปีท่ีผา่นมา 
 2.5.3 ผลการประเมินระดับชาติ O-NET ทีผ่่านมาในรอบ 5 ปี 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National 
Educational Test) เป็นการวดัผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับนกัเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา 
ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาองักฤษ ซ่ึงจดัสอบโดย สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องคก์รมหาชน) (รัตนา ดวงแกว้, เอกสารประกอบการเรียนรู้, 2555) 
  ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านดอยค า     
ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมามีค่าเฉล่ียดงัตารางท่ี 2-4 ซ่ึงแสดงคะแนนเฉล่ียระหว่างโรงเรียนและคะแนน
เฉล่ียระดบัชาติตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลสรุปรวมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี  2-4 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET ระหว่างโรงเรียนบ้านดอยค าและ
ระดบัประเทศ ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 
 

วชิา ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 
ภาษาไทย 35.56(38.58) 27.11(31.22) 31.71(50.04) 29.56(45.68) 34.00(45.02) 

สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

 
18.67(33.90) 

 
19.56(47.07) 

 
33.14(55.22) 

 
28.44(44.22) 

 
31.78(38.31) 

ภาษาองักฤษ 12.00(31.75) 8.89(20.99) 26.43(38.37) 30.28(36.99) 29.44(33.82) 
คณิตศาสตร์ 20.00(35.88) 22.00(34.85) 35.00(52.40) 26.11(35.77) 33.33(41.95) 
วทิยาศาสตร์ 16.33(38.67) 16.25(41.56) 28.57(40.82) 27.56(37.46) 32.06(37.40) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 50.67(64.76) 32.22(54.31) 37.77(58.87) 40.89(54.84) 44.00(61.69) 
ศิลปศึกษา 21.11(42.49) 24.44(41.10) 33.93(46.75) 39.44(52.27) 32.78(47.14) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 53.33(51.69)* 33.33(52.52) 37.14(55.38) 35.11(53.85) 57.33(53.16)* 

เฉล่ียรวม 28.46 22.98 32.96 32.17 36.84 

ท่ีมา: คะแนนเฉล่ีย จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

หมายเหตุ  (  ) คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
 * คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 
  
 จากตาราง 2-4 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET ระหว่างโรงเรียนบ้านดอยค าและ
ระดบัประเทศ ในช่วง ปีการศึกษา 2552 - 2556 ท่ีผ่านมา ในปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉล่ียสูงสุด 
คือ 36.84 คะแนน รองลงมาเป็น ปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉล่ีย 32.96 รองลงมาเป็น ปีการศึกษา 
2555 คะแนนเฉล่ีย 32.17 รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉล่ีย 28.46 และปีการศึกษา 2553 
คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 22.98 อีกทั้งมีเพียงวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เท่านั้นท่ีมีผลสอบ
คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ ในปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2556 
 2.5.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า  
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยค าในรอบปีการศึกษา      
2552-2556 ท่ีผ่านมาจากการประเมินระดับสถานศึกษาในระดับชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  1 ถึง            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 แสดงได ้ดงัน้ี 
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ตาราง 2-5 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

 
วชิา 

ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 
ภาษาไทย 64.19 63.03 69 67.58 68.38 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 67.13 66.83 74.73 72.33 74.45 
ภาษาองักฤษ 62.82 57.61 67.45 65.50 63.25 
คณิตศาสตร์ 62.94 61.61 71 68.25 71.18 
วทิยาศาสตร์ 64.38 65 71.55 69.92 72.33 

สุขศึกษาและพลศึกษา 69.75 67.89 73.55 75.17 77.49 
ศิลปศึกษา 64.07 69.39 73.18 74.08 74 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 62.75 64 73.64 71.58 73 
เฉลีย่รวม 64.75 64.42 71.76 70.55 71.76 

ท่ีมา: แบบรายงานการปฏิบติังานโรงเรียนบา้นดอยค า 
 
 จากตาราง 2–5 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2556 มีคะแนน
เฉล่ียสูงสุด คือ 71.76 คะแนน ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉล่ีย 70.55 คะแนน ปีการศึกษา 2552 
คะแนนเฉล่ีย 64.75 คะแนน และปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 64.42 คะแนน 
 
ตาราง 2-6 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

 
วชิา 

ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 
ภาษาไทย 62.82 60.29 70.54 71.22 71.82 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 68.18 68.86 69.23 72.36 75 
ภาษาองักฤษ 61.91 69.57 58.69 61.45 71.36 
คณิตศาสตร์ 66.18 64.43 66.38 72.08 73.36 
วทิยาศาสตร์ 66.50 63 79.38 70.36 74 

สุขศึกษาและพลศึกษา 69.14 70.86 80.08 75.35 78.55 
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ตาราง 2-6 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ) 
 

 
วชิา 

ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 
ศิลปศึกษา 72.32 76 95.85 76.23 77 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 74.82 71.71 88.69 75.45 77.45 
เฉลีย่รวม 67.73 68.09 76.11 71.81 74.82 

ท่ีมา: แบบรายงานการปฏิบติังานโรงเรียนบา้นดอยค า 
 
 จากตาราง 2-6 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2    
ปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 76.11 คะแนน ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ีย 74.82 
คะแนน ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉล่ีย 71.81 คะแนน ปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ีย 68.09 
คะแนน และปีการศึกษา 2552 มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 67.73 คะแนน 
 
ตาราง 2-7 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

 
วชิา 

ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 
ภาษาไทย 67.05 64.04 69.83 64.92 68.50 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 70.60 65.50 69.50 61.88 67.20 
ภาษาองักฤษ 66.05 59.96 61.50 54.85 62.90 
คณิตศาสตร์ 69.75 65.42 67.67 62.58 68.50 
วทิยาศาสตร์ 67.75 64.33 71.17 56 67.30 

สุขศึกษาและพลศึกษา 69.35 70.42 75.50 65.04 76.80 
ศิลปศึกษา 75.35 77.67 77.67 64.62 74.60 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 76.20 78.83 78.83 70.15 75.60 
เฉลีย่รวม 70.26 68.27 71.46 62.51 70.18 

ท่ีมา: แบบรายงานการปฏิบติังานโรงเรียนบา้นดอยค า 
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 จากตาราง 2-7 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    
ปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 71.46 คะแนน ปีการศึกษา 2552 มีคะแนนเฉล่ีย 70.26 
คะแนน ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ีย 70.18 คะแนน ปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉล่ีย 68.27 
คะแนน และปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 62.51 คะแนน 
 
ตาราง 2-8 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

 
วชิา 

ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 
ภาษาไทย 71.77 69.94 69.50 61.58 69.96 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 68.58 74.13 68.05 60.33 67.96 
ภาษาองักฤษ 57.77 55.70 60.64 57.50 57.08 
คณิตศาสตร์ 71.58 75.13 68.27 62.25 69.38 
วทิยาศาสตร์ 68.39 71.25 65.05 57.33 66.71 

สุขศึกษาและพลศึกษา 71.04 76.69 69.50 61.08 76.08 
ศิลปศึกษา 71.96 77.94 76.27 62.58 70.04 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 70.77 77.44 65.77 61.92 73.75 
เฉลีย่รวม 68.98 72.28 67.88 60.57 68.87 

ท่ีมา: แบบรายงานการปฏิบติังานโรงเรียนบา้นดอยค า 
 
 จากตาราง 2-8 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    
ปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 72.28 คะแนน ปีการศึกษา 2552 มีคะแนนเฉล่ีย 68.98 
คะแนน ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ีย 68.87 คะแนน ปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ีย 67.88 
คะแนน และปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 60.57 คะแนน 
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ตาราง 2-9 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

 
วชิา 

ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 
ภาษาไทย 61.83 58.13 63 69.20 70.33 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 62.56 57.30 61.89 74.60 72.33 
ภาษาองักฤษ 54.44 54.90 59.22 58.30 69.5 
คณิตศาสตร์ 65.94 61.20 63.22 66.10 73.67 
วทิยาศาสตร์ 64.67 60.67 61.67 71.10 75 

สุขศึกษาและพลศึกษา 64.44 63.93 65 72.60 79.17 
ศิลปศึกษา 59.11 59.67 63.99 74.7 80.33 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 61.28 60.60 65.67 73.10 79.5 
เฉลีย่รวม 61.78 59.55 62.96 69.96 74.98 

ท่ีมา: แบบรายงานการปฏิบติังานโรงเรียนบา้นดอยค า 
 
 จากตาราง 2-9 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    
ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 74.98 คะแนน ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉล่ีย 69.96 
คะแนน ปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ีย 62.96 คะแนน ปีการศึกษา 2552 มีคะแนนเฉล่ีย 61.78 
คะแนน และปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 59.55 คะแนน 
 
ตาราง 2-10 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
วชิา 

ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 
ภาษาไทย 65.83 62.28 60.61 66.56 72.67 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 73.67 63.44 62.47 67 71.83 
ภาษาองักฤษ 68.83 61.28 58.25 57.89 67.56 
คณิตศาสตร์ 70.33 68.44 62.18 68.22 73.18 
วทิยาศาสตร์ 71.83 65.78 65.89 67.78 69.56 

สุขศึกษาและพลศึกษา 76.50 64.33 69.36 69.11 75.33 
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ตาราง 2-10 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
 

 
วชิา 

ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 
ศิลปศึกษา 72.83 67.83 66.61 68.56 77.17 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 72.17 66.72 61.50 69.11 74.67 
เฉลีย่รวม 71.50 65.01 63.36 66.78 72.75 

ท่ีมา: แบบรายงานการปฏิบติังานโรงเรียนบา้นดอยค า 
 
 จากตาราง 2-10 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 72.75 คะแนน ปีการศึกษา 2552 มีคะแนนเฉล่ีย 71.50 
คะแนน ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉล่ีย 66.78 คะแนน ปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉล่ีย 65.01 
คะแนน และปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 63.36 คะแนน 
 
 กล่าวโดยสรุป จากสภาพบริบทของโรงเรียนบ้านดอยค าท่ีกล่าวมาข้างต้น โรงเรียน   
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 66 หมู่ท่ี 8 บา้นดอยค า 
ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ จดัการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ยงัไม่ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม จากส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในปีการศึกษา 2555 เน่ืองจากตัวบ่งช้ีท่ี  5 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู ้เรียน  ผลการประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  และ ตัวบ่งช้ี ท่ี  6 
ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ผลการประเมิน พอใช้ ทั้ งน้ี
โรงเรียนบา้นดอยค าไม่มีผูบ้ริหารสถานศึกษาและจ านวนครูนอ้ยลงในปีการศึกษา 2556 เพราะการ
ยา้ยออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู เพื่อไปด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนอ่ืน แต่การบริการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านดอยค าโดยครู คศ.1 รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการสถานศึกษาและครู รวม
ทั้งหมดจ านวน 5 คน ยงัมีผลการทดสอบระดบัชาติ O – NET คะแนนเฉล่ียรวมในปีการศึกษา 2556 
สูงท่ีสุด คือ 36.84 คะแนน ซ่ึงสูงท่ีสุดในรอบปีการศึกษา 2552-2556 ทั้งท่ีไม่มีผูบ้ริหารสถานศึกษา
และจ านวนครูมีนอ้ยท่ีสุดคือ 5 คน 
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2.6 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 2.6.1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
  บุญชม ศรีสะอาดและ สุริทอง ศรีสะอาด (2554, หน้า 26) กล่าวว่า การสนทนากลุ่ม 
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มประมาณ 6-12 คน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนา
กลุ่มจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีบางคร้ังไม่สามารถถามไดจ้ากการใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่มของ   
ผูส้ัมภาษณ์จะเป็นผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม เป็นผูจุ้ดประเด็นปัญหา เพื่อให้ผูร่้วมการสนทนากลุ่ม
ไดแ้สดงความคิดเห็น และวิพากษว์ิจารณ์ในขอ้สงสัยของผูร่้วมสนทนาดว้ยกนั ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถ
ใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการน ามาตั้งสมมติฐานการวจิยัได ้หรือตรวจสอบสมมติฐานท่ีไดเ้ก็บขอ้มูล
จากการสนทนากลุ่ม นอกจากน้ีสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดขอ้ค าถามในการสร้างแบบสอบถาม 
และการสนทนากลุ่มใชใ้นการหาค าตอบท่ียงัไม่แน่นชดั เพื่อช่วยเสริมใหง้านวจิยันั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
  ศัก ด์ิไทย สุรกิจบวร และวาโร เพ็งสวัส ด์ิ  (2554, หน้า 231) ก ล่าวว่า เทคนิค            
การสนทนากลุ่มเป็นวธีิการหน่ึงในการวจิยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการวจิยัเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย ์รวมทั้งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม นั้น ๆ และยงัท าให้
ทราบถึงปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า ค  าถามท่ีใช้จะถามถึงความรู้สึก การตดัสินใจ การให้
เหตุผล แรงจูงใจสภาวะต่าง ๆ ของบุคคล ซ่ึงการสนทนากลุ่มมีลกัษณะเป็นการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัอยา่งกวา้งขวางของผูร่้วมสนทนากบัผูว้ิจยั การถกประเด็นการสนทนามีความเป็น
อิสระในการแสดงความเห็นตลอดจนการโตแ้ยง้ ปัญหาหรือหวัขอ้สนทนาถูกก าหนดโดยผูว้ิจยัใน
เร่ืองนั้น ๆ และเลือกบุคคลท่ีสามารถให้ค  าตอบในเร่ืองท่ีสนใจไดต้รงประเด็นท่ีสุดเขา้ร่วมในการ
สนทนา 
  กล่าวโดยสรุป การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นวิธีการหน่ึงในการ
วจิยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย ์รวมทั้งปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม นั้น ๆ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มประมาณ 6-12 คน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สนทนากลุ่มจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีบางคร้ังไม่สามารถถามไดจ้ากการใช้แบบสอบถาม การสนทนา
กลุ่มของ ผูส้ัมภาษณ์จะเป็นผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม เป็นผูจุ้ดประเด็นปัญหา เพื่อให้ผูร่้วมการ
สนทนากลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็น และวพิากษว์จิารณ์ในขอ้สงสัยของผูร่้วมสนทนาดว้ยกนั 
 2.6.2 เทคนิคการเตรียมการท าสนทนากลุ่ม 
 ศกัด์ิไทย สุรกิจบวรและวาโร เพ็งสวสัด์ิ (2554, หน้า 231) กล่าวว่า เทคนิคการสนทนา
กลุ่มเป็นวิธีการหน่ึงในการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการวิจยัเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
จิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ เทคนิคการสนทนากลุ่มเกิดจากสมมติฐานท่ีเช่ือว่าเราจะรู้ถึง
ปฏิกิริยาโต้ตอบของคนได้อย่างละเอียดลึกซ้ึงด้วยการกระตุ้นให้คนหันมาแสดงความคิดเห็น
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ร่วมกนัในลกัษณะความเคล่ือนไหวภายในกลุ่ม และนกัวิจยัก็จะสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม
ศึกษา ตลอดจนบนัทึกการโตต้อบกนัภายในกลุ่มดว้ยการบนัทึกเทปหรือการจดบนัทึกเอาไวเ้พื่อ
การวเิคราะห์ต่อไป  
  1. ขั้นเตรียมการ เป็นการหาผูท่ี้ร่วมสนทนาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่าง
จะตอ้งถูกก าหนดคุณลกัษณะใหส้ัมพนัธ์กบัหวัขอ้และวตัถุประสงคใ์นการวจิยั  
  จากนั้ น  ต้องเตรียมผู ้ด าเนินการสนทนา  ซ่ึ งโดยทั่วไปก็มักจะเป็นผู ้วิจ ัยเป็น
ผูด้  าเนินการสนทนาเอง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้รู้ขอ้มูลดีท่ีสุดว่าส่ิงท่ีตนเองตอ้งการศึกษาหรือตอ้งการ
เจาะลึกคืออะไร แน่นอนวา่หากการด าเนินการสนทนาตอ้งใช้เวลานาน อาจจะตอ้งมีผูช่้วยหรือทีม
วิจยัเพื่อคอยอ านวยความสะดวกและคอยสังเกตพฤติกรรมในขณะการสนทนา  อีกทั้ง ตอ้งเตรียม
ขอ้มูลค าถามและอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เทปบนัทึกเสียง กลอ้งวิดีโอส าหรับการบนัทึกในกระบวนการ
สนทนา อีกทั้ง จะตอ้งจดัหาสถานท่ี วนัและเวลาท่ีเหมาะสม  
  ช่ืนสุมล บุนนาค (2552, หน้า 100-108) กล่าวว่า ก่อนท่ีจะเร่ิมท าสนทนากลุ่ม ควรมี
การเตรียมซักซ้อมบทด าเนินการสนทนา เพื่อซกัซ้อมเตรียมบทสัมภาษณ์ เตรียมแบบสอบถาม ซ่ึง
สามารถเป็นกิจกรรมถ่วงเวลาในระหวา่งการรอคนอ่ืนๆ มาถึง ก่อนการท า การสนทนากลุ่ม และใน
กรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลอา้งอิง และตอ้งเช็ค อุปกรณ์การสัมภาษณ์ เทปสัมภาษณ์ กลอ้งวดีิโอ อาจจะมี
การเสิร์ฟอาหารว่าง เคร่ืองด่ืมไดก่้อนและหลงัการสนทนา ข้ึนอยู่กบัปัจจยัและขอ้ตกลง แต่ตาม
ธรรมเนียมจะตอ้งเสิร์ฟ  
  2.ขั้นตอนการด าเนินการสนทนากลุ่ม เม่ือได้กลุ่มผูร่้วมสนทนาและได้นัดหมาย
สถานท่ีแลว้ผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม จะตอ้งแนะน าตวัก่อน พูดคุยเร่ืองอ่ืน ๆ หรือ อาจเร่ิมตน้ดว้ย
การสนทนาอยา่งเป็นกนัเอง หากบรรยากาศยงัไม่เป็นกนัเอง ก็อาจจะต่อดว้ยการละลายพฤติกรรม 
และจึงกล่าวถึงวตัถุประสงค์ในการท าสนทนากลุ่ม แนะน าขั้นตอนการด าเนินการว่ามีก่ีช่วง สรุป
สั้น ๆ วา่จะท าอยา่งไรบา้งในแต่ละขั้นตอน เพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจน  
   ขั้นตอนในการจดัสนทนากลุ่ม (บุญชม ศรีสะอาดและ สุริทอง ศรีสะอาด, 2554, 
หนา้ 26) ไดน้ าเสนอขั้นตอนการสนทนากลุ่มไวด้งัน้ี 
    1. เลือกบุคคลท่ีเขา้ร่วมการสนทนาโดยทัว่ไปไม่ควรเกิน 12 คน เพราะหากมีผู ้
ร่วมสนทนามากเกินไปผู ้ร่วมสนทนาจะไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และเป็นการยากท่ี
ผูด้  าเนินการสนทนาจะสร้างบรรยากาศใหก้ารสนทนาน่าสนใจ 
    2. เตรียมสถานท่ีในการสนทนาและพาผูเ้ขา้ร่วมสนทนามายงัสถานท่ี 
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    3. ผู ้ด าเนินการสนทนาต้องแจ้งจุดหมายในการวิจัย จุดมุ่งหมายของการ
บนัทึกเสียงและการจดบนัทึกต่าง ๆ ให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทราบ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศความเป็น
กนัเองในการสนทนาดว้ย 
    4. เร่ิมสนทนาโดยยึดแนวทางการสนทนาท่ีวางไวแ้ละต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมของเวลาท่ีใชใ้นการสนทนาแต่ละประเด็น โดยเปิดโอกาสให้มีการร่วมสักถาม และตอบ
ขอ้สงสัย 
    5. เม่ือจบการสนทนาแสดงความขอบคุณต่อผูร่้วมสนทนา 
   บทบาทของผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus group Moderator) ในขั้นตอนของ
การด าเนินการสนทนากลุ่ม ผูด้  าเนินการสัมภาษณ์ คือ เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของการสัมภาษณ์กลุ่ม ซ่ึง
ถ้าผูด้  าเนินการสัมภาษณ์ไม่เตรียมการสัมภาษณ์ ก็ท าการสัมภาษณ์กลุ่มนั้นไม่ดี ซ่ึงผลก็เท่ากับ    
การท่ีเราเตรียมค าถามในการวิจยัเชิงส ารวจนัน่เอง เช่น ตอ้งเตรียมหาขอ้มูลในประเด็นท่ีตอ้งการ
ถามและคิดค าถามสัมภาษณ์จะตอ้งเป็นค าถามท่ีตอ้งต่อเน่ืองกนั หรือ ท าเป็นชุดค าถาม นอกจากน้ี
ผูด้  าเนินการสนทนาจะตอ้งมีลีลาในการด าเนินการสนทนา และจะตอ้งซกัซ้อมเพื่อความคุน้เคยกบั
บทสนทนา เพื่อให้การสัมภาษณ์ราบร่ืนโดยตอ้งเป็นผูท่ี้ใช้อวจันภาษา  ได้ดี เช่น การใช้น ้ าเสียง 
ท่าทางในการกระตุ้นให้คนตอบค าถาม หรือ ทั้ งการสังเกตกลุ่มตวัอย่าง และ ตัวเราเอง อีกทั้ ง        
ยงัเป็นผูท่ี้ เช่ือมความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่ม และเป็นผูท่ี้สร้างความสัมพันธ์โดยการละลาย
พฤติกรรม 
   ในขณะท่ีถามเขา้ประเด็นจะตอ้งกระตุน้ใหผู้ส้ัมภาษณ์แต่ละคนแสดงความคิดเห็น
ให้มากท่ีสุดอย่าให้คนท่ีพูดมากๆ ครอบง าการสนทนา ตอ้งให้เขาแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
ไม่ใช่เหมือนกนั หรือเพื่อย ัว่ยุให้เกิดการโตเ้ถียงกนั ผูน้ าสนทนากลุ่มจะตอ้งยิม้เสมอ มีบุคลิกภาพท่ี
ดี เป็นกนัเองและมีมนุษยสัมพนัธ์ ผูด้  าเนินการสนทนากลุ่มตอ้งค านึงถึง เวลาท่ีใช้ในแต่ละช่วง     
ถา้เป้าหมายของเราอยูท่ี่ ช่วงไหน ก็ควรจะเน้นหนกั หรือให้เวลาแก่ช่วงนั้นๆ เป็นพิเศษ ตอนทา้ย
ของการสนทนา ตอ้งสรุปประเด็นในบทสนทนา หรือ ทบทวนประเด็นท่ีเราอาจลืมถามไป 
 3. ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและตีความ การวิเคราะห์ข้อมูล เกียรติพงค์ อุ่นใจ 
(2549, หน้า 52-53) กล่าวว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญและยากยิ่ง โดยเฉพาะในการวิจัยเชิงคุณภาพ       
ซ่ึงมกัจะไม่ใชส้ถิติช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือผูว้ิจยัไดด้ าเนินสนทนากลุ่มเสร็จส้ินทุกกลุ่มแลว้ 
ผูว้ิจยัจะตอ้งท าการถอดเทปออกมาค าต่อค า จากนั้น จะเป็นขั้นตอนวิเคราะห์ลกัษณะขอ้มูลพื้นฐาน
และข้อมูลทางจิตวิทยาของแต่ละกลุ่มสนทนาว่ามีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันอย่างไร 
เปรียบเทียบกนัระหวา่งกลุ่ม จากนั้นวิเคราะห์และสังเกตพฤติกรรมในแต่ละกลุ่มวา่มีบรรยากาศใน
การสนทนาแตกต่าง หรือ คลา้ยคลึงกนัอย่างไร โดยวิเคราะห์ค าตอบท่ีให้จากการถาม ค าถามว่า     
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มีความแตกต่างกนัอยา่งไร เพื่อน าไปตอบขอ้สรุปท่ีเราไดต้ั้งขอ้สันนิษฐานไว ้โดยเป็นการสรุป ใน
แต่ละประเด็นอย่างละเอียด พร้อมทั้ งยกค าพูดของผู ้ตอบมาใส่ในรายงานเพื่อใช้อ้างอิง หรือ 
สนบัสนุนรายงานการวจิยัในแต่ละประเด็น 
 ศักด์ิไทย สุรกิจบวรและวาโร เพ็งสวสัด์ิ (2554, หน้า 234 -235) ได้อธิบายข้อดีและ
ขอ้จ ากดัของการสนทนากลุ่ม ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ดีของการสนทนากลุ่ม  
  1. ผูเ้ก็บขอ้มูล เป็นผูไ้ด้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี จะได้ขอ้มูลท่ีสามารถตรวจเช็ค 
เน่ืองจากกลุ่มจะตรวจสอบขอ้เทจ็จริงกนัและกนั 
  2. การสนทนาระหวา่งนกัวิจยักบัผูรู้้ท  าใหเ้กิดความชดัเจนในการหาขอ้สรุปประเด็นท่ี
เป็นปัญหา ไม่มีความชดัเจน ท าใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 
  3. การสนทนากลุ่ม ถา้ถามค าถามท่ีชดัเจน สามารถถามใหม่ เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา
กลุ่มไดอ้ภิปรายประเด็นค าถามนั้นได ้
  4. การสนทนากลุ่ม มีบรรยากาศของการคุยกันเป็นกลุ่มจะช่วยลดความกลัวท่ี          
จะแสดงความเห็นส่วนตวั ไม่ตอ้งอายหรือเกรงใจ เพราะถือวา่ทุกคนยอ่มมีเหตุผลเป็นของตวัเองมี
ปฏิกิริยาโตต้อบกนัไดอ้ยา่งอิสระ 
  5. ค าตอบจากการสนทนากลุ่มมีค าตอบเชิงเหตุผล ซ่ึงตรงกับสภาพความเป็นจริง
มากกวา่การตอบค าถามตามหลกัทฤษฎี และช่วยเร้าให้เกิดขอ้มูลท่ีจริง ครบถว้น ผา่นการอภิปราย
อยา่งกวา้งขวาง 
  6. การสนทนากลุ่ม ท าให้ประหยดัเวลา งบประมาณ ไม่ต้องเสียเวลาไปสัมภาษณ์
ความคิดเห็นทีละคน  
 ขอ้จ ากดัของการสนทนากลุ่ม 
  1. ถ้าในการสนทนากลุ่ม มีผู ้ร่วมสนทนาเพียงไม่ ก่ีคนท่ีแสดงความคิดเห็นอยู่
ตลอดเวลา จะท าให้ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นเพียงความคิดเห็นของคนส่วนนอ้ยเหล่านั้น ดงันั้น จึงตอ้งระวงั
ไม่ใหมี้การผกูขาดการสนทนาข้ึน 
  2. การสร้างแนวค าถามต้องไม่วกวน ควรมีการทดลองก่อนใช้จริง เพราะจะท าให้
ค  าถามไม่ต่อเน่ือง 
  3. ถา้ผูด้  าเนินในการสนทนาคุมสถานการณ์ไม่ได ้การสนทนากลุ่มจะไม่ราบร่ืน หรือ
อาจเกิดปัญหาได ้
  4. การสนทนากลุ่มท าไดเ้พียงบางเร่ืองเท่านั้น มิใช่ท าการศึกษาได้ทุกเร่ือง นักวิจยั   
จึงตอ้งพิจารณาการใชก้ารสนทนากลุ่มใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา  
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  5. การเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ควรเลือกผูย้ินดีให้ความร่วมมือร่วมแสดงความ
คิดเห็น เพราะถา้คนท่ีขดัแยง้กนัอาจท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไม่เป็นจริงจะหาขอ้สรุปไม่ได ้                   
  จากขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการจดัสนทนากลุ่มนั้นจะพบว่าในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
นั้นจะตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงัโดยตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
   1. การเลือกผูด้  าเนินการสนทนากลุ่มนั้นควรเป็นผูท่ี้พูดและฟังภาษาทอ้งถ่ินได ้
และตอ้งมีความเหมาะสมกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม 
   2. ควรใหผู้เ้ขา้ร่วมอยูร่่วมกลุ่มโดยตลอดตั้งแต่ตน้จนจบ 
   3. เน่ืองจากการจดัการสนทนากลุ่มน้ีไม่สามารถใช้กบัการศึกษาวิจยัได้ทุกเร่ือง 
หากผูท่ี้จะน ามาใช้ได้พิจารณาให้รอบคอบ โดยค านึงถึงผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดก่อนท่ีจะเลือก
วธีิการเก็บขอ้มูลโดยใชว้ธีิการน้ีก็จะท าใหง้านวจิยัท่ีออกมามีคุณภาพและน่าเช่ือถือ 
 กล่าวโดยสรุปการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นบัวา่เป็นเทคนิคการวิจยัเชิง
คุณภาพท่ีสามารถท าไดส้ะดวก รวดเร็ว และเสนอผลวจิยัไดภ้ายในเวลาอนัสั้นในประเด็นท่ีตอ้งการ
จะเจาะลึก แต่ก็ตอ้งใชท้กัษะการสัมภาษณ์ของผูด้  าเนินการสนทนาสูง และอาศยัการตีความสรุปผล
แบบ อุปนยั โดยอาศยัสถานการณ์ และความรู้สึกของผูว้ิจยัร่วมดว้ยเพื่อการอธิบายและวิเคราะห์
ขอ้มูลนั้น ๆ ซ่ึงการจะตดัสินใจใช้การสนทนากลุ่มหรือไม่นั้น จะตอ้งค านึงถึงขอ้ดีและขอ้เสียของ
การท าสนทนากลุ่มร่วมด้วย เน่ืองจากการท าสนทนากลุ่มนั้น ผลการวิจยัไม่สามารถอา้งอิงสรุป
ผลไดก้บักลุ่มประชากรส่วนใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ช่ืนสุมล บุนนาค (2552, หนา้ 100-108) 
 

2.7 การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
 2.7.1 หลกัการวเิคราะห์ SWOT Analysis 
  อมัพร ไหลประเสริฐ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า หลกัการวิเคราะห์ SWOT Analysis คือ การ
วิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์  2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก 
เพื่อให้รู้จกัตนเองและรู้จกัสภาพแวดลอ้มในการท าธุรกิจ ในการวิเคราะห์น้ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารใน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ ทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลง
ในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อธุรกิจของตน ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์และแผนการด าเนินการต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมต่อไป 
  เอกกมล  เอ่ียมศรี (2555, ออนไลน์) กล่าววา่ SWOT Analysis เป็นการวเิคราะห์สภาพ
องค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพื่อคน้หาจุดแข็ง จุดเด่น จุดดอ้ย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญั
ในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการในอนาคต SWOT เป็นตวัยอ่ของขอ้ความท่ีมีความหมายดงัน้ี 
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   Strengths หมายถึง จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ 
   Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ 
   Opportunities หมายถึง โอกาสท่ีจะด าเนินการได ้
   Threats หมายถึง อุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานขององคก์ร 
 1. ห ลั ก ก ารส า คัญ ข อ ง  SWOT Analysis ก็ คื อ ก าร วิ เค ร าะ ห์ โ ด ย ก ารส า ร ว จ
สภาพแวดลอ้ม 2 ดา้น ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้จกัตนเอง รู้จกัสภาพแวดล้อม ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค   
การวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารขององคก์รทราบถึง
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ี เกิดข้ึนภายนอกองค์กร ทั้ งส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้ งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ท่ีจะมีผลต่อองค์กร           
และจุดแข็ง จุดอ่อน ความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีองคก์รมีอยู ่ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อการก าหนดวิสัยทศัน์ การก าหนดกลยุทธ์และกิจกรรมด าเนินการขององค์กรท่ีเหมาะสม
ต่อไป  
 2. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอยา่งจะช่วยให้เขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รเป็นอยา่งไร จุดแขง็ขององคก์รจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใชป้ระโยชน์
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลกัษณะภายใน ท่ีอาจจะท าลายผล
การด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรในทางกลบักนัอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร  ผลจากการวิเคราะห์  SWOT Analysis น้ีจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
วสิัยทศัน์ การก าหนดกลยทุธ์ เพื่อใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม  
 3. ขั้นตอน วิธีการด าเนินการท า SWOT Analysis จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัย     
ดว้ยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีขอ้มูล ในการก าหนดทิศทาง
หรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้างข้ึนมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง
สภาพแวดล้อม และสามารถก าหนด กลยุทธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลด
จุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยท่ีสุดได ้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกองคก์ร มีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1 การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร จะเก่ียวกบัการวิเคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองคก์ร ทุก ๆ ดา้น เพื่อท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององคก์ร
แหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน คือ ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหาร
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ท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้นโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบติังาน บรรยากาศในการท างาน 
และทรัพยากร ค่านิยมองค์กร รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาขององคก์ร เพื่อท่ีจะ
เขา้ใจสถานการณ์และผลของวธีิการด าเนินการก่อนหนา้น้ีดว้ย  
   Strengths จุดแข็งขององคก์ร เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู่
ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจยัใดภายในองค์กรท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรท่ีองค์กร
ควรน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์รได ้และควรด ารงไวเ้พื่อการเสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์ร   
   Weaknesses จุดอ่อนขององคก์ร เป็นการวเิคราะห์ ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้
อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจยัภายในองค์กรท่ีเป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรท่ีควร
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
  3.2 การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยพิจารณาโอกาสและอุปสรรคทางการ
ด าเนินงานขององคก์รท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไดแ้ก่  
   3.2.1 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้ งในและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับการ
ด าเนินงานขององคก์ร เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 
   3.2.2 สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น โครงสร้างประชากร ระดบัการศึกษา อตัรา
การรู้หนังสือ การตั้งถ่ินฐาน การอพยพและการยา้ยถ่ิน ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ค่านิยม ความเช่ือและวฒันธรรม 
   3.2.3 สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติ
คณะรัฐมนตรี 
   3.2.4 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ ๆ และพัฒนาการ
ทางดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบ้ริการ 
   3.2.5 สถานะสุขภาพ อตัราการป่วย/ตาย ด้วยโรคและภยัสุขภาพของประชากร 
พฤติกรรมทางสุขภาพ รวมถึงระบบสุขภาพ 
   3.2.6 สภาพแวดลอ้มทางส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ ผลกระทบจากการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นตน้  
  Opportunities โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัภายนอกองค์กร 
ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผล กระทบ ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินการขององค์กรในระดบั
มหาภาค และองคก์รสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างใหอ้งคก์รเขม็แขง็ข้ึนได ้
  Threats อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม เป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกองคก์ร ปัจจยั
ใดท่ีสามารถส่งผล กระทบในระดบั มหภาคในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและ
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ทางออ้ม ซ่ึงองคก์รจ าเป็นตอ้งหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพองคก์รให้มีความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญ
แรงกระทบดงักล่าวได ้
 3.3 ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม  เม่ือได้ข้อมูล จุดแข็ง-จุดอ่อน 
โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมา
เปรียบเทียบกบั โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร ก าลงัเผชิญสถานการณ์เช่นใด และ
ภายใตส้ถานการณ์เช่นนั้น องคก์รควรจะท าอยา่งไร โดยทัว่ไปในการวิเคราะห์ SWOT Analysis น้ี 
องคก์รจะอยูใ่นสถานการณ์ 4 รูปแบบดงัน้ี 
   สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึ่ งปรารถนา
ท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รค่อนขา้งจะมีหลายอยา่ง ดงันั้น ผูบ้ริหารขององคก์รควรก าหนดกลยทุธ์ในเชิง
รุก เพื่อดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยูม่าเสริมสร้างและปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชน์
อยา่งเตม็ท่ี 
   สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ ท่ีเลวร้ายท่ีสุด 
เน่ืองจากองคก์รก าลงัเผชิญอยูก่บัอุปสรรคจากภายนอก และมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ 
ดงันั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด คือ กลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกนัตวั เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภยั
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียน้อย
ท่ีสุด 
   สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์น้ีองคก์รมีโอกาสไดเ้ปรียบดา้นการ
แข่งขนัอยู่หลายประการ แต่ติดขดัอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน 
ดงันั้น ทางออก คือ กลยุทธ์การพลิกตวั เพื่อก าจดัหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในให้พร้อมท่ีจะฉกฉวย
โอกาสต่าง ๆ ได ้
   สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอ้ม
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตวัองค์กรมีข้อได้เปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้ น
แทนท่ีจะรอจนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์การแตกตวั หรือ 
ขยายขอบข่ายกิจการ เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืน ๆ แทน 
 4 ขอ้พิจารณาในการวเิคราะห์ SWOT Analysis มีดงัน้ี 
  4.1 ควรวิเคราะห์แยกแยะควรท าอย่างลึกซ้ึง อยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
เพื่อให้ไดปั้จจยัท่ีมีความส าคญัจริง ๆ เป็นสาเหตุหลกั ๆ ของปัญหาท่ีแทจ้ริง กล่าวคือ เป็นปัจจยัท่ีมี
ประโยชน์ในการน าไปก าหนดเป็นนโยบาย ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ ท่ีจะท าให้
องคก์าร/ชุมชน บรรลุเป้าหมายท่ีเป็นผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ยไดจ้ริง 
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  4.2 การก าหนดปัจจยัต่าง ๆ ไม่ควรก าหนดขอบเขตของปัจจยัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ให้มี
ความหมายคาบเก่ียวกนั จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งตดัสินใจ และช้ีชดัวา่ปัจจยัท่ีก าหนดข้ึนมานั้นเป็น
ปัจจยัในกลุ่มใด ทั้งน้ีเพราะปัจจยัท่ีอยูต่่างกลุ่มกนั ก็ตอ้งสมควรท่ีจะน าไปก าหนดกลยทุธ์ท่ีต่างกนั
ออกไป 
 กล่าวโดยสรุป หลกัการวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์โดยการส ารวจจาก
สภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก  เพื่อให้รู้จกัตนเองและรู้จกั
สภาพแวดล้อม เพื่อคน้หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญั     
ในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการในอนาคต 
 2.7.2 วธีิการท า SWOT Analysis 
  อัมพร ไหลประเสริฐ (ม.ป.ป.) การท า SWOT นั้ นทีมงานต้องมีความรู้เก่ียวกับ
โครงสร้างของตวัองคก์รเอง ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลคู่แข่ง ข่าวสารทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศมาเป็นตวัช่วยในการวิเคราะห์ ตอ้งวิเคราะห์โดยอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลท่ีเป็นจริงไม่ใช่
จินตนาการ 
 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวเิคราะห์ SWOT 
  1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรในทุก ๆ ด้าน เพื่อท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของ
องค์กร แหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน คือระบบขอ้มูลเพื่อ 
การบริหารท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้นโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบติังาน บรรยากาศใน
การท างานและทรัพยากรในการบริหารงาน ซ่ึงไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ การจดัการ รวมถึงการพิจารณา
ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาขององคก์ร เพื่อให้เขา้ใจสถานการณ์และผลของกลยุทธ์ท่ีไดก้  าหนดไว้
ก่อนหน้าน้ีดว้ย จุดแข็งขององค์กร คือการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู่ในองค์กร
นั้นเอง ว่าปัจจยัใดท่ีเป็นขอ้ได้เปรียบหรือเป็นจุดเด่นท่ีน ามาพฒันาได้ และควรด ารงไวเ้พื่อการ
เสริมสร้างความแขง็แกร่งขององคก์ร ส่วนจุดอ่อนขององคก์รนั้นเป็นปัจจยัภายในจากมุมมองของผู ้
ท่ีอยู่ในองค์กร ว่าปัจจยัใดเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเสียเปรียบ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงให้ดี
ข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป 
  2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร จะท าให้สามารถคน้หาโอกาสและ
อุปสรรคในการด าเนินงานซ่ึงได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานโอกาสจาก
สภาพแวดล้อมจะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกท่ีสามารถส่งผลกระทบทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม สามารถน าข้อดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างให้บริษัทเข้มแข็งข้ึน  ส าหรับอุปสรรคจาก
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สภาพแวดลอ้ม จะเป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหาย
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงองค์กรจ าเป็นตอ้งหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพบริษทัให้มีความแข็งแกร่ง
และมีความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัผลกระทบดงักล่าว 
 กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์ SWOT analysis ต้องท าให้เป็นไปในทางเดียวกันกับ 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย หรือเขา้กบัทรัพยากรในองคก์ร และความสามารถท่ีเขา้กบัส่ิงท่ีองคก์ร
ถนัด แลว้น าวิธีการวิเคราะห์ SWOT analysis มาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
โดยเขียนรายการจากขอ้มูล Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats โดยค านึงถึงปัจจยั
ภายใน และปัจจยัภายนอก 
 

2.8 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 เสกสรรค์ ทองศรี (2557, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาค้นควา้เก่ียวกับการพฒันารูปแบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มี
วตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในปัจจุบนั 2) สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
การบริหารคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
และ 3) ประเมินยนืยนัรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. ในการพฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษา ส าหรับสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ควรยึดหลกัการบริหารคุณภาพ PDCA ของ Deming 
และการบริหารคุณภาพทัว่องคก์ร (Total Quality Management: TQM) การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียและการกระจายอ านาจ 
  2. รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบคือ 
   2.1 ทฤษฎีและหลกัการบริหารคุณภาพ PDCA ของDeming การบริหารคุณภาพทัว่
ทั้งองคก์ร (TQM) หลกัการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
   2.2 รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาตอ้งยึดหลกัการกระจายอ านาจและหลกั
ธรรมาภิบาล 
   2.3 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษา 
   2.4 กระบวนการบริหารใน 4 งาน คือ การบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
และบริหารทัว่ไป ซ่ึงแต่ละงานบริหารดว้ยวงจรบริหารคุณภาพ PDCA ของ Deming 
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  3. ผลการประเมินยืนยนัรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบวา่ ความเป็นประโยชน์ในภาพรวม และความ
เป็นไปไดใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ลินจง มากเพ็ง (2555, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการบริหารการพฒันาการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษากรณีจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์การบริหารการ
พฒันาการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี และวิธีการจดัการศึกษา 2) 
วิเคราะห์ปัญหาในการบริหารการพฒันาการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของจงัหวดัเชียงใหม่ และ 3) 
เสนอแนวทางในการบริหารการพฒันาการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวจิยั
พบวา่ 
  1. การบริหารการพฒันาการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านโครงสร้าง มีการยุบ
โครงสร้างองค์กรในส่วนภูมิภาค ด้านอ านาจหน้าท่ี มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดั
การศึกษาให้หน่วยงานระดบัล่างมากข้ึน ดา้นวิธีการจดัการศึกษา มีการเปล่ียนแปลงโดยการเรียน
การสอนยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง งบประมาณมาจากการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกเพิ่มข้ึน 
และมีหน่วยงานกลางในการบริหารงานบุคคล 
  2. ปัญหาท่ีส าคัญคือ ด้านโครงสร้าง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีพื้นท่ีและ
สถานศึกษาในความรับผดิชอบมากเกินไป ดา้นอ านาจหนา้ท่ี การกระจายอ านาจยงัไม่ตรงตามความ
ตอ้งการของหน่วยปฏิบติั ด้านวิธีการจดัการศึกษาขาดการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการ
สนบัสนุนการจดัการศึกษา 
  3. แนวทางการบริหารการพฒันาท่ีส าคญั คือ ด้านโครงสร้าง ควรปรับโครงสร้าง
ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาให้ รับผิดชอบเพียง 1 จังหวัด ด้านอ านาจหน้าท่ี              
ควรกระจายอ านาจการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ดา้นวิธีการจดัการศึกษา 
ควรลดงานเอกสารและปรับเปล่ียนระบบส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นส านกังานไร้กระดาษ 
 วรวิทย ์สิทธิโสภณ (2554, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาค้นควา้การพฒันารูปแบบการบริหาร
คุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับสถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มี
วตัถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพการบริหารคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการ
บริหารคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับสถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และ 3) 
เพื่อทดลองและประเมินรูปแบบการบริหารคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับสถานศึกษาท่ีไม่
ผา่นการรับรองมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 
  การพฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับสถานศึกษาท่ีไม่
ผา่นการรับรองมาตรฐานประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบดงัน้ี 
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   1. ระบบการน าองค์ประกอบย่อยท่ีส าคญัไดแ้ก่ การวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา 
การประชุมช้ีแจงบุคลากร และใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมก าหนดวสิัยทศัน์ 
   2. วิถีธรรมแห่งการบริหารคุณภาพ องค์ประกอบย่อยท่ีส าคญัได้แก่ การบริหาร
ตามแผนยทุธศาสตร์ บุคลากรมีความตระหนกัร่วมกนั และผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเอง 
   3. แนวคิดการบริหารคุณภาพ องค์ประกอบย่อยท่ีส าคญัไดแ้ก่ การมียุทธศาสตร์
การบริหารท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพมากกวา่ปริมาณ 
   4. ระบบบริหารคุณภาพ องค์ประกอบย่อยท่ีส าคญัได้แก่ การมีระบบการจดัเก็บ 
และบริหารขอ้มูล และระบบบริหารท่ีชดัเจน 
   5. เคร่ืองมือ และเทคนิคการบริหารองค์ประกอบย่อยท่ีส าคัญได้แก่ การจดัหา
จดัสร้างเคร่ืองมือ และนวตักรรมท่ีทนัสมยั และการจดัเก็บสถิติขอ้มูลอยา่งมีคุณภาพ  
   6. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์องค์ประกอบยอ่ยท่ีส าคญัไดแ้ก่บุคลากรมีบทบาท
หนา้ท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา และมีภาวะผูน้ า 
   7. การวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีองคป์ระกอบยอ่ยท่ีส าคญัไดแ้ก่ การอบรมพฒันา
ครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการวจิยั และการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการวจิยัของครู   
 มนัสนันท์ อภิชัย (2554, บทคดัย่อ)ได้คน้ควา้แบบอิสระเร่ือง แนวทางการพฒันาการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง การ
พฒันาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีผลประเมินคุณภาพต ่ากว่าเกณฑ์ สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  
  ผลการศึกษาสภาพและปัญหา  ด้านการควบคุมคุณภาพ  (Quality Control) พบว่า 
สถานศึกษามีการให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการแต่งตั้งคณะท างานประกนัคุณภาพ โดยใช้วงจร 
PDCA การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการจดัท าแผนกลยุทธ์  และขั้นตอนการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา (Do) ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี มีการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ ปัญหาท่ี
พบในการด าเนินงาน สถานศึกษาบางส่วน มีจ านวนครูน้อย การจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศไม่เป็น
ระบบ ไม่มีปฏิทินการปฏิบติังาน ด้านตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) พบว่า สถานศึกษามี
การตรวจสอบและทบทวน (Check) การแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ มีปฏิทินการนิเทศและ
ติดตาม มีการพัฒนาและปรับปรุง (Act) สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงตามมาตรฐาน
การศึกษา ปัญหาท่ีพบ สถานศึกษาบางส่วนบุคลากรไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมิน 
ดา้นการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) พบวา่ การประเมินผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ในภาพรวม (Act) มีการจดัท ารายงานผลเป็นประจ าทุกปี  มีการแต่งตั้งคณะท างาน มีการประเมิน
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ตามสภาพและศักยภาพของนักเรียน  มีการรายงานผลการประเมินเป็นระยะๆ  ปัญหาท่ีพบ 
สถานศึกษาบางส่วนครูขาดความรู้เก่ียวกบัการประเมินและมาตรฐานคุณภาพ ขาดการจดัท าขอ้มูล
สารสนเทศ ท่ีเป็นปัจจุบนั 
  แนวทางการพฒันา ควรด าเนินการประกนัคุณภาพโดยใชว้งจร PDCA ขั้นตอนส าคญั
คือ ขั้นตอนท่ี 1 ด้านการควบคุมคุณภาพ  (Quality Control) ควรมีการศึกษาและการเตรียมความ
พร้อม (Pre-Plan) มีการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา (Plan) และด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษา (Do) ขั้นตอนท่ี 2 ดา้นการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) ด าเนินการตรวจสอบ และ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (Check) ด าเนินการพฒันาและปรับปรุง (Act) ขั้นตอนท่ี 
3 ด้านการประเมินคุณภาพ  (Quality Assessment) ด าเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวม (Act) 
 กวนิทร์เกียรติ  นนธ์พละ (2554, บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ การศึกษารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มี
วตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการทราบสภาพปัจจุบนัปัญหาในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และความ
คิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อนัประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน ผูป้กครองนักเรียน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูน้ าทอ้งถ่ินและผูน้ าทางศาสนา  
  จากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาด้านงบประมาณและ
อาคารสถานท่ีในระดบัปานกลางไปหามาก ดา้นบุคลากรระดบัปานกลาง และปัญหาดา้นคุณภาพ
การศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลางไปหานอ้ย ส าหรับความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ต่อรูปแบบ 
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 8 รูปแบบนั้น พบว่า ในดา้นความเป็นไปได้ รูปแบบการสอนแบบ
คละชั้นมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การหมุนเวียนส่ือการเรียนการสอน ส าหรับดา้น
ความเหมาะสมนั้น พบว่า การหมุนเวียนส่ือการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก  
รองลงมาคือการสอน แบบคละชั้น ดา้นประสิทธิภาพนั้น การเลิกลม้โรงเรียน การยุบรวมโรงเรียน 
และการเรียนรวมมีประสิทธิภาพในระดบัมาก ส่วนรูปแบบอ่ืนอยู่ในระดบัปานกลาง และด้าน
ประสิทธิผลพบวา่ ทุกรูปแบบอยูร่ะดบัปานกลาง ยกเวน้รูปแบบครูอาสาและการสอนแบบคละชั้น
ท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย ส าหรับความคิดเห็นแนวทาง การน ารูปแบบ การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่
การปฏิบติันั้ น สรุปได้ว่า รูปแบบการ เลิกล้มและ การยุบรวมโรงเรียนนั้นมีเง่ือนไขส าคญั คือ     
การจดัให้มีรถโรงเรียนหรือยานพานะ ท่ีใชใ้นการรับส่งนกัเรียน ส่วนรูปแบบการเรียนร่วมนั้นผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียเห็นว่า หากเป็นการเรียนรวม 2 โรงเรียน โรงเรียนท่ี 1 ควรรับผิดชอบชั้นอนุบาล
และชั้น ป.1 - ป.3 ส่วนโรงเรียนท่ี 2 ควรรับผิดชอบชั้นอนุบาลและชั้น ป.4 - ป.6 ในรูปแบบศูนย์
การเรียนรู้นั้นโรงเรียนท่ีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ ควรมีเส้นทางการคมนาคมไปมาสะดวกปลอดภยัและ
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ใช้เวลาเดินทางระหว่างโรงเรียนไม่นานเกินไป เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบครูอาสาไปสู่การ
ปฏิบติันั้น จ าเป็นตอ้งจดัหาค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนให้กบัครูอาสา ส าหรับครู หมุนเวียนนั้น
โรงเรียนมีความตอ้งการครูในสาขาวิชาเอกภาษาองักฤษเป็นอนัดบัแรก  ในท านองเดียวกนั ในการ
หมุนเวยีนส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เป็นอนัดบัแรก คือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา และผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียมีขอ้ห่วงใยเก่ียวกบัรูปแบบ การสอนแบบคละชั้น ในประเด็นท่ีนกัเรียนท่ีมีวยัแตกต่าง
กนัอาจก่อใหเ้กิดปัญหาการเรียนรู้ได ้  
  ในการสัมภาษณ์และการประชาพิจารณ์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและการสนทนากลุ่ม
ส าหรับผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 8 รูปแบบ พบวา่ ขอ้มูลมีความ
สอดคลอ้งตอ้งกนั กล่าวคือ รูปแบบการเลิกลม้โรงเรียนและการยุบรวมโรงเรียนมีความเป็นไปได้
นอ้ยท่ีสุดและยงัไม่เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนและชุมชนในปัจจุบนัแมจ้ะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงก็ตาม ส่วนรูปแบบการเรียนรวมมีความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมในระดบันอ้ย และ
รูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้มีความเป็นไปได้เหมาะสมระดบัปานกลาง  ในขณะท่ีรูปแบบอ่ืนมีความ
เป็นไปไดแ้ละเหมาะสมในระดบัมาก  
 นัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธ์ิ (2549, บทคัดย่อ) ได้ท าการค้นคว้าแบบอิสระ  เร่ือง การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่  
  ผลการศึกษาพบว่า  ด้านคุณภาพนักเรียนด้านกระบวนการ  และด้านปัจจัย              
โดยภาพรวมมีการปฏิบติัในทุกกิจกรรมส าหรับด้านคุณภาพนักเรียน ได้ให้ความส าคญักับการ
พัฒนาความสามารถในการส่ือสาร  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ส่วนด้านกระบวนการ เน้นคุณธรรม 
จริยธรรมในการเรียนการสอน และจดับรรยากาศการเรียนการสอนให้นักเรียน  ได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข และดา้นปัจจยั ไดป้ฏิบติัตรงตามเป้าหมายของแผน การจดัสภาพแวดลอ้ม ของโรงเรียน
ให้บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส าหรับปัญหาท่ีพบคือ ขาดแคลนงบประมาณ  จดัระบบข้อมูล
สารสนเทศใหท้นัต่อการใชง้าน และไม่มีประเมินผลการปฏิบติังานโดยวธีิท่ีหลากหลาย 
 จินตนา เสนค า (2551, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา วิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มี
ปัจจยัเชิงสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการสอนต่าง ๆ ท่ีครูใช้สอนในโรงเรียน
ขนาดต่างกนัอาจจะส่งผลต่างกนัการวิจยัคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพฒันารูปแบบของ
ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร 
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  ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรท่ี มี อิท ธิพลในรูปแบบ ท่ี เป็นสาเหตุทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครู ได้แก่ การใช้ส่ือการสอน และบรรยากาศในชั้นเรียน ตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลทางตรงและทางออ้ม  ได้แก่ ความพึงพอใจการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกับ
นกัเรียนการเตรียมการสอน และ เจตคติต่อวิชาชีพครู ส่วนตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มอย่างเดียว 
ได้แก่ประสบการณ์ในการสอน ภาระงานของครู และบุคลิกภาพของครู โดยตัวแปรทั้ งหมด
สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กไดป้ระมาณ 
48.4 % 
  โดยสรุป ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ การเตรียมการสอน เจตคติ
ต่อวิชาชีพครู และความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  ดังนั้น ครูผูส้อน ผูบ้ริหารการศึกษาและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งจึงควรด าเนินการพฒันาปัจจยัดงักล่าวอยา่งจริงจงั  
 พิ เศรษฐ์  ไชยสุภา (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการด าเนินการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดรั้บการประเมินภายนอก ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ถึง สภาพความต่อเน่ืองในการด าเนินการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาภายหลงัได้รับการประเมิน
ภายนอก สภาพการด าเนินการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามขอ้เสนอแนะ แนวทางพฒันาของคณะ
ผูป้ระเมินภายนอกและปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการปรับปรุง พฒันาคุณภาพสถานศึกษาตาม
ขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาของคณะผูป้ระเมินภายนอก  
  ผลการศึกษาพบว่า ดา้นความต่อเน่ืองของการด าเนินการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
นั้น สถานศึกษามีสภาพการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในทั้ง 4 ระดบัความต่อเน่ือง
ของการด าเนินการ โดยมีสถานศึกษาท่ีมีความต่อเน่ืองอยูใ่นสภาพก าลงัพฒันามากท่ีสุด รองลงมา 
คือ อยูใ่นสภาพการพฒันาเตม็ศกัยภาพ สภาพปกติ และตอ้งเร่งพฒันาตามล าดบั ส่วนการด าเนินการ
ปรับปรุง พฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาของคณะผูป้ระเมินภายนอก 
นั้น ขอ้เสนอแนะทั้ง 3 ดา้น สถานศึกษาไดน้ าไปด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ โดยด าเนินการในระดบั
การวางแผน รองลงมาคือ มีการด าเนินการในระดับการปฏิบัติตามแผน ระดับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และระดับการทบทวน ปรับปรุงพัฒนางาน ตามล าดับ และพบว่ายงัมี
ขอ้เสนอแนะบางส่วนท่ีสถานศึกษาไม่น าไปด าเนินการเลยแต่อย่างใด ซ่ึงอุปสรรค ปัญหา และ
เหตุผลของการด าเนินการหรือไม่ด าเนินการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามขอ้เสนอแนะ แนวทาง
พฒันาของคณะผูป้ระเมินภายนอก นั้น ประกอบไปดว้ยการขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุนเพื่อ
การด าเนินการ สถานศึกษามีภาระงานท่ีมากข้ึนโดยเฉพาะงานท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน 
ขาดแคลนบุคลากรทั้งในดา้นปริมาณและท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น การยา้ยเขา้ ยา้ยออกของบุคลากร
ในสถานศึกษาหลงัการประเมินภายนอก ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อการพฒันาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
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ภาครัฐค่อนขา้งดอ้ยคุณภาพ ขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบั
การน าไปใช้ ความไม่มีเสถียรภาพในแนวนโยบายของรัฐด้านการศึกษา บริบทของสภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศในจงัหวดั สภาพพื้นท่ีของ แต่ละสถานศึกษา ตลอดจน พื้นฐานการด ารงชีวิต 
พื้นฐานทางการศึกษาและค่านิยมของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน ไม่เอ้ือให้เกิดการพฒันาไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี ศกัยภาพในดา้นความรู้ความสามารถ ความทุ่มเทในการท างานของผูบ้ริหารและบุคลากรครูท่ี
มีจ  ากดั ไม่เอ้ือต่อการพฒันาตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาขาดความเช่ือมัน่ต่อคณะผูป้ระเมิน
ภายนอก ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นประเด็นหลักท่ีส่งผลต่อสภาพการด าเนินการ หรือไม่
ด าเนินการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาของคณะผูป้ระเมิน
ภายนอก 
  พิณสุดา สิริธรังศรี (2556, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ท่ีมีขนาดและความพร้อมแตกต่างกัน  และสภาพการบริหารจัดการศึกษาของ
ต่างประเทศ  เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสมตามขนาด
และความพร้อม และเพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดและความพร้อม โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ พบวา่ 
  1. สภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารจดัการทั้ งท่ีเป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ดา้นความพร้อมของสถานศึกษา
ยงัไม่เพียงพอ ในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กตามชนบท ทั้งดา้นครูและบุคลากร เงินและ
งบประมาณ ความรู้ในการบริหารจดัการการเรียนการสอน และเครือข่ายเทคโนโลยี ดา้นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งและนโยบายการบริหารจดัการจากส่วนกลางส่งไปยงัสถานศึกษายงัเป็นรูปแบบเดียวกนั
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งดา้นวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อปัญหาการ
บริหารจดัการของสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นบริบท ขนาด และความพร้อมดงักล่าว
เพื่อแกปั้ญหาทางการบริหาร พบว่า สถานศึกษาภายใตก้ารก ากบัสนบัสนุนของตน้สังกดัไดมี้การ
บริหารจดัการทั้งรูปแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบเครือข่าย รูปแบบพี่เล้ียง และรูปแบบแม่ข่าย
และลูกข่าย รวมทั้ งสถานศึกษาในก ากับของรัฐ ในการน้ี  พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นฐานส าคญัของการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จทั้งในเมืองและชนบท ทั้งท่ีเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางขนาดใหญ่ และขนาด
ใหญ่พิเศษ 
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  2. รูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสมกบัขนาดและความ
พร้อม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มีจ านวน 10 รูปแบบ ดงัน้ี (1) กลุ่มบริหารจดัการท่ีพฒันาข้ึนจากการ
บริหารจัดการ ท่ีมีอยู่เดิม แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ (1.1) กลุ่มรูปแบบมีส่วนร่วมและเครือข่าย           
มี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบการบริหารจดัการ
แบบเครือข่าย รูปแบบ การบริหารจดัการแบบพี่เล้ียง และรูปแบบการบริหารจดัการแบบแม่ข่ายและ
ลูกข่าย (1.2) กลุ่มรูปแบบการบริหารจดัการแบบอิสระและในก ากับของรัฐ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบการบริหารจดัการแบบอิสระ และรูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาในก ากบัของรัฐ   
(2) กลุ่มบริหารจดัการท่ีก าหนดข้ึนใหม่ มี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบการบริหารจดัการแบบหุ้นส่วน 
รูปแบบการบริหารจดัการโดยการจา้งองค์กรภายนอก  และรูปแบบการบริหารจดัการแบบยึดพื้นท่ี
เป็นตวัตั้ง (3) กลุ่มรูปแบบบริหารจดัการแบบผสมผสาน มี 1 รูปแบบ คือ รูปแบบการบริหารจดัการ
แบบผสมผสานท่ีใช้การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมเป็นฐานในการบริหารจดัการในทุกรูปแบบ 
ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน าไปใชก้บัสถานศึกษาทุกขนาด ตามความพร้อม 
  3. นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) นโยบายการส่งเสริมการน ารูปแบบไปใช้ เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบการ
บริหารจดัการไดเ้หมาะสมกบับริบท ขนาด และความพร้อมของสถานศึกษา (2) นโยบายท่ีส่งผลต่อ
การขบัเคล่ือนการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นนโยบายท่ีต้องก าหนดโดย
ภาพรวมและมีผลกระทบวงกวา้ง และ (3) นโยบายท่ีเป็นสาระของการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและเป็นไปได้ทางการบริหารจดัการ ในด้านขอ้เสนอแนะการ
ปฏิบัติ ควรได้มีการพฒันาศกัยภาพของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุน
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพฒันาครู ผูบ้ริหาร 
กรรมการสถานศึกษาและชุมชน  ให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการดังกล่าว และการ
ประเมินผลรูปแบบเพื่อการปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป ควรมีการ
ท าวิจยัเปรียบเทียบรูปแบบและศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการน ารูปแบบไปใช ้รวมทั้งการประเมินผลแต่
ละรูปแบบ เพื่อการปรับปรุงและพฒันารูปแบบ และการสนบัสนุนส่งเสริมท่ีชดัเจน 
 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ได้ช้ีให้เห็นว่าการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษานั้นยงัมีปัญหาในทุกระดบัการศึกษาตลอดมา แมว้า่จะมีการพฒันารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาต่าง ๆ มีการปรับโครงสร้าง การพฒันานโยบายการส่งเสริมสนบัสนุนการ
บริหารจดัการสถานศึกษามากมายแลว้ก็ตาม แต่ทั้งน้ีการแกปั้ญหา ยงัไม่ตรงจุดนั้นเอง กล่าวคือ ใน
การบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษานั้น ควรมีรูปแบบท่ีสามารถพฒันาไดต้รงจุดและด าเนินการ
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พฒันาอย่างต่อเน่ือง เหมาะสม โดยเฉพาะการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษานั้นเป็นส่ิงท่ี
ส าคญั ต่อระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการรักษามาตรฐานการจดัการศึกษา อีกดว้ย 



บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา รูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ 3 ขอ้ ประกอบดว้ย 
1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด    
จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัจจยั เง่ือนไข ท่ีส่งผลต่อการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ และ 3) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจ ัย
ด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 

 3.1 ศึกษาสภาพการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอยค า    
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.2 ขั้นการศึกษาปัจจยั เง่ือนไข ท่ีส่งผลต่อการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  
 3.3 ขั้นสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  
 

3.1 ศึกษาสภาพการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอยค า   
อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษา 

 3.1.1 ศึกษาเอกสาร หลกัการ แนวคิดทฤษฎี การบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.1.2 ศึกษาเอกสาร หลกัฐาน ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในรอบ 5 ปีท่ี
ผา่นมา และสภาพทัว่ไปของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  วเิคราะห์ตามเน้ือหาสาระ เอกสาร หลกัการ แนวคิดทฤษฎี การบริหารการศึกษาและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาบูรณาการร่วมกบัเอกสารหลกัฐาน สภาพทัว่ไปของโรงเรียนบ้านดอยค า 
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ แต่จ าแนกเป็น แนวคิด สภาพ ปัญหา ปัจจยั เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกัน      
ท่ี ผู ้บ ริห ารใช้ รวม ถึ งแนวทางการบ ริห ารการพัฒนาโรงเรียนบ้านดอยค า  อ า เภอฮอด                 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3.2 ศึกษาปัจจัย เง่ือนไข ที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษา 

 3.2.1 น าเน้ือหา ขอ้มูลท่ีไดจ้ากวตัถุประสงคข์อ้ 1 ไดแ้ก่ ปัญหา ปัจจยัเง่ือนไขท่ีผูบ้ริหาร
ใช้เป็นฐานในการบริหารการศึกษา รวมถึงแนวทางการพฒันาการบริหารมาศึกษา ท าความเขา้ใจ  
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาเหตุปัจจยั เง่ือนไขท่ีมีผลต่อการบริหารการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการวเิคราะห์ SWOT Analysis  
  1. สภาพการบริหารงานของผูบ้ริหาร รวมถึงขอ้ดีและขอ้จ ากดั 
  2. ปัญหา ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการศึกษา 
  3. แนวคิดในการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  4. แนวคิดและความคาดหวงั ในการบริหารการพฒันาคุณภาพโรงเรียนบา้นดอยค า 
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่   
 3.2.2 จากการด าเนินการตามข้อ 3.2.1 จะได้ ปัจจยั เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

3.3 ขั้นสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน            
บ้านดอยค า อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษา 

 ในการน้ีผู ้วิจ ัยได้สร้างรูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน         
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวธีิการด าเนินการ 3 ขั้น ดงัต่อไปน้ี 
  ขั้นท่ี 1 น าประเด็นท่ีเป็นปัจจยั เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการบริหารการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มาจดักลุ่ม 
  ขั้นท่ี 2 ก าหนดกรอบค าถามเพื่อด าเนินการ Focus Group Discussion กบั ผูใ้ห้ขอ้มูล
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวข้องกบัการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบไปดว้ย 
   1) ผูอ้  านวยการโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 1 คน 
เพื่อหารูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า 
   2) ครูท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
บา้นดอยค า อ าเภอออด จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 5 คน 
  ขั้นท่ี 3 ด าเนินการสนทนากลุ่ม ตามกรอบแนวทางการสนทนากลุ่ม Focus Group 
Discussion เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน     
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ในขั้นน้ี คือ กรอบค าถามเพื่อด าเนินการ Focus Group 
Discussion รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด   
จงัหวดัเชียงใหม่ (ดูภาคผนวก ค) 
 



 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 งานวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า  
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์การวิจยั 3 ขอ้ ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาสภาพการ
บริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษา
ปัจจยั เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่และ 3) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  
 ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 สภาพการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า       
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  
  ตอนท่ี 2 ปัจจยั เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ตอนท่ี 3 รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า    
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   75 

ตอนที่ 1 สภาพการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด 
จังหวดัเชียงใหม่  

 1.1 หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการบริหารการศึกษา ท่ีมีผลต่อการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอออด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ รูปแบบการ
บริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 
ด าเนินการพฒันาคุณภาพตามแนวทางวงจรคุณภาพ PDCA ของ Deming ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1. Plan คือ การวางแผน 
  2. Do คือ การน าไปปฏิบติัตามแผน 
  3. Check คือ การตรวจสอบ หรือประเมินผลและน าผลการประเมินมาวเิคราะห์ 
  4. Action คือ การปรับปรุงแกไ้ขด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน 
เพื่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่         
มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 1.2 สภาพทัว่ไป ของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
  โรงเรียนบ้านดอยค า ตั้ งอยู่เลขท่ี 66 หมู่ท่ี 8 บ้านดอยค า ต าบลหางดง อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ สูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 1,250 เมตร อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากท่ีวา่การอ าเภอฮอด
ประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
ประมาณ 17 กิโลเมตร การเดินทางจากถนนสาย ฮอด – วงัลุง เขา้ทางแยกขา้งวดัวงัลุงใหม่เทศบาล
ต าบลท่าขา้ม ซอย 6 ดงัภาพท่ี 4-1 แสดงแผนท่ีเขา้โรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 
ภาพท่ี 4-1 แสดงแผนท่ีเขา้โรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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  สภาพการเดินทางค่อนขา้งยากล าบากมาก โดยเฉพาะในฤดูฝน เพราะเป็นพื้นถนน
ลูกรัง ไม่มีรถโดยสารประจ าทาง สองขา้งทางเป็นป่าไม ้ธรรมชาติ สภาพอากาศค่อนขา้งหนาวเยน็
ตลอดทั้งปี พื้นท่ีส่วนใหญ่สูงชนัและทุรกนัดาร ถนนเขา้หมู่บา้นเป็นทางตนัส้ินสุดท่ีหมู่บา้นดอยค า 
สภาพถนนเขา้โรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัแสดงในภาพท่ี 4-2 แสดงถนน
เขา้โรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

   
ภาพท่ี 4-2 แสดงถนนเขา้โรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
  สถานท่ีตั้งโรงเรียนบา้นดอยค า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บา้นดอยค า ในบริเวณล า
หว้ย มีอาคารเรียนทั้งส้ิน 4 หลงั ประกอบดว้ย  
   1. อาคารเรียนจารุธมัโม ซ่ึงมีหอ้งเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 หอ้งสมุด หอ้งประชุมใหญ่ และหอ้งประกอบอาหาร  
   2. อาคารเรียน  20 ปี ร่วมเผ่าพัฒนา มีห้องเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
   3. อาคารเรียนอนุบาล ปีท่ี 1 ถึงอนุบาลปีท่ี 2 
   4. อาคารอ านวยการ มีหอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งประชุมเล็ก และหอ้งเก็บอุปกรณ์ 
  นอกจากนั้น มีบา้นพกัครู 3 หลงั และหอ้งน ้ า 3 หลงั ซ่ึงอาคารอยูท่ ั้ง 2 ฝ่ังล าห้วย ตรง
กลางระหวา่งอาคารเป็นสนามกีฬา รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนเป็นสวนของชาวบา้นซ่ึงปลูกพืชผกัตาม
ฤดูกาล ดงัแสดงในภาพท่ี 4-3 แสดงบริเวณโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม ่
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ภาพท่ี 4-3 แสดงบริเวณโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
  ประชากรในหมู่บา้นดอยค าเป็นชาวไทยภูเขา เผา่มง้ประมาณร้อยละ 70 และกะเหร่ียง
ประมาณร้อยละ 30 ประกอบด้วย 4 หย่อมบ้าน  คือ บ้านดอยค า (ม้ง) บ้านผาผึ้ ง (กะเหร่ียง)          
บ้านป่าซาง (กะเหร่ียง) และบ้านแม่ เสริฐ (กะเหร่ียง) มีจ านวนหลังคาเรือนประมาณ  110            
หลงัคาเรือน นบัถือศาสนาพุทธ 10 % ศาสนาคริสต์ 20 % และถือผีบรรพบุรุษเป็นส่วนมาก 70 % 
อาชีพหลกั คือ การเกษตร หาของป่า รับจา้งและคา้ขายผลผลิตทางการเกษตร ตวัอยา่งดงัภาพท่ี 4-4 
แสดงพืชผกัผลไมบ้างชนิดท่ีปลูกและมีผลผลิตในหมู่บา้นดอยค า (แผนพฒันาชุมชน, 2554) 
  ผูป้กครองนักเรียน ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ หรือจบการศึกษาเพียงระดับชั้น
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ จากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พศิน แตงจวง 
(2554, หน้า 90-92) ผูป้กครองบนพื้นท่ีสูงส่วนใหญ่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง เน่ืองจากไม่ไดใ้ช้
ภาษาหนงัสือเป็นเวลานาน จึงไม่สามารถท่ีจะสอนหนงัสือให้ลูกหลานได ้ท าให้ลูกหลาน นกัเรียน
ตอ้งท าการบา้น ฝึกอ่านฝึกเขียนดว้ยตนเองตามล าพงัท่ีบา้น อีกทั้งผูป้กครองบางรายท่ีมีรายไดน้้อย 
จากการท าการเกษตร ท าไร่ ท านา เล่ือนลอย หรือรับจ้าง มุ่งมัน่แต่ท างานไม่มีเวลาท่ีจะมาถาม    
การท าการบ้านของลูกอีกด้วย นักเรียนส่วนใหญ่จึงเข้าเรียนในโรงเรียนประจ าหมู่บ้าน เพื่อ
ประหยดัค่าใชจ่้าย ในขณะท่ีครอบครัวท่ีมีฐานะดีจะส่งลูกหลานเขา้ไปเรียนในเมือง หรือโรงเรียน
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พักนอน ท่ีมีบริการท่ีพักอาศัย อาหารวนัละ 3 ม้ือ และสวสัดิการต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ผูป้กครองส่งลูกหลานเขา้ไปเรียน  
 

           
 

           
รูปภาพท่ี 4-4 แสดงอาชีพหลกัของบา้นดอยค า 

 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 โรงเรียนขาดผูบ้ริหารในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา
เน่ืองจากผูอ้  านวยการคนก่อนยา้ยออกไป อีกทั้งไม่มียา้ยเขา้มาแทน เน่ืองจากเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ยงัขาดแคลนบุคคลท่ีผ่านการประเมินเป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
เขตพื้นท่ีฯ จึงไดแ้ต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียนรักษาราชการแทนผูอ้  านวยการ ตามค าสั่ง สพป.ชม.5  
ท่ี 251/2556 เร่ือง แต่งตั้งผูรั้กษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดอยค า ท าให้การด าเนินการ
จดัการศึกษาของครูจ านวน 5 คน ตอ้งด าเนินการบริหารร่วมกนัแบบพี่แบบนอ้ง 
   ทั้งน้ีในปีการศึกษา 2556 จ านวนครูในโรงเรียนบา้นดอยค ามีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 5 คน 
เน่ืองจากครูอัตราจ้างได้ย ้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนอ่ืน  ท าให้จ  านวนครูลดน้อยลง                  
ดงัตารางท่ี 4-1 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัจ านวนชั้นเรียนและจ านวนนกัเรียนในปีการศึกษา 2556 ดงัตารางท่ี 4-2 แสดงจ านวนนกัเรียน
โรงเรียนบ้านดอยค าปีการศึกษา 2552-2557 ซ่ึงมีทั้ งหมด 8 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้ งหมด       
96 คน ท าให้จ  านวนครูไม่เพียงพอต่อจ านวนชั้นเรียน ดงันั้นครูตอ้งรับผิดชอบ 1 คน ต่อ 2 หอ้งเรียน 
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จ านวน 3 คน คือ คนท่ี 1 รับผิดชอบชั้ นอนุบาลปีท่ี  1 และอนุบาลปีท่ี  2 คนท่ี 2 รับผิดชอบ            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และครูคนท่ี 3 รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และขาดผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 
ตารางท่ี 4-1 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า 
 

ต าแหน่ง ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 
ผูอ้  านวยการ 1 1 1 1 - - 
ขา้ราชการครู 5 3 3 3 3 3 

พนกังานราชการ 1 1 1 1 1 2 
อตัราจา้ง - 1 2 2 1 2 
รวม 7 6 7 7 5 7 

ท่ีมา: แบบรายงานการปฏิบติังานสถานศึกษา โรงเรียนบา้นดอยค า (พ.ศ.2552-2557) 
 
 จากตารางท่ี  4-1 จ านวนครูในโรงเรียนบ้านดอยค า ไม่ มีความแตกต่างกัน โดยปี
การศึกษา 2556 มีจ านวนครูน้อยท่ีสุด 5 คน และไม่มีผูบ้ริหารสถานศึกษา เน่ืองจากครูไปช่วย
ราชการท่ีโรงเรียนอ่ืน 2 คน ท าให้ต าแหน่งครูของโรงเรียนบ้านดอยค าขาดหายไป 2 ต าแหน่ง 
ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน ปีการศึกษา 2553 มีจ านวนครู 6 คน ปีการศึกษา 2552, 2554 และ 
2555 มีจ านวนครู 7 คน รวมทั้งปีการศึกษา 2557 มีจ านวนครู 7 คน แต่ไม่มีผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่การเปล่ียนแปลงอตัราครูของโรงเรียนบา้นดอยค า มีการเปล่ียนแปลง
ทุกปี แต่ทั้งน้ีการบริหารจะเดินไปขา้งหน้าไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งมีผูน้ า หรือผูบ้ริหารเพื่อให้โรงเรียน
สามารถก าหนดทิศทางการพฒันาได ้และตอ้งอยูท่ี่ความรู้ความสามารถของครูดว้ยในการพฒันาถา้
ครูมีศักยภาพเพียงพอในการด าเนินงานจะท าให้การพัฒนานั้ นเป็นไปได้เป็นอย่างดี ดังท่ี              
สุรศกัด์ิ ปาเฮ (2543, หน้า 6-12) กล่าวว่า คุณภาพของโรงเรียนต้องเกิดจากฝีมือของบุคลากรใน
โรงเรียน โดยบุคลากรภายนอกให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการด าเนินงานของ
บุคลากรในโรงเรียน  ทุกคนทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงภารกิจอันส าคัญยิ่งน้ี นั่นคือครู อาจารย ์
ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชนจะตอ้งสร้างและพฒันาคุณภาพของตนให้มีความพร้อมท่ีจะใชเ้พื่อ
ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพศิษย ์คุณภาพนกัเรียน หรือคุณภาพของโรงเรียน 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงจ านวนนกัเรียนโรงเรียนบา้นดอยค าปีการศึกษา 2552-2557 
 

ช้ัน ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 
อ.1 - 13 18 12 15 15 
อ.2 17 14 13 18 14 14 
ป.1 8 18 10 11 17 14 
ป.2 11 7 15 10 12 14 
ป.3 10 12 6 13 11 9 
ป.4 15 8 11 4 12 8 
ป.5 9 15 9 10 6 10 
ป.6 4 9 14 8 9 6 
รวม 74 96 96 86 96 90 

ท่ีมา: แบบรายงานการปฏิบติังานสถานศึกษา โรงเรียนบา้นดอยค า (พ.ศ.2552-2557) 
 
 จากตารางท่ี 4-2 จ านวนนกัเรียนโรงเรียนบา้นดอยค ามีนอ้ยกวา่ 120 คน จึงเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก แต่จ านวนนักเรียนก็เพิ่มข้ึนจนถึงปีการศึกษา 2556 ส่วนในปีการศึกษา 2557 จ านวน
นกัเรียนมีการเปล่ียนแปลงโดยมีการยา้ยออกในชั้น ป.1, ป.2, ป.3 และ ป.4 ท าให้จ  านวนนกัเรียน
ลดลง ทั้งท่ีจ  านวนนกัเรียนเขา้ใหม่ มีอตัราเพิ่มมากกวา่นกัเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 จากสภาพความเป็นอยู่ของผูป้กครองนักเรียนซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกร ตอ้งออกไป
ท างานตั้งแต่เชา้และกลบัเขา้บา้นมืดค ่า ท าให้ไม่มีเวลาดูแลลูกไดเ้ต็มท่ี อีกทั้งเป็นครอบครัวยากจน
ส่งผลให้บางครอบครัวจึงตอ้งส่งลูกไปเรียนหนงัสือในโรงเรียนพกันอน โรงเรียนส่งเคราะห์เพื่อลด
ค่าใชจ่้าย ทั้งน้ีท าให้นกัเรียนท่ีเขา้เรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 จะลดลงจากชั้นอนุบาล 2 ของปีก่อน 
และจ านวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนั เพิ่มมากข้ึน ท าใหจ้  านวนนกัเรียนโรงเรียนบา้นดอยค าลดลง 
 อัตราก าลังครูของโรงเรียนบ้านดอยค านั้ น มีการเปล่ียนแปลงตลอดทุกปีเน่ืองจาก
โรงเรียนไม่มีอ านาจในการเปล่ียนถ่ายต าแหน่งเองได้ เพื่อความเหมาะสมต่อจ านวนนักเรียน แต่
ข้ึนอยูท่ี่ตน้สังกดัคือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ท่ีจะจดัสรรต าแหน่ง
ให้ และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผูก้  าหนด อีกทั้งต าแหน่งครูไป
ช่วยราชการ ท าให้โรงเรียนตอ้งขาดครูไปโดยใช่เหตุ และไม่มีต าแหน่งใหม่มาแทนเพราะช่ือและ
การรับเงินเดือนของครูไปช่วยราชการยงัคงอยูท่ี่โรงเรียนบา้นดอยค า 
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 ความจ าเป็นหรือความตอ้งการของโรงเรียนในการเลือกครูท่ีมีความรู้ความสามารถท่ี
เหมาะสมในการปฏิบติังานนั้นตอ้งข้ึนอยู่กบัการจดัสรรของตน้สังกดั ดงันั้นโรงเรียนจึงมีครูท่ีจบ
วิชาเอกเดียวกนัหลายคน หรือวิชาเอกท่ีไม่ตรงกบัการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา ดงั
ตารางท่ี 4-3 แสดงวิชาเอกท่ีจบการศึกษาของครูโรงเรียนบา้นดอยค า เม่ือครูเขา้มารับต าแหน่งใหม่
ตอ้งใช้เวลาปรับตวัเพื่อสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อนักเรียน หรือตอ้งเขา้รับการ
อบรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนประถมได ้
 
ตารางท่ี 4-3 แสดงวชิาเอกท่ีจบการศึกษาของครูโรงเรียนบา้นดอยค า 
 

สาขาวชิา จ านวนครู/ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 
ประถมศึกษา 4 2 2 2 - - 
ภาษาไทย - - - - - - 
คณิตศาสตร์ - - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ - - - - - - 
วทิยาศาสตร์ - - - 1 2 3 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 1 1 - - 1 
ศิลปศึกษา - - 1 - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - 
อุตสาหกรรมศิลป์ - - - 1 2 2 
บริหารการศึกษา 1 1 1 1 - - 
ปฐมวยั 1 1 1 1 - - 
วฒิุอ่ืน ๆ (ม.6) - 1 1 1 1 1 
ท่ีมา: จ.18 โรงเรียนบา้นดอยค า (พ.ศ.2552-2557) 
 
 จากตารางท่ี 4-3 วิชาเอกท่ีจบการศึกษาของครูโรงเรียนบา้นดอยค า พบวา่ โรงเรียนบา้น
ดอยค ามีครู ท่ีจบวิชาเอกประถมศึกษาในปีการศึกษา 2552 จ านวน 4 คนปีการศึกษา 2553               
ปี ก ารศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ลดลงเห ลือ  ปี ละ  2 คน  ส่ วน ปีการศึกษา 2556                 
และปีการศึกษา 2557 ไม่มีครูเอกประถมศึกษา ครูท่ีจบเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่มี ครูท่ีจบวิทยาศาสตร์ไม่มีในปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553        
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และปีการศึกษา 2554 ในปีการศึกษา 2555 มี 1 คน ปีการศึกษา 2556 มี 2 คนปีการศึกษา 2557        
มี 3 คน ครูท่ีจบเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ในปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553         
ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2557 มีจ านวน 1 คน ไม่มีในปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 
2556 ครูท่ีจบเอกศิลปะมีเพียงในปีการศึกษา 2554 เท่านั้ น ครูท่ีจบเอกอุตสาหกรรมศิลป์ มีใน         
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 1 คน ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 จ านวน 2 คน ครูท่ีจบเอก
ปฐมวยั ในปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 มีจ านวน     
1 คน ในปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 ไม่มี ครูวุฒิอ่ืน ๆ (ม.6) ปีการศึกษา 2552 ไม่มี     
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557         
มีจ  านวน 1 คน เป็นต าแหน่งครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล ส่วนผูบ้ริหารการศึกษา ในต าแหน่งผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ในปีการศึกษา  2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา  2555             
มีจ  านวน 1 คน ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 ไม่มีผูบ้ริหารสถานศึกษา เน่ืองจากการ
จดัการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นการเรียนการสอนท่ีบูรณาการให้ครูสามารถสอน
ได้ทุกวิชาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ท่ีมีทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคม
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปศึกษา และวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ดงันั้นครูตอ้งสามารถบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระเพื่อจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนได้
ตามความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั วารุณี  คงมัน่กลาง (2553, ออนไลน์) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการเป็นการเรียน รู้กระบวนการจัดประสบการณ์  การเรียน รู้ตามความสนใจ 
ความสามารถ โดยเช่ือมโยงเน้ือหาสาระของศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กันให้ผู ้เรียน
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม สามารถน าความรู้ ทกัษะ และเจตคติไปสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง 
 ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนบา้นดอยค า ในภาวะท่ีครูไม่ครบชั้นเรียนจึง
ตอ้งใช้การบูรณาการตามความเหมาะสมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด ตามหลกัสูตรการ
เรียนรู้ โดยการเช่ือมโยงเน้ือหาสาระวิชาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้และแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัได ้
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ตารางท่ี  4-4 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET ระหว่างโรงเรียนบ้านดอยค าและ
ระดบัประเทศ ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 
 

วชิา ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 
ภาษาไทย 35.56(38.58) 27.11(31.22) 31.71(50.04) 29.56(45.68) 34.00(45.02) 

สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 
18.67(33.90) 

 
19.56(47.07) 

 
33.14(55.22) 

 
28.44(44.22) 

 
31.78(38.31) 

ภาษาองักฤษ 12.00(31.75) 8.89(20.99) 26.43(38.37) 30.28(36.99) 29.44(33.82) 
คณิตศาสตร์ 20.00(35.88) 22.00(34.85) 35.00(52.40) 26.11(35.77) 33.33(41.95) 
วทิยาศาสตร์ 16.33(38.67) 16.25(41.56) 28.57(40.82) 27.56(37.46) 32.06(37.40) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 50.67(64.76) 32.22(54.31) 37.77(58.87) 40.89(54.84) 44.00(61.69) 
ศิลปศึกษา 21.11(42.49) 24.44(41.10) 33.93(46.75) 39.44(52.27) 32.78(47.14) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 53.33(51.69)* 33.33(52.52) 37.14(55.38) 35.11(53.85) 57.33(53.16)* 

เฉลีย่รวม 28.46 22.98 32.96 32.17 36.84 
หมายเหตุ  (  ) คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ (สทศ.) 
 * คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 
ท่ีมา: แบบรายงานการปฏิบติังานสถานศึกษา โรงเรียนบา้นดอยค า (พ.ศ.2552-2556) 
 
 จากตารางท่ี 4-4 คะแนนเฉล่ีย O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน   
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปีการศึกษา 2552 มีคะแนนเฉล่ียทุกรายวิชา 28.46  
ปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉล่ียทุกรายวิชา 22.98 ปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ียทุกรายวิชา 
32.96 ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉล่ียทุกรายวิชา 32.17 และปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ียทุก
รายวิชา 36.84 คะแนนเฉล่ียรวมทุกวิชาของโรงเรียนบ้านดอยค าในปีการศึกษา 2556 สูงสุดคือ 
36.84 และเพิ่มข้ึน 5.33 จากปีการศึกษา 2555 ทั้งน้ีในปีการศึกษา 2556 ยงัมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก        
ปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 6 วิชา ประกอบดว้ยวชิาภาษาไทย วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
จะเห็นได้ว่าการบริหารในปีการศึกษา 2556  สามารถยกระดบัคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คะแนนสอบ O-NET เฉล่ียสูงข้ึนทั้งท่ีจ  านวนครูนอ้ยกวา่ทุกปีการศึกษาท่ีผา่นมา และมีเพียงวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลย ีเท่านั้นท่ีนกัเรียนสามารถท าคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนบา้นดอยค า สูงกวา่
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ ในปีการศึกษา  2552 คือคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนบา้นดอยค า 53.33 
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คะแนนเฉล่ียระดบัชาติ 51.69 และปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนบา้นดอยค า 57.33 
คะแนนเฉล่ียระดับชาติ 53.16 ปี ดังนั้ นจึงต้องการสร้างรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาท่ีใชอ้ยูเ่ป็นรูปธรรมและสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้
 
ตารางท่ี  4-5 แสดง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนบ้านดอยค า ระดับ
ประถมศึกษา 
 
ล าดับ ตัวบ่งช้ี ช่ือตัวบ่งช้ี คุณภาพ 

1 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ดีมาก 
2 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
ดีมาก 

3 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดี 
4 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ดี 
5 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 
6 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ดี 
7 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

ตน้สังกดั 
ดี 

8 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจ
และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

ดี 

9 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ดี 

10 12 ผลการส่งเสริมการพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกบัแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดี 

11 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั พอใช*้ 
12 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ปรับปรุง

เร่งด่วน* 
ท่ีมา: ผลการประเมิน สมศ. รอบสาม โรงเรียนบา้นดอยค า (พ.ศ.2556) 
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  จากตารางท่ี 4-5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนบา้นดอยค า ระดบั
ประถมศึกษา วนัท่ี 4-6 กุมภาพนัธ์ 2556 พบวา่ ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ และ ตัวบ่งช้ี ท่ี  11 ผลการด าเนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา มีระดบัคุณภาพ “ดีมาก” ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ตวับ่งช้ีท่ี 3 
ผู ้เรียนมีความใฝ่ รู้และเรียน รู้อย่างต่อเน่ือง ตัวบ่งช้ี ท่ี  4 ผู ้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ตัวบ่งช้ี ท่ี  7 
ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา  ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการ
ประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันา
ตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการ
ส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีระดบัคุณภาพ “ดี” ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิภาพของการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีระดบัคุณภาพ “พอใช้” และตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียน มีระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน” ท าให้โรงเรียนบา้นดอยค ายงัไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ สาม ในการ
ประเมินวนัท่ี 4 - 6 กุมภาพนัธ์ 2556 เน่ืองจากคะแนนดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนนั้น 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ใชเ้พียงคะแนนสอบ O – NET ในรอบปี
การศึกษาท่ีเข้าประเมินเป็นเกณฑ์ ซ่ึงยงัมีตวับ่งช้ีท่ีมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ และต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555, หน้า 39) ได้ให้
ความหมาย ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ไวด้งัน้ี 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน หมายถึง ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดบัดีและมีพฒันาการทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดบัชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดี หมายถึง ร้อยละของผูเ้รียนท่ีได้คะแนนผลการ
ทดสอบของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O – NET) มากกว่าขีดจ ากดัล่างของ
ค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   พฒันาการทางการเรียนรู้ หมายถึงสถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีผล
การทดสอบระดบัชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียในปีท่ีผา่นมา 
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  ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบเฉล่ีย O-NET ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน
รอบระหวา่งปี 2552-2556 จะเห็นไดว้า่ในปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉล่ีย O-NET รวมสูงท่ีสุดโดยมี
วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นวิชาท่ีนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศ ซ่ึงในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบา้นดอยค าไม่มีผูอ้  านวยการสถานศึกษา การบริหาร
จึงเป็นแบบทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระสอดคลอ้งกบั 
พิณสุดา สิริธรังศรี (2556, หนา้ 18) ในการจดัการศึกษา ยึดแนวคิดวา่ เป็นการจดัการศึกษาดว้ยการ
มีส่วนร่วมและบูรณาการทรัพยากรในทอ้งถ่ินร่วมกนั บนพื้นฐานของการกระจายอ านาจโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ให้เกิดความเขม้แข็งจากฐานราก ด้วยความร่วมมือขององค์กรในชุมชน ทั้งการ  
ร่วมคิด ร่วมวางแผน  ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมติดตามประเมินผล         
ร่วมแก้ปัญหา และร่วมช่ืนชม ท่ีให้อิสระความยืดหยุ่นและความคล่องตวักบัผูจ้ดัการศึกษา บน
ความหลากหลายและสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ินและสังคมไทย การบริหารการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอออด จงัหวดัเชียงใหม่ ในรอบปีการศึกษา 2552-2556 แสดงได้
ดงัแผนภูมิท่ี 4-1 
 
แผนภูมิท่ี 4-1 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนครู จ านวนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และคะแนน
เฉล่ีย O-NET ของโรงเรียนบา้นดอยค าระหวา่งปีการศึกษา 2552 – 2556 
 

 
ท่ีมา: การเปรียบเทียบจ านวนครู นกัเรียนและคะแนนเฉล่ีย O-NET (พ.ศ.2552-2556) 
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 จากแผนภูมิท่ี 4-1 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนครู จ านวนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
และคะแนนเฉล่ีย O-NET ของโรงเรียนบา้นดอยค าระหวา่งปีการศึกษา 2552 – 2556 พบวา่คะแนน
เฉล่ีย O-NET ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นดอยค าสูงข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา และเป็นปีการศึกษา
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียรวมทุกวิชาสูงท่ีสุด คือ 36.84 ซ่ึงในปีการศึกษา 2556 นั้นโรงเรียนบ้านดอยค า 
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนครูและบุคลากรลดลงและเป็นจ านวนท่ีน้อยท่ีสุดในรอบ       
ปีการศึกษา 2552 – 2556 คือจ านวน 5 คน อีกทั้งไม่มีผูอ้  านวยการสถานศึกษา  
 ก าร ท่ี ค ะแนน เฉ ล่ี ย  O-NET ของนั ก เรี ยน โรง เรี ยนบ้ าน ดอยค า  อ า เภ อฮอด               
จงัหวดัเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2556 สูงกวา่ทุกปีนั้น จากการสังเกต พูดคุยกบัครูนั้น การบริหารท่ี
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน เช่น โครงการค่ายวิชาการ และการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียน           
บา้นดอยค า เพื่อให้โรงเรียนผ่านการประเมิน จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์รมหาชน) ในตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน คณะครูมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการโรงเรียน คือทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียน
ประสบความส าเร็จ 
 1.3 สภาพการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  โรงเรียนบา้นดอยค ายึดกระบวนการจดัการคุณภาพตามแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ 
PDCA ของ Deming เป็นแนวทางการปฏิบติัเพื่อใหมี้คุณภาพประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ การวางแผน 
(Plan) การลงมือปฏิบติั (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบติั (Check) และการปรับปรุง แกไ้ข (Act) 
   ดา้นท่ี 1 การวางแผน (Plan) 
    โรงเรียนบา้นดอยค าไดด้ าเนินการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
บ้านดอยค า โดยการวางแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาตั้ งแต่ต้น             
ปีการศึกษา 2556 โดยการวางแผนการจดัท าโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้นกัเรียน 
บรรจุลงในแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียนบา้นดอยค า เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบของครูแต่ละคนให้มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ตาม
ความถนดัความสามารถของครูแต่ละคน 
   ดา้นท่ี 2 การลงมือปฏิบติั (Do) 
    ขั้ น ตอนการลงมือป ฏิบั ติ เป็นขั้ นตอน ต่อจากการวางแผนโรงเรียน                  
ได้ด าเนินการตามแผนการท่ีได้ก าหนดไว ้โดยการก าหนดผู ้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน         
ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดโดยการด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดก้  าหนดไว ้
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   ดา้นท่ี 3 การตรวจสอบผลการปฏิบติั (Check) 
    ด าเนินการโดยตรวจสอบการปฏิบติังานของครูแต่ละคนโดยการแบ่งหน้าท่ี
ก ากบั ติดตาม การด าเนินงาน และครูผูรั้บผิดชอบด าเนินการตรวจสอบตนเองเพื่อการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการยอมรับความคิดเห็นของส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิต่อไป 
   ดา้นท่ี 4 การปรับปรุง แกไ้ข (Act) 
    การปรับปรุงแก้ไขโดยได้น าข้อเสนอแนะของครูผูนิ้เทศ ก ากับ ติดตาม มา
ปรับปรุงการปฏิบติังานของตนเอง และปรับปรุงวธีิการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบับริบท
ของนกัเรียนและโรงเรียน 
 

ตอนที่ 2 ปัจจัย เง่ือนไขที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน  
บ้านดอยค า อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 

 ผลการวเิคราะห์ SWOT Analysis สภาพการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
บ้านดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อก าหนดแนวทางการสร้างรูปแบบการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อมัพร ไหลประเสริฐ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การพฒันา
องคก์รใหป้รับเปล่ียนไปสู่องคก์รใหม่ในอนาคต ตอ้งมีแผนกลยุทธ์ท่ีดีซ่ึงแผนกลยุทธ์ท่ีจดัท าตอ้งมี
เส้นทางการเดินทางท่ีชัดเจน การวิเคราะห์ SWOT Analysis จึงเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ์ ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์
สภาพการบริหารการพฒันาคุณภาพโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้งัน้ี 
  2.1 จุดแข็ง (Strengths) 
   การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) สภาพการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ โรงเรียนบา้นดอยค า ด าเนินการบริหารโดย
ความร่วมมือของครูทุกคน ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา เน่ืองจาก
โรงเรียนไม่มีผูอ้  านวยการสถานศึกษา มีเพียงครูอันดับ คศ.1 รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการ
โรงเรียน ด้านการวางแผน ในการบริหารสถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัท าแผนการปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียนโดยคณะครูทุก
คนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและร่วมรับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา        
ด้านการลงมือปฏิบัติ ครูด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีคณะครูทุกคนมีส่วนร่วม เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีแบ่งหนา้ท่ีใหค้ณะครูร่วมกนัสอน
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เสริมในวิชาท่ีตนเองถนดั แบ่งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในชัว่โมง
สุดท้ายทุกวันเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ตามความรู้ความสามารถของครู
ผูรั้บผิดชอบ การจดัการเรียนการสอนให้ครูประจ าชั้นรับผิดชอบในการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ี
ตนเองไดรั้บผิดชอบดา้นการตรวจสอบผลการปฏิบติั มีการนิเทศติดตามห้องเรียน การด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประเมินและปรับปรุงแก้ไข มีการแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบอยา่งชดัเจน และรับผิดชอบในหนา้ท่ีตามท่ีไดก้ าหนด ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข โรงเรียน
บา้นดอยค า ไดด้ าเนินการตามค าแนะน าของผูนิ้เทศ ติดตาม หน่วยงานตน้สังกดัและจดัระบบการ
เรียนการสอนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อยกระดบัคุณภาพของโรงเรียน ทั้งน้ีโรงเรียน
บา้นดอยค าสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยดูไดจ้ากผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET ท่ี
ภาพร่วมเพิ่มสูงข้ึนและยงัมีวิชา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีสามารถท าคะแนนเฉล่ีย
รวมไดสู้งกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
   โรงเรียนบา้นดอยค ามีส่ือการเรียน และเทคโนโลยีท่ีเพียงพอต่อการจดัการเรียน
การสอนโดยการสนับสนุนห้อง USONET จาก กสทช. เพื่อใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
และการใชง้านอินเตอร์เน็ต โรงเรียนและชุมชน สนบัสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจากส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบ 
Tablet ให้นักเรียนชั้น ป.1 ใช้ในการจดัการเรียนรู้ ทางโรงเรียนบา้นดอยค าจึงได้จดัการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนทุกคน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาหาความรู้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต โรงเรียนบา้นดอยค าตอ้งวางแผนการจดัการใชง้านคอมพิวเตอร์และ Tablet ใหใ้ชอ้ยา่ง
เหมาะสม เน่ืองจากโรงเรียนบา้นดอยค านั้นใช้ไฟฟ้าจากแผงพลงังานแสงอาทิตย ์จึงตอ้งบริหาร
จดัการใช้อย่างเหมาะสมเพราะในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศโรงเรียนบา้นดอยค าจะมีหมอกลงหนา 
ไม่มีแสงแดดเพียงพอในการใชง้าน ตามช่วงฤดูฝน  
  2.2 จุดอ่อน (Weaknesses)  
   การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) สภาพการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า โรงเรียนขาดผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู
อันดับ คศ.1 รักษาราชการแทนผู ้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานในหน้าท่ีแทนผู ้อ  านวยการ
สถานศึกษา ดงันั้นตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูบ้ริหาร หรือเขา้ร่วมอบรม ร่วมงานต่าง ๆ ตามท่ีตน้สังกดั
มอบหมาย ท าให้โรงเรียนขาดครูท่ีท าหน้าท่ีสอนนักเรียนไป 1 คน อีกทั้งยงัมีครูไม่ครบชั้นเรียน
ดว้ย ครูตอ้งรับผิดชอบหลายชั้นเรียน ดงันั้นครูตอ้งรับผิดชอบ 1 คนต่อ 2 ห้องเรียน จ านวน 3 คน 
ประกอบดว้ย คนท่ี 1 รับผิดชอบประจ าชั้นอนุบาลปีท่ี 1 และชั้นอนุบาลปีท่ี 2 คนท่ี 2 รับผิดชอบ
ประจ าชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และครูคนท่ี 3 รับผิดชอบประจ าชั้ น
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ประถมศึกษาปีท่ี 4 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท  าให้นักเรียนเสียโอกาสในการเรียนรู้ในชั้นของ
ตนเองอยา่งเต็มท่ี นอกจากนั้นครูยงัมีหนา้ท่ีพิเศษอ่ืน ในโรงเรียนท่ีตอ้งรับผดิชอบด าเนินการ ท าให้
ครูแต่ละคนมีภาระงานมาก ส่งผลนกัเรียนไดเ้รียนรู้กบัครูนอ้ยเกินไป  
   โรงเรียนบา้นดอยค า มีครูจ านวนน้อยไม่ครบห้องเรียน อีกทั้งยงัเป็นครูไม่ได้จบ
ในเอกประถมศึกษา เพราะโรงเรียนบา้นดอยค าเป็นโรงเรียนประถมศึกษาโดยในปีการศึกษา 2556 
มีครูวิทยาศาสตร์ 2 คน ครูอุตสาหกรรมศิลป์ 2 คน และครูอัตราจา้ง วุฒิ ม.6 เป็นครูพี่เล้ียงชั้ น
อนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2 ซ่ึงเป็นครูท่ียา้ยเขา้มารับต าแหน่งใหม่ในโรงเรียนบา้นดอยค าในช่วงปี
การศึกษา 2555-2556 จ านวน 4 คน ยกเวน้ครูอตัราจา้งท่ีด ารงต าแหน่งมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  
  2.3 โอกาส (Opportunities)  
   การวิ เคราะห์ โอกาส (Opportunities) สภาพการบริหารการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ โรงเรียนบา้นดอยค ามีโอกาสใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาจากปัจจยัภายนอกคือ การส่งเสริมการจดัการศึกษาจากส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จดัการอบรมพฒันาครูผูส้อนอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน อีกทั้งการสนบัสนุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกและองค์กร
เอกชน ขอ้เสนอแนะจากการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการ
ประเมินคุณภาพรอบสาม โรงเรียนบา้นดอยค า ในวนัท่ี 4-6 กุมภาพนัธ์ 2556 เป็นแนวทางในการ
วางแผนการด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
  2.4 อุปสรรค (Threats) 
   การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats) สภาพการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนอยู่ในครอบครับท่ียากจน 
ผูป้กครองส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มีอาชีพเกษตรกร อีกร้อยละ 30 รับจา้ง โดยเฉพาะเกษตรกรตอ้งออก
จากบา้นไปท างานแต่เชา้ กลบับา้นค ่าทุกวา่ จึงไม่มีเวลาสอนการบา้นให้ลูกหลาน อีกทั้งส่วนใหญ่
การศึกษาก็จบแค่การศึกษาระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และการศึกษานอกโรงเรียน ท า
ใหก้ารอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง เน่ืองจากไม่ไดใ้ชภ้าษาหนงัสือเป็นเวลานาน จึงไม่สามารถสอน
หนงัสือใหลู้กลานได ้ลูกลานจึงตอ้งท าการบา้นเองฝึกอ่านฝึกเขียนตามล าพงัท่ีบา้น 
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  2.5 ปัจจัย เง่ือนไขที่มีผลต่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน        
บ้านดอยค า 
   ปัจจยัสู่ความส าเร็จของโรงเรียนบา้นดอยค า คือ รูปแบบและการบริหารการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค าในช่วงท่ีโรงเรียนไม่มีผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครูทุกคน
วางแผนการท างานร่วมกนั และร่วมกนัก าหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพโดยฟังความคิดเห็น
ของทุกคน คณะครูแสดงความคิดเห็น เสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
   เง่ือนไขสู่ความส าเร็จ การบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า
นั้น การมีส่วนร่วมในการบริหารการพฒันาการน ากระบวนการบริหารคุณภาพตามทฤษฎี Deming 
PDCA มาใชใ้นกระบวนการบริหาร ท าใหค้ณะครูมีส่วนร่วมในการบริหารและรับผดิชอบใหห้นา้ท่ี
ของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการจดัการเรียนการสอน ครูด าเนินการตามแผนการปฏิบติังาน
และโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคณะครูทุกคนมีส่วนร่วม เน่ืองจากเป็นโครงการท่ี
แบ่งหน้าท่ีให้คณะครูร่วมกันสอนเสริมในวิชาท่ีตนเองถนัด แบ่งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในชัว่โมงสุดทา้ยทุกวนัเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET 
ตามความรู้ความสามารถของครูผูส้อน การจดัการเรียนการสอนให้ครูประจ าชั้นรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการชั้นเรียนท่ีตนเองไดรั้บผิดชอบ บูรณาการจดัการเรียนการสอนไดค้รบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และทุกชั้นเรียน 
 จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) พบว่า การด าเนินการบริหารการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า อาศยัความร่วมมือของคณะครู ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร
การพฒันาคุณภาพการศึกษา มีหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 จดัท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  โดยคณะครูทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   คณะครูด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีและ
โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบ่งหน้าท่ีให้คณะครูร่วมกนัสอนเสริมตามวิชาเอก
หรือท่ีถนดั แบ่งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีเพียงพอต่อการจดัการ
เรียนการสอน จุดอ่อน (Weaknesses) พบว่า โรงเรียนบา้นดอยค าไม่มีผูบ้ริหารสถานศึกษา มีครู
จ านวนน้อยไม่ครบห้องเรียน ครูไม่ไดจ้บในเอกวิชาเอกทางการประถมศึกษา โดยในปีการศึกษา 
2556 มีครูวิทยาศาสตร์ 2 คน ครูอุตสาหกรรมศิลป์ 2 คน และครูอตัราจา้ง วฒิุ ม.6 เป็นครูพี่เล้ียงชั้น
อนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2 ทั้งหมดน้ีซ่ึงเป็นครูท่ียา้ยเขา้มารับต าแหน่งใหม่ในโรงเรียนบา้นดอยค า
ในช่วงปีการศึกษา 2555-2556 จ านวน 4 คน ยกเวน้ครูอตัราจา้งท่ีด ารงต าแหน่งมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2553 โอกาส (Opportunities) พบว่า ได้รับการส่งเสริมการจดัการศึกษาจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จัดการอบรมพัฒนาครูผูส้อนอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการเรียนการสอน อีกทั้งการสนบัสนุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกและองค์กร
เอกชน ขอ้เสนอแนะจากการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และอุปสรรค (Threats) พบวา่ นกัเรียนอยูใ่นครอบครับท่ียากจน 
ผูป้กครองส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มีอาชีพเกษตรกร อีกร้อยละ 30 รับจา้งทัว่ไป โดยเฉพาะเกษตรกร
ตอ้งออกจากบา้นไปท างานแต่เช้า กลบับา้นค ่าทุกว่า จึงไม่มีเวลาสอนการบา้นให้ลูกหลาน ส่วน
ใหญ่การศึกษาของผูป้กครองก็จบแค่การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
การศึกษานอกระบบ ท าให้การอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง เน่ืองจากไม่ได้ใช้ภาษาหนังสือเป็น
เวลานาน จึงไม่สามารถสอนหนงัสือให้ลูกลานได ้ดงันั้นนกัเรียนจึงตอ้งท าการบา้นเอง ฝึกอ่านฝึก
เขียนตามล าพงัท่ีบา้น ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ไดปั้จจยัสู่ความส าเร็จ คือ รูปแบบและการบริหารการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค าในช่วงท่ีโรงเรียนไม่มีผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครูทุกคน
วางแผนการท างานร่วมกนั และร่วมกนัก าหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพโดยฟังความคิดเห็น
ของทุกคน คณะครูร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีเงือนไข คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารการ
พัฒนาการน ากระบวนการบริหารคุณภาพตามทฤษฎี  Deming วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการบริหาร ท าให้คณะครูมีส่วนร่วมในการบริหารและรับผิดชอบให้หน้าท่ีของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจดัการเรียนการสอน และการด าเนินงานตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบ่งหน้าท่ีให้คณะครูร่วมกนัรับผิดชอบสอนเสริมตามวิชาเอกหรือ
ตามวชิาท่ีถนดั แบ่งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการวดัผลประเมินผล ทั้งระดบั 
ชาติ ระดบัเขต และระดบัโรงเรียน 
 

ตอนที่  3 รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า        
อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 
 3.1 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า  
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตามวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA ได้รูปแบบ
การบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 
  1. จากการจดัการศึกษาท่ีผ่านมาในรอบปี (2556) โรงเรียนบา้นดอยค ามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดบัชาติ O-NET สูงข้ึนทุกท่านคิดวา่เป็นเพราะอะไร? 
   สรุปไดว้่าทุกคนมีความมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพโดยการด าเนินการตาม
แผนการปฏิบติังานประจ าปี และโครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จดัการเรียนรู้ตามความถนดั ความสามารถของครูให้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนเอาใจ
ใส่และจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
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ท างานของครูในโรงเรียน มีการประชุมวางแผนร่วมกนัโดยมีความคิดเห็นตรงกนัในการพฒันา
โรงเรียน ท าใหส้ามารถยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (คะแนนเฉล่ีย O-NET ชั้น ประถมศึกษาปี
ท่ี 6) ของนกัเรียนได ้
  2. สภาพการจดัการศึกษาท่ีเป็นอยูเ่ป็นอยา่งไร? 
   สรุป การจดัการศึกษาท่ีผ่านมานั้นโดยก าหนดให้มีครูประจ าชั้ น บางคนอาจ
รับผิดชอบ 2 ชั้นเรียนเน่ืองจากครูไม่เพียงพอ แต่จะให้รับผิดชอบในชั้นเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียน
จ านวนน้อย และจดัการเรียนการสอนตามความถนดั ความสามารถของครูแต่ละคนให้กบันกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามโครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.1 การวางแผน 
.    ประชุมครูทุกคนร่วมกนัเพื่อด าเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาในช่วง
เปิดภาคเรียน เตรียมความพร้อมส าหรับการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า แบ่ง
หนา้ท่ีรับผดิชอบใหเ้หมาะสมตามความรู้ความสามารถของครูแต่ละคน 
   2.2 การปฏิบติังาน 
    จดัการเรียนรู้ตามหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายโดยค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญัในการ
จดัการเรียนรู้และใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ีในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียน 
   2.3 การตรวจสอบการปฏิบติังาน 
    แบ่งหน้าท่ีตรวจสอบโดยการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นการ
ท างานของครูเป็นระยะ ๆ โดยเน้นการเสนอขอ้คิดเห็นและการเสริมสร้างแรงในการปฏิบติังาน 
พร้อมทั้งด าเนินการตรวจสอบตนเองในการปฏิบติังาน  
   2.4 การปรับปรุง แกไ้ข 
    ครูทุกท่านด าเนินการปรับปรุง แก้ไขตามขอ้เสนอแนะของครูผูนิ้เทศ ก ากับ 
ติดตาม ท่ีไดเ้สนอแนะเพื่อพฒันาการปฏิบติังานของตนเองและปรับปรุงให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ้
  3. กระบวนการในการบริหารเป็นอยา่งไรบา้ง? 
   สรุป การบริหารในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ด าเนินการตามหลกัการ แนวคิดการบริหาร
การพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามวงจรคุณภาพ PDCA เป็นหลกั โดยท่ีคณะครูทุกคนมีส่วนร่วมใน
เสนอความคิด ตดัสินใจร่วมกนัพฒันาโรงเรียนบา้นดอยค า ตามระบบการบริหารแบบพี่แบบน้อง 
ค่อยปรึกษา ศึกษาคน้ควา้และน าความรู้ความสามารถของทุกคน มาแบ่งปันกนัช่วยกนัด าเนินงาน
ของโรงเรียนใหเ้สร็จทนัเวลา และบรรลุเป้าหมาย 
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  4. แนวคิด และความคาดหวัง  ในการบริหารการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน         
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอยา่งไร? 
   สรุป การด าเนินการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนนั้นตอ้งการให้เพิ่ม
จากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 3 ตามพันธะสัญญาท่ีครูทุกคนได้ท าไวก้ับโรงเรียนในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยหวงัว่าจะสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้นักเรียนได ้และจะสามารถท าให้
โรงเรียนผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานท่ี 5 
  5. ส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการใหโ้รงเรียนเป็นคืออะไร? 
   สรุป ทุกคนมีความต้องการให้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก และ
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานมาเขา้เรียนในโรงเรียนใกลบ้า้น 
  6. ทุกท่านคิดว่ารูปแบบในการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน          
บา้นดอยค านั้นเป็นอยา่งไร มีอะไรบา้ง? 
   สรุป รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า     
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ นั้นประกอบดว้ย 5 ขั้น ดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 การสร้างแนวคิดการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา  คือ รูปแบบการ
บริหารการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใชเ้ทคนิควิธีการในการ
บริหารให้ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณา
องค์ประกอบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง มาสังเคราะห์เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานบริหารคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบดว้ย 
    1. Plan คือ การวางแผน 
    2. Do คือ การน าไปปฏิบติัตามแผน 
    3. Check คือ การตรวจสอบ หรือประเมินผลและน าผลประเมินมาวเิคราะห์ 
    4. Action คือ การปรับปรุงแกไ้ขด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน 
   ขั้นท่ี 2 การสร้างระบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย  
    1. การวางแผนจดัการระบบการบริหารการพฒันาคุณภาพ  
    2. การจดัระบบการจดัการขอ้มูล ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการคน้หา และน ามาใช้
งานไดง่้าย และมีเอกสารประจ าชั้นเรียนใหค้รบทุกชั้นเรียน 
    3. การพฒันาการจดัการเรียนการสอน ตามชั้นเรียนท่ีไดรั้บมอบหมายจดัการ
เรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษา โดยการบูรณาการจดัการองคค์วามรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เตม็ตามศกัยภาพ 
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    4. ร่วมก ากบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ความพร้อมและความเหมาะสม
ในการปฏิบติังาน ตามการมอบหมายให้คณะครูร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ก ากบั นิเทศ ติดตาม
ชั้นเรียน พร้อมทั้งกระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    5. น าผลการนิเทศ ติดตาม มาท าการปรับปรุงพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสู่คุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 
   ขั้นท่ี 3 การก าหนดวตัถุประสงค์ และเทคนิควิธีการของรูปแบบการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานและ
ใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา  
   ขั้นท่ี 4 การน ารูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระกอบดว้ย 
1) การวางแผนการบริหารการใช้งานให้เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนและชั้นเรียน 2) แต่งตั้ง
คณะท างาน แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
บา้นดอยค า 3) ด าเนินการตามแผนการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปฏิบติัตามแผนงานท่ีได้
วางไวต้ั้งแต่ตน้ พร้อมทั้งบนัทึกความกา้วหนา้ปัญหาอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข 4) ตรวจสอบ 
นิเทศ ก ากบั ติดตาม ผลการด าเนินงาน และ 5) จดัท ารายงานการปฏิบติังานของผูรั้บผิดชอบเป็น
ขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนและเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
   ขั้นท่ี 5 การประเมิน พฒันา และน าไปใช ้เป็นวิธีการด าเนินการบริหารการพฒันา
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว 
ด าเนินการโดย 1) ก าหนดเป้าหมาย 2) ก าหนดแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบโดยครูและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 3) พฒันาระบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา 4) พฒันาหลกัสูตรการ
เรียนรู้ 5) ด าเนินการตามแผนงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่าง ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 6) ก ากบั ติดตาม นิเทศ อยา่งหลากหลายต่อเน่ือง 7) ตรวจสอบรายงานการด าเนินการท่ี
ผา่นไปแลว้ และ 8) พฒันาดา้นผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนใหมี้คุณภาพ 
  7. ท่านคิดวา่รูปแบบท่ีไดเ้สนอมาแลว้นั้นมีความเป็นไปไดห้รือใชไ้ดจ้ริงในสภาพ
บริบทของโรงเรียนหรือไม่? 
   สรุป เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม ท่ีสามารถใชไ้ดใ้นโรงเรียนบา้นดอยค า ในยุค
ท่ีไม่มีผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะโรงเรียนตอ้งด าเนินการต่อไปเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการส่ง
บุตรหลานเขา้เรียนของผูป้กครอง และเตรียมความพร้อมส าหรับการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ของตน้
สังกัด และการประเมินภายนอก ท่ีส าคญัคือการพฒันาคุณภาพนักเรียนเพื่อเป็นมาตรฐานของ
โรงเรียนต่อไป 
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  8. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่? 
   สรุป รูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค านั้ น       
มีความเหมาะสมและสามารถด าเนินการไดใ้นโรงเรียน โดยครูทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกนั ยืนยนั
รูปแบบการบริหารโรงเรียนบา้นดอยค า ทั้ง 5 ขั้นตอน 
  9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับรูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่? 
   สรุป รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า     
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ตาม 5 ขั้นตอนท่ีสร้างข้ึนมาน้ีจะใช้ได้ ก็ต้องอาศัยความเข้มแข็ง    
ความร่วมมือของคณะครูทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการคิด ตดัสินใจในการบริหาร โดยการพึ่งพาอาศยั
แบบพี่แบบนอ้งเพื่อน าพาโรงเรียนสู่ความส าเร็จ 
 3.2 ผลการตรวจสอบ รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน          
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กบัคณะครู
และผูอ้  านวยการสถานศึกษา เพื่อยืนยนัรูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีได้
ด าเนินการมาแลว้จากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ทั้ง 5 ขั้น ทุกคนเห็นชอบ และมี
ขอ้เสนอแนะว่า โรงเรียนมีครูรักษาราชการแทนผูอ้  านวยการสถานศึกษา การบริหารจึงตอ้งอาศัย
ความคิด ความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในการด าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ 
ทุกคนมีส่วนรับรู้และร่วมกันตัดสินใจด าเนินการ โดยการบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA         
ของ Deming เพียงอย่างเดียวนั้ นอาจไม่เพียงพอ ต้องอาศัยการบริหารแบบการกระจายอ านาจ               
และการบริหารแบบพี่แบบน้อง โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษามีส่วนในการร่วม
คิดและตดัสินใจด าเนินการตามรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 ผลการศึกษา รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า  
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ นั้นประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 การสร้างแนวคิดการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ขั้นท่ี 2 การสร้างระบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา ขั้นท่ี 3 การ
ก าหนดวตัถุประสงค ์และเทคนิควธีิการของรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา ขั้นท่ี 4 
การน ารูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาไปใช้ และขั้นท่ี 5 การประเมิน พฒันา และ
น าไปใชเ้ป็นวิธีการด าเนินการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การบริหารเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว โดยอาศยัความคิด ความร่วมมือจากครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในการด าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ทุกคนมีส่วนรับรู้และร่วมกนัตดัสินใจ
ด าเนินการ โดยการบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA ของ Deming 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า  
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ 3 ขอ้ ประกอบดว้ย 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัจจยั 
เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดั
เชียงใหม่ และ 3) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ วธีิด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ประกอบดว้ย 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอยค า        
อ  าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการศึกษาปัจจยั เง่ือนไข ท่ีส่งผลต่อการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ และขั้นตอนท่ี 3 
สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอยค า  
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรุป 
 5.1.1 สภาพการด าเนินงานการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า 
อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 
 คุณภาพการจดัการศึกษาข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการของผูบ้ริหารท่ีมีส่วนในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา โดยอาศยัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการบริหาร
การพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ตามวงจรคุณภาพ PDCA กับการ
ประยุกตใ์ชเ้พื่อบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา การบริหารงานโดยใชว้งจรคุณภาพ (PDCA) เป็น
การท างานท่ีเป็นระบบ มีเป้าหมายชดัเจน มีการด าเนินการตามแผน มีการตรวจสอบประเมินผล และมี
การปรับปรุงแกไ้ข เป็นวงจรต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จท่ีคาดหวงัและเพื่อแสวงหาสภาพท่ีดีกว่า 
และในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดน้ าแนวคิดการบริหารอยา่งมีคุณภาพมา
ประสมประสานและเลือกสรรกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกบันโยบาย
และเป้าหมายของการจดัการศึกษาของชาติ และเหมาะสมกบัสถานศึกษา ตลอดจนสภาพและความ
ตอ้งการของสังคม ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน าหลักการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในการประยุกต์ใช้วงจร
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คุณภาพเพื่อบริหารงานสถานศึกษากบักระบวนการประกนัคุณภาพภายในมาก าหนดเป็นขอบข่าย
และขั้นตอนการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดว้ย  
  1. การวางแผน (Plan) ได้แก่ การเตรียมการไวล่้วงหน้าเพื่อจะท างานให้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมาย จดัท าแผนตามเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ และการประเมินผล  
  2. การด าเนินตามแผน (Do) ได้แก่ การด าเนินงานต่อเน่ืองจากการวางแผน โดยมีการ
อบรม ประชุมช้ีแจง มอบหมายผูรั้บผิดชอบ และให้การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร 
และด าเนินการนิเทศ แนะน า ก ากบั ติดตาม เพื่อใหง้านเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  
  3. การตรวจสอบ (Check) ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน โดยจดัให้มีการ
ประเมินผลตามแผนท่ีก าหนด วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีเก่ียวข้องจากการเปรียบเทียบระหว่าง
เป้าหมายกบัการด าเนินการตามแผน เพื่อจะทราบวา่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 
  4. การปรับปรุงแกไ้ข (Act) ไดแ้ก่ การน าผลการวเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง
มาปรับปรุงแก้ไข และหากผลการด าเนินงานยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการ
ด าเนินงานใหม่ให้เหมาะสมในการวางแผนระยะต่อไป แต่ถา้ผลการประเมินพบวา่งานส าเร็จตามเป้าหมาย
แล้ว ในการวางแผนคร้ังต่อไปตอ้งปรับเปล่ียนเป้าหมายให้สูงข้ึนเพื่อให้เกิดการพฒันา และจดัท า
รายงานไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 โรงเรียนบ้านดอยค าได้ด าเนินการบริหารด้วยระบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คือครูทุกคนมีส่วนในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาของโรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนไม่มีผูอ้  านวยการสถานศึกษา มีเพียงครู รักษา
ราชการแทนผูอ้  านวยการสถานศึกษา ดงันั้นการจะด าเนินกิจกรรมอะไรในโรงเรียนนั้นทุกคนจะมี
ส่วนในการตดัสินใจช่วยกนัคิด ช่วยกนัท าเพราะจ านวนงานพิเศษในโรงเรียนนั้นมีมากกวา่จ านวน
ครู ดงันั้นการท่ีครูทุกคนมีส่วนร่วมจึงสามารถพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาได ้ 
 ดงัเช่นผลการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน
รอบระหว่างปี 2552-2556 จะเห็นไดว้่าในปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉล่ีย O-NET รวมสูงท่ีสุดคือ
36.84 ทั้งท่ีโรงเรียนบา้นดอยค าไม่มีผูอ้  านวยการสถานศึกษา การบริหารจึงเป็นแบบทุกคนมีส่วน
ร่วมในการบริหารสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ ร่วม
ด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมติดตามประเมินผล  ร่วมแก้ปัญหา และร่วมช่ืนชม บนความ
หลากหลายซ่ึงเป็นไปแบบพี่แบบนอ้ง 
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 5.1.2 ปัจจัย เง่ือนไขที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน        
บ้านดอยค า อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 
  จากผลการ SWOT Analysis สภาพการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน           
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปไดว้า่  
  ปัจจยัสู่ความส าเร็จของโรงเรียนบา้นดอยค า คือ รูปแบบและการบริหารการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค าในช่วงท่ีโรงเรียนไม่มีผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครูทุกคน
วางแผนการท างานร่วมกนั และร่วมกนัก าหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพโดยฟังความคิดเห็น
ทุกคน คณะครูแสดงความคิดเห็น เสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
  เง่ือนไขสู่ความส าเร็จ การบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค านั้น 
การมีส่วนร่วมในการบริหารการพฒันาการน ากระบวนการบริหารคุณภาพตามทฤษฎี Deming 
PDCA มาใชใ้นกระบวนการบริหาร ท าใหค้ณะครูมีส่วนร่วมในการบริหารและรับผิดชอบในหนา้ท่ี
ของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการจดัการเรียนการสอน ครูด าเนินการตามแผนการปฏิบติังาน
และโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคณะครูทุกคนมีส่วนร่วม เน่ืองจากเป็นโครงการท่ี
แบ่งหน้าท่ีให้คณะครูร่วมกันสอนเสริมในวิชาท่ีตนเองถนัด แบ่งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในชัว่โมงสุดทา้ยทุกวนัเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET 
ตามความรู้ความสามารถของครูผูส้อน การจดัการเรียนการสอนให้ครูประจ าชั้นรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการชั้นเรียนท่ีตนเองไดรั้บผิดชอบ บูรณาการจดัการเรียนการสอนไดค้รบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และทุกชั้นเรียน 
  5.1.3 รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด 
จังหวดัเชียงใหม่  
  จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้น าประเด็นการบริหารการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามาท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรู้ปแบบ
การบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ นั้ น
ประกอบดว้ย 5 ขั้น ดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 การสร้างแนวคิดการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา  คือ รูปแบบการ
บริหารการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใชเ้ทคนิควิธีการในการ
บริหารให้ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณา
องค์ประกอบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง มาสังเคราะห์เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานบริหารคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบดว้ย 
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     1. Plan คือ การวางแผน 
     2. Do คือ การน าไปปฏิบติัตามแผน 
     3. Check คือ การตรวจสอบ หรือประเมินผลและน าผลประเมินมาวเิคราะห์ 
     4. Action คือ การปรับปรุงแกไ้ขด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน 
    ขั้นท่ี 2 การสร้างระบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย  
     1. การวางแผนจดัการระบบการบริหารการพฒันาคุณภาพ  
     2. การจัดระบบการจัดการข้อมูล ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการค้นหา และ
น ามาใชง้านไดง่้าย และมีเอกสารประจ าชั้นเรียนใหค้รบทุกชั้นเรียน 
     3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามชั้ นเรียนท่ีได้รับมอบหมาย
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษา โดยการบูรณาการจดัการองค์ความรู้ให้ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เตม็ตามศกัยภาพ 
     4. ร่วมก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ความพร้อมและความ
เหมาะสมในการปฏิบติังาน ตามการมอบหมายให้คณะครูร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ก ากบั นิเทศ 
ติดตามชั้นเรียน พร้อมทั้งกระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     5. น าผลการนิเทศ ติดตาม มาท าการปรับปรุงพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสู่คุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 
    ขั้นท่ี 3 การก าหนดวตัถุประสงค ์และเทคนิควธีิการของรูปแบบการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานและ
ใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา  
    ขั้ น ท่ี  4 การน ารูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประกอบดว้ย 1) การวางแผนการบริหารการใชง้านให้เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนและชั้นเรียน 
2) แต่งตั้งคณะท างาน แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบา้นดอยค า 3) ด าเนินการตามแผนการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปฏิบติัตาม
แผนงานท่ีไดว้างไวต้ั้งแต่ตน้ พร้อมทั้งบนัทึกความกา้วหนา้ปัญหาอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข
4) ตรวจสอบ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน และ 5) จดัท ารายงานการปฏิบัติงานของ
ผูรั้บผดิชอบเป็นขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนและเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
    ขั้นท่ี 5 การประเมิน พฒันา และน าไปใช้ เป็นวิธีการด าเนินการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหก้ารบริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว 
ด าเนินการโดย 1) ก าหนดเป้าหมาย 2) ก าหนดแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบโดยครูและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 3) พฒันาระบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา 4) พฒันาหลกัสูตรการ
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เรียนรู้ 5) ด าเนินการตามแผนงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่าง ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 6) ก ากบั ติดตาม นิเทศ อยา่งหลากหลายต่อเน่ือง 7) ตรวจสอบรายงานการด าเนินการท่ี
ผา่นไปแลว้ และ 8) พฒันาดา้นผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนใหมี้คุณภาพ 
   ซ่ึงการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้ ง 5 ขั้น ต้องอาศยัความคิด ความ
ร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในการด าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ทุกคนมีส่วน
รับรู้และร่วมกนัตดัสินใจด าเนินการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอ
ฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA เพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ 
ต้องอาศัยการบริหารแบบการกระจายอ านาจ และการบริหารแบบพี่แบบน้อง โดยผูท่ี้ มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษามีส่วนในการร่วมคิดและตดัสินใจด าเนินการตามรูปแบบการ
บริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

5.2 อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพ ศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า         
น าประเด็นส าคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 
  5.2.1 สภาพการด าเนินงานการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน          
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปได้ว่า คุณภาพการจดัการศึกษาข้ึนอยู่กบัการบริหาร
จดัการของผูบ้ริหารท่ีมีส่วนในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา โดยอาศยัหลกัการ รูปแบบการ
บริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามวงจรคุณภาพ PDCA และการบริหารแบบพี่แบบน้อง ซ่ึง
ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้ง 5 ขั้น คือ  
   ขั้นท่ี 1 การสร้างแนวคิดการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา  คือ รูปแบบการ
บริหารการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใชเ้ทคนิควิธีการในการ
บริหารให้ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณา
องค์ประกอบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง มาสังเคราะห์เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานบริหารคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบดว้ย 
    1. Plan คือ การวางแผน 
    2. Do คือ การน าไปปฏิบติัตามแผน 
    3. Check คือ การตรวจสอบ หรือประเมินผลและน าผลประเมินมาวเิคราะห์ 
    4. Action คือ การปรับปรุงแกไ้ขด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน 
   ขั้นท่ี 2 การสร้างระบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย  
    1. การวางแผนจดัการระบบการบริหารการพฒันาคุณภาพ  
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    2. การจดัระบบการจดัการขอ้มูล ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการคน้หา และน ามาใช้
งานไดง่้าย และมีเอกสารประจ าชั้นเรียนใหค้รบทุกชั้นเรียน 
    3. การพฒันาการจดัการเรียนการสอน ตามชั้นเรียนท่ีไดรั้บมอบหมายจดัการ
เรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษา โดยการบูรณาการจดัการองคค์วามรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เตม็ตามศกัยภาพ 
    4. ร่วมก ากบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ความพร้อมและความเหมาะสม
ในการปฏิบติังาน ตามการมอบหมายให้คณะครูร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ก ากบั นิเทศ ติดตาม
ชั้นเรียน พร้อมทั้งกระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    5. น าผลการนิเทศ ติดตาม มาท าการปรับปรุงพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสู่คุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 
   ขั้นท่ี 3 การก าหนดวตัถุประสงค์ และเทคนิควิธีการของรูปแบบการบริหารการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานและ
ใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา  
   ขั้นท่ี 4 การน ารูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระกอบดว้ย 
1) การวางแผนการบริหารการใช้งานให้เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนและชั้นเรียน 2) แต่งตั้ง
คณะท างาน แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
บา้นดอยค า 3) ด าเนินการตามแผนการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปฏิบติัตามแผนงานท่ีได้
วางไวต้ั้งแต่ตน้ พร้อมทั้งบนัทึกความกา้วหนา้ปัญหาอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข 4) ตรวจสอบ 
นิเทศ ก ากบั ติดตาม ผลการด าเนินงาน และ 5) จดัท ารายงานการปฏิบติังานของผูรั้บผิดชอบเป็น
ขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนและเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
   ขั้นท่ี 5 การประเมิน พฒันา และน าไปใช ้เป็นวิธีการด าเนินการบริหารการพฒันา
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว 
ด าเนินการโดย 1) ก าหนดเป้าหมาย 2) ก าหนดแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบโดยครูและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 3) พฒันาระบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา 4) พฒันาหลกัสูตรการ
เรียนรู้ 5) ด าเนินการตามแผนงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่าง ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 6) ก ากบั ติดตาม นิเทศ อยา่งหลากหลายต่อเน่ือง 7) ตรวจสอบรายงานการด าเนินการท่ี
ผา่นไปแลว้ และ 8) พฒันาดา้นผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนให้มีคุณภาพ ท่ีไดจ้ากการสรุปการวิจยันั้น 
ตอ้งอาศยัความคิด ความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้การด าเนินการตาม
กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย และพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกบั มนัสนันท์ อภิชัย (2554, หน้า 85-92) ท่ีได้ศึกษา แนวทางการ
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พฒันาการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑ์ในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  พบวา่ แนวทางการพฒันาด าเนินการประกนัคุณภาพ
โดยใชว้งจร PDCA ขั้นตอนส าคญัคือ ขั้นตอนท่ี 1 ดา้นการควบคุมคุณภาพ  (Quality Control) ควร
มีการศึกษาและการเตรียมความพร้อม  (Pre-Plan) มีการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
(Plan) และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (Do) ขั้นตอนท่ี 2 ด้านการตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Audit) ด าเนินการตรวจสอบ  และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  (Check) 
ด าเนินการพฒันาและปรับปรุง (Act) ขั้นตอนท่ี 3 ดา้นการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
ด าเนินการประเมินผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม (Act) 
  5.2.2 ปัจจัย เง่ือนไข ท่ีมีผลต่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน     
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
   การวิเคราะห์ SWOT Analysis  หาปัจจัย เง่ือนไขสู่ความส าเร็จของโรงเรียน     
บา้นดอยค านั้น เป็นการใชรู้ปแบบการบริหารเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยท่ีครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการในสถานการณ์ท่ีโรงเรียนขาดผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะฉะนั้นความ
ร่วมมือร่วมใจในการพฒันาและร่วมรับผิดชอบการท างานร่วมกนัจะน าโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ 
โดยด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA เป็นหลักซ่ึงสอดคล้องกับ เอกกมล  เอี่ยมศรี (2555)    
กล่าวว่า SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพื่อคน้หาจุด
แข็ง จุดเด่น จุดดอ้ย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการในอนาคต 
การประสบความส าเร็จได้นั้น รูปแบบและการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี ครูทุกคน      

วางแผนการท างานร่วมกนั และร่วมกนัก าหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพโดยฟังความคิดเห็น
ทุกคน คณะครูแสดงความคิดเห็น เสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน  
  เง่ือนไขสู่ความส าเร็จ การบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค านั้น 
การมีส่วนร่วมในการบริหารการพฒันาการน ากระบวนการบริหารคุณภาพตามทฤษฎี  Deming 
PDCA มาใชใ้นกระบวนการบริหาร ท าใหค้ณะครูมีส่วนร่วมในการบริหารและรับผดิชอบใหห้นา้ท่ี
ของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการจดัการเรียนการสอน ครูด าเนินการตามแผนการปฏิบติังาน
และโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคณะครูทุกคนมีส่วนร่วม เน่ืองจากเป็นโครงการท่ี   
แบ่งหน้าท่ีให้คณะครูร่วมกันสอนเสริมในวิชาท่ีตนเองถนัด แบ่งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้              
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในชั่วโมงสุดท้ายทุกวนัเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ         
O-NET ตามความรู้ความสามารถของครูผูส้อน การจดัการเรียนการสอนให้ครูประจ าชั้นรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการชั้ นเรียนท่ีตนเองได้รับผิดชอบ บูรณาการจัดการเรียนการสอนได้ครบ          
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน 
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  5.2.3 รูปแบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า  มี
องคป์ระกอบ 5 ขั้น ประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 การสร้างแนวคิดการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
คือ รูปแบบการบริหารการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใช้
เทคนิควธีิการในการบริหารใหเ้หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา โดย
พิจารณาองคป์ระกอบ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง มาสังเคราะห์เป็นกรอบใน
การด าเนินงานบริหารคุณภาพ ในท่ีน้ีประกอบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA และการบริหารแบบพี่   
แบบนอ้ง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า สอดคลอ้งกบั เสกสรรค์ ทองศรี (2557, 
หน้า 274-280) ท่ีได้ศึกษา การพฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบวา่ 1) ในการพฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษา ส าหรับสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ควรยึดหลกัการ
บริหารคุณภาพ PDCA และการบริหารคุณภาพทัว่องคก์ร (Total Quality Management: TQM) การ
มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและการกระจายอ านาจ 2) รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษา
ส าหรับสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบดว้ยองค์กรหลกั 4 
องคป์ระกอบคือ 2.1) ทฤษฎีและหลกัการบริหารคุณภาพ PDCA การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร 
(TQM) หลกัการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 2.2) รูปแบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาต้องยึดหลักการกระจายอ านาจและหลักธรรมาภิบาล  2.3) วตัถุประสงค์ของ
รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษา  และ2.4) กระบวนการบริหารใน 4 งาน คือ การบริหาร
วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป ซ่ึงแต่ละงานบริหารด้วยวงจรบริหารคุณภาพ
Deming ขั้นท่ี 2 การสร้างระบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 1) การ
วางแผนจดัการระบบการบริหารการพัฒนาคุณภาพ 2) การจดัระบบการจดัการข้อมูล 3) การ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน 4) ร่วมก ากบัติดตาม ประเมินผลและรายงาน ความพร้อมและความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และ 5) น าผลการนิเทศ ติดตาม มาท าการปรับปรุงพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่การบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา ขั้นท่ี 3 การก าหนดวตัถุประสงค ์และ
เทคนิควิธีการของรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐานและใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา ทั้งน้ีจะเป็น
กรอบในการจดัท าแผนการปฏิบติัการของโรงเรียนเพื่อให้การบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จ ขั้นท่ี 4 การน ารูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระกอบดว้ย 
1) การวางแผนการบริหาร 2) แต่งตั้ งคณะท างาน 3) ด าเนินการตามแผนการบริหารการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 4) ตรวจสอบ นิเทศ ก ากบั ติดตาม ผลการด าเนินงาน และ 5) จดัท ารายงานการ
ปฏิบัติงาน ขั้นท่ี 5 การประเมินและพัฒนา เป็นวิธีการด าเนินการบริหารการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว ด าเนินการ
โดย 1) ก าหนดเป้าหมาย 2) ก าหนดแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบโดยครูและผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 3) พฒันาระบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา 4) พฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ 
5) ด าเนินการตามแผนงานโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 6) ก ากับ 
ติดตาม นิเทศ อย่างหลากหลายต่อเน่ือง 7) ตรวจสอบรายงานการด าเนินการท่ีผา่นไปแลว้ และ 8) 
พฒันาด้านผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนให้มีคุณภาพตามโครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึง 
สอดคลอ้งกบั พณิสุดา สิริธรังศรี (2556, บทคัดย่อ) ไดศึ้กษา รูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า สภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารจดัการทั้งท่ีเป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ดา้นความพร้อมของสถานศึกษา
ยงัไม่เพียงพอ ในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กตามชนบท ทั้งดา้นครูและบุคลากร เงินและ
งบประมาณ ความรู้ในการบริหารจดัการการเรียนการสอน และเครือข่ายเทคโนโลยี ดา้นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งและนโยบายการบริหารจดัการจากส่วนกลางส่งไปยงัสถานศึกษายงัเป็นรูปแบบเดียวกนั
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งดา้นวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อปัญหาการ
บริหารจดัการของสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นบริบท ขนาด และความพร้อมดงักล่าว
เพื่อแกปั้ญหาทางการบริหาร พบว่า สถานศึกษาภายใตก้ารก ากบัสนบัสนุนของตน้สังกดัไดมี้การ
บริหารจดัการทั้งรูปแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบเครือข่าย รูปแบบพี่เล้ียง และรูปแบบแม่ข่าย
และลูกข่าย รวมทั้ งสถานศึกษาในก ากับของรัฐ ในการน้ี  พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นฐานส าคญัของการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จทั้งในเมืองและชนบท ทั้งท่ีเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางขนาดใหญ่ และขนาด
ใหญ่พิเศษ รูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสมกบัขนาดและความพร้อม 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มีจ านวน 10 รูปแบบ ดงัน้ี (1) กลุ่มบริหารจดัการท่ีพฒันาข้ึนจากการบริหาร
จดัการ ท่ีมีอยู่เดิม แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ (1.1) กลุ่มรูปแบบมีส่วนร่วมและเครือข่าย มี 4 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ รูปแบบการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบการบริหารจดัการแบบเครือข่าย 
รูปแบบ การบริหารจดัการแบบพี่เล้ียง และรูปแบบการบริหารจดัการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย     
(1.2) กลุ่มรูปแบบการบริหารจดัการแบบอิสระและในก ากบัของรัฐ มี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบการ
บริหารจดัการแบบอิสระ และรูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาในก ากบัของรัฐ (2) กลุ่มบริหาร
จดัการท่ีก าหนดข้ึนใหม่ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการบริหารจดัการแบบหุ้นส่วน รูปแบบการ
บริหารจดัการโดยการจา้งองค์กรภายนอก และรูปแบบการบริหารจดัการแบบยึดพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง   
(3) กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการแบบผสมผสาน  มี  1 รูปแบบ  คือ  รูปแบบการบริหารจัดการ          
แบบผสมผสานท่ีใช้การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมเป็นฐานในการบริหารจดัการในทุกรูปแบบ       
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ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน าไปใช้กับสถานศึกษาทุกขนาด  ตามความพร้อม             
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบ่งออกเป็น  3 กลุ่ม  คือ              
(1) นโยบายการส่งเสริมการน ารูปแบบไปใช้ เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบการบริหารจดัการได้
เหมาะสมกบับริบท ขนาด และความพร้อมของสถานศึกษา (2) นโยบายท่ีส่งผลต่อการขบัเคล่ือน
การบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นนโยบายท่ีต้องก าหนดโดยภาพรวมและมี
ผลกระทบวงกวา้ง และ (3) นโยบายท่ีเป็นสาระของการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและเป็นไปได้ทางการบริหารจดัการ ในด้านข้อเสนอแนะการปฏิบัติ     
ควรไดมี้การพฒันาศกัยภาพของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกแก่สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การพฒันาครู ผูบ้ริหาร กรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน  ให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจดัการดังกล่าว และการประเมินผล
รูปแบบเพื่อการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง ข้อเสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการท าวิจยั
เปรียบเทียบรูปแบบและศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการน ารูปแบบไปใช้ รวมทั้ งการประเมินผล            
แต่ละรูปแบบ เพื่อการปรับปรุงและพฒันารูปแบบ และการสนบัสนุนส่งเสริมท่ีชดัเจน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิัยไปใช้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

  1. การบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดั
เชียงใหม่ ต้องใช้หลักการบริหารคุณภาพตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้เกิดคุณภาพ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา คณะครู ควรไดมี้การน ารูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีไดจ้ากการ
วจิยัน าไปประยกุตใ์ชใ้นสภาพบริบทของสถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 
  2. หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน ควรน า
รูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาไปใชเ้พื่อพฒันาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบท่ีมี
บริบทเดียวกบัโรงเรียนบา้นดอยค าใหเ้กิดคุณภาพ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
  1. การวิจยัคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเฉพาะโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
เท่านั้น ควรด าเนินการในโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมีสภาพบริบทใกลเ้คียงโรงเรียนบา้นดอยค า เพื่อพิสูจน์
วา่รูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาน้ีสามารถใชไ้ดด้ว้ยเช่นกนั 
  2. ควรมีการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีครบว่ารูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา ว่ามีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา
หรือไม่อยา่งไร 
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แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
เร่ือง รูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด 

จังหวดัเชียงใหม่ 
****************************************************************************** 
ช่ือผูว้จิยั  นายธนธรณ์  เลาวา้ง นกัศึกษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตลา้นนา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ศาสตราจารย ์ดร.พศิน แตงจวง 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ดร.พิมพฤทธ์ิ  เท่ียงภกัด์ิ 
 
ช่ือผูเ้ขา้ร่วมการสนทนา 
 1. นายประชา  จนัทร์งาม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดอยค า 
 2. นายพงษท์ตั  กิติตุย้  ครูอนัดบั คศ.1 
 3. นางสาวเพญ็ฤดี  มณีวรรณ  ครูอนัดบั คศ.1 
 4. นายมลวฒัน์  มะลิวลัย ์  พนกังานราชการ 
 5. นางสาวปะภสัสร  เลาวา้ง  ครูพี่เล้ียง 
 6. นายยงยทุธ  เลาวา้ง  ครูอตัราจา้ง 
 7. นายธนธรณ์  เลาวา้ง  พนกังานราชการ (ผูด้  าเนินรายการ) 
 
ณ โรงเรียน บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
วนั/เดือน/ปี ..................................................................................................................... 
เร่ิมเวลา................................................ 
 การจดัสนทนากลุ่มในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
การพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ขอขอบคุณคณะครู
ทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมการสนทนากลุ่มเพื่อการวจิยัในคร้ังน้ี 
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ค าถาม 
 1. จากการจดัการศึกษาท่ีผา่นมาในรอบปี 2556 โรงเรียนบา้นดอยค ามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดบัชาติ (O-NET) สูงข้ึนทุกท่านคิดวา่เป็นเพราะอะไร? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2. สภาพการจดัการศึกษาท่ีเป็นอยูเ่ป็นอยา่งไร? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  2.1 การวางแผน? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
  2.2 การปฏิบติังาน? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
  2.3 การตรวจสอบการปฏิบติังาน? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
  2.4 การปรับปรุงแกไ้ข? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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 3. กระบวนการในการบริหารเป็นอยา่งไรบา้ง? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 4. แนวคิด และความคาดหวงัในการบริหารการพฒันาคุณภาพของโรงเรียนบา้นดอยค า 
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอยา่งไร? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 5. ส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการใหโ้รงเรียนเป็นคืออะไร? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
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 6. ทุกท่านคิดว่ารูปแบบในการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นดอยค า
นั้นเป็นอยา่งไร มีอะไรบา้ง? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 7. ท่านคิดวา่รูปแบบท่ีไดเ้สนอมาแลว้นั้นมีความเป็นไปไดห้รือใชไ้ดจ้ริงในสภาพบริบท
ของโรงเรียนหรือไม่? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 8. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 9. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
บา้นดอยค า อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายช่ือบุคคลผู้เข้าร่วมการท า Focus group Discussion 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการท า Focus group Discussion การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 

 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอยค า  
1. นายประชา  จนัทร์งาม   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดอยค า 
2. นายพงษท์ตั  กิติตุย้   ครูอนัดบั คศ.1 
3. นางสาวเพญ็ฤดี  มณีวรรณ   ครูอนัดบั คศ.1 
4. นายมลวฒัน์  มะลิวลัย ์   พนกังานราชการ(ครูผูส้อน) 
5. นายยงยทุธ  เลาวา้ง   ครูอตัราจา้ง 
6. นางสาวประภสัสร  เลาวา้ง   ครูพี่เล้ียง 
ด าเนินการโดย นายธนธรณ์  เลาวา้ง ผูท้  าการวจิยั 
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ประวตัย่ิอผู้วจิยั 
 

ช่ือ – นามสกุล นายธนธรณ์  เลาวา้ง 
วนั เดือน ปี เกดิ 13 มกราคม 2529 
สถานทีเ่กดิ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน 7 หมู่ 8 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
ต าแหน่งและประวตัิการท างาน 
 พ.ศ.  2554 - ปัจจุบนั พนกังานราชการ (ครูผูส้อน) โรงเรียนบา้นดอยค า 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.  2541 ส าเร็จระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นดอยค า 
 พ.ศ.  2544 ส าเร็จระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนชุมชน           

บา้นท่าขา้ม 
 พ.ศ.  2547 ส าเร็จระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสองแคววทิยาคม 
 พ.ศ.  2551 ส าเร็จระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลลา้นนา ล าปาง 
 พ.ศ.  2554 ส าเร็จระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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