
40   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา          
ในภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผล         
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตรวจสอบ               
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการพฒันาทีก่�าหนดขึน้ ข้ันตอนการวจิยัประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 
คือ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมี 3 ปัจจัย จากการศึกษาเอกสาร       
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านโรงเรียน 2) ปัจจัยด้านครูผู้สอน และ 3) ปัจจัยด้านนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง                  
คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม           
ในระดับดีและดีมากจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จ�านวน 
80 โรงเรียน มีผู้ให้ข้อมูล 400 คน ตอนที่ 3 ร่างแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตอนที่ 4 ประเมินความเหมาะสมของแนวทาง
การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
ตอนล่าง โดยจัดประชุมกลุ่มสนทนากับผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 7 คน และตอนที่ 5 ตรวจสอบความเป็นไปได้          
ในการปฏิบัติของแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา                 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ�านวน 40 คน 

แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
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 ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก             

เฉียงเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 2) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า        

ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ล�าดับดังนี้ ปัจจัยด้านโรงเรียน              

ปัจจยัด้านครผููส้อน และปัจจยัด้านนกัเรยีน ตามล�าดบั ปัจจยั 2 ด้าน จาก 3 ด้าน ทีส่่งผลต่อคณุภาพการจดัการ

ศึกษาได้ร้อยละ 67.80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ปัจจัยด้านโรงเรียนและปัจจัยด้านครูผู้สอน 

และ 3) แนวทางการพัฒนาปัจจัยท้ัง 2 ด้าน คือ ปัจจัยด้านโรงเรียนและปัจจัยด้านครูผู้สอน ประกอบด้วย        

สาระการพัฒนา จุดประสงค์ แนวทางการพัฒนา และวิธีการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเป็นไปได้อยู ่ในระดับมาก ตามการประเมินของผู้บริหาร               

สถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ค�าส�าคัญ : แนวทาง, คุณภาพการจัดการศึกษา 

ABSTRACT 
 The purposes of the research were 1) study the level of educational quality                        

management of the secondary schools. 2) study the factors affecting educational quality 

management of the secondary schools, and 3) study of development guideline of factors 

affecting of educational quality management of the secondary school in the lower                      

Northeastern region, and then evaluate the appropriateness and feasibility of the guidelines. 

The research was conducted five phase : 

 The Research findings were as follows : 1) The level of educational quality management 

of the secondary schools in the lower Northeastern region was at a good level. 2) The level 

of factors affecting of educational quality management of the secondary schools in the          

lower Northeastern region was at the high. Considering into each factor, three were at the high 

level. Factor of schools, teachers and students respectively. There were only two out of three 

factor, which were affecting of educational quality management as 67.70 percentage                   

statistically significant at .01. Those factor were factor of schools and factor of teachers, and 

3) Objectives, methods and evaluation were appropriate guidelines for developing the two 

factor;-factor of school and factor of teachers, that were affecting of educational quality   

management of the secondary school in the lower Northeastern region. The level of                    

appropriateness was at the highest, assessed by the expert and the level of feasibility was at 

the high, assessed by the directors and chief academic of the secondary schools in the lower 

Northeastern region. 

Keywords : Guideline, Educational quality management 
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บทน�า 
 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศในยคุโลกาภวิฒัน์มกีารเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ 

ประชากรของทุกประเทศในโลกน้ีจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลง              

ดังกล่าว ปัจจัยที่ส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ก็คือ คุณภาพของประชากรหรือคุณภาพของคน              

แต่ละประเทศ และคุณภาพคนที่เกิดจากการเกิดขึ้นได้นั้นก็คือคุณภาพของการศึกษาที่จะท�าให้เกิดการพัฒนา

ทัง้ความคดิ โดยเฉพาะการคิดวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห์ คิดแบบมวีจิารณญาณ คดิสร้างสรรค์ และคดิอย่างมเีหตผุล 

ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมท้ังพัฒนาการด้านจิตใจ เพื่อท�าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนา               

อย่างเต็มที่ ท�าให้เป็นคนที่รู้จักคิด วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

สามารถปรับตัวให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ มจีรยิธรรม คณุธรรม รูจั้กพึง่ตนเอง และสามารถ

ด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างเป็นสุข ด้วยเหตน้ีุจงึมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาคณุภาพทางการศึกษา โดยจะต้อง 

เริ่มจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างจริงจัง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

 เป้าหมายของหลักสตูรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนและกระบวนการน�าหลกัสตูรไปสูก่ารปฏบิตัใินระดบั

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาคอื มุง่พฒันาผูเ้รยีนทกุคน ซึง่เป็นก�าลังของชาตใิห้เป็นมนษุย์ทีม่คีวามสมดลุ

ทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครอง              

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ             

ที่จ�าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้นฐาน

ความเชือ่ว่าทกุคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้เตม็ศกัยภาพ และได้ก�าหนดจดุมุง่หมาย สมรรถนะส�าคญั

ของผูเ้รยีน คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน เพือ่ใช้เป็นทิศทางในการจดัท�า

หลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 2-4) 

 การที่ผู ้เรียนจะพัฒนาให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ได้นั้นต้องผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพ นั่นก็คือ     

โรงเรยีนต้องมกีารจดัการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพและเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ รวมทัง้มรีะบบการพฒันาคุณภาพ                

การจัดการศกึษาทีด่ ีการท�างานด้านการพฒันาคณุภาพจดัการศกึษาอย่างเป็นระบบและผสมผสานกบัการปฏบิตัิ

งานตามปกติ โดยมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การสอน 

และการบรหิารจดัการทีด่ ี มกีารจดัการเรยีนการสอน และการบริหารจดัการทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั เพือ่น�าไปสู่ 

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง                  

ทัง้ระดบัชาต ิชมุชน ครอบครวั และบคุคลต้องร่วมกนัรับผดิชอบ โดยร่วมกนัท�างานอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง

ในการวางแผนด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบศึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชน            

ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งในแต่ละโรงเรียนได้ก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู้

เป็นเป้าหมายส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้       

เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา             

และการทดสอบระดับชาติ เพื่อสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ได้

ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 8) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา          

ของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นระบบจะช่วยให้ได้ข้อมลูและสารสนเทศทีช่ดัเจนและครอบคลุม      
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ถึงการจัดการศึกษาได้อย่างชัดเจน ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู ้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  

จากความส�าคัญดังกล่าวในฐานะผู้วิจัยเป็นรองผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจึงสนใจที่ศึกษาแนวทาง             

การพฒันาปัจจัยทีส่่งผลคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 

เพื่อให้โรงเรียนมัธยมศึกษาได้น�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ตอนล่าง 

 2. เพือ่ศกึษาระดบัปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนล่าง 

 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา            

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและตรวจความสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง            

การพัฒนาที่ก�าหนดขึ้น 

ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. ได้ข้อมูลจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและน�ามาเป็นกรอบ

แนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา การทดสอบระดับชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. สามารถน�าแนวทางการปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการเรยีนรูน้�ามาพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้การสอน 

และการบริหารจัดการที่ดี การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 3. สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         

ตอนล่าง เพื่อให้โรงเรียนมัธยมศึกษาได้น�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการ

ตรวจสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้มีประสิทธิภาพ

 

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการด�าเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาทีด่แีละผ่านกระเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามในระดบัดแีละดมีาก จากส�านกังานรบัรองมาตรฐาน           

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง (อสีานใต้) ม ี8 จงัหวดั ได้แก่ นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรีมัย์ สรุนิทร์ ศรสีะเกษ 

อุบลราชธานี อ�านาจเจริญ และยโสธร จ�านวน 270 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม            

เกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 
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และแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเมิน                         

โดยส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การวิเคราะห์ข้อมูล                    

โดยใช้ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ 

 3. ร่างแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา                    

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีขั้นตอนดังนี้ 

  3.1 ขั้นตอนการร่างแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่างจะเป็นการน�าผลจากการศกึษาผลการวจิยัทีไ่ด้จากการวเิคราะห์

ข้อมูลว่ามีตัวแปรใดบ้างที่มีความสัมพันธ์หรือสามารถท�านายปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา               

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้น้ัน น�ามาจัดท�าแนวทางในการพัฒนาปัจจัย         

ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

   3.1.1 จัดท�าโครงร่างแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส ่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา                 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยน�าแนวคิดทฤษฎี ความคิดเห็นจากการ

สัมภาษณ์ (Interview) ที่ได้จากผู้ทรงวุฒิ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 

   3.1.2 น�าร่างแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอ           

ข้อคิดเห็นและปรับปรุงร่างแนวทางสาระการพัฒนาจุดประสงค์ แนวทางการพัฒนาวิธีการประเมินผล              

(เบญจพร แก้วมีศรี, 2545, น. 156) มาจัดท�าเป็นแนวทาง 

   3.1.3 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา 

 4. การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา          

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยการประชุมสนทนาของผู้ทรงคุณวุฒิ          

จ�านวน 7 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม 

  4.1 ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่มสนทนา (Focus group) เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 7 คน เสนอต่อ      

คณะกรรมการผูค้วบคมุวทิยานพินธ์ เพือ่ขอความเหน็ชอบด้านความรู ้คุณวุฒแิละประสบการณ์ด้านการบรหิาร

การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิพากษ์ วิจารณ์ เสนอแนะโครงร่างแนวทางการพัฒนา         

เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและปรับปรุงแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

  4.2 แก้ไขปรับปรุงแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

  4.3 น�าแนวทางการพัฒนาท่ีสรุปเรียบร้อยขึ้นสร้างแบบประเมินความเป็นไปของแนวทางส่งคืน 

ให้กลับผู้ทรงคุณวุฒิ จากการประชุมกลุ่มสนทนา  (Focus group) ประเมินยืนยันความเหมาะสมของแนวทาง

การพัฒนา โดยการสร้างแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามหลักบริหารของ Likert 

จ�านวน 37 ข้อ 
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   เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมิน ดังนี้ 

   5 คะแนน หมายถึง แนวทางมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

   4 คะแนน หมายถึง แนวทางมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

   3 คะแนน หมายถึง แนวทางมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง

   2 คะแนน หมายถึง แนวทางมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย

   1 คะแนน หมายถึง แนวทางมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   การวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา ใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ      

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และแปลค่าระดับความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาปัจจัย

ทีส่่งผลต่อคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง โดยใช้เกณฑ์

ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, น. 100) ดังนี้ 

   เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมิน ดังนี้ 

   4.21-5.00 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

   3.41-4.20 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับมาก 

   2.61-3.40 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

   1.81-2.60 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับน้อย 

   1.00-1.80 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

   ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางจากผู ้ทรงคุณวุฒิ แนวทางการพัฒนา                          

มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ผู้วิจัยจึงน�าแนวทางการพัฒนาที่ได้ไปประกอบการประเมินความเป็นไป            

ของแนวทางในการปฏิบตัจิากผูบ้ริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่าง จ�านวน 20 คน      

และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ�านวน 20 คน ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย โดยก�าหนดระดับความ 

เหมาะสมตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป หรือ 3.41 ขึ้นไป 

 5. ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 20 คน 

และหัวหน้างานวิชาการโรงเรียน จ�านวน 20 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 40 คน 

  5.1 สร้างแบบประเมนิความเป็นไปได้ในการปฏบิตัขิองแนวทางการพฒันาปัจจยัส่งผลต่อคณุภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยใช้เนื้อหาจากแบบประเมิน

ความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา 

  5.2 ตรวจสอบความถกูต้องของแบบประเมนิ และน�าแนวทางทีไ่ด้ประเมนิแล้วเสนอคณะกรรมการ

ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ส�าหรับการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง โดยสอบถามผู้บรหิาร

สถานศึกษา จ�านวน 20 คน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ�านวน 20 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 40 คน 

  5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 40 คน 

จากผูบ้รหิารสถานศกึษาและหวัหน้าฝ่ายวชิาการ ของโรงเรยีนมธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 

โดยสอบถามความเหน็กบัความเป็นไปได้ในการปฏบิตัจิรงิของแนวทางการพฒันาปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแบบสอบถามดังกล่าวมีลักษณะ        

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scales) ของ Likert โดยก�าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
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   ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนค�าตอบจากแบบสอบถาม

   5 คะแนน หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติระดับมากที่สุด

   4 คะแนน หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติระดับมาก

   3 คะแนน หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติระดับปานกลาง

   2 คะแนน หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติระดับน้อย

   1 คะแนน หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด

   การแปลคะแนน โดยการน�าแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ

   4.21-5.00 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

   3.41-4.20 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับมาก 

   2.61-3.40  หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

   1.81-2.60 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับน้อย 

   1.00-1.80 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

   การประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจะใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย              

โดยก�าหนดระดับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป หรือ 3.41 ขึ้นไป 

  5.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) ก�าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบประเมิน 2) จัดท�า

ร่างแนวทางแบบประเมิน และ 3) น�าร่างแนวทางแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์เพื่อน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยด�าเนินการแก้ไขและปรับปรุงเครื่องมือวิจัย               

น�าเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความสมบูรณ์ จัดพิมพ์เพื่อน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

  5.6 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard              

deviation) และแปลค่าระดบัความเป็นไปได้ของแนวทางการพฒันาปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพการจดัการศกึษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545,           

น. 100) ดังนี้ 

   เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมิน ดังนี้ 

   4.21-5.00 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

   3.41-4.20 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับมาก 

   2.61-3.40 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

   1.81-2.60 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับน้อย 

   1.00-1.80 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

   สรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการพฒันาปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพการจดัการ

ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการปฏิบัติจริง เพื่อใช้เป็นแนวทางทาง  

การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         

ตอนล่าง 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวจิยั เรือ่ง แนวทางการพฒันาปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า 
 1. ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง              
มรีะดบัคณุภาพอยูใ่นระดบัด ีพจิารณาจากคะแนนการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของโรงเรยีนมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีและดีมาก จากส�านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 2. ระดบัปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนล่าง ในภาพรวมอยู่ในระดับในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่          
ปัจจัยด้านโรงเรียน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านครูผู้สอน มีระดับการปฏิบัติ
อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสดุท้าย ได้แก่ ปัจจยัด้านนกัเรยีน มรีะดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยั
ด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านครูผู ้สอนและปัจจัยด้านนักเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญ                   
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และมปัีจจยั 2 ปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพการจดัการศกึษาอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 ได้แก่ ปัจจยัด้านโรงเรยีนและปัจจยัด้านครผููส้อน สามารถอธบิายความแปรปรวนของคณุภาพการจดัการ
ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ร้อยละ 67.80 
 3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค         
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในคร้ังนี้ ประกอบด้วย สาระการพัฒนา จุดประสงค์ แนวทางการพัฒนา                 
และวิธีการประเมินผล เป็นการพัฒนาปัจจัยด้านโรงเรียน และปัจจัยด้านครูผู้สอน แนวทางการพัฒนา                     
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
ตามการพิจารณาและการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

อภิปรายผล 
 1. ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง              
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี อธิบายได้ว่า คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างแต่ละสถานศึกษาแตกต่างกันน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเกิด เมืองแสน (2550) 
ทีศ่กึษาปัจจยัทางการบรหิารทีส่่งผลต่อการประเมนิคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส�านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา               
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี สิทธิกร อ้วนศิริ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพ        
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า ระดับผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาอยู่ในระดับดี และ จักรพงษ์ พร่องพรมราช (2557) ที่ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติ         
และคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ระดับผลการประเมินคุณภาพ       
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี ซึ่งแสดง          
ให้เห็นว่า แต่ละโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียนอยู ่ในระดับดี                       
เช่นเดียวกับงานวิจัยล่าสุดท่ีผู้วิจัย พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา       
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี
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 2. ระดบัปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนล่าง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงจากค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ล�าดับดงันี ้ปัจจยัด้านโรงเรยีน 

ปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้านนักเรียน อธิบายได้ว่า 1) โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง มีบรรยากาศในการท�างานที่ดี ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนมีความร่วมมือในการท�างานเพื่อให้

ประสบความส�าเรจ็ ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค และสามารถปฏิบตังิานได้ตามศกัยภาพของตน และมรีะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สามารถใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดกิจกรรมการเรียน      

การสอน น�ามาใช้ในการประชมุเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ และทีส่�าคญัคณุภาพ

การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน จะต้องมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน                    

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ได้อย่างเป็นระบบ 2) ครูผู้สอน มีการท�าวิจัย           

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อมาปรับปรุงในการเรียนการสอน              

มีแรงจูงใจในการท�างาน และใช้เทคนิควิธีการสอนและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

อย่างสม�่าเสมอ ครูมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอน การวัดประเมินผลที่หลากหลาย                

และครูใช้กิจกรรมการเรียนสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน              

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน และ 3) นักเรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการศึกษาค้นคว้า            

หาความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน มีพฤติที่มีความสนใจใฝ่รู้และทบทวน             

หลังการเรียนอยู่เป็นประจ�า จนท�าให้ตนเองเกิดคุณลักษณะความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จึงท�าให้โรงเรียน       

มีคุณภาพการศึกษาดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ทุกฝ่ายพอใจ 

 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

ตอนล่าง ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้านนักเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี       

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีปัจจัย 2 ด้าน ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญ              

ทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่ ปัจจัยด้านโรงเรียนและปัจจัยด้านครูผู้สอน สามารถอธิบายความแปรปรวน                

ของคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ร้อยละ 67.80 

ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะของโรงเรียนและจิตพิสัยการท�างานของผู้บริหารโรงเรียนและ             

ครูผู้สอน ซ่ึงโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีดี ผู้บริหารและบุคลากรมีความร่วมมือในการปฏิบัติ มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผลิตผลงาน                

ทางวิชาการเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน มีการพัฒนาความสามารถของตนเองในการสอน ท�าวิจัย       

ในชั้นเรียนเพื่อน�ามาปรับปรุงการเรียนการสอน มีแรงจูงใจใฝ่รู้ และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ              

ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ ย่อมมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรต่าง ๆ และย่อมมีผลท�าให้งานส�าเร็จได้ด้วยดี        

ดังที่ พินันทร์ คงคาเพชร (2552) กล่าวว่า การท�าวิจัยในช้ันเรียนส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน         

สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ(2553) กล่าวว่า การทีค่รไูด้รบัการอบรมหรอืสัมมนาเกีย่วกบัการสอนวทิยาศาสตร์ 

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Rivkin, Hanushek, and Kain 

(1998) Singh, Granville, and Dicka (2002, p. 324) และ Woolley (1998, p. 3) กล่าวว่า การมีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี  ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กล่าวคือ ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานจะเกี่ยวกับ

ตัวแปรด้านจิตพิสัยของบุคคลที่มีต ่อสิ่งที่ปฏิบัติเป็นส�าคัญ และที่กล่าวว่า คุณภาพการสอนของครู                      

เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้โรงเรียนมีคุณภาพและคุณภาพการสอนของครูขึ้นอยู่กับ 1) วุฒิทางการ

ศึกษา 2) การมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 2-3 ปี 3) การที่ครูได้สอนในวิชาที่ตนเองจบการศึกษามา และ                    
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4) การได้เข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงสอดคล้องกับของ ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง (2548)                             
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑล
จันทบุรี พบว่า บรรยากาศองค์การเป็นความรู้สึกต่าง ๆ ของบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อองค์การ ที่มีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน จักรพงษ์ พร่องพรมราช (2557, น. 72) ที่ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติและคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากร                   
ในโรงเรียนส่งผลต่อระดับระดับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จินตนา ท่วมกลาง 
(2555, น. 146) ที่ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า แรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้อ�านวยการโรงเรียนและของครู 
ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน บุณยาพร ฉิมพลอย (2544) ที่ศึกษาผลของการท�าวิจัย           
ในชั้นเรียนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูประดับประถมศึกษา พบว่า ผลงานทางวิชาการของครู        
โดยการท�าวิจัยในชั้นเรียนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูท�าให้ครูเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ                 
ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างสม�่าเสมอ การพัฒนากระบวนการคิดหาเหตุผล            
ถึงที่มาของปัญหาต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน ได้แก่           
การวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบการพฒันานวตักรรมและสือ่อยูต่ลอดเวลา และการเปลีย่นแปลงวธิกีารวดั
และประเมินผล และ สุเชษฐ  ประชากุล (2542) ที่ศึกษาคุณภาพการบริหารงานด้านวิชาการของผู้อ�านวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า คุณภาพการบริหารงานด้านวิชาการของผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา                      
มีคุณภาพนั้น เนื่องจากผู้อ�านวยการโรงเรียนให้ความส�าคัญของงานการจัดนิเทศภายในโรงเรียน 
 4. แนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค        
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่างในครัง้นีป้ระกอบด้วย จดุประสงค์ วธิกีาร/แนวทางการพฒันา และการประเมนิผล 
เป็นการพัฒนาปัจจัยด้านโรงเรียน และปัจจัยด้านครูผู ้สอน แนวทางการพัฒนามีความเหมาะสม                               
อยู่ในระดับมากที่สุด จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ตามการพิจารณา
และการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก            
เฉียงเหนือตอนล่าง โดยแนวทางการพัฒนาครั้งนี้ เป็นวิธีการปฏิบัติหรือด�าเนินการเพิ่มพูน แก้ไขปรับปรุง               
สิ่งที่เป็นอยู่เดิมให้ดีข้ึน เน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้บริหารและครูสามารถน�าไปเป็นแนวทาง       
ในการพัฒนาตนเองและองค์กร และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการประกอบ
การก�าหนดนโยบายและวิธีการพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารและครูในสังกัดได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ นงลักษณ์ 
วริชัชยั (2545, น. 12) ทีก่ล่าวว่า การพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศึกษาเป็นระบบการด�าเนนิงาน
เพ่ือให้ความมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว ่าการด�าเนินงานและผลการด�าเนินงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย                         
ที่ก�าหนดไว้ และมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ สามารถรองรับการประเมิน
ภายนอกได้ ระบบการประกนัคณุภาพโดยทัว่ไปประกอบด้วย ระบบคณุภาพ การควบคมุคณุภาพ การตรวจสอบ/
การประเมินคุณภาพ และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ อันเป็นระบบที่สอดคล้องกับวงจรบริหาร
เพื่อคุณภาพ P-D-C-A  (Plan-Do-Check-Act) เพราะระบบคุณภาพคือ การก�าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมาย
ที่โรงเรียนต้องการพัฒนาและการวางแผนการด�าเนินงานของโรงเรียนซึ่งตรงกับขั้นการวางแผน (Plan=P)          
การควบคุมคุณภาพ คือการที่โรงเรียนก�าหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการในขั้นน้ี คือ ขั้นกระท�า (Do=D)        
การตรวจสอบหรอืการประเมนิการด�าเนนิงานของโรงเรยีนตรงกบัขัน้การตรวจสอบ (Check=C) และการน�าผล
การประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพท่ีตรงกับข้ันการปฏิบัติ (Act=A) เพื่อปรับปรุงงานทั้งนี้กระบวนการ          

ด�าเนนิงานทัง้หมดต้องท�าเป็นวงจรต่อเนือ่งสม�า่เสมอ และมกีารปรบัปรงุ ทัง้ระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ           

และการตรวจสอบคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน�าไปปฏิบัติ 

 การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ผู ้บริหารสถานศึกษาควรน�าข้อค้นพบจากการวิจัยไปพัฒนาโรงเรียน ในการก�าหนดนโยบาย               

สู่การบริหารจัดการโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             

หรือในการด�าเนินงานในระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 2. แนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความ      

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารและครูจึงควร

น�าแนวทางการพัฒนาน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนและตนเอง เพื่อให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา          

ที่สูงขึ้น โดยการด�าเนินการดังน้ี 1) ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและตนเอง 2) ผู้บริหารและครู                 

มส่ีวนร่วมในการวางแผนและการปฏบิติัทีเ่หมาะสมเพือ่ไปให้ถงึเป้าหมาย 3) พัฒนาและใช้วธิกีารก�ากบัตดิตาม

ความก้าวหน้าและการประเมินผลลัพธ์ และ 4) ประเมินเป้าหมายอีกครั้งในลักษณะที่เป็นประสบการณ์ใหม่  

โดยใช้อย่างมีจุดประสงค์ และเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในการวางแผนและการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อไปให้ถึง             

เป้าหมาย โดยใช้วิธีการพัฒนา และใช้วิธีการก�ากับติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลลัพธ์ โดยใช้การ

ประเมินผลดังกล่าว ก�าหนดผู้รับผิดชอบ คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานี้ ซ่ึงถ้า            

ผู้บริหารโรงเรียนและครูสามารถด�าเนินการได้ตามองค์ประกอบขององค์ประกอบแนวทางการพัฒนานี้แล้ว        

ย่อมส่งผลต่อคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษาอยูใ่นระดบัทีส่งูขึน้ และเมือ่ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษาหน่วยงานต้นสงักดัของตน มกิีจกรรมโครงการพัฒนาคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

ในสังกัด ที่มีวิธีการพัฒนาสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาในครั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนและครูควรเข้าร่วม   

กิจกรรมในการพัฒนาทุกครั้ง 

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเชิงนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านรูปแบบ             

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการน�านโยบาย         

ไปใช้ในเชิงปฏิบัติ 

 2. จากการศกึษาวจิยัครัง้นี ้กลุม่ตวัอย่างเป็นโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 

การศึกษาครั้งต่อไปอาจจะศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในภาคอื่น ๆ อาจได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในที่ท�างานแต่ละภาคนั้น ๆ ซึ่งอาจ

ท�าให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษามีคุณภาพที่สูงขึ้น 

 3. การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่างเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาเปรียบเทียบ

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของแต่ภาคว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ และมีความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติมากน้อยเพียงไร 
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