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ABSTRACT
The purposes of this descriptive research were to study: 1) elements of quality culture, 2) conditions
and success factors in developing a quality culture, and 3)strategies for quality culture development of public
basic education schools. The research methodology was divided into 5 stages; 1)to study elements of the
quality culture in public basic education schools by using questionnaire with school administrators and
teachers who were responsible in the educational quality assurance. The sample group was randomized by
using a multi-stage sampling. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and
exploratory factor analysis. Moreover, the in-depth interview was collected and analyzed by using content
analysis, 2) to study conditions and success factors in developing quality culture of public basic education
schools by using in-depth interview with school administrators and teachers, and conducting by using the
focus group discussion. The data were then analyzed by using content analysis, 3) to formulate the strategies
for developing a quality culture of public basic education schools by conducting the focus group discussion
and then analyzed the data by content analysis. 4) to evaluate the appropriateness and feasibility of the
strategies by using a questionnaire and the data was then analyzed via mean, standard deviation and content
analysis and 5) to identify the strategies, the research results found that the quality culture in public basic
education schools was categorized into 7 elements: Leadership for Quality, Teamwork, Decision Making,
Systematic Operation, Customer Focus, Human Resource Development, and Quality Assessment.
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Condition and success factors in developing the quality culture of public basic education schools
consisted of the external factors which comprised political-legal, economic, sociocultural and technological
factors. These factors indirectly impacted to all elements of the quality culture. On the other hand, the internal
factors which comprised strategies, structures, systems, staffs, skills, styles, shared values. Also, quality
awareness and participation were consistent with each of quality culture elements in different details.
The strategies for quality culture development of public basic education schools composed of 7
strategies; 1) Develop the leadership for Quality of school administrators, 2) Encourage quality team working
of personnel in school, 3) Encourage decisions making based on the quality 4) Encourage the process of
quality management in schools, 5) Focus on student’s qualities, 6) Encourage the development of the
personnel quality in schools, and 7) Focus on outcome-based assessment. All 7 strategies were appropriate
and feasible at the highest level.
Keywords: Quality culture, Elements of quality culture, Conditions and success factors

							

บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงพรรณนาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1) องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของรัฐ 2) เงื่อนไขและปัจจัยความส�ำเร็จในการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และ
3) น�ำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ การด�ำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผรู้ บั ผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ การสุม่
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
เนือ้ หา 2) ศึกษาเงือ่ นไขและปัจจัยความส�ำเร็จในการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
และการประชุมสนทนากลุม่ ครูผสู้ อน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา 3) จัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรม
คุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ โดยการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา 4) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 5) น�ำเสนอยุทธศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
ดังนี้ 1) ภาวะผู้น�ำด้านคุณภาพ 2) การท�ำงานเป็นทีม 3) การตัดสินใจ 4) การด�ำเนินการที่เป็นระบบ 5) การเน้นที่ผู้เรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 7) การประเมินคุณภาพ
เงื่อนไขและปัจจัยความส�ำเร็จในการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ประกอบด้วย
เงื่อนไขและปัจจัยความส�ำเร็จจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบโดยอ้อมต่อทุกๆ องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพ ส่วนเงื่อนไขและปัจจัยความส�ำเร็จจากปัจจัย
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ภายใน ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ บุคลากร ทักษะ รูปแบบ ค่านิยมร่วม ความตระหนักเรื่องคุณภาพ และการมีส่วน
ร่วม มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพแต่ละองค์ประกอบซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ประกอบไปด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) พัฒนาภาวะผูน้ ำ� ด้านคุณภาพของผูบ้ ริหารสถานศึกษา 2) ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา
3) ส่งเสริมการตัดสินใจอิงคุณภาพ 4) ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา 5) มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างแท้จริง 6) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรคุณภาพในสถานศึกษา และ 7) มุง่ เน้นการประเมินอิงผลลัพธ์ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
มีความคิดเห็นว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : วัฒนธรรมคุณภาพ องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพ เงื่อนไขและปัจจัยความส�ำเร็จ

บทน�ำ

การบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ยุคปัจจุบันภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายการศึกษาที่
เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542”
ได้กำ� หนดรายละเอียดในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญยิ่ง
ที่สถานศึกษาต้องด�ำเนินการควบคู่ไปกับการบริหารสถาน
ศึกษา การด�ำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพยังเป็น
เครื่องมือส�ำคัญที่จะใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้สถาน
ศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ต้องอาศัยการมีสว่ นร่วม
ของบุคลากร ดังที่ ดนัย เทียนพุฒ (2553 : 1) ได้กล่าวว่า
การท�ำงานร่วมกันในระยะยาวที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็น
ระบบทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดความส�ำเร็จได้นั้น องค์กร
ต้องสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการกระตุ้น
ความคิดส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการ
ท�ำงานอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์กร
ในท�ำนองเดียวกัน วิชัย สกุลโรจนประวัติ (2553 :
119) ได้ ก ล่ า วว่ า วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น
พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของ
บุ ค ลากรทุ ก คนในหน่ ว ยงานในสถาบั น ไม่ ว ่ า ตนจะ
รับผิดชอบงาน หรือปฏิบัติงาน หรือภารกิจใดก็ตาม ทุกคน
จะค�ำนึงถึงคุณภาพของงานทีจ่ ะเกิดขึน้ จากผลงานหรือการ
ท�ำผลงานทีด่ เี สมอ โดยต้องมีการวางแผน วางระบบ ตืน่ ตัว

รับรู้ข่าวสาร ตรวจสอบปรับปรุงตลอดเวลา จนเกิดเป็น
วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพ เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษา
ต้องพัฒนาให้มีขึ้นในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
สร้างสถานศึกษาให้เป็นทีย่ อมรับในงานบริการวิชาการ เป็น
วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพเพื่ อ มุ ่ ง สู ่ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ อ ไป
วัฒนธรรมคุณภาพ จึงเป็นวัฒนธรรมการท�ำงานทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับในทุกวงการ ในด้านการจัดการศึกษา ผูท้ รี่ บั ผิดชอบ
ทั้ ง ครู แ ละผู ้ บ ริ ห ารจะมุ ่ ง พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา ซึ่ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งสร้ า งวั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพเพื่ อ
คุณภาพของการท�ำงาน ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นศรัทธา
และมีความพึงพอใจ ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการและ
ความคาดหวังของสังคม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยความส�ำเร็จในการ
พั ฒ นาวั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ของรัฐ
3. เพื่อน�ำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรม
คุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีวัฒนธรรมองค์การ
- ที่มาของวัฒนธรรมองค์การ
- ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ
- การสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการคุณภาพ
- การจัดการคุณภาพ
- องค์การคุณภาพ
- การประกันคุณภาพการศึกษา

องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพ
- องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพ
ในองค์การ
- องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพใน
สถานศึกษา
แนวคิดวัฒนธรรมคุณภาพ
- หลักการของวัฒนธรรมคุณภาพ
- การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพ
ในองค์การ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วัฒนธรรมคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ

เงื่อนไขและปัจจัยความส�ำเร็จ
- ปัจจัยภายในองค์การ
- ปัจจัยภายนอกองค์การ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากร ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของรัฐ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ� ำนวน
28,660 โรงเรียน
		 1.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานของรัฐ จ�ำนวน 594 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารและครู
เป็นผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 1,188 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึกษาเชิงคุณภาพ 6 โรงเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการ
ศึกษา เกี่ยวกับองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
		 2.2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรง
คุณวุฒิ เกีย่ วกับองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

		 2.3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการ
ศึกษา เกีย่ วกับเงือ่ นไขและปัจจัยความส�ำเร็จในการพัฒนา
วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
		 2.4 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู ้ ท รง
คุณวุฒิ เพือ่ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
3. วิธีด�ำเนินการ
		 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ผู้วิจัย
ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลเชิงผสมผสาน โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ
และเชิ ง คุ ณ ภาพ มี ร ายละเอี ย ดวิ ธี ด� ำ เนิ น การวิ จั ย ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ โดยการศึกษาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครู การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ
ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
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วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของรัฐ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและครู และการ
ประชุมสนทนากลุ่มครูผู้สอนในแต่ละโรงเรียน จ�ำนวน
6 โรงเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ขัน้ ตอนที่ 3 จัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรม
คุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ โดยการประชุม
สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 5 น�ำเสนอยุทธศาสตร์ โดยน�ำผลสรุป
จากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ยุทธศาสตร์ มาปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ ให้มคี วามสมบูรณ์
มากขึ้น

สรุปผลการวิจัย

การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบวั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ พบว่า ประกอบด้วย 7 องค์
ประกอบ ดังนี้ 1) ภาวะผูน้ ำ� ด้านคุณภาพ 2) การท�ำงานเป็น
ทีม 3) การตัดสินใจ 4) การด�ำเนินการที่เป็นระบบ 5) การ
เน้นที่ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 6) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และ 7) การประเมินคุณภาพ
การศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยความส�ำเร็จในการ
พั ฒ นาวั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ของรัฐ พบว่า ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อม 4 ด้าน
คือ 1) การเมืองและกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลให้ความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยจัดการศึกษา
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และตลอดชี วิ ต 2) เศรษฐกิ จ มี ก ารพั ฒ นา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งส่ ง ผลให้ ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การ
จัดการศึกษาของรัฐสูงขึ้น 3) สังคมและวัฒนธรรมชุมชน
สนับสนุนให้เยาวชนได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และ

4) เทคโนโลยี การน�ำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน หรือช่วยสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการศึกษา
ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายใน 9 ด้าน คือ 1) กลยุทธ์
การน�ำระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในสถานศึกษา
2) โครงสร้าง การจัดโครงสร้างองค์การชัดเจนสอดคล้อง
และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา และโครงสร้าง
การท�ำงานเกือ้ หนุนให้มกี ารท�ำงานเป็นทีม 3) ระบบ การจัด
ระบบการบริหารจัดการทีช่ ว่ ยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน 4) บุคลากร มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และตรงกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 5) ทักษะ ความสามารถในการ
บริหารจัดการ การใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการบริหารงาน
และการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนระบบ
ปฏิบัติงาน 6) รูปแบบ ผู้บริหารมีการใช้ภาวะผู้น�ำหลาย
รูปแบบที่จะน�ำพาให้โรงเรียนเกิดคุณภาพ มีการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ และใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงและหลักฐานในการประเมินคุณภาพงานของสถาน
ศึกษา 7) ค่านิยมร่วม การก�ำหนดทิศทางการปฏิบตั งิ านโดย
ยึดถือวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษาเป็นหลัก และมีการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพงานของตนเองและของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 8) ความตระหนักเรื่องคุณภาพ ผู้บริหารเป็น
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้น�ำในการขับเคลื่อนนโยบายที่
มุ่งสู่คุณภาพ และบุคลากรมีความตระหนักถึงความส�ำคัญ
เรื่ อ งคุ ณ ภาพและการประกั น คุ ณ ภาพ และ 9) การมี
ส่วนร่วม การก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา และมีการกระจาย
อ�ำนาจให้กับผู้ร่วมทีมงาน
การน� ำ เสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาวั ฒ นธรรม
คุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ พบว่า ประกอบ
ด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) พัฒนาภาวะผู้น�ำด้านคุณภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม
คุ ณ ภาพของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา 3) ส่ ง เสริ ม การ
ตัดสินใจอิงคุณภาพ 4) ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการ
คุณภาพในสถานศึกษา 5) มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
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แท้จริง 6) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรคุณภาพในสถาน
ศึ ก ษา และ 7) มุ ่ ง เน้ น การประเมิ น อิ ง ผลลั พ ธ์ โดยผู ้
ทรงคุณวุฒมิ คี วามคิดเห็นว่าทัง้ 7 ยุทธศาสตร์ โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ พบว่า ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ
คือ ภาวะผู้น�ำด้านคุณภาพ การท�ำงานเป็นทีม การตัด
สินใจ การด�ำเนินการที่เป็นระบบ การเน้นที่ผู้เรียนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นประกอบส� ำ คั ญ ที่ มี ค วาม
สัมพันธ์เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง และบูรณาการ เพื่อการพัฒนา
วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในท�ำนอง
เดี ย วกั น Frazier (1997 : 1-30)ได้ เ สนอแนวคิ ด ด้ า น
องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพไว้ว่า เป็นค่านิยมพื้นฐาน
ของการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งในสถานศึกษา และ
ถือว่าเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งที่ประกอบด้วยหลักการและ
ค่านิยมที่ถูกยึดถือเป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างและ
ปรับปรุงองค์การ ค่านิยมพืน้ ฐานเหล่านี้ ได้แก่ การคิดทีเ่ ป็น
ระบบ การเน้นทีผ่ มู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง การปรับปรุงกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง การจัดการด้วยความจริง การจัดการที่เน้น
การมีส่วนร่วม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทีมงาน ภาวะ
ผู้น�ำ การวางแผนระยะยาว
เงื่ อ นไขและปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ ในการพั ฒ นา
วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของรั ฐ
พบว่า ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก คือ การเมืองและ
กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
มี ผ ลกระทบโดยอ้ อ มต่ อ ทุ ก ๆ องค์ ป ระกอบวั ฒ นธรรม
คุณภาพ และปัจจัยภายใน คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ
บุคลากร ทักษะ รูปแบบ ค่านิยมร่วม ความตระหนักเรื่อง
คุ ณ ภาพ และการมี ส ่ ว นร่ ว ม มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพแต่ละองค์ประกอบซึ่งมี
รายละเอี ย ดแตกต่ า งกั น คื อ ภาวะผู ้ น� ำ ด้ า นคุ ณ ภาพ
ผูบ้ ริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ รูจ้ กั ใช้เทคนิค
หรือกลยุทธ์ในการบริหารงาน มีการใช้ภาวะผู้น�ำหลาย

35

รูปแบบที่จะน�ำพาให้โรงเรียนเกิดคุณภาพ การท�ำงานเป็น
ทีม มีการจัดโครงสร้างการท�ำงานเกื้อหนุนให้มีการท�ำงาน
เป็นทีม และการมีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน การ
ตัดสินใจ โดยการให้ทีมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
รับผิดชอบงาน การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ การด�ำเนินการที่เป็นระบบ มีการน�ำผลที่ได้จาก
การจั ด ท� ำ กลยุ ท ธ์ ม าใช้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ พั ฒ นาให้ เ กิ ด
คุณภาพ การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
ระบบปฏิบัติงาน และการใช้หลักการบริหารแบบ PDCA
การเน้นทีผ่ เู้ รียนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง มีการก�ำหนดนโยบาย
และเป้าหมายด้านคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจนและ
สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด จัดระบบการบริหารจัดการ
ทีส่ ร้างความพึงพอใจให้แก่ผเู้ รียนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และ
มี ก ารสื่ อ สารที่ ดี กั บ ชุ ม ชนอย่ า งสม�่ ำ เสมอ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และตรงกับความ
ต้องการของสถานศึกษา ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบ
งาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การประเมิน
คุณภาพ มีการก�ำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินคุณภาพ
งาน ใช้สารสนเทศเพือ่ เป็นข้อมูลอ้างอิงและหลักฐานในการ
ประเมินคุณภาพงานของสถานศึกษา และการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์การวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาวะผูน้ ำ� ด้านคุณภาพของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา การพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
ระบบคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการคุณภาพ
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ข องตนเองที่ พ ร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลง และสร้างเครือข่ายผู้น�ำด้านคุณภาพ ดังที่
Burrill และ Ledolter (1999 : 296-297) ได้เสนอแนวคิดว่า
คุณลักษณะของผูน้ ำ� ทีป่ ระสบความส�ำเร็จและถือว่ามีภาวะ
ผูน้ ำ� ด้านคุณภาพเพือ่ ท�ำให้องค์การบรรลุเป้าหมายคุณภาพ
จะต้องมีลกั ษณะคือ มีความสามารถในการพัฒนาวิสยั ทัศน์
ที่ชัดเจนและสื่อสารไปยังผู้ร่วมงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมคุณภาพ
ของบุคลากรในสถานศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการ
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ท�ำงานเป็นทีม เสริมสร้างภาวะผู้น�ำภายในทีม และด�ำเนิน
งานแบบมี ส ่ ว นร่ ว มโดยยึ ด ถื อ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
เป้ า หมายคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ David (1998 :
250-259) ทีพ่ บว่า ความส�ำเร็จในการปฏิรปู โรงเรียนเกิดจาก
กระบวนทัศน์ใหม่ซึ่งไม่ยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมๆ นักการ
ศึกษาต้องคิดให้แตกต่างจากเดิมเกี่ยวกับเป้าหมายของ
โรงเรียน ซึง่ เป้าหมายนัน้ จะเกิดจากการแบ่งปันค่านิยม และ
ความเชื่อร่วมกัน การเชื่อมโยงถึงกันอย่างหลากหลาย และ
การท�ำงานเป็นทีม ผูน้ ำ� ของสถานศึกษาต้องเป็นผูส้ นับสนุน
การเปลีย่ นแปลง ท�ำงานอย่างมีพลัง เป็นแบบอย่างทีด่ ี จูงใจ
ครูด้วยวิธีการใหม่ๆ มุ่งมั่นถึงเป้าหมายและสนับสนุนให้ครู
มี ส ่ ว นร่ ว มโดยการมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า ง
สร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการตัดสินใจอิงคุณภาพ
การตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ และเน้นการมีสว่ นร่วม
ของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ วางแผนปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้คุณภาพ
ของงานเป็นฐาน และเน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมพัตร์ เบ็ญจชัยพร (2549 : 256) ที่พบว่า
สาระองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพประกอบด้วย มีการ
ใช้ แ นวทางการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านโดยใช้
เหตุผล มีการเน้นการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของบุคลากร
ในหน่วยงาน มีการเน้นการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจจาก
ผู้บริหารระดับสูง ไปสู่ผู้บริหารระดับล่าง และไปสู่ระดับ
ปฏิบัติการ ที่เหมาะสม และมีการใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
ของหน่ ว ยงาน ประกอบการตั ด สิ น ใจในการบริ ห าร
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการ
คุณภาพในสถานศึกษา เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพของ
สถานศึกษา และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึน้ ในสถาน
ศึกษา ดังที่ Oakland (2000 : 81-91)ได้เสนอแนวคิดเกี่ยว
กับการด�ำเนินการที่เป็นระบบของการจัดการคุณภาพไว้ว่า
ระบบคุ ณ ภาพเกิ ด จากองค์ ป ระกอบในองค์ ก ารหลาย
องค์ประกอบที่ร่วมกันด�ำเนินการจะแยกออกจากกันไม่ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุง่ เน้นคุณภาพผูเ้ รียนอย่างแท้จริง
การส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ ตี่ อบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจเกี่ยว
กับคุณภาพของผูเ้ รียนตามมาตรฐานและความต้องการของ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง โดยการก�ำหนดเป้าหมายความส�ำเร็จของ
สถานศึกษา และสร้างความพึงพอใจเกีย่ วกับคุณภาพตาม
ความต้องการของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ดังที่ Lewis และ Smith
(1994 : 91-101) ได้เสนอแนวคิดว่าองค์ประกอบคุณภาพ
ที่เป็นปัจจัยหลักอันดับแรก ได้แก่ การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยเน้นที่เป้าหมายของสถาบัน
และความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถาบันเป็นหลัก
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากร
คุณภาพในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของบุ ค ลากรและหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้
บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง มีการน�ำผลจากการพัฒนา
มาปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน และมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ศึกษา ดังที่ George และ Weimerskirch (1998 : 87-96)
ได้เสนอแนวคิดว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบ
การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจะต้องด�ำเนินการก�ำหนด
ความต้องการการฝึกอบรม, ก�ำหนดความเหมาะสมของตัว
บุคคลกับเนื้อหาที่ฝึกอบรม, ด�ำเนินการฝึกอบรม และ
ประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 มุง่ เน้นการประเมินอิงผลลัพธ์ การ
ส่งเสริมกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีอ่ งิ ผลลัพธ์
และการประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างต่อเนื่อง ในท�ำนองเดียวกัน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
(2545 : 322) ก็ได้เสนอแนวคิดว่าวัฒนธรรมคุณภาพทีต่ อ้ ง
มีความเข้าใจและต้องมีการประเมิน การเข้าใจวัฒนธรรม
คุณภาพซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์การประเภทหนึ่ง จะช่วยให้
น�ำการจัดการคุณภาพไปปฏิบัติได้เหมาะสมมากขึ้น และ
บางครั้งหากผลการประเมินพบว่ายังมีจุดอ่อนในเรื่องใด
อาจจ�ำเป็นต้องมีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นมาใหม่
ควบคู่ไปกับการหาทางลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะการน�ำผลงานวิจัยไปใช้
		 1.1 การน�ำยุทธศาสตร์ไปใช้ในสถานศึกษา
ควรบูรณาการการใช้ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับงานหรือ
ภารกิจประจ�ำ มีการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การน�ำ
ยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง มีการประเมินและ
ปรั บ ปรุ ง แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของ
แต่ละสถานศึกษา
		 1.2 ควรมีการจัดท�ำคูม่ อื การใช้ยทุ ธศาสตร์ใน
ระดับสถานศึกษา โดยขยายรายละเอียดของแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะ
สามารถน�ำรูปแบบไปใช้ในการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
		 2.2 ดัชนีชวี้ ดั วัฒนธรรมคุณภาพ เพือ่ น�ำไปใช้
ในการพัฒนาระบบการติดตามผลการด�ำเนินการพัฒนา
วัฒนธรรมคุณภาพ		
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