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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำกำรบริหำรสถำนศึกษำตำมหลักวงจรคุณภำพ ปัญหำและข้อเสนอแนะกำรบริหำรสถำนศึกษำตำมหลักวงจร คุณ ภำพของ
สถำนศึกษำในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำห้วยห้อม อำเภอแม่ลำน้อย สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงที่
ศึกษำได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 6 คน ครู 64 คน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำน 54 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูล
แล้ววิเครำะห์ด้วย ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรบริหำรสถำนศึกษำตำมหลักวงจรคุณภำพโดยรวมอยูใ่ นระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เรียงลำดับค่ำเฉลีย่ จำกมำกไป
หำน้อย คือ ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร รองลงมำคือ ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ตำมลำดับ

บทนำ

ผลกำรวิจยั

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553ได้กาหนดสาระสาคัญไว้ในมาตรา 39 ว่า ให้กระทรวง
กระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา โดยแบ่ งขอบข่ า ยงานบริ ห าร
สถานศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป มุ่งให้ กระจายอานาจการบริหารจั ดการให้
สถานศึ กษาและการมี ส่วนร่ วมจากผู้ ที่มี ส่ วนได้ส่ วนเสียทุ กฝ่ าย ยุ กตนั นท์ หวานฉ่ า
(2555: 7) [1]
การนาวงจรเดมมิ่งมาใช้ใ นการบริ หารงานในสถานศึ กษา ทาให้ สถานศึก ษามี
กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
โรงเรียน มีทิศทางในการจัดการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐานกลาง ที่กาหนด โดยมี
ระบบบริหารคุณภาพ มีการทางานที่เป็นมาตรฐานจากความร่วมมือของบุคลากรทุก
ฝ่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษามีความมั่นใจและพึงพอใจในคุณภาพของผู้
จบการศึกษา (ธีรพงศ์ ทับอินทร์,2557:74) [2] การบริหารสถานศึกษาตามหลักวงจร
คุณภาพของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม อาเภอแม่
ลาน้อย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบปัญหา
คื อ ครู ไ ม่ ค่ อ ยได้ รั บ การอบรม และมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงบประมาณน้ อ ย
สถานศึกษาบางแห่งขาดครูในสาขาวิชาหลัก การมีส่วนร่วมกับชุม ชนหรือท้องถิ่นมีน้อย
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2, 2561 : 7-10) [3]

การบริหารสถานศึกษาตามหลักวงจรคุณภาพของสถานศึกษาในศูนย์เ ครือ ข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม อาเภอแม่ลาน้อย สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก (µ=3.79)
เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้าน
การบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมาก (µ=3.83) รองลงมาคือ ด้านการบริหาร
ทั่วไป อยู่ในระดับมาก (µ=3.82) ด้านการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมาก
(µ=3.78) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้ายคือ ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก (µ = 3.75)
ปัญหาคือ ครูไม่ได้เข้ารับการอบรมเพื่อ พัฒนาทักษะและความรู้ ครูไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ สถานศึกษาขาดบุคลากรในสาขาวิชาหลัก
อาคารสถานที่ตลอดจนครุภัณฑ์มีสภาพชารุดเสียหาย
ข้อเสนอแนะ คือ ควรให้ครูได้รับการพัฒนาหรือ ส่ง เข้ารับการอบรมทุก ปี
ควรให้ครูได้มีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ ควรสรรหาครูผู้สอนให้ตรงกับ
สาขาที่ยังขาดแคลน ควรซ่อมแซมอาคารสถานที่ตลอดจนครุภัณฑ์ให้สามารถใช้
งานได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักวงจรคุณภาพของสถานศึกษาในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม อาเภอแม่ลาน้อย สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามหลักวงจรคุณภาพ
ของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม อาเภอแม่ลาน้อย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

วิธีกำรวิจยั
ประชากรในการวิจัยนี้ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 6 คน ครู 64 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 54 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน ของสถานศึกษา
ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม อาเภอแม่ลาน้อย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการบริ ห ารสถานศึก ษา
ตามหลักวงจรคุณภาพของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม
อาเภอแม่ลาน้อย
วิ เคราะห์ข้ อมูล โดยใช้ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2556 : 121) [4]
วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยใช้ วิเคราะห์เนื้อหา หาค่าความถี่
นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปและอภิปรายผล

บทสรุป
การบริหารสถานศึกษาตามหลักวงจรคุณภาพในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้วยห้อม อาเภอแม่ลาน้อย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 2 โดยรวม อยู่ใ นระดั บมาก เมื่อพิ จารณาเป็นรายด้า นอยู่ในระดับมากทุก ด้า น
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริ ห ารวิ ชาการ รองลงมาคื อ ด้า น
การบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล ตามลาดับ
เมื่อเทียบกับ การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประชาคมอาเซียน พบประเด็น
ปัญหาคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ การกระจายอานาจสู่องค์กรทางการปกครองอยู่ในระดับ
ที่ต่ามาก ประเทศบรูไน ครูไม่เพี ยงพอ ขาดครูที่มีประสบการณ์ และผ่า นการอบรม
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ สาธารณรัฐอิ นโดนี เซี ย ขาด
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวี ยดนาม ไม่ก ระจายอานาจ
อย่างแท้จริง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ การจัดการเรี ยนการสอนใช้วิธีก ารเน้น
ครูเป็นศูนย์กลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระดับในการอ่า น ออกเขี ยน
ได้และการศึกษายังต่า (วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธุรกิ จบัณฑิ ตย์ ,2556:1-149)
[5] ดังนั้ น ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้น ฐานควรนาเอาผลการวิ จัยมา
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ การพัฒนาเครื่องมื อวั ดและประเมิ นผลการเรี ยนการสอน
การมี ส่ วนร่ วมในการวางแผนในการจั ด สรรและใช้จ่า ยงบประมาณ การวางแผน
อัตรากาลังและการบริหารงานบุคคล และ การออกแบบระบบงานธุรการ เพื่อให้ก าร
บริ ห ารสถานศึก ษาขั้ นพื้น ฐานมี ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ส่งผลต่อ การยกระดับคุ ณภาพ
ผู้เรียน

