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บทคัดย่อ      
  การวิจัยครั้งนี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนา 
ตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ  
2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคณุภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
การด าเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที ่1  
การก าหนดกรอบแนวคิดการวจิัย โดยศึกษาเอกสาร 
งานวิจัย และการสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
ระยะที ่2 การพัฒนาตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคณุภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน  
ใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ และระยะที่ 3  
การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ี
วัฒนธรรมคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2559 จ านวน  
674 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามประมาณคา่ 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมลู 
ด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ด้วยโปรแกรมลิสเรล  
  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้
         1.  วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลกั 31 องค์ประกอบย่อย  
 
 
 

และ 123 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย ดา้นผู้น าเน้นคณุภาพ 
จ านวน 17 ตัวบ่งช้ี ด้านครู และบคุลากรคณุภาพ จ านวน 
16 ตัวบ่งช้ี ด้านผู้เรียนคณุภาพ จ านวน 13  ตัวบ่งช้ี กลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพ จ านวน 14 ตัวบ่งช้ี ด้านการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง จ านวน 14 ตัวบ่งช้ี ด้านทีมคุณภาพ 
จ านวน 9 ตวับ่งช้ี ด้านกระบวนการคุณภาพ จ านวน 19 ตัวบ่งช้ี 
และผลลัพธ์แห่งคุณภาพ จ านวน 21 ตัวบ่งช้ี 
          2.  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
ตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square=48.53 df=49 p=0.49394 
GFI=0.97 AGFI=0.94 RMSEA=0.000  CN=827.92) เมื่อ
พิจารณาค่าน้ าหนักขององค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อยเป็น ดังนี ้ผลลัพธ์แห่งคณุภาพ (1.00) กระบวนการ
คุณภาพ (0.96) ทีมคุณภาพ (0.59) ผู้เรียนคณุภาพ (0.23) 
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (0.14 ) ผู้น าเน้นคณุภาพ (0.03) 
ครู และบคุลากรคณุภาพ (0.03) และกลยุทธก์ารพัฒนาคณุภาพ 
(0.02) ตามล าดับ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were to develop 
quality culture indicators of secondary schools under 
the Office of the basic Education Commission and 
to examine the goodness-of-fit of the confirmatory 
factor analysis model of quality culture indicators 
of secondary schools under the Office of the basic 
Education Commission with the empirical data.  
The study was conducted in 3 phases.  
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Research conceptual framework was constructed 
in Phase 1 by the analysis of related documents 
and studies, as well as interviewing 5 academic 
experts.  Phase 2 was the development of the quality 
culture indicators by enquiring 21 experts for 3 rounds, 
using Modified Delphi Technique.  Goodness-of-fit 
test of the quality culture indicators of quality culture 
indicators of schools under the Office of the Basic 
Education Commission structural model with the empirical 
data was executed in Phase 3.  The subjects were 693 
directors and teachers in World- Class Standard School, 
selected through stratified random sampling. Research 
tool used was 5 level rating scale questionnaire.  The data 
was then analysed to find the basic statistics.  LISREL program 
was employed to analyse the confirmatory factors. 
The study results could be concluded as follows:  
  1.  Quality culture indicators of secondary 
schools under the Office of the basic Education 
Commission comprised of 8 major components, 
31  minor components and 123 indicators. They 
could be further classified as follows: 17 indicators 
on Quality Leadership,16 indicators on teachers 
and education personnel, 22 indicators on quality 
student, 14 indicators on strategy of quality improvement, 
14 indicators on continuous quality improvement, 
9 indicators on quality team, 19 indicators on quality 
system, 21 indicators on quality outcomes 
  2.  Confirmatory factors analysis model of 
quality culture indicators of secondary schools under 
the Office of the basic Education Commission has 
goodness-of-fit with the empirical data (Chi-Square= 48.53 
df=49 p=0.49394 GFI=0.97 AGFI=0.94 RMSEA=0.000  
CN=827.92). The factor loading of each component 
could be sorted in descending order as follows : 
outcomes of quality (1.00) quality system (0.96) team 
quality (0.59) quality of student (0.22) continuous quality 
improvement (0.14) quality Leadership (0.03) quality 
of teacher (0.03) and  quality of strategy (0.02) 
 
ค าส าคัญ   : ตัวช้ีวัด, วัฒนธรรมคณุภาพ. 
Keywords  : Indicator, Quality culture. 
  

บทน า 
 จากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใน
ปัจจุบันท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรวมทั้งการศึกษาดังนั้นเพื่อความ 
อยู่รอดในสถานการณ์ปจัจุบันและเพื่อเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งปัจจุบันโลกแห่ง
การสื่อสาร โลกไร้พรมแดนจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเลี่ยง
จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สังคมไทยจึงต้องศึกษาหาแนวทางในการปรับเปลี่ยน 
การด ารงชีวิต รวมถึงแม้กระทั่งการจัดการระบบการศึกษา 
หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู โดยระบบ 
การจัดการศึกษาหรือแม้กระทั่งระบบการจัดการเรยีน 
การสอนที่ดีจะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
คุณภาพ   
 ในป ีพ.ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะมีความสมัพันธ์กับชุมชน
โลกบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและความการเรียนการสอนที่ลงถึง
ระดับห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ อันเป็นผลมาจากการมีผู้บริหาร
และครมูืออาชีพ รวมทั้งมีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีให้
ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (รัตนา  ดวงแก้ว.  2556 : 11) 
ดังนั้นโรงเรยีนจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัด 
การเรยีนรู้ทั้งระบบ คณุภาพของโรงเรียนเป็นเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาโรงเรยีนให้มีศักยภาพ ให้พร้อมในการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ  เพื่อรับมือกับสภาวการณ์ต่าง ๆ  มีผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
มีระบบการเรียนการสอนที่ดี มีอุปกรณ์ครบครัน มหี้องสมุด 
มีการใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจน
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  
 บทบาทส าคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพและคณุภาพ
ของประชากรน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และเตรียมรับ 
การเปลี่ยนแปลงที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ (ช่วงโชติ พันธุเวช. 
2552 : 2) คือโรงเรียน ซึ่งเป็นองค์การที่ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับ
การให้บริการประเภทหน่ึง มีหน้าที่ส าคัญ คือพัฒนา
การศึกษาให้ผู้เรียนมคีุณภาพ จึงมคีวามจ าเป็นต้องปรับปรุง
ในการบริหารจัดการ รวมทั้งกระบวนการจัดการเรยีน 
การสอนเพื่อให้เกดิคุณภาพทางการศึกษาเช่นเดียวกับ
องค์การประเภทอ่ืน ๆ ที่บริหารโดยยึดเกณฑค์ุณภาพ 
ขององค์การของตน และมีการท าอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น
วัฒนธรรมคณุภาพ ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การ  
 ดังนั้นการบริหารโรงเรียนในปัจจบุัน จึงจ าเป็น 
ต้องจัดการศึกษาให้มคีุณภาพ เพือ่พัฒนานักเรียนให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบรูณ์ มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี คือ



พัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ ์สังคม และสติปญัญา       
ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพแก่สังคม
มนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสขุ อีกทั้งการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพถือได้ว่าเป็นส่วนส าคญั ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์และจะส่งผลโดยตรง 
ต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสรมิสังคม 
ฐานแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) ให้เกิดขึ้น 
กับนักเรียนหรือผู้รับบริการ และแนวโน้มการพัฒนาสังคม
โลกไปสูส่ังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีตอ้งพึ่งพานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเป็นหลัก ความรู้ความสามารถของก าลังคนและ
ภูมิปัญญาของประเทศ เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผล
ให้ทุก ๆ ประเทศท่ัวโลกหันมาใหค้วามส าคญักับการศึกษา 
ในฐานะเป็นกลไกหรือเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคน สังคมและประเทศ ประเด็นส าคญัในการพัฒนา
ด้านการศึกษา คือ การมุ่งสู่การพฒันาด้านคุณภาพ เพราะ
หากประชาชนของประเทศมคีุณภาพ การพัฒนาประเทศก็
จะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และยังบ่งบอกถึงความสามารถใน
การแข่งขนั ในระดับนานาชาติอีกด้วย เมื่อโรงเรียนมีคุณภาพ
ก็จะยังผลถึงความเชื่อมั่นในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
ท าให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าศกึษาในโรงเรียนนั้น ๆ  
 วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ 
ค่านิยม ซึ่งอิทธิพลของวัฒนธรรม ที่มีต่อการบรหิารนี้จะมี
มาก แม้แต่การตัดสินใจและการประพฤติปฏิบตัิของบุคคล
จะต้องอยู่ในกรอบระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักการจัดการ
ขององค์กรก็ตาม ถ้าหากระเบียบและข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่ใช้
อยู่ขัดกับวัฒนธรรมของบุคคลนั้นแล้ว บุคคลนั้นก็จะ
พยายามหลีกเลีย่งกฎเกณฑ์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้  
ท าให้ระเบียบหรือกฎเกณฑเ์ป็นอย่างหนึ่ง แต่การปฏิบตัิ
เป็นไปอีกอย่างหนึ่ง ดังจะพิจารณาได้จากสังคมได้น าเอา
เทคนิคหรือหลักเกณฑ์ตลอดจนหลักการตา่งสังคมมาใช้  
แต่ขัดกับวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ จึงน ามาใช้ไมไ่ด้ผล 
ต้องประสบความลม้เหลวไปในท่ีสดุ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า 
วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการบริหารหรือวัฒนธรรมมผีลกระทบ
ต่อการบริหาร (วไิลวรรณ  มีแหยม.  2551 : 11–12) แตเ่มื่อไหร่
ก็ตามวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นในองค์การ หรือโรงเรียน
หากไดร้ับการพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมคณุภาพจะก่อให้เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์การหรือโรงเรยีนเนื่องจากวัฒนธรรม
คุณภาพเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานเพื่อพัฒนาคุณภาพให้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
หรือหัวหน้ากลุม่บริหารระดับสูงจะต้องยอมรับวัฒนธรรม
คุณภาพ เสมือนหนึ่งปรัชญาการด าเนินชีวิต ท าให้คุณภาพ

เป็นส่วนหน่ึงของงาน เพราะคณุภาพจะเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในครูและบุคลากรทางการศึกษา  
หรือแม้กระทั่งผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย จากการท างาน ตามค าสั่ง
กลายเป็นการดูแลรับผิดชอบในผลงานของตนเอง ปัจจุบัน
โรงเรียนหลาย ๆ แห่งมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณภ์ายนอกท่ีเปลี่ยนไป การน าวัฒนธรรมคุณภาพ
มาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของโรงเรียน แต่การน า
วัฒนธรรมคณุภาพมาใช้ในโรงเรียนเป็นสิ่งท่ีไม่ง่ายเมื่อ
เปรียบกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าความ
ผูกพันต่อองค์การ หรือโรงเรียนนัน้จะเป็นตัวน าไปสูค่วามมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความส าเร็จของโรงเรียน 
ดังนั้นสิ่งที่โรงเรยีนจะต้องค านึงถึงก็คือ จะท าอย่างไรที่จะท า
ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความผูกพันต่อ 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 การจัดการศึกษาได้รับการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลเุป้าหมายซึ่งก็คือ "คุณภาพ" ซึ่ง
คุณภาพจะน าองค์การไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธผิล 
(ส านักงานรางวัลคณุภาพแห่งชาต.ิ  2553 : 1-11) การน า
แนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลการบริหารสู่ความ
เป็นเลศิมาใช้ในการพัฒนาคณุภาพการบรหิาร เพื่อให้หนว่ยงาน
หรือองค์การมีแนวทางในด้านวิธีปฏิบัติงานและมีผลการ
ด าเนนิการในการบรหิาร สู่ความเป็นเลศิตามระดบัมาตรฐานโลก 
และพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการในองค์การ
ในประเทศไทยซึ่งจะช่วยใหไ้ด้ประเดน็และแนวทางการปรบัปรุง 
คุณภาพการบริหารจดัการของตนเองตามก าลังศักยภาพของ
ตนเอง และหากองค์การได้พัฒนาตามกรอบประเด็นการบริหาร
จัดการที่ก้าวหน้าไปได้ไกลมาก ๆ ก็สามารถที่จะก้าวน าไปสู่
ระดับความเป็นองคก์ารแนวโรงเรยีนมาตรฐานสากลทีเ่ป็นระบบ
ได้ดยีิ่งข้ึนต่อไป ในการเปลี่ยนแปลงที่เราควรจะค านึงถึงทีจ่ะ
น าไปสู่ ความส าเรจ็คือ "วฒันธรรม" (Schien.  1992 : 13-14) 
(Porter et al.  1975 : 489-490) ดงัเช่น Denison Daniel R. 
(1990 : 4) และ David Parker (2007 : 181) ได้ศึกษาพบว่า 
มีงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ “วัฒนธรรม
องค์การ” “การบริหารผลงานองค์การ” และ “ประสิทธิผล” ท าให้
องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ จึงท าให้งานวิจัยที่จะศึกษา
ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนว่าวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจะมี
ส่วนกับการด าเนินงานขององค์การและมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการบริหารงานขององค์การ โดยวัฒนธรรม 
หรือวัฒนธรรมคุณภาพยังมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ความรูส้ึกของครูหรือบุคลากรที่เกีย่วข้องให้เกิดความผูกพัน
และเสียสละให้กับองค์การ วัฒนธรรมองค์การทีเ่อื้ออ านวย
ต่อการปฏิบตัิงาน จะท าให้สมาชิกขององค์การรู้สึกว่า 
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พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ พร้อมที่จะทุ่มเท ก าลังกาย 
ก าลังใจให้กับองค์การอย่างเต็มที่ ปรารถนาที่จะอยู่กับ
องค์การนั้นตลอดไปจนกระทั่งมีการพัฒนาไปเป็นวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเรียน นั่นก็แสดงว่าครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้เกดิความผูกพันกับองค์การ พรอ้มท่ีจะก้าวไปข้างหน้า
ร่วมกับองค์การไม่ว่าองค์การจะอยู่ในสถานการณ์เช่นใด 
โดยวัฒนธรรมที่เกิดจากความเช่ือ ค่านิยม วิธีคิด ระเบียบแบบแผน 
และธรรมเนยีมในการปฏิบัตติ่าง ๆ เป็นการสร้างคณุภาพ 
ใหเ้กิดขึน้ในองคก์ารจะเป็นแนวทางส าคญัที่น าคณุภาพ 
การบรหิาร ที่ดีขององค์การที่เกิดขึน้ได้  
 ปัจจุบันหน่วยงานและองค์การทั้งในระดับชาติ
และนานาชาตติ่างตระหนักในความส าคญัของสถานศึกษา
ว่าต้องเป็นแหล่งผลิตผู้เรียนท่ีมีคณุภาพ โดยสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู ต้องมีคุณภาพ จนมีค ากล่าวยกย่องและให้ก าลังใจ
ครูที่เป็นผูส้ร้างศิษย์ท่ีมีคุณค่าต่อสงัคมว่า “คุณภาพศิษย์ 
สะท้อนคุณภาพครู” ในสภาพปัจจุบันท่ีสังคมทุกภาคส่วน 
มีอิทธิพลต่อการศึกษาตามอัธยาศยัของผู้เรียนอย่างมาก 
ดังนั้น สังคมจึงต้องให้ความร่วมมอืและรับผิดชอบร่วมกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เรื่องศิษย์คุณภาพจึงต้อง
เริ่มต้นที่ครู ที่ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอให้เป็นวิถีชีวิตจนเกิดเป็น 
“วัฒนธรรมคณุภาพ” (ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์.  2557 : 1) 
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจนสามารถเข้าสู่การแข่งขัน
กับนานาประเทศในเวทีโลกได้นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีกระบวนการจดัการศึกษาของประเทศให้ได้ระดับ
มาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และสามารถเทียบเคียงสมรรถนะ
ได้กับมาตรฐานของนานาชาติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการบริหาร
และจัดการการศึกษาของรัฐ, การบริหารและจัดการการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การบริหารและจดัการการศึกษา
ของเอกชน และในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ. 2552–2561) ได้วางกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การบรหิารจดัการการศึกษา ยุคใหมไ่ว้ประกอบด้วย 1) กระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา และ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 2) พัฒนาระบบบริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมรีะบบการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาการบรหิารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 4) พัฒนาระบบบริหารจดัการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชน
และทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาและสนบัสนุนการศึกษา
และเรียนรู้ ให้มากข้ึน และ 5) พัฒนาระบบบรหิารจดัการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

พยายามด าเนินการอยา่งมีคุณภาพเพียงไรก็ยังมีข้อมลูที ่
บ่งบอกถึงผลของการจัดการศึกษานั้นว่ายังไม่ดเีท่าที่ควรจะ
เป็นมากนัก ดังเช่นผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ 
พบว่า ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของผู้เรยีนต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET)  
ผลการสอบ PISA และทีผ่่านมามสีถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบแรก ถึงร้อยละ 65 
จากสถานศึกษากว่าสามหมื่นแห่งทั่วประเทศ ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรยีน พบว่าผลสัมฤทธ์ิในวิชาหลัก 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม
ศึกษา มีค่าเฉลีย่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 ส่วนการประเมินของ 
สมศ. รอบทีส่อง พบว่า สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จ านวน 22,425 แห่ง มีถึง
ร้อยละ 79.7 ที่ได้มาตรฐาน และอีกร้อยละ 20.3 ต้องได้รบั
การพัฒนา และผลการรับรองมาตรฐานระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
จ านวนทั้งสิ้น 29,557 แห่ง มีผลการรับรองระดับดีมาก 
2,198 แห่ง ระดับดี 15,803 แห่ง และยังไม่รับรอง 11,556 
แห่ง 
 จากสภาพ ปญัหา และผลการศึกษาเอกสาร  
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมคณุภาพขององค์การ 
มีต่อการพัฒนาระบบคณุภาพการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนโดยส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งระบบ  
โดยส่งผลต่อบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน อันได้แก ่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกคน อีกทั้งสถาบันต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจกับ 
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรที่เป็นส่วนสนับสนุนการจัด
การศึกษา ตลอดจนในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอน 
ดังนั้นการพัฒนาตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ จะท าให้โรงเรียน
สารมารถตรวจสอบสภาพคุณภาพปัจจุบันของตนเอง  
แต่ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาและสร้างวัฒนธรรมคณุภาพ 
ให้เกิดขึ้นในโรงเรยีนอย่างชัดเจนว่าวัฒนธรรมคุณภาพใน
โรงเรียนควรประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง ดังนั้นผู้วิจัยจึง
เห็นความส าคัญของการศึกษาการพัฒนาตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคลอ้งกับบริบท
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ผลการประเมินจากตัวช้ีวัดดังกลา่ว



ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   
 2.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการ 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 
วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ระยะที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคดิการวิจัย  
และการพัฒนาตัวบ่งช้ี 
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ านวน 5 คน แยกเปน็ นักวิชาการ 2 คน 
ผู้บริหารการศึกษา 2 คน และผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน  
ใช้การสุ่มแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว ้
 ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งช้ี 
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ านวน 21 คน แยกเป็น นักวิชาการ 7 คน 
ผู้บริหารการศึกษา 7 คน และ ผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน 
ใช้การเลือกแบบเจาะจง ตามคณุสมบัติที่ก าหนดไว ้
 ระยะที่ 3 การตรวจสอบตวับ่งช้ีกับขอ้มูลเชิงประจักษ ์
  ประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ครั้งนี้ได้แก ่ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2,150 และครู 
จ านวน 40,741 คน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น จ านวน 42,891 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  
และครู ที่อยู่ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 693 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้ส านักงานศึกษาธิการภาคเป็นช้ัน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ระยะที่ 1  การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  
และการพัฒนาตัวบ่งช้ี 

  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สมัภาษณ์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมคณุภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ระยะที่ 2  การพัฒนาตัวบ่งช้ี 
  รอบที ่1 เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจาก
องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา เป็นแบบชนิดเลือกตอบเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย 
และแบบปลายเปดิเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  รอบที ่2 และรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถาม 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 ระยะที่ 3 การตรวจสอบตัวบ่งช้ีกับข้อมูล 
เชิงประจักษ ์ แบบสอบถามความเหมาะสมในการน าไป
ปฏิบัติขององค์ประกอบของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเป็น 3 ระยะ        
ตามขั้นตอนการวจิัย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 ระยะที ่1 การก าหนดกรอบแนวคดิการวิจัย  
และการพัฒนาตัวบ่งช้ี โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งผู้วิจัยได้
สัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิมาทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ระยะที ่2 การพัฒนาตัวบ่งช้ี โดยการสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ ให้ผู้เช่ียวชาญตอบ แบบสอบถามชุดนี้ครอบคลุม
พฤติกรรมบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
8 ด้าน เพื่อสอบถามความสอดคลอ้งในการเป็นตัวบ่งช้ีแบ่ง
ออกเป็น 8 ตอน ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้น าด้านคุณภาพ          
2) ด้านครู และบุคลากรคุณภาพ 3) ด้านผู้เรียนคุณภาพ           
4) ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคณุภาพ 5) ด้านการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 6) ด้านทีมคุณภาพ 7) ด้านกระบวนการ
คุณภาพ และ 8) ด้านผลลัพธ์แห่งคุณภาพ  
 ระยะที ่3 การตรวจสอบตัวบ่งช้ีกับข้อมูล 
เชิงประจักษ ์เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดส่งและรับคืน
แบบสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 693 คน ไดร้ับแบบสอบถามจาก 
กลุ่มตัวอย่างมาทั้งหมด 674 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.26 
 
 



211 
 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระยะที ่1  วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห ์
และตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสม  
และความสอดคล้องพฤติกรรมบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ระยะที ่2  วิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากแบบสอบถาม
ทั้งรอบที ่2 และรอบที ่3 ใช้การวิเคราะหโ์ดยการค านวณ 
หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range)   
 ระยะที ่3 วิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคณุภาพของโรงเรยีนมธัยมศึกษา โดยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) โดยการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบและก าหนดน้ าหนักตัว
แปรย่อยที่ใช้ในการสร้างตัวบ่งช้ีกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
และท าการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล
การวิจัยที่เป็นตัวแบบเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูล 
เชิงประจักษ ์
 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี ้
  5.1  ค่ามัธยฐาน (Median)   
  5.2  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) 
  5.3  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  5.4  ค่าไคสแควร์ (chi-square statistics)  
  5.5  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(goodness-of-fit index: GFI)  
  5.6  ดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว 
(adjusted goodness- of - fit index: AGFI)  
  5.7  ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: 
RMSEA) 
 
สรุปผล 
 การวิจัยในครั้งน้ี พบว่า วัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก  
31 องค์ประกอบย่อย และ 123 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย  
ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ จ านวน 17 ตัวบ่งช้ี ด้านครู  

และบุคลากรคณุภาพ จ านวน 16 ตัวบ่งช้ี ด้านผู้เรยีน
คุณภาพ จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคณุภาพ 
จ านวน 14 ตัวบ่งช้ี ด้านการพัฒนาคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 
จ านวน 14 ตัวบ่งช้ี ดา้นทมีคณุภาพ จ านวน 9 ตวับ่งช้ี  
ด้านกระบวนการคุณภาพ จ านวน 19 ตัวบ่งช้ี และด้าน
ผลลัพธ์แห่งคุณภาพ จ านวน 21 ตัวบ่งช้ี 
 ค่าเฉลีย่ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีวฒันธรรมคณุภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1  ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม 
 คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 
 
องค์ประกอบ 

 
x̅ 

 
S.D. 

 
Skew 

 
Kur 

ความ
เหมาะสม 

1. ผู้น า        
เน้นคุณภาพ 

4.49 0.60 -0.66 -0.72 มาก 

2. ครู และ
บุคลากร
คุณภาพ 

4.59 0.54 -0.93 -0.15 มากที่สุด 

3. ผู้เรียน
คุณภาพ 

4.49 0.56 -0.63 0.54 มาก 

4. กลยุทธก์าร
พัฒนาคุณภาพ 

4.57 0.54 -0.79 -0.27 มากที่สุด 

5. การพัฒนา
คุณภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง 

4.38 0.60 -0.43 -0.72 มาก 

6. ทีมคุณภาพ 4.31 0.59 -0.21 -0.66 มาก 
7. กระบวน 
การคุณภาพ 

4.46 0.58 -0.56 -0.63 มาก 

8. ผลลัพธ์แห่ง
คุณภาพ 

4.47 0.57 -0.57 -0.63 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี
วัฒนธรรมคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
จ านวน 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก จ านวน 6 ด้าน เรียงล าดับ
จากมาไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านครู และบุคลากรคณุภาพ     
(X =4.59, S.D. =0.54) 2) ด้านกลยทุธ์การพัฒนาคุณภาพ   
(X =4.57, S.D. =0.54) 3) ด้านผู้เรยีนคุณภาพ (X =4.49, 
S.D. =0.56) 4) ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ (X =4.49, S.D. = 
0.60) 5) ด้านผลลัพธ์แห่งคุณภาพ (X =4.47, S.D. =0.57) 
6) ด้านกระบวนการคณุภาพ (X =4.46, S.D. =0.58)       



7) ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง ( X =4.38, S.D.= 
0.60) และ 8) ด้านทีมคุณภาพ (X =4.31, S.D. =0.57) 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีรวมวัฒนธรรมคณุภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความสอดคลอ้งกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีคา่สถิตไิค-สแควร์ (Chi-Square :  X2) เท่ากับ  48.51    
ไม่มีนัยส าคญัค่า df เท่ากับ 58 เมือ่พิจารณาค่า X2/ df 
เท่ากับ 0.998 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คือต่ ากว่า 2 นอกจากน้ี
ยังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.94 และค่าดัชนีแสดงขนาด ของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับ
ดัชนคีวามสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 827.72 
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ้(Chi-Square = 48.53 df=49 
p=0.49394GFI=0.97AGFI=0.94 RMSEA = 0.000 CN = 
827.92)   
 น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรียงล าดับจากมาก 
ไปหาน้อย ดังต่อไปนี ้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 
กระบวนการคณุภาพ (PQ) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.96 ทีมคุณภาพ (TQ) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.59 ผู้เรียนคณุภาพ (ST) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.23 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (DQ) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.14 ด้านผู้น าคุณภาพ (LQ)  
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.03 และครู และบคุลากร
คุณภาพ (TC) มีค่าน้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากับ 0.03  
และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ (SQ) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.02 ตามล าดับคา่น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ขององค์ประกอบย่อยท้ัง 31 องค์ประกอบย่อย 
มีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 
และค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวบ่งช้ี
วัฒนธรรมคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 123 ตัวบ่งช้ีมีค่า 
ตั้งแต ่0.30 – 0.94 และมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01  
ทุกค่า สามารถเขียนสมการโครงสร้างตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดังนี้  
 QS = 1.00(OP) +0.96(PQ) +0.59(TQ)  
                   +0.23(ST) + 0.14(DQ) +0.03(LQ) 
                   + 0.03(TC) +0.02(SQ) 
 

อภิปรายผล 
 1.  ผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ตัวบ่งช้ีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทุกตัว 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีความสอดคล้อง
ในระดับมาก จึงได้คัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง 
แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบท้ัง 8 องค์ประกอบ คือ  
ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ ด้านครู และบุคลากรคุณภาพ  
ด้านผู้เรียนคณุภาพ ดา้นกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ        
ด้านการพัฒนาคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง ด้านทีมคุณภาพ     
ด้านกระบวนการคณุภาพ และ ผลลัพธ์แห่งคณุภาพ       
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของวัฒนธรรมคณุภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดใน 
การวิจัยและสมมติฐานการวิจัย รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิด 
ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็นครู 
รวมทั้งการที่ผู้วิจัยไดด้ าเนินการหลายขั้นตอนเพื่อใหไ้ด้ตัว
บ่งช้ีที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณความเปน็ครู เช่น การสมัภาษณ์ 
การสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาระดับความเหมาะสมของการเป็น 
ตัวบ่งช้ี ซึ่งปรากฏว่าตัวบ่งช้ีโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จึงถือว่าตัวบ่งช้ีใช้ได้ทุกตัว สอดคล้องกับ 
นิภาพร  แสนเมือง (2557) และ วัชราภรณ์  ทีสุกะ (2557) 
ที่ได้พัฒนาตัวบ่งช้ีโดยด าเนินการหลายขั้นตอนตาม
กระบวนการสร้างตัวบ่งช้ี คือ การก าหนดวัตถุประสงค ์
ของการพัฒนา ตัวบ่งช้ี การนิยามตัวบ่งช้ี การรวบรวมข้อมลู
การสร้างตัวบ่งช้ี การตรวจสอบคณุภาพตัวบ่งช้ี และ 
การวิเคราะห์ตามบริบทที่ต้องการศึกษาและการน าเสนอ
รายงาน ท าให้ตัวบ่งช้ีทุกตัวที่ผ่านกระบวนการทั้งหมด 
มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได ้
  2.  ผลการวิเคราะหโ์มเดลตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า โมเดลตัวบ่งช้ี 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
และมีนัยส าคญัทางสถิติทุกค่า แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบ
หลักของวัฒนธรรมคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ทั้ง 8 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ 2) ด้านครู 
และบุคลากรคุณภาพ 3) ดา้นผู้เรียนคุณภาพ 4) ด้านกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพ 5)  ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
6) ด้านทีมคุณภาพ 7) ด้านกระบวนการคุณภาพ และ       
8) ผลลัพธ์แห่งคุณภาพ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของ
วัฒนธรรมคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
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กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย มีประเด็นที่
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ โดยองค์ประกอบต่าง ๆ จะท า
ให้การด าเนินการในด้านการบริหาร การจัดการเรียนการ
สอน และการสนับสนุนต่าง ๆ จะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีท้ังกับ
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือนักเรียน สอดคล้อง
กับ สุดารตัน์  โยธาบรบาล (2554 : บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า
วัฒนธรรมองค์การมคีวามเชื่อมโยงกับผลสมัฤทธ์ิ 
การด าเนินงาน หมายความว่าวัฒนธรรมองค์การม ี
ส่วนส่งเสริมใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงาน Denison 
(1990 : abstract) พบว่า วัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร เป็นการอธิบายถึงผลกระทบ 
ที่วัฒนธรรมองค์กรสามารถมีผลการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 แนวคิด ดังนี ้1) การมี 
ส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร 2) การปรับตัวเพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาตัวอักษรพื้นฐาน 
ของตน 3) ความสอดคล้องที่แข็งแกร่ง และชัดเจนของ
วัฒนธรรม และ 4) พันธกิจที่มีความหมายและทิศทาง
ชัดเจน โดยแนวคดิเหล่านี้ถูกน าเสนอความคิดผา่น
เอกลักษณ์และการบูรณาการวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลให้
สมาชิกในองค์กรเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร และ 
Grover (2001 : abstract) พบว่า ปัจจัยต่อไปนีม้ีอิทธิพล
ช่วยสนับสนุนต่อการใช้ความรูร้่วมกันขององค์การ คือ 
วัฒนธรรมที่มีการเปิดเผยและไว้วางใจกัน ช่องทางการสื่อสาร 
การให้การสนับสนุนจากผู้บรหิารระดับสูง และการมีระบบ
การให้รางวัล ผู้วิจัยได้เสนอแนะวา่ระบบการให้รางวัลเป็น
ปัจจัยส าคญัของวัฒนธรรมที่จะส่งเสรมิให้เกิดการใช้ความรู้
ร่วมกันในองค์การ จะต้องมีการออกแบบให้มีความโปร่งใส 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรน า
ผลการวิจัยไปใช้ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน
และก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในครั้งนี้
ช้ีให้เห็นองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ส าคัญของวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรน าผลการวิจัยไปเผยแพร ่
หรือก าหนดมาตรการให้โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้ใน 
การตรวจสอบ หรือประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ  
โดยใช้คู่มือการใช้ตัวบ่งช้ีประกอบซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาประเมนิผลการปฏิบตัิงานของ
โรงเรียนของตนเอง และใช้ผลประเมินเพื่อวางแผนพัฒนา
โรงเรียน และพัฒนาตนเอง 
 2.  ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรท าวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องมือ 
ที่สามารถวดั และประเมินการปฏบิัติงานของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถประเมินไดล้ึก และเจาะจง
ในส่วนงานของตนเองมากขึ้น โดยใช้ผลการศึกษานีเ้ป็น
แนวทางในการศึกษา 
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