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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นของการพัฒนาการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุ งเทพมหานคร ส านั กงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิ ดการบริห ารคุณ ภาพทั่ ว ทั้ งองค์ก าร
ประชากร คือ โรงเรียนสั งกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม จานวน 6 โรงเรียน ผู้ให้
ข้ อ มู ล คื อ ผู้ บ ริ ห ารและครู โรงเรี ย นสั งกั ด กรุงเทพมหานคร ส านั ก งานเขตหนองแขม ทั้ งหมด 6
โรงเรียน จานวน 207 คน ประกอบด้วยผู้อานวยการ 1 คน รองผู้อานวยการ จานวน 10 คน และ
ข้ า ราชการครู จ านวน 196 คน โดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถามลั กษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ สถิติที่ ใช้ วิเคราะห์ ข้อ มูล ได้แ ก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (PNIModified)
ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการจาเป็นของการพัฒนาการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตาม
แนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ มีลาดับความต้องการจาเป็นจากสูงที่สุดไปหาต่าที่สุด คือ
ด้านที่ 2 การนาแผนสู่การปฏิบัติ (PNIModified=0.435) มีองค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจาเป็นที่สูงสุด
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และต่าสุด คือ องค์ประกอบที่ 2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PNIModified=0.490) และองค์ประกอบที่ 4
การสร้ างเครื อข่ ายทางสั งคม (PNIModified=0.391) ด้ านที่ 3 การประเมิ น ผล (PNIModified=0.425) มี
องค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจ าเป็นที่สู งสุ ดและต่าสุ ด คือ องค์ประกอบที่ 2 การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่ อง (PNIModified=0.490) และองค์ประกอบที่ 4 การสร้างเครือข่ายทางสั งคม (PNIModified=0.375)
ด้านที่ 1 การวางแผน (PNIModified=0.375) มีองค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจาเป็นที่สูงสุดและต่าสุด
คือ องค์ ประกอบที่ 2 การปรั บปรุ งอย่างต่ อเนื่ อง (PNIModified=0.413) และองค์ ประกอบที่ 3 การให้
สมาชิกมีส่วนร่วม (PNIModified=0.347)
คาสาคัญ: การบริหารโรงเรียน การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
Abstract
The objective of this research was to study the priority needs of school management
development of Bangkok Metropolitan schools in Nongkhaem district office based on the
concept of total quality management. The populations were 6 Bangkok Metropolitan
schools in Nongkhaem district. The research informants consisted of 207 school
administrators and teachers (school director 1 person, deputy school director 10 persons
and teacher 196 persons) by simple random sampling. The research instrument used in
this study was a 5 rating-scaled questionnaire. The data were analyzed by frequency
distribution, percentage, mean, standard deviation, and Modified Priority Needs Index
(PNIModified).
The research results turned out as follows. The priority needs of school management
development of Bangkok Metropolitan schools based on the concept of total quality
management, sorted from the highest to the lowest PNIModified revealed that: 1) Implementing
( PNIModified= 0. 435) with the highest priority need on continuous improvement
( PNIModified= 0. 490) and the lowest priority need on social network ( PNIModified= 0. 391) ;
2) Evaluating (PNIModified=0.425) with the highest priority need on continuous improvement
(PNIModified= 0.490), while the lowest priority need on social network (PNIModified= 0.375);
3 ) Planning (PNIModified= 0.375) with the highest priority need on continuous improvement
(PNIModified=0.413) and the lowest priority need was participation from community members
(PNIModified=0.347).
Keywords: school management, total quality management, Bangkok Metropolitan schools
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บทนา
การศึกษาขั้น พื้ น ฐานเป็ น การศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ถือว่าเป็ นระดับ การศึกษาที่ มี
ความสาคัญที่สุด เพราะเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษาขั้นพื้นฐานยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการกาหนดคุณภาพ
ของประชากรของประเทศ เป็ น บั นไดในการก้ าวไปสู่ การศึ กษาในระดับ ที่สู งขึ้น คือการศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างนักวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสาคัญที่จะกาหนดคุณภาพ
ของสังคมในอีกระดับ หนึ่ง ส าหรับบุคคลแล้วการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นกุญ แจสาคัญที่จะนาไปสู่
อนาคตในการประกอบวิช าชีพด้านต่าง ๆ ตามความชอบ ความถนัด และศักยภาพของตน (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
ส านั กการศึ กษา กรุ งเทพมหานคร มี อ านาจหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบเกี่ ยวกั บงานด้ านการจั ด
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนให้ แก่เด็กและ
เยาวชนของกรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 437 โรงเรียน กระจายใน
พื้นที่ 50 สานักงานเขต จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้
เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
น าไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่ างต่อเนื่อง (ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร,
2562) กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษามาโดยตลอด โดย
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจาปี พ.ศ.2563 ด้านที่ 3 มหานครสาหรับทุกคน มิติที่ 3.3
การศึกษาสาหรับทุกคน เป้าหมายที่ 3.3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.1 ระบุว่า
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก คือ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
โดยกาหนดให้ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เพื่อมุ่งเน้นให้โรงเรียนมีการพัฒนากิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมพัฒนา
นั กเรี ยนให้ เป็ นบุ คคลที่ มี คุ ณภาพ (ส านั กยุ ทธศาสตร์และประเมิ นผล กรุงเทพมหานคร, 2562) ด้วย
เป้ าประสงค์ ตามที่ กล่ าวมาทุ กส านั กงานเขตทั้ ง 50 ส านั กงานเขต รวมทั้ งส านั กงานเขตหนองแขม
จึงต้องนาไปเป็นตัวชี้วัดบูรณาการใช้ในการเจรจาตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ.2563 ผลการ
ดาเนิ นงานหลั กของส านั กงานเขตเพื่ อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐานของ
สานักงานเขตให้สูงขึ้นตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2563 แต่เมื่อ
พิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาที่ผ่ านมาคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
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ยังมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 กรุงเทพมหานครและสานักงานเขตจึงต้องมาทบทวนว่าจะต้องพัฒนาการ
ด าเนิ นงานกิ จกรรม โครงการต่ าง ๆ ในโรงเรียนไปในทิ ศทางใดให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อท าให้ บรรลุ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้น การที่สานักงานเขตหนองแขมจะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่
กรุงเทพมหานครกาหนดไว้นั้น จาเป็นต้องอาศัยผลการดาเนินงานของโรงเรียนเป็นหลัก โรงเรียนจึงเป็น
ตัวแปรที่มีความสาคัญอย่างยิ่งยวด เพราะโรงเรียนคือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา
(พระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ, 2542) แต่การที่ โรงเรียนจะด าเนิ นการจัดการศึกษาให้ ประสบ
ความสาเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ การบริหารโรงเรียนคือกุญแจสาคัญที่จะสามารถทาให้
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนกาหนดไว้สาเร็จลุล่วงได้ เพราะการบริหารโรงเรียน คือ
การดาเนินงานของกลุ่มบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบของโรงเรียนได้แก่
สมาชิกของสังคมให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้ (สมบูรณ์ พรรณาภพ, 2521) เป็นการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ทางด้านการศึกษา โดยมีการร่วมมือกันของผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน มีกระบวนการเป็น
ขั้นเป็นตอนมีแบบแผนที่สอดคล้องกับนโยบายชาติและลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนา
บุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ มีความสุข สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่สังคมได้ (สุภาวรรณ
โชติผล, 2547) ซึ่งการบริหารโรงเรียนแบบ PIE MODEL (Newby, Stepich, Lehman and Russell,
2000) จะสามารถสนั บสนุ นให้ การบริหารงานของโรงเรียนมี ประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่ งประกอบด้ วย
กระบวนการส าคั ญ 3 กระบวนการ ได้ แ ก่ การวางแผน (Planning) การน าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
(Implementing) และการประเมินผล (Evaluating) ซึ่งในกระบวนการต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อยที่เป็นระบบที่จะทาให้การดาเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสาเร็จได้
นอกจากการบริหารโรงเรียนที่เป็นขั้นตอนสาคัญแล้ว แนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์ ก าร หรื อ Total Quality Management ที่ มี ห ลั ก ส าคั ญ 4 ประการ ประกอบด้ ว ย การให้
ความส าคั ญ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร การปรั บ ปรุงอย่ างต่ อ เนื่ อ ง การให้ ส มาชิ ก มี ส่ ว นร่ว ม และการสร้า ง
เครื อ ข่ า ยทางสั ง คม (Shiba, Graham and Walden, 1993) จะเป็ น ระบบที่ มี ส่ ว นช่ ว ยในการ
ขับเคลื่อนให้การดาเนิน งานขององค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเป็น แนวทางการบริห าร
องค์การที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ โดยเน้นให้สมาชิกทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมและมุ่งให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ผู้รับบริการ รวมทั้งการสร้างผลประโยชน์
ตอบแทนให้ กับ องค์การและสั งคมโดยรวมด้วย สรุปแล้ว TQM เป็นกระบวนการบริห ารงานที่ มุ่ง
บริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศโดยให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานซึ่งมีการกาหนด
เป้าหมายที่แน่นอนในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์การ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการจาเป็นและสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Murgatroyd
and Morgan, 1993) และเป็ น สิ่ งที่วงการทางการศึกษาให้ ความสนใจและนาแนวคิดมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการบริหารงานแบบคุณภาพทั้งองค์การเป็นการประสาน
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การควบคุมคุณภาพ การป้องกันความเสียหาย การปรับปรุงคุณภาพและการสร้างเครือข่ายทางสังคม
โดยอยู่บนพื้นฐานของการทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งในด้านการตอบสนองความต้องการ
และความจาเป็นของผู้รับบริการและเป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมที่มุ่งเปลี่ยนแปลงคนในองค์การ
ให้หันมาสนใจการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกันปฏิบัติงาน โดยมี
เป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือการสร้างความเป็นเลิศ พิจารณาถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นอันดับแรกและ
ตระหนักว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด
ด้วยเหตุและความจาเป็นข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความต้องการจาเป็นใน
การพัฒนาการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ เพราะงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครยังมี
ผู้ ศึ ก ษาไม่ ม าก และเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการบริ ห ารโรงเรี ย นว่ า เป็ น หั ว ใจที่ จ ะส่ งผลให้ ก าร
ดาเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนบรรลุผล และเพื่อเป็นประโยชน์สาหรับให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารโรงเรียน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและ
กรุงเทพมหานครต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุ บั นและสภาพที่ พึ งประสงค์ และความต้ องการจ าเป็ นของการบริ หาร
โรงเรียนสั งกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่ วทั้ ง
องค์การ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
การบริหารโรงเรียน (PIE Model)
1. การวางแผน (Planning)
2. การนาแผนสู่การปฏิบตั ิ (Implementing)
3. การประเมินผล (Evaluating)

ความต้องการจาเป็นของการพัฒนา
การบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตหนองแขม
ตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์การ

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM)
1. การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
2. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. การให้สมาชิกมีส่วนร่วม
4. การสร้างเครือข่ายทางสังคม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม จานวน 6 โรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงาน
เขตหนองแขม จานวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดอุดมรังสี โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนบ้านขุน
ประเทศ โรงเรีย นวัดศรีน วลธรรมวิม ล โรงเรียนประชาบารุง และโรงเรียนมนต์จรัส สิ งห์ อ นุส รณ์
จานวน 207 คน ประกอบด้วยผู้อานวยการ 1 คน รองผู้อานวยการ จานวน 10 คน และข้าราชการครู
จ านวน 196 คน โดยเลื อ กการสุ่ ม ตั ว อย่ างแบบง่า ย (Simple random sampling) ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม
ตัวอย่างตามสูตรการคานวณของ Taro Yamane (1973) ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์การ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แบบสอบถามสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการบริห ารคุณ ภาพทั่วทั้งองค์การมี
จานวน 2 ตอน รวมข้อคาถามในแต่ละชุดทั้งหมด 73 ข้อ โดยแต่ละตอนมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check lists) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 สอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์การ ซึ่งลักษณะของข้อคาถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ จานวน
68 ข้อ
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
สร้างแบบสอบถามที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูลในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารโรงเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิด
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ โดยการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามารวบรวมเพื่อจัดทาเป็นข้อคาถาม และตรวจสอบเครื่องมือ ด้วยวิธีการตรวจสอบ
ความครอบคลุ มของโครงสร้างเนื้ อหา ความสอดคล้องระหว่างคาถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) และความเหมาะสมของจ านวนข้ อ ค าถาม โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา จานวน 1 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารโรงเรียน จานวน 2 คน และมีการปรับปรุงเครื่องมือ ด้วยการพิจารณาค่า
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IOC ที่ ได้ จ ากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โ ดยพิ จ ารณาข้ อ ที่ มี ค่ า IOC>0.50 และในส่ ว นของข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า
IOC≤0.50 ผู้วิจัยจะนาไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปมีจานวน 73 ข้อ จากทั้งหมด 75 ข้อคาถาม
2. ข้อคาถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 มีจานวน 2 ข้อ จากทั้งหมด 75 ข้อคาถาม
โดยผู้ทรงคุณวุฒิแนะนาให้ปรับปรุงข้อคาถามทั้ง 2 ข้อ ด้วยการนาไปรวมกับข้อคาถามก่อน
หน้าเนื่องจากเป็นการขยายความให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ประเด็นหลักที่ต้องแยกข้อออกมา
ผู้วิจัยได้แก้ไขเครื่องมือตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามไปด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง โดยมี ก ารชี้ แ จง
วัต ถุป ระสงค์ ของการวิจั ย ให้ แ ก่ตั ว อย่ าง เก็บ รวบรวมข้ อมู ล จากตัว อย่างทุ ก คน ตรวจสอบความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบสอบถามและนามาบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าเฉลี่ย
2. วิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นและการจัดลาดับความต้องการจาเป็น โดยนาข้อมูล
ที่ ได้ ม าวิ เคราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น จากสู ต ร Priority Needs Index (PNIModified) และ
จัดลาดับความต้องการจาเป็นเรียงค่าดัชนีจากมากไปหาน้อย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ (Checklists)
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) หาค่าร้อยละ (percentage)
2. สภาพปัจ จุบั น และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริห ารโรงเรียนสั งกัดกรุงเทพมหานคร
สานั กงานเขตหนองแขม ตามแนวคิดการบริหารแบบคุณ ภาพทั่วทั้งองค์การ วิเคราะห์ โดยการหา
ความถี่ (frequency) ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากนั้นวิเคราะห์ความต้องการ
จาเป็ น โดยน าข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์ ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นจากสูตร Priority Needs Index
(PNIModified)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านั กงานเขตหนองแขม ตามแนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์การของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 207 ฉบับ จาแนกตามการบริหารโรงเรียน 3 ด้าน ประกอบด้วย การวางแผน การ
นาแผนสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล แสดงดังตารางที่ 1
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จากตารางที่ 1 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และลาดับความต้องการจาเป็นของการ
บริห ารโรงเรีย นในสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการบริห าร
คุณภาพทั่วทั้งองค์การ จาแนกตามการบริหารโรงเรียน พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียน
ในสั งกัดกรุงเทพมหานคร ส านั กงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิด การบริห ารคุณ ภาพทั่ ว ทั้ ง
องค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.04, SD=0.88) เมื่อพิจารณาการบริหารโรงเรียนราย
ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านที่ 3 การวางแผน (x̅=3.07, SD=0.86) และต่าที่สุด คือ ด้านที่ 2
การนาแผนสู่การปฏิบั ติ (x̅=3.00, SD=0.91) ตามลาดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก (x̅= 4.28, SD=0.72) เมื่ อพิ จารณาการบริห ารโรงเรีย นรายด้ านพบว่าอยู่ในระดับ มาก
เช่นเดียวกัน โดยการบริหารโรงเรียนด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมี 2 ด้าน คือ ด้านที่ 2 การนาแผนสู่การ
ปฏิบัติ (x̅=4.31, SD=0.70) และด้านที่ 3 การประเมินผล (x̅=4.31, SD=0.72) และต่าที่สุด คือ ด้านที่ 1
การวางแผน (x̅= 4.23, SD=0.73) ส าหรับ ผลการจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการบริห าร
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์การ จาแนกตามการบริหารโรงเรียนในภาพรวม (PNIModified=0.405) มีลาดับความต้องการ
จาเป็นสูงที่สุด คือ ด้านที่ 2 การนาแผนสู่การปฏิบัติ (PNIModified=0.435) และต่าที่สุด คือ ด้านที่ 1
การวางแผน (PNIModified=0.375)
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านั กงานเขตหนองแขม ตามแนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์การของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 207 ฉบั บ จาแนกตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ 4 ด้าน
ประกอบด้วย การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การให้สมาชิกมีส่วนร่วม
และการสร้างเครือข่ายทางสังคม แสดงดังตารางที่ 2
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modified

PNI

ตารางที่ 1 สภาพปั จ จุ บั น สภาพที่ พึ งประสงค์ และล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการบริห าร
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์การ จาแนกตามการบริหารโรงเรียน
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
การบริหารโรงเรียน
x̅
x̅
SD
ระดับ
SD
ระดับ
1. การวางแผน
3.07
0.86 ปานกลาง 4.23
0.73
มาก
0.375 3
2. การนาแผนสู่การ 3.00
0.91 ปานกลาง 4.31
0.70
มาก
0.435 1
ปฏิบัติ
3. การประเมินผล
3.03
0.89 ปานกลาง 4.31
0.72
มาก
0.421 2
รวม
3.04
0.88 ปานกลาง 4.28
0.72
มาก 0.405

modified

PNI

ตารางที่ 2 สภาพปั จ จุ บั น สภาพที่ พึ งประสงค์ และล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการบริห าร
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์การ จาแนกตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
การบริหารคุณภาพ
x̅
x̅
ทั่วทั้งองค์การ
SD
ระดับ
SD
ระดับ
1. การให้
3.01
0.90 ปานกลาง 4.32
0.69
มาก
0.433
ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการ
2. การปรับปรุง
3.00
0.93 ปานกลาง 4.36
0.68
มาก
0.455
อย่างต่อเนื่อง
3. การให้สมาชิกมี
3.09
0.86 ปานกลาง 4.23
0.74
มาก
0.369
ส่วนร่วม
4. การสร้าง
3.07
0.83 ปานกลาง 4.21
0.74
มาก
0.361
เครือข่ายทางสังคม
รวม
3.04
0.88 ปานกลาง 4.28
0.72
มาก 0.405
จากตารางที่ 2 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และลาดับความต้องการจาเป็นของการ
บริห ารโรงเรีย นในสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการบริห าร
คุณ ภาพทั่ ว ทั้งองค์การ จ าแนกตามแนวความคิดการบริห ารคุณ ภาพทั่ วทั้ งองค์ การ พบว่าสภาพ
ปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิด
การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง (x̅= 3.04, SD=0.88) เมื่ อ
พิจารณาตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน
ที่ 3 การให้ ส มาชิก มี ส่ ว นร่ ว ม (x̅= 3.09, SD=0.86) และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้านที่ 2 การปรับ ปรุงอย่ าง
ต่ อ เนื่ อ ง (x̅= 3.00, SD=0.93) ตามล าดั บ ส่ ว นสภาพที่ พึ งประสงค์ ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก
(x̅=4.28, SD=0.72) เมื่อพิจารณาตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากเช่นเดีย วกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสูงที่สุด คือ ด้านที่ 2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(x̅= 4.36, SD=0.68) และต่าที่สุ ด คือ ด้านที่ 4 การสร้างเครือข่ายทางสั งคม (x̅= 4.21, SD=0.74)
ส าหรั บ ผลการจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการบริห ารโรงเรีย นในสั งกั ด กรุงเทพมหานคร
ส านั ก งานเขตหนองแขม ตามแนวความคิ ด การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร จ าแนกตาม
แนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การในภาพรวม (PNIModified=0.405) มีลาดับความต้องการ
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จาเป็นสูงที่สุด คือ ด้านที่ 2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PNIModified=0.455) และต่าที่สุด คือ ด้านที่ 4
การสร้างเครือข่ายทางสังคม (PNIModified=0.361)
3. ผลการจัดลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ เมื่อเรียงลาดับความ
ต้องการจาเป็นของการบริหารโรงเรียน 3 ด้าน จาแนกตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์การ ประกอบด้วย การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การให้สมาชิกมี
ส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายทางสังคม ผู้วิจัยจัดลาดับความต้องการจาเป็น ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การจั ดล าดับ ความต้องการจาเป็นของการบริห ารโรงเรียนในสั งกัดกรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ

PNImodified
ลาดับ

D

2. การนา
I
แผนสู่การ
PNImodified
ปฏิบัติ
ลาดับ

D
I
3. การ
ประเมินผล PNImodified
ลาดับ

3.05
4.31
0.413
(1)
2.96
4.40
0.490
(1)
2.96
4.40
0.490
(1)

3.12
4.20
0.347
(4)
3.04
4.23
0.392
(3)
3.08
4.26
0.383
(3)

3.07
4.16
0.355
(3)
3.05
4.24
0.391
(4)
3.09
4.25
0.375
(4)

ลาดับ

I

3.06
4.27
0.394
(2)
2.97
4.36
0.469
(2)
2.99
4.36
0.461
(2)

PNI modified

1. การ
วางแผน

4. การสร้างเครือข่ายทาง
สังคม

D

3. การให้สมาชิกมีส่วน
ร่วม

ประเด็น

2. การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

การ
บริหาร
โรงเรียน

1. การให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการ

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ

0.375

3

0.435

1

0.421

2

หมายเหตุ: D: Degree of success (สภาพปัจจุบัน), I: Importance (สภาพทีพ่ ึงประสงค์) PNImodified: Modified Priority
Needs Index (ค่าดัชนีลาดับความต้องการจาเป็น)

จากตารางที่ 3 สรุ ป การจั ด ล าดั บ ความต้ องการจ าเป็ น ของการบริ ห ารโรงเรี ย นในสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร ส านั กงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์การ โดย
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ภาพรวมพบว่า การบริหารโรงเรียน 3 ด้าน มีลาดับความต้องการจาเป็นจากสูงที่สุด คือ ด้านที่ 2 การนา
แผนสู่การปฏิบัติ เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบสามารถสรุปลาดับความต้องการจาเป็นสูงที่สุดไปหาต่า
ที่สุด คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PNIModified=0.490) การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ (PNIModified=
0.469) การให้ สมาชิ กมี ส่ วนร่ วม (PNIModified=0.392) และการสร้างเครือข่ายทางสั งคม (PNIModified=
0.391) ด้านที่ 3 การประเมินผล เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบสามารถสรุปลาดับความต้องการจาเป็น
สู งที่ สุ ด ไปหาต่ าที่ สุ ด คื อ การปรั บ ปรุ งอย่ างต่ อ เนื่ อ ง (PNIModified=0.490) การให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ผู้รับบริการ (PNIModified=0.461) การให้ สมาชิกมีส่วนร่วม (PNIModified=0.383) และการสร้างเครือข่าย
ทางสังคม (PNIModified=0.375) ด้านที่ 1 การวางแผน เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบสามารถสรุปลาดับ
ความต้องการจาเป็นสูงที่สุ ดไปหาต่าที่สุ ด คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PNIModified=0.413) การให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการ (PNIModified=0.394) การสร้างเครือข่ายทางสังคม (PNIModified=0.355) และ
การให้สมาชิกมีส่วนร่วม (PNIModified=0.347) ตามลาดับ
จากสรุปผลการวิจัยข้างต้น ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นและลาดับความต้องการจาเป็นของการ
บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม ตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพ
ทั่งทั้งองค์การ สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า การบริหารโรงเรียนด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นและ
ลาดับความต้องการจาเป็นเรียงจากสูงที่สุดไปหาต่าที่สุด คือ ด้านที่ 2 การนาแผนสู่การปฏิบัติ ด้านที่ 3
การประเมินผล และด้านที่ 1 การวางแผน ตามลาดับ
อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNIModified) ของการบริหารโรงเรียนมี
ค่าใกล้เคียงกันและใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยรวมแต่มีข้อค้นพบในแต่ละองค์ประกอบของแนวความคิดการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การที่น่าสนใจ จึงขอนาเสนอการอภิปรายผลในประเด็นสาคัญ เรียงลาดับ
ความต้องการจาเป็นสูงสุดไปหาต่าสุด ดังนี้
1. ความต้ องการจ าเป็ น ล าดับ ที่ 1 ด้านที่ 2 การนาแผนสู่ การปฏิบั ติ พบว่า ล าดับ ความ
ต้องการจาเป็น ที่สูงที่ สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PNIModified=0.490) ใน
ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม ควรมีการ
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า โรงเรี ย นยั ง ไม่ ไ ด้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
กระบวนการปรั บ ปรุ งอย่ างต่อ เนื่ องเท่าที่ ควร และมิได้น าผลการดาเนิ นจากครั้งที่ ผ่ านมา นามา
วิเคราะห์ ทบทวน เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไขอย่ า งเป็ น ระบบและแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จึ งส่ ง ผลให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานไม่ เข้าใจแนวทางการดาเนิ น งานและปั ญ หาของการด าเนิ น กิจ กรรม โครงการที่ เริ่ม
ดาเนินงานในปีงบประมาณใหม่ ปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไข จึงควรหาแนวทางแก้ไข
หรือหาแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งแนวคิดของ วีระยุทธ
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ชาตะกาญจน์ (2556) กล่าวว่า การปรับปรุงกระบวนการทางาน (Process Improvement) เพื่อให้
การทางานมีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทางานอยู่เสมอ มีวิธีการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานโดยมีการวางแผน ตรวจสอบผล และการนาวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผล
ไปกาหนดเป็นแนวปฏิบั ติ และเมื่อพิจารณาลาดับความต้องการจาเป็นรายข้อย่อยที่มีลาดั บความ
ต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ มีการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลการดาเนินงาน เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขต
หนองแขม ยังขาดการวิเคราะห์ทบทวนการดาเนินงาน จึงทาให้ผลการดาเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงควรที่จะมีการนาข้อมูลจากการดาเนินงานที่ผ่านมามาวิเคราะห์และ
ปรับ ปรุงอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ มีคุณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2539) กล่าวถึง การปรับปรุงกระบวนงาน
อย่างต่อเนื่องว่า คือ ยุทธวิธีที่เป็นระบบในการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปในกระบวนงานที่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือบริการแก่ลูกค้าของหน่วยงานการปรับปรุง
กระบวนการทางานอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถค้นพบวิธีการในการที่จะปรับปรุงงานให้เกิดการ
บริการที่รวดเร็วขึ้น มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการทางานสูงขึ้น หรือคุ้มทุนขึ้น
2. ความต้องการจ าเป็ น ล าดับที่ 2 ด้านที่ 3 การประเมิน ผล พบว่า ล าดั บความต้องการ
จาเป็นที่สูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PNIModified=0.490) จะเห็นได้ว่า
โรงเรี ย นควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ในด้ า นการประเมิ น ผล ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะโรงเรี ย นในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ส านั กงานเขตหนองแขม ยั งมีความต้อ งการการประเมิ นผลการดาเนิน งานที่ มี
คุณภาพและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม โครงการมา
โดยตลอด แต่ยังมีลาดับความต้องการจาเป็นที่ต้องการพัฒนาในส่วนนี้ อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมิได้
นาผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานของกิจกรรม โครงการในครั้งถัดไป จึง
ทาให้การดาเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนขาดประสิทธิภาพและขาดการเปลี่ยนแปลง
พั ฒ นาไปในทางที่ ดี ขึ้น โดยผลการจัด ล าดับ ความต้ องการจ าเป็ น ในรายข้ อย่อ ย พบว่า มี การน า
รายงานผลการดาเนินงานมาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุง เป็นข้อที่มีลาดับความต้องการจาเป็นสูง
ที่สุด แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม ควรนารายงานผลการ
ดาเนิ น งาน ผลการประเมิ น ไปวิเคราะห์ และทบทวน เพื่ อหาแนวทางปรับ ปรุงพั ฒ นาองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความใส่ใจ
และให้ความสาคัญกับการพัฒนา การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองค์การ โดยใช้กระบวนการในการนา
ข้อ มู ล ที่ ได้ รั บ มาวิเคราะห์ ทบทวน หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หา วางแผนการด าเนิ น งาน และมี ก าร
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ณัฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545) กล่าวว่า
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เนื่องจากโลกพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
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มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การที่หยุดการพัฒนาก็เปรียบเสมือนการก้าวถอยหลัง
เพราะมีคนอื่นก้าวตามมาทันและแซงหน้าไป การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดการก้าวไปข้างหน้า
โดยองค์ ก ารที่ ท า TQM จะต้ อ งกล้ า ตั ด สิ น ใจ แก้ ไขปรับ ปรุง เปลี่ ย นแปลง ซึ่ งมี แ นวทางในการ
ดาเนิน งาน ดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูล การดาเนินงานและสภาพแวดล้อมเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง 2)
พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการดาเนินงานที่เรียบง่ายแต่ให้ผลลัพธ์สูง 3) ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานอย่ างเป็น ระบบ เป็ นธรรมชาติ และไม่ส ร้างความสู ญ เสี ยจากการ
ตรวจสอบ
3. ความต้องการจาเป็นลาดับที่ 3 ด้านที่ 1 การวางแผน พบว่า ลาดับความต้องการจาเป็นที่
สู งที่ สุ ด คื อ องค์ ป ระกอบที่ 2 การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (PNIModified=0.413) แสดงให้ เห็ น ว่ า
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหนองแขม มีการวางแผนการดาเนินงานที่ยังคงขาด
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโรงเรียนมีการวางแผนการดาเนินงานในทุกกิจกรรม โครงการแต่
มิได้นาผลการดาเนินงานครั้งที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
ก่อนที่จะดาเนินงานในครั้งต่อไป จึงทาให้ปัญหาของการดาเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
ยังไม่ได้รับการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และเมื่อพิจารณาในรายข้อย่อย พบว่า มีการสารวจความ
ต้องการและปัญหาการดาเนินงาน โดยนาผลการดาเนินงานมาวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุง เป็น
ข้อ ย่ อยที่ มี ล าดั บ ความต้อ งการจ าเป็ น สู งที่ สุ ด แสดงให้ เห็ น อย่ างชัด เจนว่ าโรงเรียนยั งคงด าเนิ น
กิจกรรม โครงการที่มิได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดาเนินงาน มิได้มีการสารวจความต้องการ
และปั ญ หาของการดาเนิ น งาน ดั งนั้น โรงเรียนจึงควรที่ จะมีการส ารวจความต้องการและปั ญ หา
ก่อนที่จะดาเนินการวางแผนกิจกรรม โครงการ เพื่อให้มีข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการ
ดาเนินกิจกรรม โครงการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานให้ ม ากยิ่ งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ Shiba, Graham and Walden (1993) กล่ าวว่ า การ
ปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Improvement) องค์ ก ารต้ อ งแสวงหาการปรั บ ปรุ ง อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการปรับปรุง ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์ สังเกต และทดสอบ
โดยทาทีละขั้นตอน ซ้าแล้วซ้าอีก ทีละระดับจนไปถึงระดับที่สูงขึ้นของคุณภาพที่มีอยู่ และสอดคล้อง
กับ Tenner and Detoro (1992) กล่าวว่า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
เพื่อทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ละน้อย ไม่ใช่การก้าวกระโดด ซึ่ง
ต้องท าความเข้าใจในกระบวนการอย่างแท้ จริง คื อ ต้องมี การรับ ฟั งความคิ ดเห็ น จากบุค ลากรที่
ปฏิบั ติงาน มีการใช้เครื่ องมือทางสถิติในการตรวจวัด เพื่ อนาข้อมูล มาวิเคราะห์ หาทางปรับ ปรุง
กระบวนการทางานให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. สานั กการศึกษา กรุงเทพมหานคร และส านั กงานเขต ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่กากับ ดูแล
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยตรง ควรตรวจสอบและประเมินผลการบริหารโรงเรียนทุกปี และ
กาหนดนโยบายให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครบริหารโรงเรียนโดยนาผลการดาเนินงานมาใช้ใน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการวิจัยที่พบว่า
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ถึงแม้จะมีการบริหารโรงเรียนทั้งด้านการวางแผน การนาแผนสู่การ
ปฏิ บั ติ และการประเมิน ผล แต่ขาดการปรับ ปรุงอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นด้ านที่พ บว่ามีล าดับ ความ
ต้องการจาเป็ นสูงที่สุด ส่งผลให้ การบริห ารงานทั้งโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนขาดการ
พัฒนาและปัญหาจากการดาเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้รับการแก้ไข เพราะโรงเรียนมิได้นารายงานผลการ
ดาเนินงานครั้งที่ผ่านมามาวิเคราะห์ ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
2. ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั งกั ด กรุงเทพมหานคร ควรมี ก ารนิ เทศ ติ ดตามผลการด าเนิ น งาน
โครงการ กิจ กรรมต่าง ๆ ทั้ งระหว่างการด าเนิ น โครงการ กิจ กรรมและหลั งการด าเนิน โครงการ
กิจกรรม และน าข้อมูลที่ได้รับ มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒ นา โดยคานึงถึง
หลั ก การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ งองค์ ก าร โดยมุ่ งตอบสนองความต้ อ งการและความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ สร้างความเข้าใจให้สมาชิกในองค์การตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์การ มีการเรียนรู้การบริหารโรงเรียนจากเครือข่ายทางสังคม และต้องมุ่งเน้นการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า การบริหารโรงเรียน 3 ด้าน ทั้งการวางแผน การนาแผนสู่
การปฏิบัติ และการประเมินผล ยังขาดการปรับปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีลาดับความต้องการจาเป็น
สูงที่สุด โรงเรียนจึงควรนาผลการดาเนินงานครั้งที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการบริห ารงานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านการ
วางแผน การน าแผนสู่ การปฏิบั ติ และการประเมินผล โดยมุ่งไปที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม
แนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า การบริหารโรงเรียนทั้ง 3 ด้าน ทั้งการวางแผน การนาแผนสู่การ
ปฏิบัติ และการประเมินผล ยังคงขาดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามแนวความคิดการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์การ โดยมีลาดับความต้องการจาเป็นสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าการบริหารโรงเรียนที่ผ่านมา
อาจจะยังไม่ได้ให้ความสาคัญในส่วนนี้มากนัก ผลการวิจัยจึงมีลาดับความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
สู งที่ สุ ด ดังนั้ น จึ งควรมี การศึก ษาในประเด็ น นี้ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารโรงเรียนและหน่ ว ยงานที่
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เกี่ยวข้องได้นาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒ นาการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
อนาคต
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยมุ่งเน้นด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามแนวความคิด
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า การบริหารโรงเรียนด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ มีลาดับความ
ต้องการจาเป็นในด้านนี้สูงที่สุด ซึ่งเป็นการบริหารโรงเรียนที่ยังขาดการพัฒนา และขาดการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้การดาเนินงานต่าง ๆ ในโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นจึง
ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒ นาการบริหารโรงเรียน เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการ
พัฒนา เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
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