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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย 1) เพ่ือศกึษาองคป์ระกอบหลกั และองคป์ระกอบยอ่ย วฒันธรรม

คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 2) เพื่อสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 3) เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพันธเ์ชิงโครงสรา้งตวับง่ชีว้ฒันธรรมคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีการศึกษา 2560 จำานวน 390 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพ มีค่าความเชื่อมั่น 
ท้ังฉบับเท่ากับ 0.984 วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นสถิติเชิงพรรณาและสถิติอ้างอิงโดยโปรแกรมสำาเร็จรูป 
ทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล

ผลการวิจัยพบว่า

1. วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 13 องค์
ประกอบย่อย ดังนี้ 1) องค์ประกอบหลักด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มี 4 องค์ประกอบย่อยได้แก่ 
(1) ด้านการวางแผน (2) ด้านการปฏิบัติตามแผน (3) ด้านการตรวจสอบ และ (4) ด้านการปรับปรุง
แก้ไข 2) องค์ประกอบหลักด้านการมีส่วนร่วม มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) ด้านการดำาเนินงาน (2) 
ด้านการตัดสินใจ และ (3) ด้านการประเมินผล 3) องค์ประกอบหลักด้านภาวะผู้นำา มี 4 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการที่ดี (2) ด้านความรับผิดชอบ (3) ด้านความสามารถ และ (4) 
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ด้านการสร้างเครือข่าย และ4) องค์ประกอบหลักด้านการมุ่งเน้นนักเรียน มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
 (1) ด้านการรับฟังนักเรียน และ (2) ด้านความผูกพันของนักเรียน

2. ตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีจำานวน 70 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
1) ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จำานวน 20 ตัวบ่งช้ี 2) ด้านการมีส่วนร่วม จำานวน 14 ตัวบ่งช้ี  
3) ด้านภาวะผู้นำา จำานวน 23 ตัวบ่งชี้ และ 4) ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน จำานวน 13 ตัวบ่งชี้ 

3. โมเดลความสมัพันธโ์ครงสรา้งตวับ่งช้ีการพฒันาตวับ่งชีว้ฒันธรรมคณุภาพของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้นสอดคล้อง 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square=64.49, df=50, p=0.082, RMSEA=0.027, GFI=0.98, 
AGFI=0.95) 

คำ�สำ�คัญ: ตัวบ่งชี้ วัฒนธรรมคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

Abstract
 The purposes of this research were: 1) to investigate main factors, and sub-factors 

of quality culture for school administrators under the Offices of Secondary Educational Service 
Areas in the Northeast of Thailand, 2) to construct and develop the indications of quality 
culture for school administrators under the Offices of Secondary Educational Service Areas 
in the Northeast of Thailand, and 3) to examine the goodness-of-fit of the structural model 
of the quality culture for school administrators under the Offices of Secondary Educational  
Service Areas in the Northeast of Thailand with the empirical data. The sample was a  
number of 390 teachers from secondary schools under the Offices of Secondary Educational 
Service Areas in the Northeast of Thailand in academic year 2560 (2017 A. D.) derived 
through the multi-stage random sampling technique. The instruments used for collecting the 
data included the structured interviews form about quality culture for school administrators 
and the 5-rating scale questionnaire about the development of quality culture indicators. The 
reliability of the questionnaire was 0.984. Data were analyzed by using descriptive statistic 
and inferential statistic by statistical program and the LISREL Program.

The research results were found as follows: -

1. The quality culture for school administrators under the Offices of Secondary 
Educational Service Areas in the Northeast of Thailand was categorized into 4 main-factors  
and 13 sub-factors, including 1) continuous improvement comprising (1) planning,  
 (2) doing, (3) checking, and (4) acting 2) participation, comprising (1) operation,  
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บทนำา
รัฐบาลใน พ.ศ.2557-2559 ได้ตั้ง

เป้าหมายในการนำาพาประเทศเข้าสู่ โมเดล 
“ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” รูปแบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจาก
อุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตปริมาณมากและใช้
แรงงานราคาถูก ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
พึ่งพาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แนวคิดดังกล่าวนี้ที่ได้รับ
การอภิปรายอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ โดยในระดับนานาชาติ ประเทศ
สมาชกิองคก์ารสหประชาชาตไิด้กำาหนดเปา้หมาย
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน เพ่ือสรา้งหลกัประกนัวา่ทกุ
คนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอย่างครอบคลมุและเท่า
เทียม และสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2559: 8) 

การศึกษานับเป็นหัวใจสำาคัญของการ 
เตรียมความพร้อม การสร้างและพัฒนาคนเพ่ือ

อนาคตของประเทศไทย โดยหลักการคือ รัฐต้อง
ดูแลและให้การศึกษาแก่คนทุกกลุ่มทุกวัยทั้งเด็ก 
เยาวชน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุ อย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งการศึกษาได้รับความคาด
หวังจากสังคมในการทำาหน้าที่สร้างคุณภาพของ
คน ตั้งแต่ช่วยให้อ่านออก เขียนได้ และคิดเป็น  
โดยเฉพาะสร้างความคิดท่ีเป็นระบบ มีเหตุ
มีผลนึกถึงประเทศชาติก่อน สร้างคุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรมความเป็นพลเมืองไทยที่ดี 
สร้างจิตสำานึก อุดมการณ์ ความรักและภูมิใจใน
ความเป็นชาติ ความรักและปกป้องสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์ตลอดจนสรา้งความรู ้ 
ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของคนไทย อาทิ มีวินัย มีความเข้มแข็งทั้งกาย
ใจ มีการแบ่งปันกัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก อันส่งผลดี
ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยตรง ซึ่ง
มีความสำาคัญยิ่งที่ต้องบรรจุเข้าไปในการเรียน 
การสอน (อุษา ชูชาติ, 2558: 1) 

 (2) decision, and (3) evaluation 3) leadership, comprising (1) good governance,  
 (2) accountability, (3) capability, and (4) network building and 4) students focus, comprising 
(1) listening to students and (2) student engagement.

2. There were 70 indicators of the developed quality culture for school  
administrators under the Offices of Secondary Educational Service Areas in the Northeast 
of Thailand, consisting 20 indicators of the continuous improvement, 14 indicators of the 
participation, 23 indicators of the leadership, and 13 indicators of the student focus.

3. The result of verification of the congruence of the structural model of the developed 
quality culture indicators for school administrators under the Offices of Secondary Educational  
Service Areas in the Northeast of Thailand had its consistency with the empirical data.  
 (Chi-Square=64.49, df=50, p=0.082, RMSEA=0.027, GFI=0.98, AGFI=0.95).

Keywords: Indicators, quality culture, school administrator, secondary school, Northeast of 
Thailand
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จากการประเมินรับรองมาตรฐานการ
ศึกษาใน พ. ศ. 2542-2557 ของสถานศึกษาทุก
ระดับ พบว่าระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสถาน
ศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ  
62.04 ไมผ่า่นการรบัรองมาตรฐาน คดิเปน็รอ้ยละ  
37.96 สามารถที่จะสรุปปัญหาการศึกษาไทย 
ได้เป็นสามหัวข้อดังนี้ การขาดความต่อเน่ืองเชิง
นโยบาย ประเทศไทยมีระบบการบริหารที่ยึด
หลักตามผู้บริหาร รูปแบบการศึกษาของไทยถูก
ปรับเปลี่ยนตามแนวคิดของผู้บริหารในแต่ละช่วง 
ทำาให้นโยบายด้านการศึกษาต่างๆ ไม่ได้รับการ
ดำาเนินการอย่างต่อเนือ่ง ขาดโรดแมพ การบรหิาร
การศึกษาในระยะยาว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
การศึกษาไทย สถานศึกษาต้องทำาให้การประกัน
คุณภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 
ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ โดยมีแนวทาง 3 
ประการ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(QD: Quality Development) 2) การส่งเสริม
คณุภาพการศกึษา (QE: Quality Enhancement) 
และ 3) กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
(QF: Quality Framework) ซึ่งถ้าครู อาจารย์ 
หรือสถานศึกษาสามารถดำาเนินการได้สามข้อ 
ดงักล่าว เป็นการก้าวขา้มขดีจำากดั จากปญัหากจ็ะ
กลายเป็นประสบการณ์และข้อค้นพบที่ดี โดยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดีจะช่วยให้มองทะลุ
เข้าใจถึงแก่นของปัญหา และข้อจำากัดต่างๆ จะ
คลีค่ลาย ตลอดจนครตู้องวางแผนการสอน จดัการ
เรยีนการสอน ตรวจสอบการสอน และดำาเนนิการ 
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ อย่างมีคุณภาพ 
เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถตอบโจทย์การ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพได้อย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2557: 3) 

ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากร
หลักที่สำาคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้นำาวิชาชีพ
ที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และ

คุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ที่ดี จึงจะนำาไปสู่การจัดและการบริหารสถาน
ศึกษาที่ดี มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ กล่าว
คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจตลอดท้ังแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
2) ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจและการ
ดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก 3) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
สมรรถนะในการจัดการศึกษา 4) ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นำาที่เอื้อต่อการบริหารและ
จัดการศึกษาในยุคนี้ 5) ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารฐาน
โรงเรียนตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ.2547 6) ผู้บริหารสถานศึกษาจะ
ต้องมีความสามารถทำาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างแท้จริง 7) ผู้บริหารต้องมีความรู้  
ความเข้าใจในการจัดชั้นและการจัดโรงเรียนใน
กระบวนการเรียนการสอน 8) ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจะต้องมคีวามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลัก
การและการจดัทำาหลกัสูตร และ 9) ผู้บรหิารสถาน
ศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัย
ในโรงเรียน (ธีระ รุญเจริญ, 2554: 9-10) 

รวมทั้งการบริหารและการจัดการศึกษา
ในยุคโลกาภิวัตน์ จำาเป็นต้องอาศัยผู้บริหารที่มี
ลักษณะเฉพาะหลายอย่างจึงจะนำาไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำาหนดไว้ การที่จะเป็น
ผู้นำาที่มีประสิทธิภาพจำาต้องอาศัยรูปแบบภาวะ
ผู้นำา และการเป็นผู้นำาที่ดี ซึ่งมีลักษณะที่สำาคัญ 
ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การมี
เหตุผลและอุดมการณ์กว้างไกล การมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การมีความอดทน การมีไหวพริบ 
ใจกวา้ง การตดัสนิใจอยา่งรอบคอบ การรูจ้กัใชข้ดี
ความสามารถขององค์กรและบุคคล การมีความ
สามารถในการใช้ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง และ
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การมบีคุลิกภาพทีด่ ีผูบ้รหิารจำาตอ้งมศีกัยภาพใน
การใช้ภาวะผู้นำาอย่างเหมาะสมในการสร้างความ
สัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกันของคนในองค์กร สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนทุกคน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ สามารถใช้ศิลป์และ
กระบวนการของการมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่ม 
บุคคล และสามารถทำาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดศรัทธา 
มีความเชื่อถือ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 
ตลอดทั้งสามารถสร้างสภาวะแวดล้อม สนับสนุน
ให้ร่วมมือกันสร้างประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
(ธีระ รุญเจริญ, 2554: 160-161) 

นั บ ตั้ ง แ ต่ เ ริ่ ม มี ก ร ะบวนก า รท า ง
วิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิรูปการ
บริหารองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ภาวะผู้นำา
ขององค์การจึงเป็นประเด็นให้ได้รับความสนใจ
เป็นลำาดับต้นๆ ภาวะผู้นำานับว่ามีอิทธิพลต่อการ
สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การมาก 
ท้ังนี้เพราะผู้นำาและผู้ตามต่างก็มีความมุ่งมั่น 
ที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างแท้จริง โดยที่
พฤติกรรมการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรใน
องคก์ารเทา่ทีป่รากฏจรงิสว่นใหญม่คีวามโน้มเอยีง
ไปตามแนวนโยบายของผู้นำาที่บุคลากรมีความ
รักและศรัทธา ผู้นำาจึงเป็นสิ่งจำาเป็นต้องเรียนรู้
กลยุทธ์รูปแบบของผู้นำา และธรรมชาติของมนุษย์
ในลักษณะกระบวนการกลุ่มที่ตนเป็นผู้นำาอยู่นั้น
ว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อจะได้ประยุกต์ใช้รูปแบบ
ของผู้นำาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 (ยงยุทธ เกษสาคร, 2552: 1) 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการ
พัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา เนื่องจากวัฒนธรรมคุณภาพมีความ
สำาคญัต่อการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา ซึง่สง่ผล
ตอ่คณุภาพของผูเ้รยีน โดยเฉพาะด้านการปรบัปรงุ
อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม ภาวะผู้นำา และการ

มุง่เน้นนกัเรยีน และเป็นแนวทางในการพฒันาการ
ศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลัก และ

องค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. เพือ่สรา้งและพฒันาตวับง่ชีวั้ฒนธรรม
คณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้
วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ที่
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ผู้วิจัยดำ�เนินก�รวิจัย เป็น 3 ระยะ 

ดังนี้

ระยะที่ 1: ศึกษาองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมคุณภาพ โดยการ
สงัเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้ง และการ
สมัภาษณผ์ูท้รงคณุวุฒ ิ5 ทา่น ซึง่เปน็ผูอ้ำานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำานวยการสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ

ระยะที่ 2: การสร้างและพัฒนาตัวบ่ง
ชี้ วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตรวจสอบองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
และตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่งเป็นนักวิชาการในสถาบัน
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อุดมศึกษาระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือ
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการบริหาร
การศึกษา

ระยะที่ 3: การตรวจสอบเพ่ือยืนยัน
ตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการ
แจกแบบสอบถาม

2. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ ครูสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ในปีการศึกษา 2560 จำานวน 33,562 
คน การกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างต่อตัวแปร
สังเกตได้ใช้อัตราส่วน 30: 1 โดยตัวแปรสังเกต
ได้มี 13 ตัวแปร จึงได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 390 
คน แล้วสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ
แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความเหมาะสมในการ
เป็นตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถาน
ศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ จำานวน 70 ข้อ และค่าความเช่ือมั่น 
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.984

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าสถิติของ Bartlett 
(Bartlett’ Test of Sphericity) ดัชนี KMO  
 (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ

 

ผลการวิจัย
1. ผลการกำาหนดองคป์ระกอบหลัก และ

องค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 
13 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) องค์ประกอบหลัก
ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มี 4 องค์ประกอบ
ย่อยได้แก่ (1) ด้านการวางแผน (2) ด้านการ
ปฏิบัติตามแผน (3) ด้านการตรวจสอบ และ (4) 
ด้านการปรับปรุงแก้ไข 2) องค์ประกอบหลักด้าน
การมีส่วนร่วม มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) 
ด้านการดำาเนินงาน (2) ด้านการตัดสินใจ และ 
(3) ด้านการประเมินผล 3) องค์ประกอบหลัก
ด้านภาวะผู้นำา มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี (2) ด้านความรับผิด
ชอบ (3) ด้านความสามารถ และ (4) ด้านการ
สร้างเครือข่าย และ4) องค์ประกอบหลักด้านการ
มุ่งเน้นนักเรียน มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) 
ด้านการรับฟังนักเรียน และ (2) ด้านความผูกพัน
ของนักเรียน

2. การสรา้งและพฒันาตวับง่ชีว้ฒันธรรม
คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สองเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรม
คณุภาพของผู้บรหิารสถานศกึษา ดา้นการปรบัปรุง
อย่างต่อเนื่องพบว่า ค่าไคร์-สแคว มีค่าเท่ากับ 
162.97 ที่ชั้นแห่งความอิสระ เท่ากับ 136 และ
มคีา่ความนา่จะเปน็เขา้ใกล ้1 (p=0.057) และค่า
ความคลาดเคลือ่นในการประมาณคา่พารามเิตอร ์
(RMSEA) เท่ากับ 0.023 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เทา่กบั 0.96 และคา่ดชันวีดัระดบั
ความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ (AGFI) เทา่กบั 0.94 
แสดงให้เห็นว่า โมเดลตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัง
ภาพที่ 1



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 64 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563

2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับท่ีสองเพ่ือพัฒนาตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม
คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วน
ร่วม พบว่า ค่าไคร์-สแคว (Chi-Square) มีค่า
เท่ากับ 76.54 ที่ชั้นแห่งความอิสระ (degree of 
freedom=df) เทา่กับ 58 และมค่ีาความน่าจะเปน็
เข้าใกล้ 1 (p=0.052) และค่าความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณคา่พารามเิตอร ์(RMSEA) เทา่กบั 
0.029 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากับ 0.97 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 แสดงให้เห็น
ว่า โมเดลตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 2

2.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สองเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรม
คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภาวะ
ผู้นำา พบว่า ค่าไคร์-สแคว (Chi-Square) มีค่า
เท่ากับ 225.36 ที่ชั้นแห่งความอิสระ (degree 
of freedom=df) เท่ากับ 194 และมีค่าความน่า
จะเป็นเข้าใกล้ 1 (p=0.061) และค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) 
เท่ากับ 0.020 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากับ 0.95 และค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.93 
แสดงให้เห็นว่า โมเดลตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัง
ภาพที่ 3
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วางแผน (2) ดานการปฏิบัตติามแผน (3) ดานการตรวจสอบ และ (4) ดานการปรับปรุง
แกไข 2) องคประกอบหลักดานการมีสวนรวม มี 3 องคประกอบยอย ไดแก (1) ดานการ
ดําเนินงาน (2) ดานการตดัสนิใจ และ (3) ดานการประเมินผล 3) องคประกอบหลกัดาน
ภาวะผูนํา มี 4 องคประกอบยอย ไดแก  (1) ดานการบรหิารจัดการที่ดี (2) ดานความ
รับผิดชอบ (3) ดานความสามารถ และ (4) ดานการสรางเครือขาย และ4) องคประกอบหลัก
ดานการมุงเนนนักเรียน มี 2 องคประกอบยอย ไดแก (1) ดานการรับฟงนักเรียน และ  
(2) ดานความผูกพันของนักเรียน 
 4.2 การสรางและพัฒนาตัวบงชี้วัฒนธรรมคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
  4.2.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้
วัฒนธรรมคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา ดานการปรบัปรุงอยางตอเนื่องพบวา คาไคร-
สแคว (Chi-Square) มีคาเทากับ 162.97 ที่ชั้นแหงความอิสระ (degree of freedom = df ) 
เทากับ 136 และมีคาความนาจะเปนเขาใกล 1  ( 0.057p  ) และคาความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.023 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เทากับ 0.96 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลนืทีป่รับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.94 
แสดงใหเห็นวา โมเดลตัวบงชี้วัฒนธรรมคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา ที่ผูวิจัยสรางข้ึน
มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชงิประจักษ ดังภาพประกอบ 1 
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 ภาพประกอบ 1 รูปแบบการวัดตัวบงชี้องคประกอบยอยวัฒนธรรมคุณภาพ 
      ของผูบริหารสถานศึกษา ดานการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 
 4.2.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้
วัฒนธรรมคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมสีวนรวม พบวา คาไคร-สแคว (Chi-
Square) มีคาเทากับ 76.54 ที่ชั้นแหงความอิสระ (degree of freedom = df ) เทากับ 58 
และมีคาความนาจะเปนเขาใกล 1  ( 0.052p  ) และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
คาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.029 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 
0.97 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลนืที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.95 แสดงใหเหน็วา 
โมเดลตัวบงชี้วัฒนธรรมคุณภาพของผูบรหิารสถานศึกษา ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2     รูปแบบการวัดตัวบงชี้องคประกอบยอยวัฒนธรรมคุณภาพของ 
              ผูบรหิารสถานศึกษา ดานการมีสวนรวม 
 
  4.2.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้
วัฒนธรรมคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา ดานภาวะผูนํา พบวา คาไคร-สแคว (Chi-

ภ�พที่ 1 รูปแบบการวัดตัวบ่งชี้องค์ประกอบย่อย
วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ภ�พที่ 2 รูปแบบการวัดตัวบ่งชี้องค์ประกอบย่อย
วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้านการมีส่วนร่วม
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2.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับท่ีสองเพ่ือพัฒนาตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม
คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมุ่งเน้น
นักเรียนพบว่า ค่าไคร์-สแคว (Chi-Square) มีค่า
เท่ากับ 64.57 ที่ชั้นแห่งความอิสระ (degree of 
freedom=df) เทา่กบั 48 และมคีา่ความน่าจะเปน็
เข้าใกล้ 1 (p=0.055) และค่าความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณคา่พารามเิตอร ์(RMSEA) เทา่กบั 
0.030 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากับ 0.98 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 แสดงให้เห็น
ว่า โมเดลตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 4

4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สองเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรม
คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ค่าไคร์-ส
แคว (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 64.49 ที่ชั้นแห่ง
ความอิสระ (degree of freedom=df) เท่ากับ 
50 และมคีา่ความนา่จะเปน็เขา้ใกล้ 1 (p=0.082) 
และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
พารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.027 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 และ
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากับ 0.95 แสดงให้เห็นว่า โมเดลตัวบ่ง
ชี้วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผู้
วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 5

ภ�พที่ 3 รูปแบบการวัดตัวบ่งชี้องค์ประกอบย่อย
วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้านภาวะผู้นำา

ภ�พที่ 4 รูปแบบการวัดตัวบ่งชี้องค์ประกอบย่อย
วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน
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Square) มีคาเทากับ 225.36 ที่ชั้นแหงความอิสระ (degree of freedom = df ) เทากับ 194 
และมีคาความนาจะเปนเขาใกล 1  ( 0.061p  ) และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
คาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.020 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 
0.95 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.93 แสดงใหเหน็วา 
โมเดลตัวบงชี้วัฒนธรรมคุณภาพของผูบรหิารสถานศึกษา ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3     รูปแบบการวัดตัวบงชี้องคประกอบยอยวัฒนธรรมคุณภาพของ 
      ผูบรหิารสถานศึกษา ดานภาวะผูนํา 
 
  4.2.4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้
วัฒนธรรมคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงเนนนักเรียนพบวา คาไคร-สแคว 
(Chi-Square) มีคาเทากับ 64.57 ที่ชั้นแหงความอิสระ (degree of freedom = df ) เทากับ 
48 และมีคาความนาจะเปนเขาใกล 1  ( 0.055p ) และคาความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.030 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
เทากับ 0.98 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.95 แสดง
ใหเห็นวา โมเดลตัวบงชี้วัฒนธรรมคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา ทีผู่วิจัยสรางข้ึน 
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มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชงิประจักษ ดังภาพประกอบ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 4  รูปแบบการวัดตัวบงชี้องคประกอบยอยวัฒนธรรมคุณภาพของ 
   ผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงเนนนักเรียน 
 
 4.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่องเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้
วัฒนธรรมคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา พบวา คาไคร-สแคว (Chi-Square) มีคาเทากับ 
64.49 ที่ชั้นแหงความอิสระ (degree of freedom = df ) เทากับ 50 และมีคาความนาจะเปน
เขาใกล 1  ( 0.082p ) และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) 
เทากับ 0.027 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.98 และคาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.95 แสดงใหเห็นวา โมเดลตัวบงชี้วัฒนธรรม
คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา ทีผู่วิจัยสรางข้ึนมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 
เชิงประจักษ ดังภาพประกอบ 5 
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อภิปรายผล
1. วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถาน

ศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 13 
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) องค์ประกอบหลักด้าน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มี 4 องค์ประกอบ
ย่อยได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตาม
แผน ด้านการตรวจสอบ ด้านการปรับปรุงแก้ไข 
2) องค์ประกอบหลักด้านการมีส่วนร่วม มี 3 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านการดำาเนินงาน 
ด้านการตัดสินใจ ด้านการประเมินผล 3) องค์
ประกอบหลักด้านภาวะผู้นำา มี 4 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ด้านความ

รับผิดชอบ ด้านความสามารถ ด้านการสร้างเครือ
ข่าย และ4) องค์ประกอบหลักด้านการมุ่งเน้น
นักเรียน มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านการ
รับฟังนักเรียน ด้านความผูกพันของนักเรียน ทั้งนี้
เป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เพื่อนำามาเป็นก
รอบแนวคิดในการกำาหนดนิยามของวัฒนธรรม
คณุภาพ ผูว้จิยัไดส้มัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่สรา้ง
องค์ประกอบ และได้ตรวจสอบองค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบย่อยโดยผู้เชี่ยวชาญอีก 5 ท่าน 
เพื่อได้ข้อมูลจัดทำาแบบสอบถามฉบับร่าง เพื่อ
ดำาเนินการในระยะที่ 2 ต่อไป จึงทำาให้ได้องค์
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ภาพประกอบ 5    รูปแบบการวัดตัวบงชี้องคประกอบยอยวัฒนธรรมคุณภาพของผูบริหาร 
     สถานศึกษา จากการวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สอง 
 
5.  การอภิปรายผล 
 1.  วัฒนธรรมคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 4 องคประกอบ
หลัก 13 องคประกอบยอย ดังนี้ 1) องคประกอบหลักดานการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ม ี4 
องคประกอบยอยไดแก ดานการวางแผน ดานการปฏิบัตติามแผน ดานการตรวจสอบ ดาน
การปรับปรุงแกไข 2) องคประกอบหลักดานการมสีวนรวม มี 3 องคประกอบยอย ไดแก   
ดานการดําเนินงาน ดานการตัดสินใจ ดานการประเมินผล 3) องคประกอบหลักดานภาวะ
ผูนํา มี 4 องคประกอบยอย ไดแก  ดานการบริหารจัดการที่ดี ดานความรับผิดชอบ ดาน
ความสามารถ ดานการสรางเครือขาย และ4) องคประกอบหลักดานการมุงเนนนักเรียน มี 2 
องคประกอบยอย ไดแก ดานการรับฟงนักเรียน ดานความผูกพันของนักเรียน ทั้งนี้เปน
เพราะวา ผูวิจัยไดวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของอยางหลากหลาย เพ่ือนํามาเปน
กรอบแนวคิดในการกําหนดนิยามของวัฒนธรรมคุณภาพ ผูวิจัยไดสมัภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

ภ�พที่ 5 รูปแบบการวัดตัวบ่งชี้องค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
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ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยดังกล่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพัตร์ เบ็ญจชัยพร  
 (2549: 253-258) ได้วิจัย การศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพ
กับคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
และพบว่าองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพมีองค์
ประกอบดังนี้ ด้านภาวะผู้นำาด้านคุณภาพ ด้าน
การเน้นที่ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการ
พฒันาทรพัยากรมนษุย ์ดา้นการประเมนิคุณภาพ 
ด้านการยกย่องและให้รางวัล ด้านการดำาเนิน
การที่เป็นระบบ ด้านการทำางานเป็นทีม ด้านการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณภาพ ด้านการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ด้านการตัดสินใจในการดำาเนินงาน 
ด้านการรับรู้ของบุคลากร และด้านเอกสารกำากับ
งานด้านคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภาวนา กิตติวมิลชยั (2551: 1) ได้วจิยั วฒันธรรม
คณุภาพสถาบนัอุดมศกึษา: ในเครือขา่ยอดุมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และพบว่า 
วัฒนธรรมคุณภาพ มีองค์ประกอบดังนี้ 1) ความ
มุ่งมัน่บคุลากร 2) วฒันธรรมการปรบัปรงุคณุภาพ 
3) การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  
4) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 5) การให้ความ
สำาคัญกับลูกค้า และ 6) การกำากับติดตามอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. ตวับง่ช้ีวฒันธรรมคุณภาพของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ทีส่รา้งและพัฒนาขึน้ มจีำานวน 70 ตัว
บ่งช้ี ประกอบดว้ย ด้านการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
จำานวน 20 ตัวบ่งชี ้ด้านการมสีว่นรว่ม จำานวน 14 
ตัวบ่งชี้ ด้านภาวะผู้นำา จำานวน 23 ตัวบ่งชี้ และ
ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน จำานวน 13 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้
เป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เพื่อนำามาเป็นก
รอบแนวคิดในการกำาหนดนิยามของวัฒนธรรม
คณุภาพ ผู้วจัิยไดส้มัภาษณผ์ูท้รงคุณวฒิุ เพ่ือสรา้ง
องค์ประกอบ และได้ตรวจสอบองค์ประกอบหลัก

และองค์ประกอบย่อยโดยผู้เชี่ยวชาญอีก 5 ท่าน 
เพื่อได้ข้อมูลจัดทำาแบบสอบถามฉบับร่าง ดำาเนิน
การในระยะที่สองด้วยเครื่องมือที่ได้รับการตรวจ
สอบจากผู้เชี่ยวชาญ และเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่คีวามเหน็ตอ่วัฒนธรรมคณุภาพสถาน
ศึกษาอย่างแท้จริง รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาใน
ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ ให้ความสำาคัญกับคุณภาพการศึกษา มี
การประสานความรว่มมอืกนัในทกุองคก์ร มภีาวะ
ผู้นำาในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และใหค้วามสำาคญักบันกัเรียนและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสียทุกส่วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสระ 
ทองสามสี (2555: 5) ได้วิจัยเรื่อง วัฒนธรรม
คณุภาพของผูป้ฏบิตังิานในสถาบนัอดุมศกึษาของ
รฐั: การวจิยัแบบผสมผสานวธิกีาร และพบวา่ การ
รับรู้ถึงระดับของการบริหารจัดการนิยม ความมุ่ง
มั่นในเรื่องคุณภาพ ความไว้เนื้อเช่ือใจต่อผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และการติดต่อสื่อสาร
เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา มีอิทธิพล
ต่อวัฒนธรรมคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ 

3. ผลการทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้การพัฒนา
ตวับง่ชีว้ฒันธรรมคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศึกษา 
ที่พัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดล
ความสมัพนัธโ์ครงสรา้งตวับง่ชีวั้ฒนธรรมคณุภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square=64.49, 
df=50, p=0.082, RMSEA=0.027, GFI=0.98, 
AGFI=0.95) ทัง้นีเ้ปน็เพราะวา่ ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
เพื่อนำามาเป็นกรอบแนวคิดในการกำาหนดนิยาม
ของวัฒนธรรมคุณภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิ และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
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เห็นต่อวฒันธรรมคณุภาพสถานศกึษาอย่างแทจ้รงิ 
รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการ
บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้น
กับผู้เรียน มีภาวะผู้นำาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลเุปา้หมายรว่มกนั จงึทำาใหแ้นวคดิวฒันธรรม
คณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีไ่ด้ศกึษามคีวาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ วันเพ็ญ นันทะศรี (2555: 264-
265) ได้วิจัย การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำาทาง
วิชาการสำาหรับครูปฐมวัย สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และพบว่า การดำาเนินการมีสองระยะ 
ประกอบด้วย ระยะแรก การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ
ผูน้ำาทางวชิาการสำาหรับครปูฐมวยั สงักดัสำานักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษารายกรณี  
จัดทำากรอบแนวคิดและร่างตัวบ่งช้ี ระยะที่สอง 
การทดสอบเพื่อยืนยันตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาทาง
วิชาการสำาหรับครูปฐมวัยโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาทางวิชาการ
สำาหรับครูปฐมวัย สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 

3 องค์ประกอบหลัก 11 องค์ประกอบย่อย 68 
ตัวบ่งช้ี จำาแนกเป็น การบริหารจัดการหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย จำานวน 14 ตัวบ่งชี้  
การพัฒนาครูปฐมวัย จำานวน 26 ตัวบ่งชี้ และ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย จำานวน 28 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น
ไปตามหลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โมเดล
โครงสรา้งภาวะผูน้ำาทางวชิาการสำาหรบัครปูฐมวยั 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มคีวามสอดคล้องกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำาองค์

ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี
วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ได้จากการวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการและพัฒนาตนเอง พัฒนาสถานศึกษา 
พัฒนาการศึกษา

2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรในสถาน
ศกึษาเพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งวฒันธรรม
คุณภาพอย่างแท้จริง
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