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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาและประเมินระบบการบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน และเพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผูอ้ �ำนวยการ รองผูอ้ �ำนวยการ หัวหน้า
แผนก สาขางาน/หน่วยงาน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ผลการวิจยั สรุปได้วา่ ระบบการบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพ
ทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์การบริหาร
คุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กร มีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ ตามการประเมินของผูท้ รงคุณวุฒิ หลักสูตรฝึกอบรมระบบ
การบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 11 หัวข้อเรือ่ ง ใช้เวลาในการฝึกอบรม 3
วัน ซึง่ การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม โดยการประยุกต์ใช้รปู แบบซิปซึง่ ผลการประเมินด้านบริบท พบว่าหัวข้อของ
หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ การประเมินปัจจัยน�ำเข้าพบว่า มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องสูงกันในทุก
องค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การประเมินกระบวนการ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิภ์ าคทฤษฏี
มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 85.14 /84.04 และภาคปฏิบตั มิ คี า่ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 95.87 สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ �ำหนด และมีผลการ
ประเมินการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก การประเมินผลผลิต พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมน�ำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการด�ำเนินการจัดท�ำระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
อยูใ่ นระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : ระบบการบริหารคุณภาพ แบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน หลักสูตรฝึกอบรม
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นักศึกษาปริญญาเอก แขนงวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
คณะครุศสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประจำ�ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ประจำ�ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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Abstract

The purposes of this research are to: 1) evaluate and develop the Total Quality Management System
in private vocational education institutes and 2) evaluate and develop the training course for Total Quality
Management System for private vocational education institutes in Thailand. The research can be summarized
as follows.
The Total Quality Management System in private vocational education institutes has been developed
from the needs and problem analysis from the actual case study. The data were then compared with the
management system in other countries with similar context. The components of the system included: 1)
the input data derived from the context analysis which refers to both internal and external analysis of the
premises as well as target and challenge specification. 2) The process included the institutional direction,
the strategic plan, the importance of clients and stakeholders, human resources, process planning, knowledge
assessment, and management as well as the operational results. 3) The output referred to the holistic
evaluation of the organization and the summary of activities for Total Quality Management System. 4) The
results of Total Quality Management included internal quality assessment results, students’ achievement,
institutional awards, and satisfaction of both clients and stakeholders. The experts evaluated the Total
Quality Management System in private vocational education institutes at very high appropriateness according
to the research hypothesis.
The training course for Total Quality Management System in private vocational education institutes
was developed from the related requirements consisting of 11 topics for 3-day training. The CIPP Model
was used for the training course evaluation and the result for context evaluation showed that the training
topic was very appropriate. The input evaluation revealed high IOC value in every aspect on the course
objectives and behavioral objectives. The process evaluation reported high achievement on the theoretical
part at 85.14/84.04 and the practical part at 95.87 higher than the set criteria and with high satisfaction. The
product evaluation showed the remarkable level of applying the knowledge and skills by the administrators,
teachers, and educator participants.
It can be concluded that the training course development for Total Quality Management System in
private vocational education institutes reached high efficiency according to the research hypothesis.
Keywords : Total Quality Management System, Private Vocational Education Institute, training course
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1. บทนำ�
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม ในการจัดการศึกษาให้กบั สมาชิกของสังคม เพือ่ ให้เกิด
ความสามารถในการประกอบอาชีพ อันเป็นแรงงานทีส่ �ำคัญยิง่
การบริหารการศึกษาเอกชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น
มี ค ณะบุ ค คลหรื อ เจ้ า ของคนเดียวเป็นผู้จัด ตั้งขึ้น ซึ่งใช้
ทรัพยากรหลักทั้งบุคคล ทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ของ
ตนเอง มีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพือ่ เป็นทางเลือก
ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ โดย
รัฐบาลเปิดโอกาสและให้การสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามา
ท�ำหน้าที่ในการจัดการศึกษาได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของรัฐ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้
สถานศึ ก ษามี ร ายได้ พ อที่ จ ะน�ำไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให้ มี
คุณภาพและมาตรฐานสูงสามารถด�ำรงให้อยู่ได้ด้วยรายได้
ของตนเอง
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่
2 ทีผ่ า่ นมาจะเห็นว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไม่ผา่ น
เกณฑ์การประเมินมีอยู่มาก เนื่องจากการบริหารงานของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จะบริหารแบบเครือญาติ ขาด
การมีสว่ นร่วมในการท�ำงานอย่างจริงจัง (ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2548) ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ
เอกชน ซึง่ พบปัญหาเกีย่ วกับการขาดการสนับสนุนในระดับ
นโยบายจากผู้บริหารระดับใดระดับหนึ่ง ท�ำให้การท�ำงาน
ไม่ราบรืน่ มีอปุ สรรคจากผูบ้ ริหารในด้านการปฏิบตั งิ าน และ
การสนับสนุนด้านงบประมาณ ที่จะต้องใช้เพื่อการร่วมงาน
กับครู ผู้ปกครองและชุมชน ผลการวิจัยแนวโน้มทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาเอกชน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน, 2536) พบว่าปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความอยูร่ อดของ
สถานศึกษาเอกชน คือ คุณภาพทางด้านวิชาการ ซึง่ มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของนักเรียนและผูป้ กครอง
จากปัญหาดังกล่าว จึงสรุปได้วา่ การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนโดยส่วนรวมของประเทศ
มีปญ
ั หาและอุปสรรคหลายประการ เช่น ปัญหาความอยูร่ อด
ของสถานศึกษา ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอน ปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการสอน ปัญหา
บุคลากรครูที่มีการเข้า-ออกระหว่างปีการศึกษาบ่อย และ
ปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนที่ส�ำคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ พฤติกรรมการบริหารการจัดการของ
ผูบ้ ริหารทีย่ งั ไม่สามารถบริหารสถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาของ

ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน สมศ.) พ.ศ. 2543
ดังนั้นระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาเป็น
เรือ่ งส�ำคัญ และในยุคของการแข่งขันคุณภาพดังกล่าวนัน้ ได้
มีการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพและเทคนิคการบริหาร
ต่างๆ ขึน้ มาหลายรูปแบบเช่น ระบบมาตรฐาน ISO 9000
ระบบ BS 5750 ระบบ ANSI / ASQC (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ,์
2539) ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) ระบบ
CWQC ยุทธศาสตร์ 5 ส การรือ้ ปรับระบบ (Reengineering)
ระบบการบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กร (Total
Quality Management : TQM) เป็นต้น ซึ่งระบบและ
แนวคิดด้านการบริหารคุณภาพเหล่านี้ ต่างก็มกี ารด�ำเนินการ
และประสบความส�ำเร็จมาแล้วในหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะ
ในวงการธุรกิจ แต่ถา้ น�ำแต่ละระบบมาวิเคราะห์ จะเห็นว่า
ต่างก็มจี ดุ อ่อนและจุดแข็งแตกต่างกันไป (บรรจง จันทมาศ,
2542) ดังนั้นการน�ำแนวคิดและหลักการระบบคุณภาพ
เหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรต้องเลือกและประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับองค์กร จึงจะได้ผลและมีประสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบการบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กร
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อให้บุคลากรในสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนน�ำความรูแ้ ละทักษะไปใช้การบริหาร
การวางแผน การพัฒนาองค์การ และการพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการ
ศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพือ่ พัฒนาและประเมินระบบการบริหารคุณภาพ
แบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
2.2 เพือ่ พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบการบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กร
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
3. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
3.1 การบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กร
การบริ ห ารคุ ณ ภาพแบบมุ ่ ง คุ ณ ภาพทั้ ง องค์ ก ร
เป็นระบบการบริหารที่มุ่งเน้นให้บุคลากรภายในองค์กร
ตระหนักถึงคุณภาพในทุกด้าน และทุกขัน้ ตอนของกิจกรรม
โดยต้องร่วมมือ ร่วมใจกันปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทั้ง
ภายนอกและภายใน
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จากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ สามารถสรุปเป็น
หลักการบริหารคุณภาพซึง่ มี องค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่
1. การบริหารเชิงระบบ หมายถึง การด�ำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบทั้งหมด
ทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กนั ทัง้ ด้านปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต
2. การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของ.
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กาประเมินความพึงพอใจและการ
ศึกษาความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการด�ำเนินงาน
เช่น ผูป้ กครอง ผูเ้ รียน สถานประกอบการ
3. การมีสว่ นร่วมของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง หมายถึง ความ
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
ให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายทีก่ �ำหนด เช่น ความร่วมมือ
กับผูป้ กครอง สถานประกอบการ
4. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หมายถึ ง
การปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยการวิเคราะห์
ปัญหา หรือข้อบกพร่องทีพ่ บจากการด�ำเนินงาน การปฏิบตั ิ
การแก้ไขปัญหา หรือข้อบกพร่องและรวมถึงการป้องกัน
ปัญหาทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต
5. การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหมายถึง
การรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบตั งิ าน และการจัดท�ำสารสนเทศ
ผลการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและใช้ในการอ้างอิง และการสะสมเพือ่ น�ำไปสู่
การจัดการความรู้
6. การมุง่ เน้นผลลัพธ์ หมายถึง การด�ำเนินงานโดย
ค�ำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.1 องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพแบบมุง่
คุณภาพทัง้ องค์กร
องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพ
ทั้งองค์กร หมายถึง สิ่งที่ส�ำคัญที่เป็นตัวแปรหรือเกณฑ์
ในการพิจารณาเกีย่ วกับการบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพ
ทัง้ องค์กร ซึง่ นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงไว้ดงั นี้ คือ
Malcolm Baldrige National Quality Award
(MBNQA) ได้ก�ำหนดองค์ประกอบของ การบริหารคุณภาพ
แบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรไว้ 7 ประการดังนี้ (สมศักดิ์ ดล
ประสิทธิ,์ 2539)
ประการที่ 1 ภาวะผูน้ �ำ หมายถึง ความยึดมัน่ ผูกพัน
อย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหาร
ระดั บสู ง สุ ด ขององค์กรที่ต ้องให้การส่งเสริม สนับ สนุน
เอาใจใส่อย่างจริงจังและต่อเนื่องซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัว
ผลักดันส�ำคัญ (Driver) ประกอบด้วย ภาวะผูน้ �ำของผูบ้ ริหาร

ระดับสูง ภาวะผูน้ �ำในระบบองค์กร และความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะและประชาชน
ประการที่ 2 สารสนเทศและการวิเคราะห์ ประกอบ
ด้วย การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การใช้ข้อมูลเปรียบ
เทียบแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ และการวิเคราะห์และใช้
ข้อมูล
ประการที่ 3 ยุทธศาสตร์และการวางแผนปฏิบตั กิ าร
ประกอบด้วย การพัฒนายุทธศาสตร์และการน�ำยุทธศาสตร์
ไปใช้
ประการที่ 4 การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละ
การจัดการ ประกอบด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การประเมินผล ระบบส่งเสริมผลการปฏิบตั งิ าน และความ
เป็นอยูท่ ดี่ แี ละความพึงพอใจของพนักงาน
ประการที่ 5 การบริหารกระบวนการ ประกอบด้วย
การออกแบบและแนะน�ำผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริ ก ารของบริ ษั ท
การบริหารกระบวนการผลิตสินค้า การบริการและการส่งมอบ
การบริหารกระบวนการ บริการที่สนับสนุน การบริหาร
ประสิทธิภาพของเครือข่ายทีจ่ ดั ส่ง
ประการที่ 6 ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ ประกอบ
ด้วย ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ผลทางทรัพยากรมนุษย์
และผลการปฏิบตั งิ านของเครือข่ายผูจ้ ดั ส่ง
ประการที่ 7 การเน้นผูร้ บั บริการและความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ ประกอบด้วย ความรูเ้ กีย่ วกับผูร้ บั บริการและ
การตลาด การจัดการด้านความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
การวั ด ความพึ ง พอใจของผู ้ รั บ บริ ก ารและผลของความ
พึงพอใจของผูร้ บั บริการ
3.1.2 ขัน้ ตอนและวิธกี ารด�ำเนินการในการน�ำ TQM
มาใช้ในองค์กร
จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้นเกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีการด�ำเนินงานในการน�ำการบริหารคุณภาพแบบมุ่ง
คุณภาพทัง้ องค์กร ซึง่ สรุปเป็นขัน้ ตอนได้ดงั นี้
ขัน้ ที่ 1 การเตรียมการด�ำเนินงาน
ขัน้ ที่ 2 การด�ำเนินงานตามแผน
ขัน้ ที่ 3 การตรวจประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ที่ 4 การสรุปผลการด�ำเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน
3.2 การบริหารอาชีวศึกษาเอกชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2543)
ได้อธิบายถึงขอบข่ายของคุณภาพโรงเรียนเอกชน ไว้ว่า
การก�ำหนดคุณลักษณะของคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ทีพ่ งึ ประสงค์ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานแนวความคิดดังต่อไปนี้
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1. โรงเรียนเอกชนที่ดีต้องให้บริการทางการศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คุ ณ ภาพโรงเรี ย นต้ อ งครอบคลุ ม ภารกิ จ ของ
โรงเรียนทุกด้านที่สามารถท�ำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัตทิ หี่ ลักสูตรนัน้ ๆ ก�ำหนดไว้ รวมทัง้ มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม
3. ภารกิจจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นการท�ำงาน
เชิงระบบ คือ ตัวป้อน กระบวนการทีเ่ ป็นการประสานสัมพันธ์
ระหว่างตัวป้อนต่างๆ ให้เกิดการท�ำงาน เพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมาย
ขององค์กรและมีผลผลิต
3.3 การจัดการอาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อชีวิต โดยมุ่งให้
ผูไ้ ด้รบั การศึกษา หรือฝึกอบรมให้มสี มรรถภาพในการท�ำงาน
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รวมทั้งความรู้ความ
สามารถและทักษะในการผลิต ซึ่งมีค�ำอยู่ 2 ค�ำ ที่ใช้ใน
การศึกษาเพื่ออาชีพ คือ การอาชีวศึกษา (Vocational
Education) และเทคนิคศึกษา (Technical Education)
ดังนี้ (สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์, 2549)
1. การอาชีวศึกษา เป็นการศึกษาวิชาชีพสาขาต่างๆ
ที่อาศัยความรู้ระดับต�่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ง
รวมถึงการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เพื่อผลิตก�ำลังคนตั้งแต่ระดับแรงงานทั่วไป (Unskilled)
ไปจนถึงแรงงานฝีมอื (Skilled)
2. เทคนิคศึกษา เป็นการศึกษาวิชาชีพในระดับ
การศึกษาทีส่ งู กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย เพือ่ ผลิตก�ำลังคน
ที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้าน ระดับกึ่งวิชาชีพชั้นสูง (Semi
Professional) เป็นการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
สรุปว่าการอาชีวศึกษา เป็นจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนา
ทักษะวิชาชีพ ความสามารถ ความเข้าใจ และเจตคติทดี่ ตี อ่
วิชาชีพ รวมทัง้ การสร้างอุปนิสยั ทีด่ แี ละจ�ำเป็นในการท�ำงาน

4. วิธดี ำ�เนินการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Development) โดยใช้ข้อมูลการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ร่วมกับข้อมูลการ
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่ มีวธิ กี ารวิจยั
ดังนี้
4.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินระบบการบริหาร
คุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบริหาร

สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้ทรง
คุณวุฒิด้านการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กร
ทีม่ ปี ระสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จ�ำนวนทัง้ สิน้ 9 คน
กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ น�ำหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมระบบ
การบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนไปใช้ จ ริ ง ได้ แ ก่ ผู ้ อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ หัวหน้าแผนก/สาขางาน/หน่วยงานจาก
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จ�ำนวน 1 แห่ง โดยเลือก
ตามเกณฑ์ทกี่ �ำหนด
4.2 ขัน้ ตอนการวิจยั
4.2.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการ
บริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กร
4.2.2 ร่างระบบการบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพ
ทัง้ องค์กร
4.2.3 ประเมิ น ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพแบบ
มุง่ คุณภาพทัง้ องค์กร
4.2.4 ร่างหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารคุณภาพ
แบบมุง่
4.2.5 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหาร
คุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กร
4.2.6 น�ำหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมระบบการบริ ห าร
คุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรไปใช้จริง
4.2.7 ติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบการบริ ห าร
คุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กร
4.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
4.3.1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน
การบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรเครื่องมือที่ใช้
ได้แก่แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
4.3.2 การประเมินระบบการบริหารคุณภาพแบบ
มุ่งคุณภาพทั้งองค์กรเครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบประเมินความ
เหมาะสม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
4.3.3 การร่างหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบ
การบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กร เครื่องมือ
ที่ ใช้ ไ ด้ แ ก่ แบบประเมิ น ความเหมาะสมของหลั ก สู ต ร
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบประเมินความ
สอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม
4.3.4 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระบบการ
บริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กร เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้แก่
แบบประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ซึง่ ประกอบด้วย แบบทดสอบ
ภาคความรู้ แบบประเมินภาคปฏิบัติ และแบบประเมินผล
หลังการฝึกอบรม
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4.3.5 การน�ำหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหาร
คุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรไปใช้จริงเครื่องมือที่ใช้ได้
แก่ แบบประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ซึง่ ประกอบด้วย แบบ
ทดสอบภาคความรู้ แบบประเมินภาคปฏิบัติ และแบบ
ประเมินผลหลังการฝึกอบรม
4.3.6 การติดตามและประเมินผลการน�ำความรู้
และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ด�ำเนินการจัดท�ำ
ระบบการบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กร เครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ได้แก่แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.1.1 ผลการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพแบบ
มุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า
ระบบการบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีรายละเอียด
องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพ
ทั้งองค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยมีทั้งหมด 4 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยน�ำเข้า (Input) ประกอบด้วย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ปจั จัยภายในและ
ภายนอก และการก�ำหนดเป้ า หมายและสิ่ ง ท้ า ทาย
2) กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย การน�ำองค์กรการ
วางแผนยุทธศาสตร์ การให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลการจัดการ
กระบวนการ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
และผลลัพธ์การด�ำเนินการ 3) ผลผลิต (Output) ประกอบ
ด้วย การประเมินผลภาพรวมขององค์การ และสรุปผลการ
จัดกิจกรรมการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กร
4) ผลลัพธ์ (Outcome) ประกอบด้วย ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ผลสัมฤทธิด์ า้ นการเรียนของนักเรียนรางวัลของสถาน
ศึกษา/นักเรียน และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนผลการประเมินความเหมาะสมของระบบการบริหาร
คุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
โดยการจัดสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จาก
ผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำนวน9 ท่าน พบว่าระบบการบริหารคุณภาพ
แบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกข้อ ในภาพรวมจึงมีความ
เหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ ทุกข้อ
5.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหาร
คุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้รปู แบบซิป (CIPP Model) ของ
Daniel L. Stufflebeam ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมิน

ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารคุณภาพ
แบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ดังนี้
1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation :
C) ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
2. การประเมินปัจจัยน�ำเข้า (Input Evaluation :
I) ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมการ
บริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกัน
ทุกรายการมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 1.00 ซึง่ มีคา่ ความสอดคล้อง
สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ �ำหนด 0.5
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation:
P) ผลการประเมินผลประสิทธิภาพของหลักสูตร พบว่า ผูเ้ ข้า
รับการฝึกอบรมจ�ำนวน 20 คน มีคะแนนจากการท�ำแบบ
ฝึกหัด ร้อยละ 85.14 และมีคะแนนจากการท�ำแบบทดสอบ
ร้อยละ 84.04ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 80/80 และมี
คะแนนจากการปฏิบตั งิ าน ร้อยละ 95.87 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 75 และพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีผลการประเมินหลังจากการการฝึกอบรมระบบการบริหาร
คุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนในภาพรวมมีผลการประเมินตรงกันในระดับมาก
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)
ผลการประเมินการน�ำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการด�ำเนินการจัดท�ำระบบการบริหารคุณภาพ
แบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
จากผู้บริหารบุคลากรสายการสอนและบุคลากรทางการ
ศึกษาในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.2.1 การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพแบบ
มุ ่ ง คุ ณ ภาพทั้ ง องค์ ก รในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนผูว้ จิ ยั ได้ก�ำหนดราย
ละเอียดขององค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพแบบ
มุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยมีทงั้ หมด
4 องค์ประกอบดังนี้ ข้อมูลปัจจัยน�ำเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) จากการ
บริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กร โดยรวบรวมทั้ง
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เอกสารและงานวิจยั ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดและหลักการจากรูปแบบการ
บริหารคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย
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ญีป่ นุ่ สิงคโปร์ และไทย มาท�ำการวิเคราะห์เนือ้ หาทีม่ คี วาม
สอดคล้องกันและตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ
น�ำมาพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ
ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาประเมินความเหมาะสมของระบบ โดย
ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบการบริหารคุณภาพ
แบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำนวน 9 ท่าน พบว่าระบบการบริหารคุณภาพ
แบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกข้อ ในภาพรวมจึงมีความ
เหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ เนือ่ งมากจากแนวทางการพัฒนา
ระบบผู้วิจัยได้น�ำหลักและรูปแบบการบริหารคุณภาพของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ญีป่ นุ่ และของไทย
ที่มีความสอดคล้องกันและตรงกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ มาใช้เป็นกรอบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ
แบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับอนันต์ เตียวต๋อย (2551) ทีม่ าขององค์ประกอบ
ได้ถูกสังเคราะห์จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor
Analysis) ตามกระบวนการทางสถิตจิ งึ ได้ 7 องค์ประกอบ
ซึง่ สอดคล้องกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารคุณภาพ
แห่งชาติมลั คอร์มบัลดริดจ์ (MBNQA) กรอบของ Baldrige
National Quality Program ในversion 2009-2010
ส�ำหรั บ สถาบั น การศึ ก ษา Education Criteria for
Performance Excellence รูปแบบการบริหารคุณภาพ
ของไทย (TQA) และการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ทีม่ ี
องค์ประกอบที่ส�ำคัญ 7 ประการคือภาวะผู้น�ำหรือการน�ำ
องค์กรยุทธศาสตร์การวางแผนความพึงพอใจของลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสารสนเทศและการวิเคราะห์ทางสถิติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การจัดการกระบวนการและ
ผลลัพธ์หรือผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจนอกจากนีส้ �ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จมีองค์ประกอบทีส่ �ำคัญ 6 ประการคือ 1) ความ
มุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินการในทุกระดับขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 2) การให้
ความส�ำคัญลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก3) การมีสว่ นร่วม
ของบุคลากรทุกคนทุกระดับและทุกหน่วยงานในองค์กร 4)
การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง 5) การค�ำนึง
ถึงผูส้ ง่ มอบว่าเป็นหุน้ ส่วนและ 6) การมีวดั และการประเมิน
ผลงาน

5.2.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหาร
คุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน
หลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารคุณภาพแบบ
มุ่งคุณภาพทั้งองค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่
พัฒนาขึ้นและน�ำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย
แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิข์ องหลักสูตร ซึง่ ผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิข์ องหลักสูตร พบว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
จ�ำนวน 20 คน มีคะแนนจากการท�ำแบบฝึกหัด ร้อยละ 85.14
และมีคะแนนจากการท�ำแบบทดสอบร้อยละ 84.04 ซึง่ สูง
กว่าเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ 80/80 และมีคะแนนจากการปฏิบตั ิ
งาน ร้อยละ 95.87 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้รอ้ ยละ 75
อาจเนือ่ งมาจากในการออกแบบหลักสูตร ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เทคนิค
การวิเคราะห์หัวข้อเรื่องโดยน�ำหัวข้อเรื่องทั้ง 11 หัวข้อมา
วิเคราะห์เพือ่ ให้ได้หวั ข้อเรือ่ งย่อยทีม่ รี ายละเอียดทีล่ กึ ซึง่ ของ
เนือ้ หา โดยวิเคราะห์ถงึ ความรูห้ ลัก ความรูย้ อ่ ยในแต่ละหัวข้อ
เรื่องจากนั้นผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้ไปเขียนวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม เพื่อก�ำหนดสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการบริหาร
คุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนจึงส่งผลให้การประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพด้วย
ซึง่ สอดคล้องกับอโนมา ศิรพิ านิช (2533) ในการด�ำเนินการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมโดยก�ำหนดเนื้ อ หาสาระของ
หลักสูตรจากการวิเคราะห์รปู แบบการเรียนการสอนวิชาชีพ
แบบโครงงานที่ พั ฒ นาขึ้ น ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อก�ำหนดหัวข้อเรื่องหรือหน่วยการฝึกอบรม
จากนัน้ วิเคราะห์หวั ข้อเรือ่ ง (Topic Analysis) เพือ่ ให้ได้ความ
รู ้ ห ลั ก และความรู ้ ย ่ อ ยน�ำมาก�ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง
พฤติกรรมแล้วน�ำมาสร้างชุดฝึกอบรมซึง่ ประกอบด้วยเนือ้ หา
สือ่ ประกอบการฝึกอบรมแบบฝึกหัดแบบทดสอบและก�ำหนด
วิธกี ารสอนตามล�ำดับ
5.2.3 การประเมินผลการติดตามและประเมินผล
การน�ำความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั จากการฝึกอบรมไปใช้ในการ
ด�ำเนินการจัดท�ำระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพ
ทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
การติดตามและประเมินผลการน�ำความรูแ้ ละทักษะ
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการด�ำเนินการจัดท�ำระบบ
การบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนที่ผู้วิจัยน�ำหลักสูตรไปใช้จริง ในสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจ�ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ผู้บริหาร
บุคลากรสายการสอน และบุคลากรทางการศึกษามีผลการ
ประเมินในระดับมากที่สุด เนื่องมาจาก บุคลากรในสถาน
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ศึกษาทุกภาคส่วนน�ำความรู้ ทักษะทีไ่ ด้จากการฝึกอบรมไป
ใช้ในการด�ำเนินการจัดท�ำระบบการบริหารคุณภาพแบบ
มุ่งคุณภาพทั้งองค์กรภายในหน่วยงานของสถานศึกษาจริง
นอกจากนี้มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเพื่อให้ตอบ
สนองต่อกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างต่อเนื่องตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ
ความพึงพอใจต่อการจัดท�ำแผนพัฒนาครูชา่ งอุตสาหกรรมใน
สถานศึกษาพบว่าแผนพัฒนาครูชา่ งอุตสาหกรรมมาจากการ
รวบรวมข้อมูลและหาความต้องการจ�ำเป็นทีแ่ ท้จริงเพือ่ น�ำมา
จัดท�ำฐานข้อมูลการท�ำแผนระยะเวลามีก�ำหนดระยะเวลา
การเริ่มต้นและการสิ้นสุดของแผนไว้อย่างชัดเจนว่าจะท�ำ
อะไรเมือ่ ไรและจะสิน้ สุดกิจกรรมนัน้ เมือ่ ไรมีความสอดคล้อง
อยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์และนโยบายที่ก�ำหนดไว้และมี
กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบ
การบริหารคุณภาพแบบมุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ 2 ประการดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากงานวิจยั ครัง้ นี้
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ควรน�ำระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กร
ไปก�ำหนดเป็นนโยบายให้กบั สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ในสังกัดน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา
2. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ควรน�ำหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการน�ำ
ระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรไปใช้ใน
สถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้
ประสบความส�ำเร็จ
3. การประเมินติดตามผลหลังฝึกอบรม ผู้วิจัยได้
ประเมินการน�ำความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั จากการฝึกอบรมไป
ใช้ในการด�ำเนินการจัดท�ำระบบการบริหารคุณภาพแบบ
มุ่งคุณภาพทั้งองค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจาก
ผู้บริหารบุคลากรสายการสอน และบุคลากรทางการศึกษา
จึงท�ำให้ไม่ได้ผลเท่าทีค่ วรอย่างแท้จริง ดังนัน้ ในการประเมิน
ติดตามให้ได้ความยั่งยืนและคงทน ควรประเมินตามสภาพ
จริ ง ของทุ ก หน่ ว ยงานในสถานศึ ก ษา โดยแต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการประเมินการจัดท�ำระบบการบริหารคุณภาพแบบ
มุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในแต่ละหน่วยงานในสถานศึกษา เพือ่
ให้มีการประเมินหลายด้านท�ำให้เกิดความเชื่อถือและความ
ยัง่ ยืนต่อไป

5.3.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
1. ควรก�ำหนดดัชนีเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถาน
ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพแบบ
มุง่ คุณภาพทัง้ องค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพือ่
ใช้ส�ำหรับการประเมินสภาพจริง และเป็นแนวทางให้ผบู้ ริหาร
สถานศึ ก ษาใช้ ป ระเมิ น การบริ ห ารสถานศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ อ่ นเข้ารับการ
ฝึกอบรมและหลังรับการฝึกอบรม ของ ผูบ้ ริหาร บุคลากร
สายการสอน และบุคลากรทางการศึกษา ในการฝึกอบรมการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารคุณภาพแบบ
มุ่งคุณภาพทั้งองค์ เพื่อน�ำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอย่างแท้จริง
3. ควรวิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็นเกีย่ วกับการจัด
ท�ำระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรใน
สถานศึกษาของบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน เพือ่ น�ำข้อมูลมาใช้ก�ำหนดวิธใี นการขับเคลือ่ นการจัด
ท�ำระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรใน
สถานศึกษา โดยกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ และเต็มความ
สามารถของแต่ละบุคคลต่อไป
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