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บทคัดย่ อ
การค้น คว้า แบบอิ ส ระครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการจัด การคุ ณ ภาพของผู้เรี ย น
ตามโครงการหนึ่งโรงเรี ยนหนึ่ งอาเภอในฝันของโรงเรี ยนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด
ลาพูน ปี การศึกษา 2554 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ยนทุ่ งหัวช้างพิ ทยาคม อาเภอทุ่ งหัวช้าง จังหวัดลาพูน จานวน 9 คน ผูบ้ ริ หาร จานวน 2 คน
คณะครู และบุคลากรในโรงเรี ยนจานวน 37 คน และกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่ มนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ถึ งชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนจานวน 18 ห้อง โดยใช้การสุ่ มแบบง่ าย(Simple Random
Sampling)โดยให้โควต้าห้องละ 10 คน รวมทั้งสิ้ น 228 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นแบ่งออกเป็ น 2 ชุ ด ชุ ดแรก คือ แบบสอบถามสาหรับผูบ้ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ชุดสอง คือ แบบสอบถามสาหรับนักเรี ยน การวิเคราะห์ ขอ้ มูลผูศ้ ึกษาได้วิเคราะห์โดยใช้ ร้อยละและ
ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบตั ิตามแผน ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุ งพัฒนา มีผลการ
ปฏิบตั ิและเป็ นจริ ง อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
ด้านการวางแผน รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุ งพัฒนา ส่ วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
คื อ ด้านการปฏิ บ ัติตามแผน และด้านการตรวจสอบ ส าหรั บ ภาพรวมเกี่ ย วกับ ผลการจัดการด้าน
คุณภาพของผูเ้ รี ยน ตามโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรี ยนในฝัน 3 ด้านได้แก่ ด้านทักษะความสามารถ
ในการใช้เครื่ องมือเพื่อแสวงหาความรู้ ด้านความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และด้านคุณลักษณะ
ความเป็ นไทย มี ระดับคุ ณภาพอยู่ในระดับ มาก แต่ความเห็ นของนักเรี ยนในภาพรวมเห็ นว่า ระดับ
คุณภาพของผูเ้ รี ยนตามโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรี ยนในฝัน อยูใ่ นระดับ ปานกลาง สาหรับปั ญหา
ที่พบในกระบวนการจัดการคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนคือ การวางแผนเกิ ดความไม่ต่อเนื่ อง เนื่ องจากมีการ
ง

ย้ายเข้า ย้ายออก ของบุคลากรมีบ่อยครั้ง ทาให้เกิดการกาหนดบทบาท หน้าที่ ของบุคลากรไม่ชดั เจน
ทาให้ยากต่อการกาหนดเป้ าหมาย และการดาเนิ นงานอย่างเป็ นรู ปธรรม ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ระหว่าง ครู ก ับ ครู ครู ก ับ นัก เรี ย น สถานศึ ก ษากับ ชุ ม ชน เพื่ อให้ เกิ ด การพัฒ นา
คุณภาพในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่นกั เรี ยน
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ABSTRACT
This independent study was aimed to study the quality management of the student lab
school project of Thung Hua Chang Phittayakom School in Thung Hua Chang District, Lamphun
Province, in the academic year 2011. The respondents in this study were consisted of 9 basic
education committees Thung Hua Chang Phittayakom School, Thung Hua Chang District, Lamphun
Province, 2 administrators, 37 teachers and school personnel, and a random sample group of
students in secondary education level 1 to level 6 for 18 classrooms by using the method of simple
random sampling with quota of 10 students per 1 classroom, totaling 228 persons. The tool used in
this study was questionnaire which was divided into 2sets as follows: the questionnaire designed
for school administrators, teacher and basic educaton committees, and the questionnaire designed
for students. The data gained was then analyzed by percentage and mean. The outputs of the study
can be summarized in an overall image that the quality management in 4 aspects, such as planning,
implementation, inspection and improvement, was practical in much level. When considering into
each aspect, it found that the aspect with the highest mean was planning while the secondary aspect
was improvement. The aspect with medium mean was implementation and the aspect with the
lowest mean was inspection. Taking into account of the quality management of the student lab
school project in 3 aspects, such as skills in using learning tools, thinking and analytic skills, and
Thai desirable characteristics, it found that they were in much level but the students had opinion that
the quality management of the student lab school project was in medium level. The problems found
in the quality management were that the planning was inconsistent since there were high rate of the
ฉ

personnel’s turn over. This had caused problem in determining the duties and responsibilities of the
personnel as it was hard to specify the objectives and substantial operation. It is suggested that there
should be exchanging knowledge between teachers and teachers, teachers and students, and school
and community, to create management quality for the utmost benefit of the students.
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