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บทคดัย่อ 
 
การค้นคว้าแบบอิสระคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการคุณภาพของผู ้เรียน                      

ตามโครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึงอ าเภอในฝันของโรงเรียนทุ่งหวัชา้งพิทยาคม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดั
ล าพูน ปีการศึกษา 2554 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อ าเภอทุ่งหัวช้าง จงัหวดัล าพูน จ านวน 9 คน ผูบ้ริหาร จ านวน  2 คน 
คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนจ านวน 37 คน และกลุ่มตวัอย่างจากการสุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา                  
ปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนจ านวน 18 ห้อง โดยใช้การสุ่มแบบง่าย(Simple Random 
Sampling)โดยให้โควตา้ห้องละ 10 คน รวมทั้งส้ิน 228 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรก คือ แบบสอบถามส าหรับผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุดสอง คือ แบบสอบถามส าหรับนกัเรียน การวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์โดยใช้ ร้อยละและ 
ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเก่ียวกบักระบวนการจดัการดา้นคุณภาพผูเ้รียน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏิบติัตามแผน ดา้นการตรวจสอบ และดา้นการปรับปรุงพฒันา มีผลการ
ปฏิบติัและเป็นจริง อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ดา้นการวางแผน รองลงมาคือ ดา้นการปรับปรุงพฒันา ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คือ ด้านการปฏิบัติตามแผน และด้านการตรวจสอบ  ส าหรับภาพรวมเก่ียวกับผลการจดัการด้าน
คุณภาพของผูเ้รียน ตามโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นทกัษะความสามารถ
ในการใช้เคร่ืองมือเพื่อแสวงหาความรู้ ดา้นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และด้านคุณลกัษณะ
ความเป็นไทย มีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบั มาก แต่ความเห็นของนักเรียนในภาพรวมเห็นว่า ระดบั
คุณภาพของผูเ้รียนตามโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน อยูใ่นระดบั ปานกลาง  ส าหรับปัญหา
ท่ีพบในกระบวนการจดัการคุณภาพของผูเ้รียนคือ การวางแผนเกิดความไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากมีการ
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ยา้ยเขา้ ยา้ยออก ของบุคลากรมีบ่อยคร้ัง ท าให้เกิดการก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ของบุคลากรไม่ชดัเจน 
ท าให้ยากต่อการก าหนดเป้าหมาย และการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม  ขอ้เสนอแนะ คือ ควรมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง ครูกับครู ครูกับนักเรียน สถานศึกษากับชุมชน เพื่อให้เกิดการพฒันา
คุณภาพในการจดัการศึกษาเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน      
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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 
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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.  
 
 


