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คําสําคัญ : โปรแกรมประยุกต/ การพัฒนาตนเอง/ ผูบริหารสถานศึกษา 
 ธเนศ  คิดรุงเรือง : การพัฒนาและการประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ : ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ, รศ.ดร.ศิริชัย   
ชินะตังกูร และ ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ.  300 หนา. 
 
 งานวิจัยนี้มีวัถตุประสงค (1) เพ่ือทราบองคประกอบมาตรฐานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เพ่ิมเติมจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2) เพ่ือพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ (3) เพ่ือประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกต
สําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 379 คนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ใชวิธีการสุมแบบมีระบบ (systematic sampling) 
และการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)  เครื่องมือท่ีใช
ในงานวิจัยเปนแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม โปรแกรมประยุกต และแบบประเมิน  สถิติที่ใชคือ ความถี่ รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) การสังเคราะหและการวิเคราะหเชิง
เน้ือหา (content synthesis and analysis) 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. องคประกอบมาตรฐานของผูบริหารที่เพ่ิมเติมจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) 4 องคประกอบ คือ ทักษะการบริหารจากภายในสูการสมานฉันท ทักษะการบริหาร
แบบสมเหตุสมผล การบริหารจัดการแบบรวมกายรวมใจ และการบริหารการใชเทคโนโลยีแบบกาวหนา 
 2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูวิจัยใช
ไมโครซอฟต แอ็กเซส (Microsoft Access) ในการเขียนโปรแกรมประยุกต โดยอิงมาตรฐานของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และที่เพ่ิมเติมจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รวมทั้งส้ิน 9 มาตรฐาน 32 ตัวบงชี้  ผลจากการสาธิต พบวา ใน
ภาพรวม ผูบริหารไดคะแนน รอยละ 72.42 และเมื่อพิจารณาในสวนที่ 1 พบวา ผูบริหารไดคะแนนรอยละ 72.91 ใน
สวนที่ 2 พบวา ผูบริหารไดคะแนนรอยละ 71.93 และเมื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา 
พบวา หลังการพัฒนาผูบริหารมีแนวโนมการพัฒนาที่ดีขึ้น  
 3. การประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง
ในภาพรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารมีความพึงพอใจในการใชโปรแกรมประยุกตอยูในระดับมาก 
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 The purposes of this research were: (1) to investigate the administrators’ standard factors in 
basic education school added from the Office for National Education Standard and Quality Assessment 
(Public Organization), (2) to develop the application software for administrators’ self development in basic 
education school, and (3) to evaluate the application software for administrators’ self development in basic 
education school.  The samples were 379 administrators by systematic sampling and determined sample 
size by the Krejcie’s and Morgan’s table.  The instruments for collecting data were an interview, a 
questionnaire, an application software and an evaluation form.  The statistical analysis were frequencies, 
percentage, mean, standard deviation, factor analysis, content synthesis and content analysis. 
 The results were found that: 
 1. The administrators’ standard factors in basic education school added from the Office for 
National Education Standard and Quality Assessment (Public Organization) were extracted into four 
factors: internal administrative skill for harmony, reasonable administrative skill, participative administration 
and proactive technology in administration. 
 2. The application software development for administrators’ self development in basic 
education school was developed by using Microsoft Access, consisted of 9 standards and 32 indicators 
from the Office for National Education Standard and Quality Assessment (Public Organization) and added  
standards.  The results from demonstration were found that the administrators’ mark gained 72.42% in 
overall, for the first section was 72.91% and the second section was 71.93%.  The comparative result for 
administrators’ self development for the post development was higher gradually. 
 3. The application software evaluation for administrators’ self development in basic education 
school, both in overall and in each aspects were found that the administrators’ satisfaction rated at high 
level. 
 
 
 
 
 
Department of Educational Administration, Graduate School, Silpakorn University     Academic Year 2008 
Students’ signature……………….………… 
Dissertation Advisors’ signature 1.…………………..……2………….………………..3…………………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ฉ

กิตติกรรมประกาศ 
 
 ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีก็เพราะความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ประเสริฐ อินทรรักษ  รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี นิลกรณ  
ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร  และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธาร
ทัศนวงศ ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําสั่งสอน คําแนะนํา และคําปรึกษาชวยเหลือแกไขขอบกพรองตางๆ 
ในการศึกษาวิจัยเปนอยางดีตลอดมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยจากภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช หัวหนาภาควิชา  รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ คงคลาย และ     
รองศาสตราจารย ดร.ชวนชม ชินะตังกูร  รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ คุณารักษ ที่ไดสั่งสอน
พัฒนาทั้งดานความรู แนวคิด และถายทอดประสบการณตางๆ ใหเปนอยางดี  พรอมกับ
ศาสตราจารย     ดร.นงลักษณ วิรัชชัย  ศาสตราจารย    ดร.สุวิมล วองวาณิช  ศาสตราจารย ดร.ศิริ
ชัย กาญจนวสี และอาจารย ดร.อมรวิทย นาครทรรพ คณาจารยภาควิชาวิจัย คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่สั่งสอนศิษยในดานวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ  ขอขอบพระคุณบาทหลวง
เทพรัตน      ปติสันต อธิการเจาคณะแขวงซาเลเซียนแหงประเทศไทย  บาทหลวงสุเทพ ชอนทอง  
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ  บาทหลวงนพพร ยอแซฟ และบาทหลวงประเสริฐ สมงาม 
ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาซาเลเซียน โรงเรียนสารสิทธิ์    พิทยาลัย  ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รวมทั้งผูบริหารโรงเรียนกลุมตัวอยาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง นางเพ็ชร ประทุมสิริ และนายสุระ ประทุมสิริ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานฆองนอย ที่ให
ความชวยเหลือ และความรวมมือเปนอยางดีในการใชและตอบแบบประเมินสําหรับโปรแกรมประยุกต 
และนายสิรวิชญ  ขวัญสิริวิศาล โปรแกรมเมอร ทําใหดุษฎีนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ  
 ขอขอบคุณครูอารีย บุญเฮ๊ียะ  ครูยุพดี แยมทรัพย  ครูวารี คิดรุงเรือง  คุณจารุวรรณ   
เอกปจฉิมศิริ  คุณสวรส คิดรุงเรือง  คุณวิจิตรา คิดรุงเรือง ที่ชวยเหลือในดานการพิมพ การตรวจทาน 
และคําแนะนําที่ดีทุกอยาง  ขอขอบคุณคุณอุดม จําปาศักดิ์  คุณอนันต เตียวตอย และนางรฐา     
เตียวตอย ที่คัดสรรประสบการณ และสิ่งดีๆ ใหกับชีวิตของผูวิจัย 
 คุณประโยชนอันเนื่องมาจากดุษฎีนิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบบูชาแดผูมีพระคุณทุกทาน
ที่ใหการสนับสนุน และความชวยเหลือในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ที่ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย  เพื่อนๆ พ่ีนอง คุณ
พอบุญ แยมทรัพย  คุณแมถนอม  แยมทรัพย และคุณแมเฮียง  คิดรุงเรืองที่คอยเปนกําลังใจแกผูวิจัย
เสมอมา ขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิต 
มีความรู ความสามารถ ความคิด เจตคติ คานิยม และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนสังคมไดอยางมีความสุข สอดคลองกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม  การใหการศึกษาแกประชาชนจึงมีความจําเปนที่จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
ปจจุบันการพัฒนาการศึกษาในแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไดใหความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สําคัญคือ
การใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา การบริหารจัดการในโรงเรียนเปนสําคัญ โดยมีความเชื่อ
วาหากมีการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพก็จะทําใหการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2548ข : 1) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พุทธศักราช 2545 (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2545 : 22) ไดกําหนดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทั้งการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  ดังที่ระบุในหมวด 6 มาตรา 47 วา 
“ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
และมาตรา 48-50 ไดกลาวถึงวิธีการดําเนินการในระบบประกันคุณภาพ (สํานัก
นายกรัฐมนตรี 2542 : 24) 
 ตามที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร (24 พฤษภาคม 2544) ไดลงมติตั้งคณะกรรมา    
ธิการการศึกษาสภาผูแทนราษฎรโดยมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของชาติ แลวรายงานตอสภา 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แตเทาที่ไดมีการดําเนินการหลังจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมีผลบังคับใช ปรากฎวาสถานศึกษาตางๆ ยังมีความสับสน
และมีแนวปฏิบัติที่ไมชัดเจน  คณะกรรมาธิการจึงไดดําเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้เพ่ือให
ทราบปญหาและเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง 
เหมาะสม และใชประโยชนไดตอไป 
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 การกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาเปนแนวคิดที่ดี แตตองระมัดระวังไมให
กลายเปนมาตรฐานเดียว เนื่องจากกระบวนการจัดการศึกษาตอไปจะมีความหลากหลาย มี
การศึกษาที่จัดโดยครอบครัว ชุมชน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ดวย
เหตุนี้ มาตรฐานการศึกษาควรเปนมาตรฐานขั้นต่ํา ที่สถานศึกษาแตละแหงจะตองมี แต
จุดสําคัญที่สุดอยูที่ผลผลิต คือ ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น เกงขึ้น และมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น  สวนที่ เปนปจจัยตัวปอนในดานทรัพยากร กระบวนการ บริหารจัดการและ
กระบวนการเรียนการสอน ถึงแมมีความสําคัญ แตสามารถจัดใหหลากหลายได ซึ่งความ
หลากหลายจะตองคํานึงถึงผูรับการศึกษาเปนสําคัญ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 2546 : 9)  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องคการมหาชน จึงไดปรับปรุงเครื่องมือมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) หลังจากที่ประเมิน
สถานศึกษาตางๆ ในรอบแรก พ.ศ. 2544-2548 มาแลว 

 ปจจุบันเทคโนโลยีและวิชาการตางๆ ของโลกไดเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปอยาง
รวดเร็ว การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตองอาศัยวิทยาการและเทคโนโลยี ทั้งน้ีตอง
อาศัยองคประกอบหลายอยางมาประกอบกัน  องคประกอบที่สําคัญที่สุด คือ ทรัพยากร
มนุษย เพราะมนุษยเปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูแนวทางที่ดีขึ้น  ดังนั้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข จึงจําเปน
อยางยิ่งในการพัฒนาความรูความสามารถ คือ การจัดการศึกษาดวยความตระหนักรวมกัน 
ทั้งภาครัฐ เอกชน พอแม ผูปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษา จึงไดมีการแสวงหาลูทางตางๆ 
ที่จะเอ้ือใหเด็กๆ มีโอกาสไดเรียนรูขั้นพ้ืนฐานอยางเพียงพอและทั่วถึง  ทั้งในสวนที่เปน
โรงเรียนรัฐบาลที่รัฐจัดตั้งขึ้นเอง และโรงเรียนที่ประชาชนหรือชุมชนเปนผูจัดตั้งขึ้น  ตลอดจน
โรงเรียนราษฎรซึ่งเอกชนเปนผูจัดตั้งและดําเนินการ ยอมทําหนาที่อยางเดียวกันคือ การมุง
ใหเด็กมีคุณสมบัติที่ดี มีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่สงบสุขและเปนสมาชิกที่ดี
ของชุมชนและของชาติตอไป 

  
ปญหาของการวิจัย 
 การบริหารการศึกษาในปจจุบัน ผูมีสวนเกี่ยวของหลายฝาย แตบุคคลที่มี
ความสําคัญในสถานศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารจะเปนตัวจักรสําคัญในการ
ทําใหสถานศึกษามีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองอาศัยปจจัยหลายดาน
ของผูบริหารในการบริหารงาน  
 จากการที่หนวยปฏิบัติจะตองไดรับการกระจายอํานาจมอบอํานาจ และมอบหมาย
งานมากขึ้น เพ่ือเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสําเร็จตามเปาหมายและนโยบายของ
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กระทรวงศึกษาธิการนั้น  บุคคลที่เปนตัวจักรสําคัญในการดําเนินการ คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา ซึ่งทําหนาที่รับผิดชอบจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ  การบริหารงาน
ผูบริหารสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จได จําเปนตองมีความพรอมในปจจัยสําคัญของการ
บริหาร 4 ประการ คือ คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) และการจัดการ 
(management) แตยังมีสถานศึกษาที่อยูในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการอีกเปนจํานวน
มาก ที่ยังขาดความพรอมในปจจัยทั้ง 4 ประการ ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาที่ตองบริหารงาน
ภายใตทรัพยากรจํากัดเหลานั้น จึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และเทคนิค
การบริหารตางๆ มากมาย เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษา บรรลุเปาหมายตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ระวีวรรณ (เสวตามร)  โพธิ์วัง 2539 : 1)  จากงานวิจัยของทิพากร  
ชางม่ิง (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไมได
รับรางวัลสถานศึกษาดีเดน พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่ไมไดรับรางวัลสวนใหญใชแบบภาวะ
ผูนําแบบประสิทธิผลต่ํา  
 จากงานวิจัยไดรายงานวาผูบริหารสถานศึกษาไทยสวนใหญสําเร็จการศึกษาเพียง
ระดับปริญญาตรี และมีปญหามากที่สุดในการบริหารงานวิชาการ  ผูบริหารสถานศึกษาใน
ปจจุบันมีความสามารถสูงในการบริหารงานธุรการและการเงิน  แมสถาบันพัฒนาผูบริหาร
การศึกษาจะพยายามจัดหลักสูตรพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเน่ืองแลวก็ตาม  ดู
ประหน่ึงวาสภาพวิกฤติดังกลาวผนวกกับการปฏิรูปการศึกษาที่ มุงกระจายอํานาจสู
สถานศึกษาเปนสถานการณที่ตองการผูบริหารสถานศึกษาในอีกรูปลักษณะหนึ่ง ที่แตกตาง
จากระบบการศึกษาระบบรวมอํานาจ และเปนการบริหารสถานศึกษาตามระบบราชการ ดวย
บริบทที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ และความตองการผูบริหารสถานศึกษาที่แตกตางไปจาก
เดิม ทําใหกระบวนการผลิตและพัฒนาผูบริหารระบบเดิมคงไมสามารถตอบสนองไดอีกตอไป 
(สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และคณะ 2543 : 4-5) และจากงานวิจัยของวาสุกาญจน  บูทอง 
(2544) บุญกวาง  จอมแกว (2546) และ สิ้นศึก  มุงคุณ (2546) พบวาในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน มีปญหาดานนโยบาย บุคลากร และงบประมาณ พรอม
กันน้ียังขาดความเขาใจในการนําขอบกพรองมาปรับปรุงในการบริหารงานตามปกติ และขาด
ความรวมมือของผูเกี่ยวของทั้งหลาย  จากรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูป
การศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปของการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา พบวา มีปญหาดานการปฏิบัติ คือ (1) การประเมินเปนเรื่องใหมสําหรับ
สถานศึกษาและคนไทยสวนใหญกลัวการประเมินและเพราะคิดวาการประเมินเปนการจับผิด 
และใหคุณใหโทษกับสถานศึกษา (2) สถานศึกษาสวนหนึ่งยังมีความตื่นตัวดานการประกัน
คุณภาพไมมากนัก และบางสวนยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองดําเนินการประกันคุณภาพแยก
ออกจากงานปกติ ทําใหมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นและจัดทําเอกสารเปนจํานวนมาก นอกจากนี้
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ยังไมเขาใจวาการประเมินคุณภาพภายนอกที่ประเมินในรูปแบบกัลยาณมิตรของ สมศ. จะ
เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ จึงลังเลที่จะขอรับการประเมินจาก สมศ. 
(3) การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจยังทําไดไมทั่วถึง และ (4) การประเมิน
ภายนอกเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย และสถานศึกษาที่จะตองไดรับการประเมินมี
จํานวนมาก  นอกจากนี้ การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เปนสิ่งที่ตองไดรับการ
ยอมรับจากผูเกี่ยวของ จึงอาจมีขอจํากัดดานทรัพยากรที่จะตองสนับสนุนใหการประกัน
คุณภาพบรรลุเปาหมายอยางแทจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 41) 
และจากการประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 
4 ซึ่งประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
อางทอง ที่พบปญหาดานผูบริหารสถานศึกษา กลาวคือ (1) ผูบริหารขาดการนิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานของครู (2) ผูบริหารขาดการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจ 
และปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง (3) สถานศึกษาขาดระบบกลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน (4) สถานศึกษาไมมีระบบขอมูลขาวสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ตองจัดกระทํา
และทันตอการใชงาน (5) สถานศึกษามีแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เชน หองสมุด และหอง
คอมพิวเตอร ไมเอ้ือตอการสืบคนและเรียนรู (6) สถานศึกษาไมนําภูมิปญญาทองถิ่นมารวม
ในการพัฒนาการศึกษา (7) สถานศึกษาขาดกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนเกิดการใฝรูอยาง
ตอเน่ืองและมีสวนรวมในกิจกรรม (8) สถานศึกษาขาดการจัดกิจกรรมที่บูรณาการเชื่อมโยง
ความรูและทักษะดานตางๆ (9) สถานศึกษาขาดการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
ผูเรียนอยางตอเนื่อง (10) สถานศึกษาขาดสื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เอ้ือตอการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน (11) สถานศึกษาขาดการพัฒนาครูใหมีความรูเรื่องนวัตกรรมการสอนให
ผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหสังเคราะห และมีวิจารณญาณ และ (12) สถานศึกษาขาด
กิจกรรมประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจใหบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็น
ความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน (กระทรวงศึกษาธิการ 2548ข : 50) สวนการประเมิน
ภายนอกในเขตตรวจราชการที่ 5 ประกอบดวยจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
และจังหวัดชัยนาท ปรากฎวา ในดานผูบริหาร พบวาสถานศึกษาสวนใหญไดรับผลการ
ประเมินระดับพอใช คือ มาตรฐานที่ 18สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2548 
: บทคัดยอ)  พรอมกันนี้ ผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ในรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) โรงเรียนที่ไดรับการ
ประเมิน จํานวน 30,010 แหงนั้น ที่ผานมาตรฐานไดเพียง 35% สวนที่เหลือยังไมได
มาตรฐานอีกจํานวน 65% จะเห็นไดวาผูบริหารยังขาดทักษะการบริหารงานวิชาการ ในดาน
หลักสูตรที่เหมาะกับผูเรียนและทองถิ่น และการสงเสริมกิจกรรม และการเรียนการสอนที่เนน
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ผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) 2549 : 1) 
 สรุปไดวาปญหาทางดานคุณภาพมีอยูหลายประการ เชน คุณภาพทางดาน
วิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา คุณภาพของครูผูสอน คุณภาพทางดานการ
จัดการศึกษา แตโดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณภาพทางดานการบริหารการศึกษาของผูบริหาร  จะ
เห็นไดวา ผูบริหารการศึกษาของประเทศไทยยังขาดคุณภาพ  ผูบริหารเปรียบเสมือนเปนตัว
ขับเคลื่อนการศึกษาในยุคใหม ยุคแหงการปฏิรูปการศึกษา และยุคแหงการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร และฐานความรู  ดังที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงใชไอซี
ที (ICT : information and communication technology) เพ่ือพัฒนาการศึกษาในทุกดาน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวยพัฒนาผูบริหาร ครู อาจารย และนักเรียนใหเขาถึงแหลงความรูและ
เรียนรูอยางเทาเทียมกัน การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหฉับไว มีประสิทธิภาพสูงสุด  ไอซีที 
(ICT) และการศึกษาจึงเปนเร่ืองสําคัญระดับประเทศ  การใชไอซีที (ICT) เพ่ือการศึกษาไทย
จึงเปนประเด็นที่สําคัญ ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมมากมายสําหรับผูบริหารไดพัฒนาองคกร และ
เปนการลดตนทุนทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพไดเปนอยางดี (ศิริวรรณ  พูลสมบัติ 2548 
: 1-5) พรอมกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 : 
24)  จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารการศึกษาตองมีความรอบรู และมีความรับผิดชอบเพิ่มมาก
ขึ้น พรอมกับทํางานควบคูไปกับเทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัย  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษา “การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน” เพ่ือเปนการตรวจสอบติดตามความสําเร็จในสถานศึกษาที่มีการจัดกระทําเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพของ สมศ. หรือที่ผานการประกันคุณภาพในระบบไอโซ 9000 (ISO 
9000) หรือในระบบคุณภาพอ่ืนๆ เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ
เพ่ือเปนการขานรับใหสถานศึกษาอื่นๆ จะไดปฏิบัติตามไดอยางมั่นใจ และเทาทันเทคโนโลยี
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมาย ปญหา  
และขอจํากัดตางๆ ที่นําเสนอไวในขางตน ดังนี้  
 1. เพ่ือทราบองคประกอบมาตรฐานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เพ่ิมเติม
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา   
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ขั้นพ้ืนฐาน 
 3. เพ่ือประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามของการวิจัยเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัยที่นําเสนอไวดังนี้  
 1. องคประกอบมาตรฐานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เพ่ิมเติมจาก 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มีอะไรบาง 
 2. โปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปน 
อยางไร 
 3. โปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี 
ความพึงพอใจระดับใด 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 จากเรื่องที่ผูวิจัยตองการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับการพัฒนา
ตนเองของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย 
ประกอบดวยพีดีเอสเอ (PDSA) (PQ Systems Inc. 2004 : 4) คือ การวางแผน (Plan) การ
ปฏิบัติ (Do) การศึกษา (Study) และการปรับปรุงแกไข (Act) ซึ่งมีความคลายคลึงกับวัฎจักร
คุณภาพของเดมมิ่ง (Deming’s Cycle) คือ พีดีซีเอ (PDCA) (Morrison 1998 : 92-95) โดย
คํานึงถึงการบริหารในระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา ดังที่สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษา
และตัวบงชี้ใหม เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่สอง 
(พ.ศ. 2549-2553) ไดแก มาตรฐานการศึกษาของผูเรียน 7 มาตรฐาน ครู 2 มาตรฐาน และ
ผูบริหาร 5 มาตรฐาน และตัวบงชี้ 60 ตัวบงชี้ โดยแบงเปนของผูเรียน 32 ตัวบงชี้ ครู 13 ตัว
บงชี้ และผูบริหาร 15 ตัวบงชี้ ดังรายละเอียดดังนี้ 
 มาตรฐานดานผูเรียน มี 7 มาตรฐาน ไดแก  

 มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
 มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
 มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี  

และกีฬา  
 มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  
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มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  
 มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
 มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู  

และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวม 
กับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 มาตรฐานดานครู มี 2 มาตรฐาน ไดแก  
 มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมี 
ครูเพียงพอ 
 มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี 
ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 มาตรฐานดานผูบริหารมี 5 มาตรฐาน  ไดแก 

 มาตรฐานที่ 10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  
 มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงานอยาง 

เปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน 

ผูเรียนเปนสําคัญ  
 มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อ 
การเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู  

 มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน 
การพัฒนาการศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) 2548 : 6-12) ซึ่งสามารถสรุปไดตามแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ที่มา :   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  มาตรฐานการศึกษา
และตัวบงชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สอง 

ผูเรียน  7 มาตรฐาน 
 
มฐ.1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงค 
มฐ.2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 
มฐ.3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ 
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 
มฐ.4 ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี 
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน   
มฐ.5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร 
มฐ.6 ผูเรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู 
มฐ.7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน 
รักการทํางาน สามารถทํางาน 
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต 
 

32 ตัวบงชี้ 

ผูบริหาร 5 มาตรฐาน 
 
มฐ.10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและ
มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 
มฐ.11 สถานศึกษามีการจัด 
องคกร โครงสรางและการ 
บริหารงานอยางเปนระบบครบ
วงจรใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษา 
มฐ.12 สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมและการเรียนการสอน 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มฐ.13 สถานศึกษามีหลัก 
สูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน 
และทองถ่ิน มีส่ือการเรียน 
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 
มฐ.14 สถานศึกษาสงเสริม 
ความสัมพันธและ 
ความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 
 

15 ตัวบงชี้ 

ครู  2 มาตรฐาน 
 
มฐ.8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู 
ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีเพียงพอ 
มฐ.9 ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
 
 

13 ตัวบงชี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โปรแกรมประยุกตในการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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(พ.ศ. 2549-2553) (กรุงเทพฯ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน), 2548), 6-12. 
 K. Morrison, Management Theories for Educational Change (London: Paul 
Chapman Publishing Ltd., 1998), 92-95. 
 PQ Systems Inc., Software Chartrunner, and Datajogger (Ohio: PQ 
System Inc., 2004), 4. 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํามาตรฐานของผูบริหารในระบบการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา  ดังที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ใหม เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) ในที่นี้ผูวิจัยศึกษาเพียง
ดานผูบริหารดานเดียวเทานั้น โดยมีการศึกษา 2 ลักษณะ คือ การศึกษาจากมาตรฐานดาน
ผูบริหารตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของ สมศ. และการศึกษาจากมาตรฐานผูบริหาร และตัว
บงชี้ที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนกลุม
ตัวอยางทั่วประเทศ ซึ่งไดจากการวิเคราะหองคประกอบจากงานวิจัย ดังแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา :   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน),   
มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน รอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) (กรุงเทพฯ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2548), 6-12. 

มาตรฐานผูบริหารของ สมศ. 
 
มฐ.10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี 
         ความสามารถในการบริหารจัดการ 
มฐ.11 สถานศึกษามีการจัดองคกร  
         โครงสรางและการบริหารงานอยาง 
         เปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมาย   
         การศึกษา 
มฐ.12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ 
         การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน 
         สําคัญ 
มฐ.13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ 
         ผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียน 
         การสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
มฐ.14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและ 
         ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา 
         การศึกษา 
 

15 ตัวบงชี ้

การประกันคุณภาพดานมาตรฐานผูบริหารสถานศึกษา  

โปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานผูบริหารที่เพิ่มเติมจาก สมศ. 
 

มฐ.15………………………………………. 
มฐ.16………………………………………. 
มฐ.17………………………………………. 
มฐ.18………………………………………. 
มฐ.19………………………………………. 
มฐ.20………………………………………. 
 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

……..ตัวบงชี้ 
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ขอตกลงเบื้องตน 
 งานวิจัยน้ีเปนการเขียนและพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือประเมินตนเองของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบแนวความคิดตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. และ
ที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. ซึ่งอาจมีความแตกตางทางดานศักยภาพของผูบริหาร วุฒิการศึกษา วุฒิ
ภาวะ ประสบการณ และระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  พรอมกันนี้ ผูวิจัยไดระบุลําดับ
มาตรฐานตามที่ สมศ. กําหนดไว และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. ดังปรากฎในแผนภูมิที่ 1-2 และใน
บทอ่ืนๆ ตอไป 
 
ขอจํากัดของการวิจัย 
 ในงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือทราบองคประกอบดานมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต และการประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกต ซึ่งตองใชเวลานานในการ
เขียนโปรแกรม จึงมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา และการเปรียบเทียบผลการพัฒนาตนเองของ
ผูบริหารซึ่งยังไมสามารถจัดกระทําไดในระยะงานวิจัยครั้งน้ีได  สืบเน่ืองจากวา โปรแกรม
ประยุกตนี้เปนโปรแกรมการประเมินตนเอง มิใชโปรแกรมชวยในการฝกอบรม หรือพัฒนา
ผูบริหารโดยตรง ซึ่งเปนขอที่แตกตางจากงานวิจัยนี้  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหมีความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะไวที่ใชในการวิจัยนี้ขึ้น 
ดังตอไปน้ี 
 โปรแกรมประยุกต หมายถึง โปรแกรมที่ผูวิจัยเขียน พัฒนา และนํามาใชในการ
จัดเก็บรวบรวม วิเคราะห และประมวลผลขอมูล ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของผูบริหารเพื่อ
ประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบการรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  นอกจากนี้ ยังผนวกกับมาตรฐานผูบริหารอ่ืนๆ ที่
เพ่ิมเติมจาก สมศ. ซึ่งบงบอกถึงความเปนผูบริหารมืออาชีพ 
 การพัฒนาตนเอง หมายถึง ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกภาพที่ดี หรือการวิเคราะหคุณสมบัติออกเปน
พฤติกรรมยอยๆ อันจะยังประโยชนใหแกตนเองในการอยูในสังคมไดอยางสงบสุข มี
ความกาวหนาในการงานอาชีพ และปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการ
บริหารสถานศึกษาแตละแหงทั้งของรัฐและเอกชน ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา ที่ไดรับ
การแตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการบริหารสถานศึกษาในระบบที่จัดประสบการณ
การเรียนการสอน 12 ป กลาวคือตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ
กอนระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 วรรณกรรมที่เก่ียวของกับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยตองการศึกษาเรื่อง “การพัฒนา
และการประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน” ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต การพัฒนาตนเองของผูบริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานผูบริหารสถานศึกษา ระบบคุณภาพที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา และงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
(Application Software Development) 

 
ความหมายของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
 รัชนี กัลยาวินัย และอัจฉรา  ธารอุไรกุล (2545 : 14.1-14.3) ไดกลาวถึง
ความหมายของการพัฒนาโปรแกรม (program development) คือการตรวจดูเอกสารตางๆ ที่
ใชในการเขียนโปรแกรม (reviewing) การออกแบบโปรแกรม (designing) การเขียนรหัส
โปรแกรม (coding) การทดสอบโปรแกรม (testing) และการจัดทําเอกสาร (documenting) 
 สวนกิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  พานิชกุล (2546 : 404-405) ไดกลาวถึง
ความหมายของการพัฒนาโปรแกรม (software development) ไววาเปนการพัฒนาการทํางาน
ภายในตัวโปรแกรมวาในแตละข้ันตอนนั้นมีการประมวลผลอะไรบาง และมีการประมวลอยางไร 
โดยแสดงใหเห็นถึงขอมูลที่นําเขาสูการประมวลผล การตรวจเช็คขอมูล และการสงผลลัพธที่ได
จากขั้นตอนนั้นไปสูข้ันตอนใด  ทั้งนี้เพ่ือใหเห็นโครงรางการทํางานภายในโปรแกรมกอนที่จะมี
การเขียนโปรแกรม โดยมีลักษณะการพัฒนาเปนโมดูลซ่ึงจําลองการออกแบบโปรแกรมดวย
แผนผังโครงสราง (structure chart)  สวนการพัฒนาแบบการประยุกต (application) เปนการ
พัฒนาที่จะใหระบบงานที่ไดพัฒนาไวในขั้นตอนกอนหนานี้ ทํางานอยูบนระบบคอมพิวเตอร
ลักษณะใด โดยการพิจารณาเปรียบเทียบขอดีขอเสียของระบบคอมพิวเตอรตางๆ ที่จะนํา
ระบบงานที่พัฒนาไวไปใชงานบนระบบคอมพิวเตอรแบบนั้นๆ เปนการใชขอมูลรวมกันได  
การพัฒนาระบบจะประสบผลสําเร็จและเปนที่ยอมรับของผูใชไดหรือไมนั้น ไมใชเพียงการ
ไดรับการยอมรับจากผูใชงานในการทดลองใชตนแบบที่สรางข้ึนมาในระหวางข้ันตอนการ
ออกแบบระบบเทานั้น แตยังหมายถึงการสรางเอกสารประกอบการใชงานระบบ การจัด
ฝกอบรมพนักงาน การแกไขและปรับปรุงระบบหลังจากการติดตั้ง จึงจะทําใหทุกสวนที่

13 
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เก่ียวของระบบใหมเกิดการทํางานที่สอดคลองกันและกันไดอยางลงตัวมากที่สุด  ดังนั้น การ
พัฒนาและติดตั้งระบบ (system implementation) เปนขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงระบบ 
ตั้งแตการพัฒนาโปรแกรม (การเขียนโปรแกรม) ไปจนถึงการจัดทําเอกสารและการจัด
หลักสูตรฝกอบรม เร่ิมจากการเสนอแนวทางในการทดสอบโปรแกรม เพ่ือคนหาขอผิดพลาด 
ดําเนินการแกไขใหถูกตองและสมบูรณที่สุดกอนที่นําโปรแกรมนั้นมาติดตั้งเพ่ือใชงานในระบบ 
ซึ่งการติดตั้งระบบนั้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่อาจจะเสี่ยงตอปญหาการตอตาน
การเปลี่ยนแปลงจากผูใชที่คุนเคยกับระบบเกา  ดังนั้นนักวิเคราะหและผูบริหารจึงควรมีการ
วางแผนในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยางรอบคอบ ดวยการเลือกประเภทของการติดตั้งระบบที่
เหมาะสมที่สุด (กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  พานิชกุล 2546  : 421-423) 
 สําหรับกิตติมา  เจริญหิรัญ (2546 : 5-6) ไดใหความหมายโปรแกรมประยุกต 
(application software) วาประกอบดวยรายละเอียดของชุดคําส่ังที่ชวยสนับสนุนผูใชและ
องคกรใหสามารถดําเนินงานไดตามความตองการ โดยชวยใหผูใชสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงานไดมากขึ้น ตัวอยางของโปรแกรมประยุกต ไดแก แผนทําการหรือสเพร็ดชีด 
(spreadsheet) โปรแกรมประมวลผลคํา หรือเวิรดโพรเซสเซอร (word processors) หรือ
ระบบจัดการฐานขอมูล สําหรับบริษัทใหญอาจมีหลายๆ ระบบงาน เชน ระบบเงินเดือน ระบบ
การสั่งสินคา ระบบบัญชีมาชวยในการทํางาน  ถาแผนไอทีพัฒนาขึ้นเอง จะเรียกวา ระบบ
ประยุกตภายในหรืออินเอาสแอพพลิเคชัน (in-house application) หากซื้อโปรแกรมสําเร็จ 
(software package) เชน ระบบควบคุมสินคา ระบบเงินเดือน ที่สามารถประยุกตใชงาน
รวมกันไดจัดเปนระบบงานแนวราบ หรือฮอรริซอนเทลซิสเต็ม (horizontal system) แตหาก
วาจางพัฒนาออกแบบเฉพาะใหตรงตามความตองการของธุรกิจ จัดเปนระบบงานแนวดิ่งหรือ
เวอรทิเคลซิสเต็ม (vertical system) เชน ระบบบริการเชาวิดีโอหรือระบบขายสินคาทาง
อินเทอรเน็ต เปนตน 
 ดังนั้น เราจะเห็นไดวา ความหมายของการพัฒนาโปรแกรมประยุกตนั้นหมายถึง
การเตรียมการ การออกแบบ การเขียนโปรแกรมเปนโมดูล แผนผังโครงสราง การใชรหัสหรือ
ชุดคําส่ัง การประมวลผล และการทํางานของระบบใหมีความสัมพันธกันอยางกลมกลืน เพ่ือ
นําไปสูผลลัพธตามที่ตองการ 
 
ความเปนมาของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในยุคแรกๆ นั้น เราจะพบวาในชวงกลางทศวรรษที่ 
1950 กวา 90% ของการพัฒนาอยูที่การสรางสรรคและประดิษฐคิดคนระบบฮารดแวร 
(hardware) แตในปจจุบัน 90% ของการแขงขันกันในวงการคอมพิวเตอรอยูที่การพัฒนาระบบ
ซอฟตแวร (software) (Juran and Blanton 2000 : 20.1)  เราจะเห็นไดวาราคาของฮารดแวร
ลดลงตามลําดับ  ในขณะที่เงินเดือนของผูออกแบบพัฒนาระบบโปรแกรมกลับขยับตัวสูงข้ึน   
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 เบรนสไตน และยูฮัส (Berstein and Yuhas, อางถึงใน Juran and Blanton 2000 
: 20.4-20.8) ไดกลาวถึงการพัฒนาการของโปรแกรมวาเปนกระบวนการที่เปนทางการเริ่ม
ตั้งแตป ค.ศ. 1960 เปนตนมา ในการประชุมของนาโต (North Atlantic Treaty Organization: 
NATO) ซึ่งเร่ิมเปนการจัดตั้งข้ันตอนดวยระบบเกณฑแบบกวางๆ กลาวคือรูปแบบน้ําตกของ
บารร่ี โบเฮม (Barry Boehm’s waterfall model) เปนการพัฒนาการเชิงเสน (linear 
development) ไดนิยามการออกแบบขอมูล การลงรหัส การทดสอบ จากนั้นเปนการติดตั้ง 
การตรวจสอบความถูกตอง และที่สุดเขาสูการปฏบิัติจริงๆ ในชีวิต (live operation) ซึ่งไหลจาก
ที่สูงลงสูที่ต่ํา และไมสามารถไหลยอนกลับมาในทางตรงกันขามไดอีก  การพัฒนาระบบงาน
ดวยหลักการนี้ เม่ือทําข้ันตอนหนึ่งแลวจะไมสามารถยอนกลับมาที่ข้ันตอนกอนหนาไดอีก ซึ่งจะ
มองเห็นจุดออนของหลักการนี้วา  หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นที่ข้ันตอนกอนหนานี้แลว จะไม
สามารถยอนกลับมาแกไขได  ดังนั้น การพัฒนาระบบงานดวยหลักการนี้ จําเปนตองมีการ
วางแผนที่ดี เพ่ือใหสามารถปองกันการผิดพลาดไดมากที่สุด ซึ่งทําไดยาก ยกเวนวาระบบงาน
นั้นมีรูปแบบการพัฒนาที่ดี และตายตัวอยูแลว (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  พานิชกุล 
2546 : 34-35) จะเห็นไดวาในเวลาตอมา งานออกแบบพัฒนาโปรแกรมเปนงานที่นาตื่นเตน
ทาทาย  แตการที่จะไดผลงานที่นาพอใจไมใชเร่ืองงาย  การพัฒนาระบบงานโปรแกรมไมได
ข้ึนกับจํานวนชิ้นงาน หรือจํานวนผลผลิต หรือจํานวนบรรทัดของโปรแกรมที่เขียนขึ้น  คุณภาพ
และความสําเร็จของระบบงานอยูที่วา ระบบดังกลาวไดรับการยอมรับมากนอยแคไหน ทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามความตองการหรือไม 
 ตอมาไดมีการพัฒนารูปแบบของการปรับแตงน้ําตกได (adapted waterfall) ซึ่งเปน
รูปแบบในการพัฒนาระบบงานที่ปรับปรุงมาจากแบบน้ําตกโดยในแตละข้ันตอนเมื่อดําเนินงาน
อยู สามารถยอนกลับมายังข้ันตอนกอนหนาเพ่ือแกไขขอผิดพลาดหรือสามารถยอนกลับขามขั้น 
โดยไมจําเปนตองเปนขั้นตอนที่ติดกันได  จากนั้นเปนรูปแบบวิวัฒนาการ (evolutionary) มี
แนวความคิดที่เกิดมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการ โดยจะพัฒนาระบบงานจนเสร็จสิ้นในงานแรกกอน  
จากนั้นจึงพิจารณาระบบหรือผลผลิต (product) ที่ไดพัฒนาผานมาถึงขอดีและขอเสียแลว จึง
เร่ิมกระบวนการพัฒนาระบบงานใหมจนไดผลผลิตตอไป มีขอสังเกตวาการพัฒนาผลผลิตใน
ข้ันตางๆ นั้น ไมมีความสัมพันธกันแตอยางใด  รูปแบบตอไปเปนรูปแบบที่เพ่ิมพูนขึ้น 
(incremental) มีลักษณะคลายคลึงกับแบบวิวัฒนาการ แตมีขอแตกตางกันตรงที่ตัวผลผลิต 
เนื่องจากผลผลิตที่เกิดข้ึนในการพัฒนาข้ันแรกนั้นจะยังไมใชผลผลิตที่สมบูรณ  แตเปนผลผลิต
ของสวนแรกเทานั้น จนเมื่อมีการพัฒนาในขั้นตอนที่ 2 จึงไดผลผลิตในสวนที่ 2 เพ่ิมเติมเขาไป 
และจะมีการเพิ่มสวนอื่นๆ เขาไปอีกจนเปนผลผลิตที่สมบูรณในที่สุด  แตอยางไรก็ตาม ยังไม
สามารถแนใจดาผลผลิตที่ไดจากการรวมกันนั้นจะเปนผลผลิตที่สมบูรณ  จนในที่สุดมีการ
พัฒนาแบบวนรอบ (spiral) ที่มีลักษณะดีที่สุดในปจจุบัน (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  
พานิชกุล 2546 : 34-38)  
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 จนกระทั่งในป ค.ศ. 1980 ซอฟตแวรไดพัฒนาระบบทางดานอุตสาหกรรมจนเปนที่
ยอมรับ ใชตนแบบที่ไดรับการปรับปรุงจนมีประสิทธิผลในการวิเคราะหความตองการตางๆ  
จากการทดลองของโบเฮม และคนอื่นๆ (Boehm et al, อางถึงใน Juran and Blanton 2000 : 
20.5) ซึ่งไดสรุปที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียตะวันออกเฉียงใต โดยไดสรางรูปแบบพื้นฐาน 
(prototype) เปนพื้นฐานของรูปแบบตางๆ  จนสามารถควบคุมปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นได  จาก
แนวทางการใชระบบที่ประสบความสําเร็จในป ค.ศ. 1990 และเปนพื้นฐานการนิยมความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการ ไดออกแบบสําหรับผูบริหารในการสลายตัวการบริหารจากเบื้องบนลงสู
การผสมผสานการออกแบบบริหารเบื้องบนนําสูเบื้องลางมารวมกัน 
 การออกแบบและการพัฒนาระบบงานที่ประสบความสําเร็จ จะตองใชทั้งสติปญญา
และความคิดสรางสรรค  ผูออกแบบพัฒนาระบบที่ประสบผลสําเร็จนอกจากจะตองมีความรูใน
เร่ืองของคอมพิวเตอรฮารดแวรและการเขียนโปรแกรมแลว ยังจําเปนที่จะตองมีความรูพ้ืนฐาน
ในศาสตรดานอื่นๆ ดวย  ศาสตรแขนงหนึ่งที่ผูออกแบบจําเปนจะตองใหความสําคัญ คือมนุษย
ศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาจิตวิทยา  เราจะพบวาระบบงานที่ไดรับการยอมรับจากผูใช
ระบบ จะเปนระบบที่ถูกสรางข้ึนโดยไดนําเอาแนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเขามา
ประยุกตใชประกอบกัน ไมวาจะเปนดานความสามารถของมนุษย (ผูใชระบบ) วิธีการตัดสินใจ 
ลักษณะบุคลิกภาพ ประสบการณ และสภาพแวดลอมของผูใชระบบเขามาผสมผสานกับ
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ ศาสตรแขนงดังกลาวนี้มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแตเร่ิมมีธุรกิจการผลิตโปรแกรมประยุกตอยางเปนทางการ (จรณิต  แกวกังวาล 
2540 : 21-22) 
 สรุปไดวา ความเปนมาเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกตนี้ไดเร่ิมขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1960 
เปนตนมา โบเฮม (Boehm) และคณะ ไดรวมกันเขียนโปรแกรมโดยมีเกณฑกวางๆ จากนั้นจึง
พัฒนามากขึ้น โดยมีการออกแบบขอมูล การลงรหัส การทดสอบ การตรวจสอบหลังจากติดตั้ง 
ฯลฯ เปนการควบคุมการบริหารจัดการที่ดีในเรื่องของโปรแกรม และประยุกตใหเขาสูหลายๆ 
พ้ืนที่ และข้ึนกับความเสี่ยงดวยเชนกัน 
 
ประเภทของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต (Application Development) 
 ประเภทของการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสามารถแบงไดเปน 2 แบบคือ (1) การ
พัฒนาระบบแบบเรงดวน (rapid application development : RAD) RAD เปนวิธีการพัฒนา
ระบบ (methodology) วิธีการหนึ่ง ที่รวบรวมเทคนิค (techniques) เครื่องมือ (tools) และ
เทคโนโลยี เพ่ือผสมผสานและประยุกตใชในการสนับสนุนการพัฒนาระบบ ใหสามารถลุลวง
โดยใชเวลานอยที่สุด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความพรอมขององคกรในขณะนั้นไมวาจะเปนเรื่องคาใชจาย 
บุคลากร รวมทั้งความตองการที่แนนอนของผูใชระบบ (กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  
พานิชกุล 2546 : 425-427) 
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 จากแนวคิดในวิธีการแบบ RAD มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการพัฒนาระบบในวงจรการ
พัฒนา สามารถดําเนินการเสร็จสิ้นไดอยางรวดเร็ว จึงทําใหการแบงข้ันตอนในวงจรการพัฒนา
ระบบของแตละวิธีการที่สนับสนุนแนวคิด RAD แตกตางกันออกไปรวมถึงข้ันตอนการพัฒนา
และติดตั้งระบบ (system implementation) ก็จะใชเวลาในการดําเนินงานนอยกวาวิธีการแบบ
น้ําตก (waterfall) ซึ่งเปนวิธีการที่ใชเวลาในการพัฒนาระบบคอนขางนาน เนื่องจากแตละ
ข้ันตอนกอนหนาเสร็จสิ้นแลว อยางไรก็ตามเนื้อหาในที่นี้ ไมไดมีเจตนาชี้นําวาแนวทางใดที่ดี
ที่สุด หรือประสบความสําเร็จมากที่สุด เนื่องจากการพัฒนาระบบในความเปนจริงแลวจะตอง
เลือก ผสมผสานและประยุกตใชเทคนิค เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่มีอยูมากมายเพื่อให
เหมาะสมกับความพรอมขององคกรในขณะนั้น ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดวิธีการ 
(methodology) ตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ 
 ในที่นี้เปนวิธีการตางๆ ในกลุมของการพัฒนาระบบดวยวิธีการแบบ RAD ที่ชวยลด
ระยะเวลาในการพัฒนาลง ได 2 วิธีคือ  

1. การพัฒนาดวยการสรางตัวตนแบบ (Prototype Approach to  
Development) 
 การพัฒนาดวยการสรางตัวตนแบบเปนกระบวนการเพื่อสรางการทํางานบางสวน
หรือทั้งหมดของระบบ ที่เหมือนระบบจริงมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได แตตนแบบนั้น จะยังไม
สมบูรณจนกวาจะไดรับการเพิ่มเติมการทํางานทีละสวนจนครบทุกสวนของระบบ 
 ข้ันตอนการพัฒนาระบบดวยตัวตนแบบ แบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1  การวางแผน (planning) 
 ข้ันตอนที่ 2 วิเคราะห (analysis) 
 ข้ันตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนา (design and implementation)  
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 การออกแบบและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 ข้ันตอนของการพัฒนาระบบบนพื้นฐานของการสรางตัวตนแบบ 
ที่มา : กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  พานิชกุล, การวิเคราะหและออกแบบระบบ,  
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ เคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท จํากัด, 2546), 425. 
 
 

การวางแผน 

การวิเคราะห 

ออกแบบสถาปตยกรรม 

วิเคราะหและออกแบบตัวตนแบบ 

สรางตัวตนแบบ 

ทดสอบและประเมินผลตัวตนแบบ 

พัฒนาเพิ่มเติมจนสมบูรณ 

? 
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 จากแผนภูมิที่ 3 จะเห็นวาข้ันตอนในการพัฒนาระบบจะมีทั้งหมด 3 ข้ันตอนใหญๆ 
คือ การวางแผน (planning) วิเคราะห (analysis) ออกแบบและพัฒนา (design and 
implementation) ซึ่งในข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาจะใชการทําซ้ํา (iterative fashion) 
เพ่ือแกไขและเพิ่มเติมตนแบบใหสมบูรณจนกลายเปนระบบจริงในที่สุด 
 
 2. การพัฒนาดวยวิธีการวนรอบ (Spiral Approach to Development) 
 การพัฒนาดวยว ิธีการวนรอบเปนวิธีการพัฒนาระบบแบบทําซ้ํา (iterative 
development) โดยในการทําซ้ําแตละรอบนั้นอาจจะทําซ้ําในขั้นตอนการวางแผน (planning) 
วิเคราะห (analysis) ออกแบบ (design) และพัฒนา (development) รวมอยูดวย โดยจะ
เร่ิมตนที่การวางแผนการทําซ้ํากอน โดยการทําซ้ําแตละรอบจะทําการสรางตัวตนแบบเพิ่มเติม
จนครบทั้งระบบ ในการสรางตัวตนแบบแตละรอบจะแบงข้ันตอนในการสรางดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1  วางแผนเพื่อทําซ้ํารอบตอไป (plan next iteration) 
ข้ันตอนที่ 2  วิเคราะหและออกแบบ (analysis and design) 
ช้ันตอนที่ 3  ทดสอบและรวมตัวตนแบบ (test and integrate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 ข้ันตอนการพัฒนาระบบดวยวิธีการสรางวนรอบ (spiral) 
ที่มา : กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  พานิชกุล, การวิเคราะหและออกแบบระบบ,  
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ เคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท จํากัด, 2546), 426. 
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 จากแผนภูมิที่ 4 เปนการพัฒนาระบบดวยวิธีการสรางวนรอบ (spiral) เร่ิมตนที่
ข้ันตอนการวางแผน (plan first iteration) เปนขั้นตอนที่จะตองรวบรวมสารสนเทศใหเพียงพอ
ตอการสรางตัวตนแบบใหไดมากที่สุด ศึกษาความเปนไปได สํารวจความตองการของระบบ
กําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา และกําหนดจํานวนรอบในการทําซ้ําตัวตนแบบ หลังจาก
นั้นจึงเร่ิมตนสรางตัวตนแบบรอบที่ 1 ทดสอบและประเมินตนแบบ และวางแผนเพื่อสราง
ตนแบบรอบที่ 2 เพ่ิมเติม ทําเชนนี้ตอไปจนกระทั่งครบทุกสวนงานของระบบ 
 จากวิธีการพัฒนาระบบแบบ RAD ทั้งในรูปแบบของการใชตัวตนแบบและแบบ
วนรอบ (spiral) จะเห็นวาการพัฒนาระบบนั้นจะรวดเร็วกวาวิธีการพัฒนาระบบแบบน้ําตก 
(waterfall) เนื่องจากมีการรวมกิจกรรมบางอยางใหสามารถดําเนินการขนานกันไปไดเขาไว
ดวยกัน จึงทําใหข้ันตอนในการพัฒนาระบบลดนอยลง อีกทั้งยังเลือกใชการสรางตนแบบเพื่อ
จําลองการทํางานของระบบจริงทีละสวนจนกวาจะครบทุกสวน และจะกลายเปนระบบที่สมบูรณ
ในที่สุด 
 
 แบบที่ (2) การพัฒนาระบบดวยเครื่องมือ (tool-based development) เปนการ
พัฒนาระบบที่ใชวิธีการเลือกเคร่ืองมือสนับสนุนการพัฒนาระบบที่ตรงกับความตองการที่สุด 
และจะไมพัฒนาระบบที่มีความตองการที่ยากแกการพัฒนาดวยเครื่องมือ 
 องคกรตางๆ ไมนิยมเลือกใชวิธีการพัฒนาระบบวิธีนี้ เนื่องจากองคกรเองไม
สามารถระบุความตองการที่ยากตอการพัฒนาระบบได ซึ่งในความเปนจริงแลว ระบบงานที่จะ
พัฒนาขึ้นมานั้นก็เพ่ือตอบสนองความตองการในระหวางการทํางาน ดังนั้น วิธีการนี้ถึงแมจะ
พัฒนาระบบไดงายแตไมสามารถตอบสนองความตองการสําหรับระบบใหมไดอยางเต็มที่ 
ข้ันตอนของการพัฒนาระบบวิธีนี้ ดังแผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมิที่ 5 ข้ันตอนการพัฒนาระบบบนพื้นฐานของการเลือกใชเครื่องมือ 
ที่มา : กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  พานิชกุล, การวิเคราะหและออกแบบระบบ,  
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ เคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท จํากัด, 2546), 427. 
 
 

ศึกษาความเปนไปไดและสํารวจระบบ 
(Feasibility Study and System Investigation) 

วิเคราะห (Analysis) 

รวบรวมขอมูล 

กําหนดความตองการของระบบ 

ลําดับความสําคัญของความ
ตองการ 

กําหนดและประเมินทางเลือก 

ทบทวนเครื่องมือท่ีเลือกกับ
ตนทุนที่ใช 

สํารวจเครื่องมือและความ
สอดคลองกับความตองการ 

เลือกเครื่องมือและจํากัดความ
ตองการ 

ออกแบบและพัฒนา 
(Design and Implementation) 
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 จากแผนภูมิที่ 5 จะเห็นวา การพัฒนาระบบดวยวิธีการนี้จะทําไดอยางรวดเร็ว แตมี
ขอเสียคือ งบประมาณที่กําหนดไวอาจบานปลายได และองคกรจะไมพอใจกับวิธีการนี้
เทาที่ควร เนื่องจากไมสามารถพัฒนางานตามความตองการทั้งหมดได 
 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ประเภทของการพัฒนาโปรแกรมประยุกตนั้น สามารถแบงออก
ไดเปน 2 แบบ คือ แบบเรงดวน (RAD) และแบบการใชเครื่องมือ (TBD)  แบบแรกนั้นเปน
วิธีการพัฒนาระบบที่รวมรวมเทคนิค เครื่องมือ และเทคโนโลยี เพ่ือผสมผสานและประยุกตใช 
และแบบที่สอง เปนการพัฒนาระบบที่ใชเครื่องมือตรงกับความตองการมากที่สุด 
 
วงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต (The Life Cycle of Software) 
 เบรนสไตน และยูฮัส (Berstein and Yuhas, อางถึงใน Juran and Blanton 2000 
: 20.8-20.12) ไดกลาววาโปรแกรมมีจุดเริ่มตน มีชีวิต และมีการทดแทน  แทจริงแลววงจรชีวิต
ของโปรแกรมมีแนวทางอยูหลากหลายแตกตางกัน  สําหรับรูปแบบวนรอบ (spiral model) 
ของโบเฮม (Boehm’s) เปนรูปแบบที่ยอมรับกัน ส่ิงที่ตองมีคือ การวิเคราะหความตองการ
จําเปน (requirements analysis) การออกแบบเบื้องตน (preliminary design) การออกแบบ
ในรายละเอียด (detailed design) การลงรหัส (coding) การทดสอบ (testing) การติดตั้ง 
(installation) และการบํารุงรักษา (maintenance) สําหรับ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  
พานิชกุล (2546 : 37) ไดกลาวถึงการพัฒนาวงจรระบบแบบวนรอบ (spiral) วามีลักษณะเปน
วงจรวิเคราะห – ออกแบบ – พัฒนา – ทดสอบ (analysis – design – implementation – 
testing) และจะวนกลับมา ในแนวทางเดิม เชนนี้เร่ือยไป จนกระทั่งไดผลผลิตที่สมบูรณ  การ
พัฒนาระบบงานดวยวงจรพัฒนารูปแบบนี้มีความยืดหยุนมากที่สุด  เนื่องจากการทํางานใน 1 
วงรอบนั้น จําเปนตองไดผลผลิตที่แนนอน และการทําวิเคราะห – ออกแบบ – พัฒนา – และ
การทดสอบ ในแตละวงรอบนั้นจะสั้นหรือยาวเทาใดก็ได และถาหากไมมีความจําเปนใดๆ บาง
ข้ันตอนอาจจะถูกขามไปก็ได (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  พานิชกุล 2546 : 37) แต
สําหรับทางวิศวกรรมศาสตรนั้น ตัดยอยระบบในสวนของกรอบความคิด (conceptual) การ
ปฏิบัติการ (functional) และชางเทคนิค (technical) ของการปฏิบัติการเพื่อลดความซับซอน 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดูแล  การวิเคราะหระบบนั้นเกี่ยวเนื่องกับแหลงวงจรชีวิต
ซึ่งประกอบดวยความจริง 2 ประการคือ (1) ก่ึงหนึ่งนั้นเปนแหลงพัฒนาการ เพ่ือใชในการ
ทดสอบ (testing) และ (2) ประมาณ 70% ของทรัพยากรทั้งหมดในตัวโปรแกรมนั้นใชเพ่ือการ
บํารุงรักษา (maintenance)  เพราะฉะนั้น คุณภาพในการทํางานจึงเปนหัวใจของการทํางาน
โครงการ กอนที่จะผลิต งบประมาณ ตารางเวลา เพราะวาทุกส่ิงทุกอยางจะลื่นไหลจากคุณภาพ
งานตรงนี้เอง 
 ในปจจุบันวงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต หรือวงจรการพัฒนาระบบ (systems 
development life cycle : SDLC) นั้นเปนเทคนิคของการวิเคราะหระบบเชิงโครงสราง  ทั้งนี้
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เพ่ือเตรียมการวางแผนและจัดกระบวนการในการพัฒนาระบบอยางมีข้ันตอน โดยแบง
ออกเปน 5 ระยะ คือ (1) การวางแผนระบบ (systems planning) หรือความตองการระบบ 
(system request) เปนการอธิบายถึงปญหาหรือความตองการในการเปลี่ยนแปลงระบบ
สารสนเทศหรือวิธีการประมวลผลทางธุรกิจ โดยมีจุดมุงหมาย คือ การกําหนดคุณสมบัติและ
ขอบเขตของโอกาสทางธุรกิจหรือปญหาอยางชัดเจน ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญเพราะจะมีผลกระทบ
ตอเนื่องกับกระบวนการพัฒนาระบบตอไปทั้งหมด (2) การวิเคราะหระบบ (systems 
analysis) มีจุดมุงหมาย คือ ความเขาใจความตองการธุรกิจและการสรางแบบจําลองเชิงตรรกะ
ของระบบใหม ข้ันแรกคือ การกําหนดรูปแบบความตองการ ใหคําจํากัดความและบรรยายถึง
การประมวลธุรกิจ การกําหนดรูปแบบความตองการจะเกี่ยวเนื่องกับการสังเกตการณในระยะ
ของการวางแผนระบบ และเก่ียวของกับเทคนิคในการคนหาความจริงหลายอยาง ข้ันตอนตอไป
คือการสรางแบบจําลองขอมูล แบบจําลองการประมวลผล และแบบจําลองวัตถุ และผลผลิต
ข้ันตอนสุดทาย คือ การจัดเอกสารความตองการระบบที่อธิบายถึงวิธีการจัดการและความ
ตองการผูใช การวางแผนสําหรับทางเลือกอ่ืน งบประมาณ และขอเสนอแนะ (3) การออกแบบ
ระบบ (system design) เปนการสรางแบบพิมพเขียวของระบบใหมตามความตองการเอกสาร
ความตองการระบบ  ทั้งนี้ไมวาจะเปนการพัฒนาข้ึนมาเองหรือการสั่งซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปก็
ตาม โดยในระหวางการออกแบบระบบนี้ จะตองกําหนดสิ่งที่จําเปน เชน อินพุท เอาทพุท สวน
ตอประสานผูใช และการประมวลผล เพ่ือประกันความนาเช่ือถือ ความถูกตองแมนยํา การ
บํารุงรักษาได และความปลอดภัยของระบบ (4) การทําใหระบบเกิดผล (system implement) 
ระบบงานใหมจะถูกสรางข้ึน ไมวาผูพัฒนาจะใชการวิเคราะหเชิงโครงสรางหรือเชิงวัตถุก็ตาม 
ข้ันตอนจะเหมือนกันคือ การเขียนโปรแกรม การทําการทดสอบ การจัดทําเอกสาร และการนํา
ระบบลงติดตั้งเพ่ือใชงานจริง หากซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป นักวิเคราะหระบบ จะตองเตรียมการ
ดัดแปลงในสิ่งที่จําเปน และพิจารณาโครงแบบ (configuration) ที่ตางกัน คือ ตองการสงมอบ
ระบบงานสารสนเทศที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณพรอมเอกสารระบบงาน และ (5) 
การปฏิบัติงานและสนับสนุนระบบ (systems operation and support) บุคลากรดานไอทีตอง
ทําหนาที่ดูแลรักษาและเสริมสรางระบบ คือ การแกไขขอผิดพลาดและการปรับเปลี่ยนแปลง
ตามสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคคือ การคืนผลของการลงทุนทางไอทีใหมากที่สุด ระบบที่
ออกแบบเปนอยางดีจะมีความเชื่อถือได สามารถบํารุงรักษาได และสามารปรับขนาดตามความ
เหมาะสมได (กิตติมา  เจริญหิรัญ 2546 : 18-22) 
 การพัฒนาระบบโดยใชวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ
พนิดา  พานิชกุล (2546 : 46-50) ไดใชวิธีการ (methodology) แบบการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบเชิงโครงสราง (structured system analysis and design : SSADM) เพ่ือการ
พัฒนาระบบในวงจรแบบน้ําตกที่ปรับปรุง (adapted waterfall) โดยแบงข้ันตอนในการพัฒนา
ระบบออกเปน 7 ข้ันตอน คือ (1) การคนหาและเลือกสรรโครงการ (project identification 
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and selection) เปนขั้นตอนที่อธิบายถึงการคนหาโครงการของระบบงานที่ตองการพัฒนา และ
พิจารณาเลือกโครงการที่จะทําใหองคกรไดรับผลตอบแทนมากที่สุด (2) การเริ่มตนวางแผน
โครงการ (project initiating and planning) เปนขั้นตอนที่รวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมเพื่อเร่ิมตน
จัดทําโครงการที่ไดรับอนุมัติ โดยเริ่มจากการจัดตั้งทีมงาน เพ่ือเตรียมการดําเนินงาน จากนั้น
ทีมงานดังกลาวรวมกันคนหา สรางแนวทาง และเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดในการนําระบบใหมมา
ใชงาน เม่ือไดทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดแลว ทีมงานจึงเร่ิมวางแผนดําเนินงานโครงการ 
โดยศึกษาความเปนไปได กําหนดระยะเวลาดําเนินงานแตละข้ันตอนและกิจกรรม เพ่ือนําเสนอ
ตอผูบริหารพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการในขั้นตอนตอไป (3) การวิเคราะหระบบ (system 
analysis) เปนขั้นตอนการดําเนินงานของระบบเดิมเพื่อหาปญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมความ
ตองการในระบบใหมจากผูใชระบบแลว นําความตองการเหลานั้นมาศึกษาและวิเคราะหเพ่ือ
แกปญหาดังกลาว ดวยการใชแบบจําลองตางๆ ชวยในการวิเคราะห (4) การออกแบบเชิง
ตรรกะ (logical design) เปนขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการทํางานของระบบ โดยการ
ออกแบบในเชิงตรรกะนี้ยังไมไดมีการระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ 
 ขอแนะนําในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ (1) ดําเนินตามแผนของการพัฒนา 
(2) ตองม่ันใจวาผูใชไดมีสวนรวมนกระบวนการพัฒนาระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงของ
การกําหนดและสรางแบบจําลองความตองการระบบ โดยแบบจําลองและตนแบบจะชวยใหคุณ
เขาใจความตองการของผูใชไดอยางถูกตองและชวยใหพัฒนาระบบไดดีข้ึน (3) กําหนดหลัก
ไมลเปนระยะในการทบทวนโครงการและการประเมินคา เพ่ือใหผูจัดการและนักพัฒนาระบบ 
พิจารณาตัดสินใจวาโครงการจะดําเนินการตอไปหรือยอนกลับไปทบทวนในขั้นตอนที่ผานมา 
หรือจะยุติโครงการ (4) กําหนดจุดตรวจเปนชวงๆ ระหวางหลักไมลที่สําคัญ เพ่ือใหแนใจวา
โครงการไดดําเนินไปตามตารางที่กําหนด (5) กรอบแผนงานตองยืดหยุนได เนื่องจากการ
พัฒนาระบบงานเปนกระบวนการไมหยุดนิ่ง และชวงเวลามักจะเหลื่อมล้ํากันอยู ระหวางชวง
ระยะของการวางแผน การวิเคราะห การออกแบบ และการทําใหระบบเกิดผล และ (6) ให
ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายและผลประโยชนที่จะไดรับอยางเที่ยงตรงและเชื่อถือได อีกทั้งตอง
พยายามหลีกเล่ียงการบานปลายของโครงการ หากโครงการขยายออกไป จะทําใหคาใชจาย
สูงข้ึนเปนลําดับ (กิตติมา  เจริญหิรัญ 2546 : 21-22) 
 สรุปไดวาวงจรชีวิตของซอฟตแวรนั้น โบเฮม (Boehm) กลาววา ตองมีการออกแบบ 
ลงรายละเอียด ลงรหัสการทดสอบ การติดตั้ง และการบํารุงรักษา แตในปจจุบันไดมีการตัด
ความซับซอนออกไป คงเหลือแตองคประกอบหลัก 2 ประการคือ แหลงการพัฒนา และการ
บํารุงรักษาโปรแกรมประยุกตเปนสวนใหญ 
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หลักการออกแบบชุดคําสั่ง (Software Design Principles) 
 การออกแบบชุดคําส่ังเปนขั้นตอนสวนระยะตนของการพัฒนาระบบขอมูล  นัก
ออกแบบมีจุดมุงหมายเพื่อหากระบวนการ (process) สรางชุดคําส่ังที่สามารถดําเนินการไดผล
ตามที่ผูใชตองการ เปนกระบวนการในการเขียนคําส่ังโปรแกรมที่เปนสิ่งนําเสนอรูปแบบ
โปรแกรมที่ไดออกแบบไว ซึ่งในระบบใหญๆ มีการแบงโปรแกรมออกเปนโปรแกรมยอย 
(module) เพ่ือใหทีมเขียนโปรแกรมเขียนรหัส (coding) โดยจะตองศึกษาถึงลักษณะของ
โปรแกรมที่ใชเพ่ือเขียนรหัสไดถูกตอง อีกทั้งเลือกใชภาษาใหสอดคลองกับงาน (รัชนี กัลยา-
วินัย และอัจฉรา  ธารอุไรกุล 2545 : 14.2)   กระบวนการออกแบบจึงอาจมีไดหลายแบบ
หลายวิธีการที่ใหผลสรางชุดคําส่ังที่ตองการได  นักออกแบบจึงตองจัดทํากระบวนการสราง
ชุดคําส่ังอยางมีประสิทธิภาพ และใหมีประสิทธิผลตามที่ผูใชตองการ  การออกแบบอาจแบง
ออกเปนขั้นตอนยอยได 4 ข้ันตอนคือ (1) การออกแบบขั้นตอนเบื้องตน (preliminary 
design) หนาที่สําคัญของผูออกแบบคือ แสวงหาแนวทางในการพัฒนาชุดคําส่ัง เพ่ือใหไดผล
ตามความตองการของผูใช  ดังนั้นจึงแยกขั้นตอนการออกแบบไดเปนสองสวนที่สัมพันธกัน คือ 
สวนแรกเปนการออกแบบเชิงแนวคิด (conceptual design) คํานึงถึงหนาที่และองคประกอบ
ของชุดคําส่ังวาจะตองทําอะไรบาง ตองไดผลลัพธอะไรบางที่ตรงตามความตองการของผูใช  
หลังจากนั้นจึงมีแนวคิดการออกแบบเชิงเทคนิค (technical design) คํานึงวาจะทําชุดคําส่ังได
อยางไร โดยนึกถึงเทคนิคที่ตองใชมีขอกําหนดทางเทคนิคอยางไรบาง (2) การออกแบบ
ข้ันตอนรายละเอียด (detailed design) เปนการลงในรายละเอียดในระดับกิจกรรมและระดับ
ขอมูล เพ่ือกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับการลงรหัสคําส่ัง เปนโปรแกรมใหแนวทางวิธีการ
สรางและผลของกิจกรรมในแตละสวน ซึ่งจะเนนมากในเรื่องเก่ียวกับขอมูลและโครงสรางของ
ขอมูล การจัด การสราง การบํารุงรักษาแฟมขอมูล แนวทางการเขียนคําส่ัง การสรางโปรแกรม 
การรวมโปรแกรมเขาเปนระบบ การกําหนดมาตรฐานการเขียนคําส่ัง ฯลฯ (3) การลงรหัส 
(coding) เม่ือการออกแบบขั้นตอนรายละเอียดเสร็จแลว จะแจกจายใหนักเขียนโปรแกรม
ดําเนินการเขียนคําส่ังตามขอกําหนดคุณสมบัติของโปรแกรม คือ ถอดแบบที่ออกไวในลักษณะ
ที่เครื่องคอมพิวเตอรอานแลวเขาใจ ใหเครื่องดําเนินการตามคําส่ังเพ่ือใหผลตามที่ตองการ  
การลงรหัสอาจใชภาษาของแตละโปรแกรมแตกตางกันได  ทั้งนี้เพราะแตละภาษามี
ความสามารถแตกตางกัน เชน โคบอล ถนัดลักษณะงานธุรกิจที่มีการคํานวณนอย  ฟอรแทรน
เหมาะกับงานวิทยาศาสตรและการวิจัยที่มีการคํานวณมาก การปลอยใหลงรหัสดวยภาษาที่
ตางกันอาจเกิดความสับสนได จึงตองควบคุมผูลงรหัสใหใชมาตรฐานคุณลักษณะของแตละ
โปรแกรมที่ผูออกแบบกําหนดไวอยางเครงครัด  สําหรับ กิติมา  เจริญหิรัญ (2546 : 151-
152) ไดแนะนําการพัฒนารหัสคําส่ัง คือ รักษารหัสใหรัดกุม อยาสรางใหยาวเกินความจําเปน  
คํานึงถึงการขยายตัวในอนาคต แบบขอรหัสตองพรอมสําหรับเติบโต  รักษารหัสใหคงทน  
ออกแบบรหัสใหไมซ้ํากัน ใหรหัสส่ือถึงจุดประสงคและความหมายที่ชัดเจน  ใชรหัสที่สามารถ
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แยกแยะได  หลีกเล่ียงรหัสที่ทําสับสน ไมควรกําหนดรหัสที่บางสวนเปนตัวอักษร  สรางรหัสที่มี
ความหมาย รหัสตองจํางาย มีประโยชนสําหรับผูใช สะดวกในการใช งายในการเขารหัสและ
แปลความหมาย  ใชรหัสรหัสหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงคเดียว อยาใชรหัสเดียวเพื่อกําหนด
คุณลักษณะประจําตัว 2 ประเภทหรือมากกวา ซึ่งไมมีความเกี่ยวของกัน และรักษารหัสไมใหมี
การเปลี่ยนแปลง (4) การทดสอบและการประเมิน (testing & evaluation) การพัฒนาชุดคําส่ัง
ตองมีการทบทวน การติดตาม และการประเมินผลเปนระยะอยูตลอดเวลา  ทั้งนี้เพ่ือใหการ
พัฒนาชุดคําส่ังเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ดังนั้นจุดการตรวจวัดจึงใชวัตถุประสงคและ
เปาหมายเปนหลัก (วิชิต  ปุณวัตร 2535 : 77-82) สวน รัชนี กัลยาวินัย และอัจฉรา  ธารอุไรกุล 
(2545 : 14.2-14.3) กลาวถึงการทดสอบโปรแกรมวา โปรแกรมเมอรจะตองมีการทดสอบ
โปรแกรมเพื่อใหแนใจวาเปนการทํางานถูกตอง กอนที่จะนํามาใชกับขอมูลจริง โดยถาหาก
โปรแกรมนั้นตองมีการแปล (compile)  ถาเขียนคําส่ังผิดเครื่องจะแสดงขอผิดพลาดที่เกิดจาก
การผิดกฎเกณฑของภาษา (syntax errors) ออกมา ข้ันตอไป โปรแกรมเมอรอาจตรวจสอบ
ลอจิกของโปรแกรม (desk checking) เพ่ือแกไขขอผิดพลาดทางแนวความคิด (logic error) 
แลวใหนําโปรแกรมมาทดสอบโดยใสขอมูลทดสอบ ทําการทดสอบไปทีละโปรแกรม (unit 
testing) เพ่ือลดขอผิดพลาดในขณะประมวลผล (execution errors) ซึ่งเปนขอผิดพลาดที่เปน
เหตุใหโปรแกรมหยุดทํางานอยางไมปกติ ขอมูลที่ใชควรมีทั้งขอมูลที่ถูกและท่ีผิด เพ่ือดูการ
ทํางานของโปรแกรม  
 สําหรับกิติมา  เจริญหิรัญ (2546 : 148-153) ไดกลาวถึงการออกแบบคําส่ังหรือ
การใชรหัสคําส่ังไววา รหัส (code) เปนกลุมของตัวอักษรหรือหมายเลข ซึ่งเปนตัวแทนของ
สวนประกอบขอมูล รหัสสามารถใชในสวนของผลลัพธ การรับเขาและรูปแบบขอมูล เพ่ือทําให
ส่ิงตางๆ เหลานี้งายขึ้นในระหวางที่ออกแบบระบบ ควรทบทวนรหัสที่มีใชอยูและพัฒนารหัส
ใหมเพ่ือใชในการเก็บและการนําขอมูลเขาสูระบบอยางมีประสิทธิภาพ  รหัสตางๆ มีประโยชน
อยางมากมาย เพราะรหัสจะสั้นกวาขอมูลที่ใชแทนความหมาย ทําใหประหยัดพื้นที่ในการ
จัดเก็บ ลดเวลาในการเปลี่ยนขอมูล และลดเวลาในการปอนขอมูลเขาระบบ  ดังนั้น วิธีการ
เขารหัสตองไดรับการยอมรับจากผูใช  ถาหากมีแผนการที่จะใชรหัสใหมหรือเปล่ียนรหัสที่ใชอยู 
ควรจะสอบถามความคิดเห็นจากผูใชกอน ดังประเภทของรหัสที่ใชมีอยู 8 ประการ คือ (1) 
รหัสเรียงลําดับ (sequence codes) คือ รหัสที่ใชตัวเลขหรือตัวอักษรที่เรียงตามลําดับ  รหัส
ประเภทนี้เปนการแสดงถึงลําดับในการกรอกขอมูลเขาสูระบบ (2)  รหัสเรียงลําดับแบบบล็อก 
(block sequence codes) คือ การใชกลุมของตัวเลขสําหรับแยกประเภทตางๆ (3) 
รหัสตัวอักษร (alphabetic codes) ใชกลุมตัวอักษรไมเหมือนกันกับรายการที่ตางกัน ลักษณะ
การแบงกลุมอาจแบงเปนประเภท ตัวอักษรยอ หรือรหัสที่งายตอการจดจํา ซึ่งเรียกวา รหัสชวย
จํา (mnemonic code) แบงเปนรหัสกลุม (category codes) และรหัสตัวยอ (abbreviation 
codes) (4) รหัสตามความหมาย (significant digit codes) การทําใหรายการตางกัน โดยการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 27

ใชชุดของกลุมยอยของเลขโดด (5) รหัสตามกําเนิด (derivation codes) ประกอบดวยขอมูลซ่ึง
มาจากคุณลักษณะประจําตัวที่แตกตางกันหรือนําคุณสมบัติมาสรางเปนรหัส (6) รหัสเขารหัส 
(cipher codes) คือ การใชคําหลักในการเขารหัส (7) รหัสการกระทํา (action codes) เปน
รหัสที่แสดงการกระทํากับรายการที่เก่ียวของ และ (8) รหัสตรวจสอบตนเอง (self-checking 
codes) ใชในการตรวจสอบ เพ่ือทําใหชัดเจนของการมีอยูของรหัสตัวเลข 
 สรุปไดวา หลักการออกแบบชุดคําส่ังนั้น ส่ิงสําคัญคือกระบวนการ หรือชุดคําส่ัง ซึ่ง 
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ (1) การออกแบบขั้นตอนเบื้องตนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใช (2) การออกแบบรายละเอียด รวมถึงกิจกรรมและขอมูล (3)  การลงรหัส เปนการ
กําหนดคุณสมบัติของโปรแกรม และ (4) การทดสอบและการประเมิน ซึ่งมีการกระทําเปน
ระยะๆ 
 
การตรวจสอบความถูกตองของระบบ 
 กระบวนการตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของระบบงานที่เรียกเปนภาษา 
อังกฤษวา กระบวนการพิสูจนความถูกตองและการมีเหตุผล (verification & validation : V&V) 
ไมไดเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งในการผลิตระบบงานแลวเสร็จสิ้นในทันทีที่ระบบงานถูกสงตอไปยัง
ผูใชระบบงาน  หากแตกระบวนการพิสูจนความถูกตองและการมีเหตุผลเปนกระบวนการที่ตอง
เกิดข้ึนอยางตอเนื่องในตลอดชวงระยะเวลาพัฒนาระบบจนถึงการติดตั้งและใชระบบ  การ
พิสูจนความถูกตอง (verification) เปนการตรวจสอบและประเมินวา โปรแกรมหรือระบบงานที่
เราไดสรางข้ึนมานั้นตรงตามขอกําหนดที่ตกลงกันหรือไม  ในขณะที่ การมีเหตุผล (validation) 
เปนการตรวจสอบวา โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานั้นตรงกับความคาดหวังของผูจัดการหรือผูใช
ระบบงานนั้นหรือไม เพ่ือที่จะตอบคําถามดังกลาว  ผูออกแบบระบบจึงจําเปนตองทําการ
ทดสอบระบบ 2 ประการคือ (1) การทดสอบเชิงสถิติ (statistical testing) เปนการทดสอบเพื่อ
ประเมินผลความถี่ของการใชงานในสวนตางๆ ของระบบ และยังเปนการประเมินความเชื่อถือ
ได (reliability) ของระบบอีกดวย (2) การทดสอบขอบกพรอง (defect testing) เปนการ
ทดสอบเพื่อตรวจสอบวาระบบมีขอบกพรองผิดพลาดที่จุดใดบาง (จรณิต  แกวกังวาล 2540 : 
397-398)  สวน รัชนี กัลยาวินัย และอัจฉรา  ธารอุไรกุล (2545 : 14.17) กลาววา การ
ตรวจสอบความถูกตอง (verification) มีจุดประสงคเพ่ือคนหาขอผิดพลาด ซึ่งกระทําโดยการ
ประมวลผลโปรแกรม  การมีเหตุผลหรือการแกไข (validation) หมายถึงขบวนการของการใช
โปรแกรมในสภาวะเปนจริงเพ่ือคนหาขอผิดพลาด  เมื่อระบบในลักษณะการคาถูกพัฒนาข้ึน
ดวยความตั้งใจอยางแนวแนในการกระจายความรับผิดชอบไปยังผูจําหนายหรือฝายการตลาด 
หรือหนวยงานในบริษัทเดียวกัน ซึ่งบางครั้งเรียกวาการทดสอบอัลฟา (alpha testing) 
ประกอบดวย 4 ประการ คือ (1) การทดสอบการกูระบบ (recovery testing) เปนการทดสอบ
การกูระบบ หากเกิดกรณีที่ระบบลม เพ่ือทดสอบวาระบบมีประสิทธิภาพในการกูขอมูลและ
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ดําเนินการตอไปไดนาพอใจหรือไม (2) การทดสอบความปลอดภัย (security testing) เปน
การทดสอบความปลอดภัยของระบบ วามีเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเปนที่
นาพึงพอใจหรือไมจากสถานการณการลักลอบเรียกใชขอมูล (3) การทดสอบการทํางานของ
ระบบภายใตความกดดัน (stress testing) เปนการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ภายใตความกดดัน เชน จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผูใชปอนขอมูลไมครบทุกรายการ (field) หรือจะ
เกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการเขาถึงขอมูลในเวลาเดียวกันจากผูใชหลายคน เปนตน และ (4) การ
ทดสอบการทํางานของระบบภายใตการปฏิบัติงาน (performance testing) เปนการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบภายใตสภาพแวดลอมของคอมพิวเตอร เชน ภายใต
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน ภายใตระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่แตกตางกันวา
ระบบมีเวลาโตตอบ (response time) มากนอยเพียงใด  ผลตอบสนองจากการทําการแกไขทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมที่เกิดขอผิดพลาดบางสวนที่ไมครอบคลุม  เม่ือกลุมผูใช
บางกลุมถูกเลือกเขาใชในงานจริง  หลังจากนั้นเกิดการทดสอบเบตา (beta testing) ซึ่งจะใชใน
ระบบที่ทํางานวันตอวัน เปนการทดสอบความสมบูรณของระบบโดยผูใช และใชขอมูลจริงใน
การทดสอบและภายใตสถานการณที่เกิดขึ้นจริง (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  พานิชกุล 
(2546 : 433)  
 สวนกิติมา  เจริญหิรัญ (2546 : 174-175) ไดแนะนําวิธีการตรวจสอบขอมูลที่
สมเหตุสมผลไวดังนี้ (1) การตรวจสอบแบบเรียงลําดับ (sequence checks) ใชในกรณีที่
ขอมูลเปนแบบเรียงลําดับ (2) การตรวจสอบแบบคงอยู (existence checks) นํามาใชในกรณี
ที่เปนรายการขอมูลบังคับ (3) การตรวจสอบประเภทขอมูล (data type checks) ทดสอบให
แนใจวาขอมูลนั้นตรงตามประเภทขอมูลที่ตองการ  ซึ่งกิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  พานิช
กุล (2546 : 79) ไดกลาววาจําเปนตองตรวจสอบขอมูลการทํางานของโปรแกรมที่ตองการจาก
ผูขายหลายรายเพื่อเปรียบเทียบขอมูลการทํางานของโปรแกรมเหลานั้นใหตรงกับความตองการ
ของระบบมากที่สุด โดยอาจรวบรวมขอมูลจากเอกสารหรือคูมือประกอบการใชงานของ
โปรแกรม หรือการติดตอกับผูขายโดยตรงเพื่อสอบถามขอมูลนี้โดยเฉพาะ หรืออาจศึกษาจาก
นิตยสารโปรแกรมตามทองตลาดที่เปนที่นิยมกันก็ได (4) การตรวจสอบแบบชวง (range 
checks) ทดสอบขอม ูลเพ่ือตรวจสอบวาอยูในระหวางคาต่ําสุดและคาสูงสุดที่กําหนดให (5) 
การตรวจสอบแบบสมเหตุสมผล (reasonableness checks) ระบุคาที่เปนคําถาม แตไม
จําเปนตองเปนคาที่ผิด (6) การตรวจสอบแบบถูกตอง (validity checks) ใชในการปอนขอมูล
ที่มีคาแนนอน (7) การตรวจสอบแบบประสม (combination checks) ใชกับสองฟลดหรือ
มากกวา เพ่ือใหแนใจวามีเหตุผลเมื่อนํามาพิจารณารวมกัน ซึ่งแตละฟลดอาจผานการ
ตรวจสอบแบบถูกตองมาแลวก็ตาม แตเม่ือนํามาพิจารณาคาของฟลดทั้งหมดรวมกันอาจพบวา
ไมถูกตองหรือไมสมเหตุสมผล และ (8) การควบคุมแบบประสม (combination checks) ใช
กับงานการปอนขอมูลเพ่ือตรวจสอบแบบกลุม เปนตน 
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 สวนกิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  พานิชกุล (2546 : 429-434) ไดกลาวถึง
การทดสอบโปรแกรมเปนขั้นตอนหนึ่งหลังจากที่โปรแกรมเมอรไดเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้นแลว 
จะตองทดสอบวาโปรแกรมนั้นใหผลลัพธที่ถูกตองหรือไม  เม่ือพบขอผิดพลาดจะไดทําการ
แกไขและปองกันขอผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นตอไป  ทั้งนี้เพ่ือเปนการทดสอบความสมบูรณของ
โปรแกรม รวมทั้งความนาเช่ือถือและความถูกตองของผลลัพธจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง
เทคนิคในการทดสอบโปรแกรมนั้นมีหลากหลายวิธี โดยแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ (1) 
การทดสอบโดยไมใชเครื่องคอมพิวเตอร (manual testing) ประกอบดวยการทดสอบแบบ
ตรวจการ (inspection) เปนเทคนิคการทดสอบโปรแกรมโดยโปรแกรมเมอรตรวจสอบเอง ดวย
การเปรียบเทียบโคดของโปรแกรมที่เขียนขึ้นกับรายการที่ผิดพลาด (error) ที่โปรแกรมเมอร
ทราบแลววาจะตองเกิดขึ้นจากโปรแกรมภาษาที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเปนการปองกัน
การเกิดขอผิดพลาดรูปแบบเดิมไมใหเกิดซ้ําอีกครั้ง การทดสอบตามลําดับคําส่ังในโปรแกรม 
(desk checking) เปนเทคนิคการทดสอบโดยผูไดรับการแตงตั้งใหเปนผูทดสอบโปรแกรม 
จะตองมีความเขาใจในการทํางานทางตรรกะของโปรแกรม ดวยการตรวจสอบโคดของ
โปรแกรมตามลําดับ คําส่ังในโปรแกรมวามีตรรกะที่ผิดปกติหรือไม (2) การทดสอบดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร (automated testing) ประกอบดวย การทดสอบดวยการตรวจสอบไวยากรณ 
(syntax checking) เปนการทดสอบโปรแกรมดวยการตรวจสอบไวยากรณที่เขียนขึ้น โดยปกติ
แลวจะไดรับการตรวจสอบดวยคอมไพลเลอร (complier) ซึ่งจะใชเวลาไมนานก็สามารถทราบ
ผลได การทดสอบทีละโมดูล (unit testing) เปนการทดสอบโปรแกรมทีละโมดูล เพ่ือหา
ขอผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นภายในการทํางานของแตละโมดูล การทดสอบแบบเพิ่มโมดูล 
(integration testing) เปนการทดสอบโปรแกรมโดยการเพิ่มจํานวนโมดูลเพ่ือการทดสอบ ซึ่ง
วิธีการนี้จะอาศัยผังโครงสราง (structure chart) ที่มีอยูแลว ชวยในการทดสอบโปรแกรม ซึ่ง
วิธีการในการทดสอบแบบบูรณาการ (integration) นี้แบงออกเปน 2 ลักษณะไดแก การ
ทดสอบแบบเพิ่มโมดูลจากบนลงลาง (top-down approach) และการทดสอบแบบเพิ่มโมดูล
จากลางข้ึนบน (bottom-up approach) การทดสอบดวยโมดูลตัวแทน (stub testing) เปนกลุม
คําส่ังส้ันๆ ที่เขียนขึ้นมาเพื่อเปนโมดูลตัวแทนในการทดสอบโปรแกรม และการทดสอบรวม 
(system testing) เปนการทดสอบจากโปรแกรมเพิ่มไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบทุกโปรแกรมของ
ระบบงาน วาโปรแกรมทุกโปรแกรมเมื่อทํางานรวมกันแลวจะใหผลลัพธที่ถูกตองหรือไม และ
เปนการทดสอบวาระบบงานสามารถทํางานใหผลลัพธที่มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับไดหรือไม 
และตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางตรงจุดมากที่สุด (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  
พานิชกุล 2546 : 431-432) 
 ดังนั้น ในกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของระบบนี้ เรียกจากภาษาอังกฤษวา 
เปนการพิสูจนความถูกตอง (verification) และการมีเหตุผลหรือการแกไข (validation) ซึ่ง
ประกอบดวยการทดสอบใน 2 สวน คือ (1) การทดสอบเชิงสถิติ (statistical testing) และการ
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ทดสอบขอบกพรอง (defect testing) ที่อาจเกิดขึ้นได จะไดมีการแกไขใหถูกตอง และไมใหเกิด
ซ้ําข้ึนอีก  
  
กระบวนการทดสอบระบบ 
 โดยปกติแลวระบบงานขนาดใหญมักจะประกอบขึ้นมาจากระบบงานขนาดยอยๆ 
(sub-system) แตละระบบงานยอยก็จะประกอบขึ้นมาจากหนวยยอยๆ ของระบบ (modules) 
ซึ่งประกอบดวยวิธีดําเนินการตางๆ กัน (procedures/functions) ซึ่งกิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ
พนิดา  พานิชกุล (2546 : 432) ไดกลาววากระบวนการทดสอบนั้นเปนการทดสอบการจัด
เอกสารคูมือการดําเนินงานของระบบ และคูมือการใชงานสําหรับผูใช วาสามารถสรางความ
เข าใจใหกับผ ูใชไดมากนอยเพียงใด และเมื่อเกิดปญหาในเบื้องตนขึ้น ผูใชสามารถอานคูมือ
เพ่ือแกไขปญหาไดหรือไม ดังนั้น เราจึงมักจะนิยมแบงกระบวนการทดสอบระบบออกเปน 5 
ข้ันตอน (จรณิต  แกวกังวาล 2540 : 398-399) ดังนี้ (1) การทดสอบหนวย (unit testing) 
เปนการทดสอบสวนยอยๆ แตละสวนของโปรแกรมวาสามารถทํางานไดอยางถูกตองหรือไม 
โดยปกติแลวเรามักจะถือวาแตละสวนนี้มีความเปนอิสระสมบูรณในตัวเอง  ในข้ันนี้เราจึงไม
จําเปนตองทดสอบโดยคํานึงถึงสวนสัมพันธกับหนวยอื่นๆ (2) การทดสอบโมดูลหรือชุด 
(module testing) โดยปกติแลวโมดูล (module) จะหมายถึง ชุดของหนวยยอยตางๆ ที่มีความ
เก่ียวเนื่องกันอยู  ดังนั้น ในข้ันนี้จึงเปนการทดสอบการทํางานรวมกันของหนวยยอยในระดับ
ตางๆ (3) การทดสอบระบบยอย (sub-system testing) การทดสอบในขั้นนี้เปนการทดสอบ
การทํางานรวมกันของโมดูลยอยๆ แตละระบบงานยอยนี้อาจจะถูกพัฒนาข้ึนมาอยางเปนอิสระ
ตอกัน และอาจนํามาติดตั้งใชงานโดยอิสระไมเก่ียวของกันก็ได  ดังนั้นปญหาที่เกิดข้ึนใน
ระบบงานขนาดใหญ คือการทํางานไมสอดประสานกันระหวางระบบงานยอยๆ ดังกลาว ใน
ข้ันตอนนี้จึงเปนการทดสอบปญหาของการไมสอดประสานกันของหนวยยอยตางๆ (4) การ
ทดสอบระบบ (system testing) ระบบงานยอยๆ จะรวมกันทําใหเกิดเปนระบบใหญทั้งหมด 
การทดสอบการทํางานของระบบจึงเปนการคนหาขอผิดพลาดที่คาดไมถึงมากอน โดยที่เปน
ขอผิดพลาดซึ่งเกิดจากการขัดแยงกันระหวางระบบยอยตางๆ  นอกจากนี้ยังเปนการตรวจสอบ
ดวยวา  ระบบทั้งหมดทํางานไดตรงตามขอกําหนดหรือความตองการของผูใชอยางแทจริง
หรือไม และ (5) การยอมรับในการทดสอบ (acceptance testing) ในข้ันตอนสุดทายนี้เปน
การทดสอบกอนที่ระบบจะถูกยอมรับไดวาสามารถใชงานไดจริง  การทดสอบอาจกระทําไดโดย
การใชขอมูลจริงปอนเขาสูระบบแทนที่จะใชขอมูลตัวอยางทดลอง  การทดสอบเพื่อการยอมรับ
มักจะชวยทําใหเรามองเห็นไดวา  ระบบทั้งหมดมีความผิดพลาดอยางไร และ/หรือยังไมได
ดําเนินการใดบางที่ไมตรงกันกับขอตกลง 
 สวนกิติมา  เจริญหิรัญ (2546 : 251-253) ไดกลาวถึงการทดสอบระบบงานวา 
เม่ือเขียนชุดรหัสคําส่ังเรียบรอยแลว นักเขียนโปรแกรมตองทดสอบโปรแกรม เพ่ือใหแนใจวา
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ทํางานไดถูกตอง  หลังจากนั้น โปรแกรมจะถูกทดสอบเปนกลุม และทายสุดเปนการทดสอบ
การทํางานของทั้งระบบ  ข้ันตอนของการพัฒนาระบบงานเปนขั้นตอนของการทดสอบ ซึ่งแบง
ออกเปน (1) การทดสอบหนวยยอย (unit testing) เปนการทดสอบรายโปรแกรมหรือโมดูล 
เพ่ือบงช้ีและลดขอผิดพลาดในการทํางานของระบบ  ขอมูลที่นํามาใชในการทดสอบจะมีทั้ง
ขอมูลที่ถูกตองและขอมูลที่ดี ในระหวางการทดสอบนักเขียนโปรแกรม สามารถใชเครื่องมือ 
ชวยในการคนหาตําแหนงและสาเหตุที่ทําใหโปรแกรมผิดพลาดได  นักเขียนโปรแกรมตอง
ทดสอบโปรแกรม โดยการทํางานรวมกับโปรแกรมอื่นแตละแฟมขอมูลใหเรียบรอยกอนที่จะ
บูรณาการกับระบบ โดยใชเทคนิคการทดสอบที่เรียกวา การทดสอบแบบชวงตอชวง (stub 
testing) ซึ่งนักเขียนโปรแกรมจะจําลองผลของโปรแกรมโดยใชขอความบงบอกการทํางานที่
สมบูรณของโปรแกรม โดยในแตละชวงจะแสดงจุดเขาและจุดออกที่จะเชื่อมโยงกับโปรแกรม
และแฟมขอมูลอ่ืน (2) การทดสอบบูรณาการ หรือการทดสอบรวม (integration test หรือ link 
test) เปนการทดสอบโปรแกรมมากกวาหนึ่งโปรแกรมที่ข้ึนอยูซึ่งกันและกัน กลาวคือ เปน
โปรแกรมที่ตองตรวจสอบความถูกตองของสถานะกับโปรแกรมปรับปรงุขอมูลในแฟมขอมูล
หลัก  ผลลัพธของโปรแกรมแรกจะเปนขอมูลสําหรับโปรแกรมที่สอง  การทดสอบแบบบูรณา
การที่จะชวยบอกไดวาโปรแกรมทํางานถูกตอง  การทดสอบแบบบูรณาการสําหรับโปรแกรม
หลายๆ กลุม จะสังเกตวาโปรแกรมหนึ่งสามารถเปนสมาชิกของหนึ่งกลุมหรือมากกวาได (3) 
การทดสอบทั้งระบบ หลังจากที่สดสอบแบบบูรณาการเรียบรอยแลว จะเปนการเตรียมการ
ทดสอบระบบที่เก่ียวของกับระบบสารสนเทศทั้งระบบ (system testing) ในระหวางการทดสอบ
ระบบ ผูใชปอนขอมูลตัวอยางแบบปกติหรือขอมูลจริง เพ่ือการสอบถามและรายงาน
สถานการณจําลอง ทุกการประมวลผลและผลลัพธที่ไดจะตองถูกตรวจสอบจากผูใชและทีม
ผูพัฒนา เพ่ือใหแนใจวาการทํางานของระบบถูกตองสมบูรณ ซึ่งหากเปนโปรแกรมสําเร็จจะไม
ตองทําข้ันตอนการทดสอบแบบหนวยยอยและบูรณาการอีก  ความสําเร็จสมบูรณในการ
ทดสอบระบบ เปนปจจัยสําคัญตอการยอมรับของผูใชและผูจัดการซึ่งบางครั้งเรียกการทดสอบ
นี้วา การทดสอบเพื่อตรวจรับหรือแอ็คเซพแทนเทส (acceptance test)  อยางไรก็ดีไมมีระบบ
ใดที่ไมมีขอผิดพลาดเลยทั้งรอยเปอรเซ็นต บอยครั้งที่ขอผิดพลาดถูกพบเมื่อใชงานระบบไป
แลว ขอผิดพลาดหลักที่มีผลกระทบตอระบบและความถูกตองของขอมูลจะตองทําการแกไข
ทันที  
 โดยสรุปแลว กระบวนการทดสอบระบบอาจแบงไดเปน 3 ข้ันตอนใหญๆ คือ การ
ทดสอบสวนยอยตางๆ (component testing) การทดสอบการทํางานรวมกัน (integration 
testing) และการทดสอบเพื่อการยอมรับ (acceptance/ user testing)  แตอยางไรก็ตาม ในแต
ละข้ันตอนของการทดสอบ  เราจะตองดําเนินการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น และหลังจากการ
แกไขแลวก็จะตองยอนกลับมาทดสอบใหมอีกครั้งหนึ่ง เปนกระบวนการหมุนเวียนอยูภายใน
แตละข้ันตอน (เปนการทดสอบแบบ iterative testing)  อนึ่ง ในการแกไขขอบกพรองที่ตรวจ
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พบในแตละข้ันตอน เราอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดใหมๆ ที่ทําใหตองยอนกลับไปแกไขใน
ข้ันตอนที่ทดสอบที่ผานมาแลวก็ได (เรียกวา regression testing) (จรณิต  แกวกังวาล 2540 : 
398-400) 
 
การประเมินผลการทํางานของระบบงาน 
 การวางแผนออกแบบระบบ และการทดสอบกอนลงมือใชงานจริง เปนการเริ่มตนที่
ดีของการใชระบบงาน แตความสําเร็จของการใชระบบงานตองอาศัยความเอาใจใสของผูจัดการ
ระบบ พนักงานฝายบริการผูใชระบบ (user services) และพนักงานบํารุงดูแลรักษาระบบ 
(maintenance staff) บุคคลตางๆ ดงักลาวเปนผูที่จะตองมีสวนรวมในการดูแลรักษาและ
ปรับแตงแกไขใหระบบดําเนินไปไดโดยราบรื่นหรือทําใหดีข้ึนกวาเดิมสนองตอบตอความ
ตองการของหนวยงานที่อาจแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ยอมเปนที่แนนอนวาเราไมอาจทําให
ผูใชทุกคนพอใจไดตลอดเวลา แตผูใชสวนใหญจะรูสึกยินดีอยางยิ่ง  ถาระบบงานของตนไดรับ
การดูแลใหสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น  แมวาเราไมอาจจะสรางระบบที่สมบูรณแบบได 
แตเราก็สามารถปรับแตงแกไขใหระบบทํางานไดดีข้ึนกวาเดิม ตามชวงจังหวะเวลาที่เหมาะสม 
(ณัฐพัชร  ลอประดิษฐพงษ 2549 : 12) 
 ทั้งการปรับแตงแกไขและการบํารุงดูแลรักษาระบบ ตองอาศัยขอมูลที่เราจัดเก็บได
จากตัวผูใช โดยวิธีการประเมินผลการใชระบบในรูปแบบตางๆ กัน  เราอาจสอบถามประเมิน
ความตองการของผูใชระบบเปนครั้งคราว สํารวจความคิดเห็นและอุปสรรคปญหาที่ผูใชพบ
ในขณะใชงาน หรืออาจไดจากการที่ผูใชโปรแกรมขอคําปรึกษาในเรื่องการใชระบบนั้นๆ 
กระบวนการประเมินผลการใชระบบงานนั้นมีหลายรูปแบบ อาจจะกระทําเปนทางการ โดยทํา
การสํารวจวิจัยเชิงวิชาการอยางเปนระบบ หรืออาจเปนการสัมภาษณสอบถามอยางไมเปน
ทางการก็ได  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของระบบและความตองการของบริษัทผูผลิตระบบงานหรือ
หนวยงานที่ใชระบบนั้นๆ วาตองการศึกษาอยางจริงจังหรือไม  (จรณิต  แกวกังวาล 2540 : 
403-404) 
 สวนกิติมา  เจริญหิรัญ (2546 : 270-272) ไดกลาวถึงการประเมินผลหลังการ
ติดตั้งระบบวา การประเมินผลเพื่อตรวจทานวาระบบใหมตรงตามความตองการและ
วัตถุประสงคของผูใช บรรลุผลประโยชนที่คาดหวังไวหรือไม  หากมีขอมูลกลับยังทีมพัฒนาจะ
ชวยในการปรับปรุงการพัฒนาระบบไดในอนาคต  การประเมินผลควรจะตรวจสอบทุกๆ ดาน
ของระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ (1) ความถูกตอง ความสมบูรณ และเวลาของ
ผลลัพธ (2) ความพึงพอใจของผูใช (3) ความเชื่อถือบุคลากรบํารุงรักษาไดของระบบ (4) มี
การควบคุมระบบและการวัดเรื่องความปลอดภัยที่เพียงพอ (5) การทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ของฮารตแวรเวลาการทํางานของแพลทฟอรม (6) การติดตั้งฐานขอมูลที่ประสิทธิผล (7) 
ประสิทธิภาพการทํางานของทีมไอที (8) ความสมบูรณและคุณภาพของเอกสาร (9) คุณภาพ
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และประสิทธิผลของการฝกอบรม และ (10) งบลงทุน ผลตอบแทนตารางของการพัฒนาที่
ถูกตอง  พรอมกันนี้ ในการประเมินผลอาจนําเทคนิคการคนหาความจริงแบบเดียวกับที่ใชใน
ข้ันตอนการออกแบบมาใชได คือ การสัมภาษณสมาชิกของผูจัดการและผูใชที่สําคัญ การสังเกต
ผูใชบุคลากรใชคอมพิวเตอรในการทํางานระบบใหม อานเอกสารคูมือและเอกสารการฝกอบรม
ทั้งหมด พิจารณาแหลงเอกสารทั้งรายงานและหนาจอภาพ ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล
และความคิดเห็นจากผูใชจํานวนมาก และวิเคราะหการบํารุงรักษาและการเก็บขอมูลของหนวย
ชวยเหลือ เปนตน  การประเมินมีเปาหมายหลักคือ การปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานไอที ซึ่ง
รวมทั้งการติดตอกับผูใช การฝกอบรม และเอกสารที่จัดทํา  ดังนั้น การประเมินควรเริ่มใน
ขณะที่ผูใชยังสามารถจําเหตุการณ ความสําเร็จ และปญหา เพ่ือที่จะไดเสนอแนะปรับปรุงแกไข
ได โดยมีเปาหมายคือ คุณภาพของระบบใหม หากมีการประเมินที่เร็วเกินไป ผูใชอาจไมมีเวลา
เพียงพอที่จะเรียนรูระบบและแจงจุดเดนจุดดอยได   
 ดังนั้น การประเมินผลการทํางานของระบบนั้น ข้ึนอยูกับฝายวางระบบ ฝายบริการ
ผูใชระบบ และพนักงานที่ดูแลรักษาระบบ และจะตองมีการปรับแตงแกไขและบํารุงรักษาระบบ 
จึงตองมีการประเมินการใชระบบเปนระยะ อาจทําโดยการสํารวจปญหาอุปสรรคของผูใช หรือ
อาจทําเปนอยางทางการโดยการสัมภาษณสอบถามอยางเปนทางการ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชโปรแกรมเปนสําคัญ 
 
โปรแกรมการประกันคุณภาพ (Software Quality Assurance : SQA) 
 นักวิเคราะหระบบจะตองรับประกันวา โปรแกรมที่ไดมานั้นจะตองมีขอบกพรอง
นอยที่สุด ระหวางแตละข้ันตอนเราจะตองหาขอบกพรองที่อาจเกิดขึ้นได และกําจัดออกไป
กอนที่จะกาวสูข้ันตอนถัดไป เพราะวาขอบกพรองมีอยูในระบบมากเทาใด ก็จะทําใหราคาใน
การแกไขขอบกพรองมีมากเทานั้น และจะขึ้นอยูกับระยะเวลาของการพัฒนาระบบดวยวามี
ขอบกพรองเกิดขึ้นนานเทาไรแลวดวย ซึ่งคาใชจายในการแกไขระบบจะเพิ่มข้ึนดวยอัตราแบบ
ทวีคูณ (exponential) (อําไพ  พรประเสริฐสกุล 2537 : 222) 
 ในสิ่งแวดลอมไมวาทางดานการศึกษา หรือของธุรกิจการแขงขันทุกวันนี้  การ
ดําเนินการศึกษาและธุรกิจจะตองใหความสนใจในคุณภาพของการบริการและสินคา องคกรจะ
ประสบความสําเร็จไดนั้น ตองเกิดจากการปรับปรุงคุณภาพในทุกๆ ดาน รวมทั้งระบบ
สารสนเทศดวย ซึ่งผูบริหารระดับสูงจะตองเปนผูนําที่เสริมสรางกําลังใจและใหการสนับสนุน
ความตองการในทรัพยากรที่มีคุณภาพดานไอที  ไมวาจะใชความระมัดระวังในการออกแบบ
และติดตั้งระบบเพียงใดก็ตาม ปญหายอมเกิดขึ้นไดเสมอ โดยเฉพาะกับระบบที่มีความซับซอน  
จากขั้นตอนการทดสอบระบบ มักจะตรวจพบขอผิดพลาดในชวงทายๆ ซึ่งหากสามารถแกไข
ขอผิดพลาดไดตั้งแตตนกระบวนการพัฒนา จะทําใหเสียคาใชจายที่นอยกวามาก ระบบงานที่มี
คุณภาพต่ํามักจะเปนผลมาจากความตองการที่ไมถูกตอง ปญหาของขั้นตอนการออกแบบ 
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ขอผิดพลาดในการเขียนรหัสคําส่ัง เอกสารประกอบที่ไมถูกตอง หรือการทดสอบระบบที่ไมมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น วัตถุประสงคหลักของการประกันคุณภาพ (quality assurance) คือ การ
หลีกเล่ียงปญหาหรือการตรวจหาปญหานั้นใหไดเร็วที่สุดเทาที่เปนได (กิตติมา  เจริญหิรัญ 
2546 : 240-243) ซึ่งเปนเทคนิคและขอเสนอแนะในการประกันวาส่ิงที่ออกแบบดีและ
ถูกตอง  การประกันคุณภาพเปนการดูแลโปรแกรมและเอกสารที่เก่ียวของ และการประกันที่
ระบบควรจะบรรจุขอกําหนดและความตองการ รวมทั้งประสิทธิภาพของสิ่งที่ตั้งใจไว (รัชนี 
กัลยาวินัย และอัจฉรา  ธารอุไรกุล 2545 : 14.15-14.17) ในความพยายามที่จะประกัน
คุณภาพ เพ่ือใหไดระบบที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด ผูพัฒนาโปรแกรมประยุกต ควรคํานึงถึง
แนวความคิด (1) วิศวกรรมซอฟตแวร (software engineering) เปนกระบวนการพัฒนา
โปรแกรมที่เนนการออกแบบอยางจริงจัง โครงสรางที่ใชงาน เอกสารที่ถูกตองและทําการ
ทดสอบอยางระมัดระวัง และ (2) มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ องคกรระหวางประเทศวา
ดวยมาตรฐาน (international organization for standardization : ISO) เปนองคกรที่กําหนด
มาตรฐานคุณภาพระดับสากลสําหรับการบริการและสินคา ที่นําเสนอแนวทางครอบคลุมการ
ปฏิบัติที่ทําใหเกิดการจัดการที่ดี อันจะชวยใหธุรกิจสามารถนําเสนอการบริการและสินคาที่มี
คุณภาพสูงยิ่งข้ึน  
 เนื่องจากโปรแกรมมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรอยางมาก  ดังนั้น ธุรกิจ
ทั้งหลายตางหาหลักประกันใหกับระบบโปรแกรม ไมวาจะเปนการซื้อหรือพัฒนาข้ึนเองภายใน
องคกร ใหถึงระดับมาตรฐานคุณภาพ ในป ค.ศ. 1991  ISO ไดกําหนดชุดของแนวทางที่
เรียกวา ISO 9000-3 ซึ่งกําหนดโครงรางหลักประกันคุณภาพสําหรับการพัฒนาและการ
บํารุงรักษาโปรแกรม และกําหนดแผนการพัฒนา ซึ่งประกอบดวยโครงกระบวนการเปนขั้นเปน
ตอน สําหรับการแปลงรูปแบบความตองการของผูใชมาเปนผลิตภัณฑ พรอมทั้งกําหนด
รายละเอียดปลีกยอย เชน ตองการใหโปรแกรมจัดเอกสารการทดสอบและบันทึกการ
บํารุงรักษาสําหรับผลการทดสอบทั้งหมด  ถาปญหาในขั้นตอนใดจะตองแกไข และทุกๆ สวนที่
มีผลกระทบจะตองทําการทดสอบใหมทั้งหมด  นอกจากนี้ขอกําหนดของทั้งซอฟตแวรและ
ฮารดแวรตางๆ จะตองจัดทําเอกสาร รวมทั้งบันทึกผลการทดสอบดวย (กิตติมา  เจริญหิรัญ 
2546 : 242-243) 
 โปรแกรมการประกันคุณภาพ (SQA) มองลึกเขาไปถึงการปฏิบัติหนาที่ข้ันพื้นฐาน
ของชิ้นสวนโปรแกรมที่พิจารณามิติรายละเอียดตางๆ ที่กระทบตอประสิทธิภาพของโปรแกรม
ในระดับชั้นเรียนและการเรียนการสอน  องคประกอบพื้นฐานไดแก (1) การลงทุน (cost) (2) 
งายตอการนําไปใช (ease of use) และ (3) ปฏิบัติการไดถูกตอง (functional accuracy) 
รวมถึงองคประกอบดานเทคนิคและวิธีการเรียนการสอน (technological and pedagogical 
factors) ทําไดดี ราคาไมแพงมาก และถูกตอง (Biehl 1997 : 1)  ทางเลือกท่ีดีที่สุดสําหรับ
โปรแกรมคือตองสามารถบูรณาการเขากับบริบทสภาพแวดลอมทางดานการสอนในการพบ
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เปาหมายดังที่กําหนดไวตามความตองการ  การทําใหเกิดความมั่นใจในกระบวนการก็คือ
บทบาทของโปรแกรมการประกันคุณภาพ (SQA)  โปรแกรมคุณภาพนั้นมีหลักการที่ซับซอน 
อันประกอบดวยกิจกรรมมากมายที่พ่ึงพาอาศัยกันและกัน ดวยจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงและทํา
ใหเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมที่นําไปใช 
 โปรแกรมการประกันคุณภาพ (SQA) นั้นเปนหลักการของมืออาชีพที่มุงเนน
กระบวนการที่จําเปนในการออกแบบ (design) การสราง (build) การติดตั้ง (install) และการใช 
(use) โปรแกรมคุณภาพอยางมีประสิทธิผลเพื่อใหบรรลุกับความตองการของผูซื้อ และผูใช
โปรแกรมนี้  โปรแกรมการประกันคุณภาพ (SQA) จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการ 
(process) ที่บมเพาะสิ่งที่จําเปน (acquiring) และการประเมิน (evaluating) ควบคูกันไป  
โปรแกรมควบคุมคุณภาพ (Software Quality Control : SQC) เปนการนําหลักการไปใชที่
เก่ียวของกับการเปรียบเทียบผลผลิตของโปรแกรมและการบริการยอมสอดคลองกับมาตรฐาน
ที่กําหนดไวกอนเพื่อแสดงภาพที่มีประสิทธิผลของโปรแกรมโดยมีพ้ืนฐานในกลุมตัวแปรที่มี
การวัดตามมาตรฐานเหลานี้  ดังนั้น โปรแกรมควบคุมคุณภาพ (SQC) จึงเกี่ยวของกับผลผลิต 
(product) สอดคลองกับกระบวนการที่สรางความมั่นใจได (assured process) (Biehl 1997 : 
1)  นักวิเคราะหใช 4 ระดับของการประกันคุณภาพ (level of assurance) คือ การทดสอบ 
(testing) การพิสูจนความถูกตอง (verification) การแกไขและการทําใหถูกตอง (validation) 
และการรับรอง (certification) คือการลงนามหรือเห็นพองในความถูกตองของโปรแกรม (รัชนี  
กัลยาวินัย และอัจฉรา  ธารอุไรกุล 2545 : 14.15-14.17) 
 เพราะฉะนั้น โปรแกรมการประกันคุณภาพ (SQA) มีกระบวนการที่ซับซอน ตอง
มองลึก และคํานึงถึงรายละเอียดพื้นฐานตางๆ ที่กระทบตอประสิทธิภาพของชั้นเรียนและการ
เรียนการสอนได  อยางไรก็ตาม โปรแกรมการประกันคุณภาพ (SQA) มีองคประกอบ 2 สวน 
คือโปรแกรมการประกันคุณภาพ (SQA) กับโปรแกรมควบคุมคุณภาพ (SQC) ทํางานควบคู
กันไป ตัวหนึ่งเปนตัวประกันคุณภาพ สวนอีกตัวหนึ่งเปนตัวควบคุมคุณภาพของระบบ 
 
องคประกอบของโปรแกรมคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ  
(Software Quality Factors in Quality Assurance System) 
 การพัฒนามาตรฐานที่มีประสิทธิผลและกระบวนการชวยใหเกิดความมั่นใจวา
กระบวนการที่ดีที่นํามาใชเพ่ือทําใหเกิดโปรแกรมประยุกตที่ยอมรับแนวทางการปฏิบัติของ
องคกร  การเขียนนโยบายพรรณนาถึงแนวทางและการสนับสนุนความสําเร็จขององคกรเพ่ือให
บรรลุพันธกิจตามโปรแกรมประยุกตทางการศึกษา (Winn, อางถึงใน Biehl 1997 : 6) ดัง
องคประกอบโปรแกรมคุณภาพ 20 องคประกอบ ซึ่งสามารถแบงออกเปนสองสวนคือ (1) 
องคประกอบทางดานเทคนิค (technical factors) และ (2) ทางดานวิธีการเรียนการสอน 
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(pedagogical factors) ซึ่งมีความสําคัญตอผลลัพธแหงความสําเร็จของโปรแกรมประยุกตทาง
การศึกษาเปนอยางยิ่ง 
 
 
 
       วิธีสอน      วิธีสอน 
       เนนเน้ือหา      เนนผูเรียน 
 
ความรูหลากหลาย ตารางหัวขอ    การเรียนรูที่ดี    องคกรแหงการสอน 
 
   ความพรอมของผูจัด 
         ขั้นตอนการพัฒนา 
            ความจําระยะยาว              เนนดานพฤติกรรม   การสอนแบบสนิทสนม 
               สังเคราะห 
                  ซอฟตแวร 
                      คุณภาพ 
                     
            การควบคุม                                 การบริการ 
     การขยายกิจการ             ความตอเนื่อง 
     การเคลื่อนยาย           ความยืดหยุน 
    
      ประสิทธิภาพ                          ปฏิบัติการงาย 
ความครบถวน 
ความเชื่อม่ัน              ความถูกตอง 
 
         เทคนิค      เทคนิค 
         ภายใน                  ภายนอก 
 
 
แผนภูมิที่ 6 องคประกอบซอฟตแวรคุณภาพแบบกางปลา 
ที่มา : R. E. Bielhl, Software Quality Assurance and Planning for Teacher and 
Classroom (Florida: Walden University, 1997), 6. 
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 องคประกอบทางดานเทคนิค (Technical Factors) 
 องคประกอบทางดานเทคนิคที่ตองพิจารณานั้นกําหนดไวในโปรแกรมตองสามารถ
นําไปใชในชั้นเรียนได  องคประกอบเหลานี้ไดแก ความเชื่อมั่น (reliability) ความงายตอการ
ปฏิบัติ (ease of operation) การควบคุม (controllability) ความยืดหยุน (flexibility) การ
เคลื่อนยาย (portability) และอ่ืนๆ ที่ทําใหโปรแกรมบรรลุความสําเร็จได หรือสรางส่ิงที่ควร
หลีกเล่ียงความยุงยากตางๆ ได ครูแตละคน โรงเรียน หรือเขตพื้นที่จะตองระบุความสําคัญตอ
ส่ิงเหลานี้ที่มีความสําคัญมาก (Biehl 1997 : 6) องคประกอบทางดานเทคนิคประกอบดวย 
 1. ความถูกตอง (correctness) ทุกสวนของโปรแกรมและการนําใชตองพอใจตามที่
เขียนไวในสิ่งที่ตองการ  เง่ือนไขทั้งหมดตองแสดงอยางชัดเจน (clear) สมบูรณ (complete) ไม
กํากวม (unambiguous) สามารถวัด (measurable) และทดสอบได (testable) การออกแบบ
ทั้งหมดตองแสดงความสอดคลองกับขอตกลง  ความถูกตองทั้งหมดทําใหเกิดความมั่นใจวา
การกระทําทุกอยางสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 
 2. การเขาถึงการควบคุมและอํานาจหนาที่ (access control and authorization) 
การใชโปรแกรมตองไดรับอนุญาตเพื่อจัดกระทําได  กฎเกณฑตางๆ จากผูมีอํานาจที่เก่ียวของ
ตองกําหนดใหชัดเจน และออกแบบโปรแกรมตองระบุวิธีการนําไปใชตามกฎกติกา  การ
ปรับปรุงขอตกลงตองระบุและตรวจสอบการทดลองเพื่อใหบรรลุตามขอตกลงตามที่ได
ออกแบบและการสงเสริมการใช 
 3. ความครบถวนและความเชื่อมั่น (integrity and reliability) กิจกรรมของ
โปรแกรมตองถูกตองสมบูรณตามขอตกลงดังที่กําหนดและแสดงภาพควบคุมในการออกแบบ  
ความครบถวนนี้ทําใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติการตามระบบทั้งหมดปลอดภัยจากผูไมมี
อํานาจ แสดงใหเห็นถึงความมั่นใจในระดับสูงในการสั่งการทุกๆ ตําแหนงเมื่อนํามาใชหรือ
ตองการ 
 4. ความตอเนื่องของกระบวนการ (continuity of processing) เก่ียวของกับ
กระบวนการที่ตองสามารถมีความตอเนื่องได  ผลกระทบที่อาจสรางความลมเหลวตองระบุไว
ในสิ่งที่ตองการการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาระหวางการวิเคราะหและการออกแบบ 
 5. ระดับการบริการ (service levels) เก่ียวของกับตารางการบริการสามารถเห็นได
ในโปรแกรม แมวาจะงายตอการใช โปรแกรมยังตองสนับสนุนระดับการบริการที่เหมาะสมดวย  
โปรแกรมที่ใชเวลานานในการติดตั้งสําหรับนักเรียนแตละคนเปนขอจํากัดมากเกินไปสําหรับ
ระดับชั้นเรียน 
 6. งายตอการปฏิบัติและการใช (ease of operation and use) สงเสริมใหเรียนรู 
ปฏิบัติการและใชโปรแกรม ดวยความหลากหลายของโปรแกรมที่มีอยูในปจจุบัน ไมจําเปนตอง
ติดตั้งโปรแกรมที่งายสําหรับนักเรียนในการใชและการปฏิบัติ 
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 7. งายตอการเคลื่อนยาย (portability) เก่ียวของกับโปรแกรมที่ปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมที่หลากหลาย เปนสิ่งจําเปนที่ตองพิจารณาในระยะยาวเมื่อมีการอภิปราย
เก่ียวกับความยืดหยุนกับการเคลื่อนยายโปรแกรมที่คอนขางงาย  โปรแกรมควรปฏิบัติการมี
ลักษณะใหมและรูปแบบที่ใหมๆ ในชั้นเรียน  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
โปรแกรมก็ตองรักษาใหมีความรวดเร็ว การขนสง การเคลื่อนยาย หรือการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ได 
 8. ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ (performance efficiency) ทําใหมั่นใจวาการ
ปฏิบัติการทั้งหมดเปนแหลงที่ดีที่สุดและระบบสามารถปฏิบัติการภายใตขอบเขตที่จํากัด  
ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ และมีประโยชนในการใชสูง  การใช
โปรแกรมสงผลกระทบตอการปฏิบัติที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติการ
เปนกุญแจสําคัญในการวัดที่มีประสิทธิภาพทั้งหมด 
 9. ความยืดหยุน (flexibility) ทําใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติการทุกอยางสามารถ
เปล่ียนแปลงไดตามความตองการ ความยืดหยุนสูงในระบบสามารถนําใชในสวนประกอบระบบ
ยอยๆ และสวนประกอบการปฏิบัติการ  ความตองการโปรแกรมที่ยืดหยุนไดนี้เนนความ
ถูกตองตามการเปลี่ยนแปลง  ความยืดหยุนนี้จําตองเปนตองมีความสมบูรณในสวนประกอบที่
มีการปรับเปลี่ยนตามที่ปรับปรุงการปฏิบัติการหรือขอมูลที่ผสมกลมกลืนกับความปลอดภัย 
 10. การขยับขยาย (expandability) ทําใหเกิดความมั่นใจวาความสามารถและการ
ปฏิบัติการหนาที่ทั้งหมดสามารถขยับขยายและปรับปรุงได ระบบที่ปรับไดรวดเร็วสามารถ
นําไปใชกับสวนประกอบโดยทั่วไปหรือหนวยยอยในการปฏิบัติหนาที่ และเปนระบบเสริมได  
จุดเนนนี้คือระบบที่มีความยืดหยุนสูงเปนองคประกอบเสริมและการปฏิบัติการใหมๆ ตาม
สภาพแวดลอมที่มีความสามารถอยางจํากัด ซึ่งควรใหความสําคัญเชนกัน 
 สวนกิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  พานิชกุล (2546 : 89-90) ไดศึกษาความ
เปนไปไดทางดานเทคนิความีวัตถุประสงค เพ่ือทําใหเขาใจถึงความสามารถในการพัฒนาระบบ
ใหมขององคกร และเปนการประเมินเทคนิคของระบบใหมที่ใชในการแกปญหา โดยอาจจะ
อาศัยคําถามเพื่อเปนแนวทางในการประเมิน กลาวคือ (1) เทคโนโลยีที่จะนํามาใชนั้นสามารถ
รองรับประมาณลูกคาที่อาจเพิ่มจํานวนมากขึ้น และสามารถปรับเขากับปญหาที่จะเกิดขึ้นได
หรือไม (2) เทคโนโลยีที่มีอยูเดิมนั้นสามารถปรับใชกับระบบใหมไดหรือไม ถาไมได องคกร
สามารถซื้อมาไดโดยมีคาใชจายที่ผูบริหารพึงพอใจหรือไม และ (3) บุคลากรขององคกรมี
ความเชี่ยวชาญกับเทคโนโลยีที่จะนํามาใชมากพอหรือไม  พรอมกันนี้ ยังไดกลาวถึงเทคนิคใน
การประเมินปจจัยที่จะทําใหเกิดความเสี่ยงไดทั้งหมด 4 ประการ คือ (1) ขนาดของโครงการ 
โครงการที่มีขนาดใหญจะมีความเสี่ยงมากกวาโครงการที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากโครงการที่มี
ขนาดใหญจะยากตอการบริหารโครงการ (2) โครงสรางของโครงการ โครงการที่มีการ
ดําเนินงานอยางมีโครงสรางและมีความตองการ (requirement) ที่ไมซับซอนยอมมีความเสี่ยง
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นอยกวา โครงการที่มีความตองการที่มีความซับซอน (3) เทคโนโลยีที่นํามาใชในโครงการ 
โครงการที่นําเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานมาใชยอมมีความเสี่ยงตอความเขาใจของกลุมผูใชงาน
นอยกวาโครงการที่นําเทคโนโลยีที่ไมมีมาตรฐานเพียงพอ หรือลํ้ายุคเกินไป และ (4) 
ความคุนเคยของผูใชงานกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูใชงานที่มีความคุนเคยกับระบบ
สารสนเทศ จะมีความเข าใจในขั้นตอนการทํางานไดดีกวาผูใชงานที่ไมมีความคุนเคย  
 สรุปวา องคประกอบทางดานเทคนิคนี้เปนองคประกอบสําคัญนําไปสูช้ันเรียนที่ทํา
ใหโปรแกรมประยุกตบรรลุความสําเร็จได หรือหลีกเล่ียงความยุงยากที่จะเกิด ประกอบไปดวย 
ความถูกตอง การเขาถึงการควบคุมและอํานาจหนาที่ ความครบถวนและความเชื่อมั่น ความ
ตอเนื่องของกระบวนการ ระดับการบริการ งายตอการปฏิบัติและการใช งายตอการเคลื่อนยาย 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ความยืดหยุน และการขยับขยายไปสูบริบทตางๆ 
 
 องคประกอบทางดานวิธีการเรียนการสอน (Pedagogical Factors) 
 องคประกอบทางดานวิธีการเรียนการสอนเปนสวนกําหนดโปรแกรมประยุกตให
บรรลุจุดมุงหมายทางการศึกษาเมื่อนําไปใช  องคประกอบเหลานี้ปรับระดับกับทฤษฎีการ
เรียนรู หัวขอความรู และรูปแบบของสติปญญา แรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนการสอน และอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของกับกับการศึกษาซึ่งมีผลกระทบในสิ่งที่มีประโยชนของการใชโปรแกรมประยุกตใน
กระบวนการสอน (Collins, อางถึงใน Biehl 1997 : 7)  ครูแตละคน โรงเรียน และเขต
การศึกษาตองกําหนดแกนสําคัญที่เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหมั่นใจในความสําเร็จของ
โปรแกรมประยุกตในสภาพการณของตนเองได  องคประกอบเหลานี้ไดแก 
 1. การเรียนรูอยางมีความหมาย (meaningful learning) สารสนเทศนําเสนอหรือ
ตองการโดยโปรแกรมประยุกตควรมีความหมายสําหรับนักเรียน  มันตองนําเสนอกิจกรรม
นักเรียนที่มีความหมายเกี่ยวของกับสารสนเทศ และไมเปนเพียงกิจกรรมรองรําทําเพลงแก
นักเรียนแตเพียงอยางเดียว แตตองออกแบบเพื่อใหโปรแกรมประยุกตมีความสามารถสูงสุด  
นักเรียนควรไดรับดวยการอางอิงขอมูล ขณะที่ใชโปรแกรมประยุกต สรางกลุมแนวความคิด 
หรือความแตกตางแยกจากภายในระบบสารสนเทศตางๆ 
 2. ความเปนสวนตัวในการสอน (personalization of instruction) โปรแกรม
ประยุกตควรนําเสนอระดับความเปนสวนตัวเมื่อมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนแตละคน  โปรแกรม
ควรติดตามนักเรียนตามสัดสวนของแตละคนโดยทางโปรแกรมประยุกต ไมใชความเร็ว แตเชิง
ลึกและความกวางตามเนื้อผา  โปรแกรมประยุกตควรนําเสนอนักเรียนไดอยางคงที่และสามารถ
ยอนกลับไดทันทีในการปฏิบัติการของพวกเขา 
 3. มุมมองทางดานพฤติกรรม (behavioral aspects) โปรแกรมประยุกตควรมุงเนน
ขอเท็จจริง รูปราง พฤติกรรม และการกระทําที่คาดหวังจากนักเรียนหรือผูใช เพ่ือความสําเร็จ
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ควรแสดงเกณฑตางๆ ในโปรแกรมประยุกต และนักเรียนควรมีโอกาสกวางๆ ตามพฤติกรรม
อยางเหมาะสม 
 4. เนนความจําในระยะยาว (long-term memory emphasis) การสอนนําเสนอโดย
โปรแกรมประยุกต ควรนําเสนอหรือกระตุนการนําเสนอดวยวัสดุที่หลากหลายในการเรียนรู  
นักเรียนควรไดรับโอกาสในการกูกลับคืนมาและการคนหาสูงสุด และพวกเขาควรไดรับการทา
ทายในการใช และพัฒนากลยุทธในการคนหา  โปรแกรมประยุกตควรชวยลดความไขวเขวโดย
การคนหาไดทันทีทันใดใหแกผูใชโดยตรง 
 5. องคกรแหงการสอน (organization of instruction) โปรแกรมประยุกตควร
นําเสนอสารสนเทศโดยเนนลักษณะเดนที่แตกตางจากสิ่งที่ศึกษา และควรเปดโอกาสให
นักเรียนไดเปรียบเทียบและเทียบเคียงใหเห็นความแตกตางดานวัสดุหรือการนําเสนอ  การเนน
ความสําคัญควรสอนโดยการขยายการนําเสนอและสิ่งทดแทน ทั้งริเร่ิมจากนักเรียน และริเร่ิม
จากตัวโปรแกรมประยุกต 
 6. การสังเคราะหการรับรู (metacognition) โปรแกรมประยุกตควรสงเสริมความ
ตระหนักของนักเรียนแตละคนทางดานความคิดและพฤติกรรมการปกครองตนเองที่ผสม
กลมกลืนกับความตระหนัก  การนําเสนอโปรแกรมประยุกตนั้นควรรวมชุดกลยุทธความจําที่
เหมาะสมกับอายุแกผูใช  ความสมดุลทางดานกลยุทธทั่วไปและมิติเฉพาะในการนําเสนอนั้น
ควรใชขอมูลยอนกลับที่เก่ียวของกับนักเรียน  ผูใชควรไดรับการกระตุนทักษะอยางมีชีวิตชีวา 
และกลยุทธในปฏิสัมพันธกับตัวโปรแกรมประยุกต 
 7. ความพรอมของผูจัดการ (availability of organizers) การนําเสนอสารสนเทศ
โดยโปรแกรมประยุกตควรเอื้ออํานวยการเชื่อมโยงความรูปจจุบันของนักเรียนและ
ประสบการณกอนโดยเนนสารสนเทศที่เก่ียวของกันและคลายคลึงกัน  ความคิดที่เปนหลัก
สําหรับนักเรียนควรปลอยมาโดยแบงแยกสารสนเทศเกาและใหมอยางตอเนื่องในมิติของบริบท
ดานเนื้อหา ซึ่งสามารถบงบอกไดจากผูใชซึ่งเปนนักเรียนเอง  โปรแกรมประยุกตควรเปน
แนวคิดที่มั่นคงและชัดเจนที่เปนหลักยึดเหนี่ยวเพื่อเอ้ือประโยชนในบทเรียนอื่นๆ ได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรมที่ใชชวงเวลาสั้นๆ ระยะใดระยะหนึ่ง 
 8. หัวขอที่สงเสริม (support of schemas) สารสนเทศนําเสนอโดยโปรแกรม
ประยุกตที่สนับสนุนความรูแกนักเรียนโดยกระตุนสิ่งเราตามหัวขอแผงผังที่กําหนดไว ไมวาเปน
กลไกแผงผังที่มีอยูเพ่ือสรางความคาดหวังดานเนื้อหาท่ีเกิดข้ึนมาได หรือโดยการสงเสริมการ
พัฒนาหัวขอเปนทางเลือกโดยการนําเสนอสารสนเทศที่ตรงขามกับความคาดหวังของนักเรียน  
สารสนเทศนี้ควรอยูในรูปแบบฟอรม และดําเนินการดวยแผงผังที่ขัดแยงกันแตไมขัดขวางการ
ใชโปรแกรมประยุกตใหประสบความสําเร็จ 
 9. ความรูที่หลากหลาย (diversity of knowledge) โปรแกรมประยุกตควรนําเสนอ
สารสนเทศตามความเหมาะสมของอายุ จุดรวมของโปรแกรมประยุกตควรพรอมที่จะชวยให
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การใชความรูในรูปแบบทางกายภาพและเชิงประจักษซึ่งรับรูไดจากคุณภาพสารสนเทศที่
นําเสนอ เพ่ือกระตุนนักเรียนใหพัฒนาความรูทางตรรกะคณิตศาสตรที่หย่ังรูได  การยอนกลับ
ภายในจุดรวมของโปรแกรมควรเนนส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ในแนวทางการนําเสนอผลลัพธที่เปนจริง 
และบรรลุถึงไดโดยนักเรียนเอง 
 10. ข้ันตอนการพัฒนา (stages of development) การนําเสนอโปรแกรมประยุกต
ดานสารสนเทศแกผูใช  นักเรียนสามารถปรับปรุงตามขั้นตอนการพัฒนาการที่คาดหวังในการ
ใชโปรแกรมประยุกต  โดยเฉพาะอยางยิ่งความสําคัญ และความตั้งใจใชกับระดับชั้นตางๆ 
สารสนเทศที่นําเสนอนั้นควรเหมาะสมกับจุดแกรงดานการรับรูที่คาดหวังของผูใชซึ่งเปน
นักเรียน ในขณะที่การพัฒนาการตางๆ มีปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่องกับโปรแกรมประยุกต ซึ่ง
จูรันและบลันตัน (Juran and Blanton 2000 : 20.20) ไดอธิบายไวใน 4 สวน คือ (1) การ
พัฒนาทักษะผูเขียนโปรแกรม (developing programmer skills) (2) การวิเคราะหและทําให
ปญหานั้นงาย (analysis and possible simplification of the problem difficulty) (3) การ
ปรับปรุงความสัมพันธกับลูกคา (improvement of the customer relationship) และ (4) อาศัย
เครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (acquiring the best tools and technology available) 
เปนตน 
 สรุปไดวา องคประกอบดานวิธีการเรียนการสอนนี้ เนนไปที่จุดมุงหมายของ
การศึกษาในการนําไปใช ทฤษฎีการเรียนรู องคความรูแรงจูงใจ การเรียนการสอนที่เก่ียวของ
กับกระบวนการสอน ประกอบไปดวย การเรียนรูอยางมีความหมาย ความเปนสวนตัวในการ
สอน มุมมองดานพฤติกรรม เนนความจําในระยะยาว องคกรการสอน การสังเคราะหการรับรู 
ความพรอมในการจัดการ หัวขอที่ควรสงเสริม พหุปญญา และข้ันตอนการพัฒนา 
 
โปรแกรมประยุกตเพื่อการพัฒนาตนเอง (Software for Self Development) 
 ผูวิจัยไดกลาวถึงโปรแกรม (ส่ิงที่ถูกสรางข้ึนดวยภาษาในการโปรแกรมมิ่ง) หรือ
โปรแกรมประยุกต (ซอฟตแวรที่สรางข้ึนมาเพื่อการใชงานสําหรับระบบงานใดระบบงานหนึ่ง
โดยเฉพาะ) (กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  พานิชกุล 2546 : 404) วาเปนการพัฒนาส่ิงที่
เก่ียวของกับระบบ การออกแบบ การตรวจสอบ การนําไปใช และการประเมินผล เพ่ือบูรณา
การสิ่งที่ผูใช หรือผูรับบริการตองการวัด หรือประเมินตนเอง หรือพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว  จะเห็นไดวา โปรแกรมในการพัฒนาตนเองของผูบริหารนั้นเปนสิ่งที่ชวยใหผูใช 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ผูบริหารเองสามารถพัฒนาตนเองไดหลังจากที่ไดรับการประเมิน หรือ
การถูกตรวจสอบโดยระบบ หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการประเมิน และสามารถ
ทําใหผูบริหารเกิดการเรียนรู การยอมรับ และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม และ
ถูกตองตามหลักทฤษฎี 
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 วิธีการพัฒนาตนเองของผูบริหาร ในที่นี้คือ การพัฒนาตนเองจากพฤติกรรมที่
ปฏิบัติไดทีละพฤติกรรมซึ่งประยุกตจากวิธีปรับพฤติกรรมของแบลคแฮมและซิลเบอรแมน 
(Blackham and Silberman, อางถึงใน สมพร  สุทัศนีย 2537 : 417-418) ดังนี้ (1) วิเคราะห
คุณสมบัติออกเปนพฤติกรรมยอยๆ เชน การใชเวลาที่ไมมีคุณภาพ  ผูบริหารตองตั้งเปาหมาย
วาจะตองพัฒนาใหเปนคนที่ใชเวลาอยางมีคุณภาพ วิเคราะหการใชเวลาอยางมีคุณภาพวา
พฤติกรรมอะไรบาง เชน มอบงานใหผูอ่ืนใหมากที่สุด จดบันทึกเวลาการทํางานประจําวัน 
จัดลําดับงานที่จะทํากอนหลัง ตัดรายละเอียดของงานบางอยางออกไป จําแนกงานที่สําคัญและ
ไมสําคัญออกจากงาน และจัดลําดับความสําคัญของงาน เปนตน (2)  จัดเรียงลําดับพฤติกรรม
ดังกลาวตามลําดับ เชน จัดลําดับความสําคัญของงาน มอบงานที่สําคัญนอยใหผูอ่ืนใหมากที่สุด 
ตัดรายละเอียดบางอยางของงานบางอยางออก จัดลําดับงานสําคัญที่จะทํา ทําเฉพาะงานสําคัญ 
จดบันทึกเวลาการทํางาน วางแผนในการทํางาน (3) ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน และ (4) จด
บันทึกความกาวหนาของการปรับปรุงตนเอง  สําหรับสมิต  อาชวนิจกุล (2539 : 5-7) ได
กลาวถึงทฤษฎีการพัฒนาเองวา คนเรามีสวนประกอบที่แบงออกงายๆ ไดสองสวนคือ กายกับ
ใจ เราจําเปนตองพัฒนาทั้งสองดานควบคูกันไป จะทิ้งอยางใดอยางหนึ่งยอมไมได  คําสอนของ
ปราชญบางคนหรือหลายๆ คน มักจะเนนไปทางพัฒนาจิตใจจนดูเปนการละเลยในดานรางกาย
ไปเสีย  รางกายคนเรานี้หากรักษาไมดีและไมรูจักการบํารุงรักษาแลว ก็จะทําใหออนแอ และ
เปนโรคภัยไขเจ็บไดงาย ซึ่งก็จะรบกวนทําใหจิตใจไมอาจสงบสุขได และจะเปนอุปสรรคในการ
ทํางาน อันจะเปนการตัดหนทางความกาวหนาในอนาคตไปได  สําหรับการพัฒนาจิตใจนั้น ก็
มิใชอ่ืนไกลแตเปนการพัฒนาศีลธรรมหรือจริยธรรมเพียงอยางเดียว แตจะหมายรวมไปถึงการ
พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาความรูความสามารถในการทํางาน พัฒนาการคิดหาเหตุผล ตลอดจน
พัฒนาสติปญญาของตนเองดวย 
 สรุปไดวาโปรแกรมสําหรับการพัฒนาตนเองของผูบริหาร หรือโปรแกรมประยุกต
เนนที่ระบบ การออกแบบ การตรวจสอบ การนําไปใช และการประเมินผล ใหสอดคลองกับ
คุณสมบัติของผูบริหารตามมาตรฐานตางๆ ที่กําหนดไว เพราะฉะนั้น โปรแกรมประยุกตนี้
จะตองสอดคลองกับแนวคิดของสมิต  อาชวนิจกุลที่เนนกายกับใจควบคูกันไปในตัวตนของคน  
 
ขั้นตอนการใชโปรแกรมประยุกต 
 ข้ันตอนการใชโปรแกรมประยุกต มีอยู 4 ข้ันตอน คือ (1) การติดตั้งโปรแกรมลง
บนเครื่องคอมพิวเตอร (2) การเขาโปรแกรม (3) เร่ิมตนการประเมินตนเอง และ (4) การ
เรียกดูผลการประเมินยอนหลัง ดังแสดงในรายละเอียดภาพดังนี้ 
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การพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา 

 
ความหมายของการพัฒนาตนเอง 

 ในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลกระทบตอการจัด
การศึกษาของชาติ ผูบริหารการศึกษาในฐานะผูนําในการเปลี่ยนแปลงจะตองแสวงหาความรู 
และพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดการศึกษาใหบรรลุ
วัตถุประสงค มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายในการพัฒนาตนเอง 
ดังนี้ 

 สําหรับเพ็ญศิริ จารุจินดา (2539 : 10) ไดแสดงความเห็นไววา การพัฒนาตนเอง 
หมายถึง การสรางคุณสมบัติ คุณธรรม เจตคติ ความรู ความคิด ความเขาใจ ความชํานาญให
เกิดข้ึนในตนเอง เพ่ือใหตนเองเปนบุคคลที่มีความสุข ความเจริญ ความสมบูรณ พรอมที่จะ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอสังคมและประเทศชาติ อยางสอดคลองและเหมาะสมกับ
ความถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนเอง สําหรับนิรันดร วัชรินทรรัตน (2540 : 12) 
กลาวถงึการพัฒนาตนเอง (self-development) วาเปนการสงเสริมและการสนับสนุนให
ผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีความรู ความสามารถที่ดี การพัฒนาตนเองเปน
เร่ืองที่บุคคลแตละคนตองกระทําดวยตัวเขาเอง โดยบุคคลอื่นมีสวนชวยเหลือและสนับสนุน
เพียงบางสวน เพ่ือใหตนเองมีความรูความสามารถดีข้ึน สวนสมหวัง    พิธิยานุวัฒน และคณะ 
(2540 : 126) ไดแสดงความคิดเห็นไววา การพัฒนาตนเอง (self-development) เปนการ
เรียนรูที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง และสามารถปรับปรุงตนเองใหเจริญงอกงาม ทั้งดาน
ประสิทธิภาพในการทํางาน ดานปญญาและดานคุณธรรมดวย ทําใหการทํางานหรือการ
ดํารงชีวิตอยางมีความหมาย การศึกษาดวยตนเองหรือการพัฒนาตนเองเปนปจจัยที่สําคัญตอ
การพัฒนาทั้งปวง คนที่ตองการพัฒนาตองหาทางเรียนรูและปรับปรุงตนเองใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตและหนาที่การงาน สําหรับพิสิทธิ์  สารวิจิตร (2540 : 83) กลาว
วา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาปลูกสรางคุณสมบัติ คุณธรรม นิสัย เจตคติ 
ความสามารถ ความชํานาญ ความคิด ความรู ความเขาใจใหเกิดข้ึนในตนอง เพ่ือชวยใหตนเอง
เปนบุคคลที่มีความสุข ความเจริญ เปนประโยชนแกตนเองและสังคมอยางสอดลองเหมาะสม
กับความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ และความสามารถของตนเอง  พรอมกันนี้วิเชียร แกนไร 
(2542 : 10) ไดกลาวถึงการพัฒนาตนเองวา เปนการเสริมสรางความรูและการปรับปรุงตนเอง
ใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะความชํานาญ ตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตน
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนาดานรางกายและจิตใจ   
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 จากแนวความคิดของตางประเทศ ดังเชน เมกกินสัน และเพดเลอร (Megginson 
and Pedler 1992 : 3) กลาววาการพัฒนาตนเองหมายถึง การที่ผูเรียนไดตัดสินใจดวยตนเอง
ในการเลือกวาจะเรียนอะไร เม่ือไร อยางไร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความสามารถในการทํางาน การเลือกพัฒนาตนเอง จะมีผลตอการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตน และสวานสบิวร่ี (Swansbury, อางถึงใน บัณฑิต  สุกกํ่า 2546 : 14) กลาว
วา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษาของบุคคลเพื่อใหตนเองมีความรูทางเทคนิควิชาชีพที่
กาวหนา ซึ่งเปนการสนองความอยากรูอยากเห็นของบุคคล  การพัฒนาตนเองนั้นเปนการ
เรียนรูที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง ปรับปรุงแกไขตนเองใหเจริญงอกงามทั้งประสิทธิภาพภายใน
การงาน ดานปญญา และดานคุณธรรม 

 จากแนวคิดขางตนดังกลาว สรุปไดวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง ความพยายามที่
จะเปลี่ยนแปลงตนเองใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกภาพที่ดี เพ่ือให
ตนเองเปนบุคคลที่มีความสามารถปฏบิัติงานที่ตนรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความสําคัญในการพัฒนาตนเองของผูบริหาร 

 การพัฒนาตนเองเปนสิ่งที่สําคัญที่คนเราจะขาดเสียไมไดสําหรับผูบริหาร จะเห็นได
จากการเขารับการศึกษาในสถานศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา นับวาเปน
การพัฒนาตนเองอยางหนึ่งเทานั้น เม่ือสําเร็จการศึกษาในแตละระดับมาแลวหากไมไดศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติมในไมชาจะกลายเปนคนลาหลัง เนื่องจากสภาพแวดลอมตางๆ มีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะผูที่ดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน หากไมพัฒนาตนเอง
แลวเปนการยากที่จะพัฒนาคนอื่น มีนักการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเอง 
ดังนี้ 

 ลัทธิการ  ศรีวะรมย และจิรศักดิ์  จิยะจันทร (อางถึงใน บัณฑิต  สุกกํ่า 2546 : 15) 
กลาววา การพัฒนาตนเองของนักบริหารเปนหัวใจของการพัฒนาองคการ เปนหนทางที่นําไปสู
ผลการดําเนินงานขององคการ องคการจะสามารถทําส่ิงตางๆ ไดดีข้ึน สามารถทําส่ิงที่แตกตาง 
เปนการนําเอาจุดแข็งขององคการออกมาใช และโนมนาวใหบุคลากรมีผลการดําเนินงานที่
สูงข้ึนและมีการอุทิศเสียสละมากขึ้น  สําหรับอุทัย บุญประเสริฐ (2540 : 3) ไดกลาวไววา 
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีความสําคัญเปนผูนําทางการศึกษามีหนาที่กํากับดูแล ควบคุม การ
จัดการใหโรงเรียนดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารจึงตองทุมเทความพยายามในการ
ดําเนินงานทั้งปวงของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูในความรับผิดชอบใหบรรลุตาม
ภารกิจของโรงเรียน  สวนวัลลี หลีสันติพงศ (2542 : 14) ไดเนนถึงความสําคัญในการพัฒนา
ตนเองของผูบริหารวาธรรมชาติของมนุษยจะตองพัฒนาตนเองใหดียิ่ง ก็จะทําใหการดํารงชีวิต
ของตนดีข้ึน แตถาหากไมเรียนรู ไมฝกฝนการดํารงชีวิตก็จะดีไมได 
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 และจากแนวคิดของตางประเทศ โกลดเฮมเมอร (Goldhammer 1967 : 40) การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน จะตองพัฒนาผูบริหารเปนอันดับแรก ผูบริหารมี
สมรรถภาพเปนเชนไร โรงเรียนก็เปนเชนนั้น จึงจําเปนตองพัฒนาผูบริหารกอน พรอมกันนี้
รอบบิน (Robbins 1978 : 3) กลาววา บุคคลที่เปนฟนเฟองหลักที่จะทําใหการศึกษาประสบ
ผลสําเร็จเพียงใด คือ ผูบริหารโรงเรียน เพราะผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําของสถานศึกษา เปน
บุคคลที่มีอํานาจ มีอิทธิพล หรือสามารถจูงใจคนใหปฏิบัติตามความคิดและความตองการของ
ผูบริหารได  ผูบริหารจึงจําเปนตองพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 

 กลาวโดยสรุปจะเห็นวา การพัฒนาตนเองของผูบริหารเปนสิ่งที่มีความสําคัญและ
จําเปนมาก ผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ดวยวิธีการที่หลากหลายตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง เพ่ือใหตนเองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถทักษะและเจตคติ
ที่ดีในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ และครองตนอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 

 
จุดมุงหมายของการพัฒนาตนเอง 

 การพัฒนาตนเองจะตองพัฒนาใหครบทุกดาน ไมวาดานความรู ดานความสามารถ 
และดานคุณธรรมมีนักการศึกษาไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการพัฒนาตนเองไว ดังนี้ 

 ดังที่ เพ็ญศิริ จารุจินดา (2539 : 11) กลาวถึงการพัฒนาบุคลากรมีประโยชนตอ
หนวยงาน คือ (1) ชวยทําใหระบบการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพสูงข้ึน มีการติดตอประสานงาน
ชวยกระตุนความสนใจในการทํางาน มีจิตใจรักงาน ไดผลงานมากขึ้น (2) ทําใหเกิดความ
ประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุ ความผิดพลาดนอยลง (3) ลดเวลาในการทํางาน (4) ชวย
แบงเบาภาระการทํางานของผูบังคับบัญชา และ (5) กระตุนเตือนผูปฏิบัติงานใหทํางานเพื่อ
ความกาวหนาในการทํางานตอตน สวนพิสิทธิ์  สารวิจิตร (2540 : 86) ไดกลาวถึงจุดมุงหมาย
ของการพัฒนาตนเอง คือ การพัฒนาตนเองใหสามารถเลี้ยงตนเองได พ่ึงตนเองได นําตนเอง
ไปสูความดีงามได ทําประโยชนแกสังคมได และมีความพึงพอใจในชีวิตและการงานได  สําหรับ
สมศักดิ์ สินธุรเวชญ (2541 : 26-27) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการพัฒนาตนเอง ดังนี้ (1) เพ่ือ
พัฒนาบุคคลใหมีความรู (knowledge) (2) เพ่ือพัฒนาบุคคลใหมีความเขาใจ (understanding) 
คือ สามารถตีความ แปลความ และขยายความ (3) เพ่ือพัฒนาบุคคลใหเกิดทักษะที่ชํานาญ 
(skill) สามารถทํางานไดอยางอัตโนมัติ มีความสามารถแกปญหาเองไดทุกอยาง และ (4) เพ่ือ
พัฒนาบุคคลใหมีเจตคติที่ดี (attitude)  สวนเรียม  ศรีทอง (2542 : 164-165) ไดกลาวถึง
จุดมุงหมายของการปรับปรุงพัฒนาตนเองที่สําคัญมีดังนี้ (1) ผลดีตอตนเอง สงเสริมความรูสึก
ในคุณคาแหงตนใหสูงข้ึน และมีชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณคามีการปรับปรุงขอบกพรอง และ
พัฒนาพฤติกรรมดานตางๆ ใหดียิ่งข้ึน ชวยสงเสริมการเขาใจตนเอง ทําหนาที่ไดเหมาะสมกับ
บทบาทของตนอยางมีประสิทธิภาพ (2) ผลดีตอคนอื่น เนื่องจากพฤติกรรมของแตละบุคคลมี
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อิทธิพลซึ่งกันและกันเสมอ การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง จึงนับไดวาเปนการเตรียมตนใหเปน
ส่ิงแวดลอมที่ดีของผูอ่ืนเปนตัวอยางหรือแหลงอางอิงใหเกิดการพัฒนาตอไป เปนการกระทํา
เพ่ือประโยชนสุขรวมกันทั้งดานชีวิตการทํางาน ชีวิตสวนตัว และการอยูรวมกันในสังคม และ 
(3) ผลดีตอหนวยงาน การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  นอกจากจะสงเสริมคุณภาพชีวิตแก
สมาชิกในหนวยงานและสังคมแลว  ขณะเดียวกันก็สงผลกระทบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานดาย  
 สรุปไดวา จุดมุงหมายของการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนตนเองใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ สามารถนําเอาวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชใน
การปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ มีความพรอมในการใหความชวยเหลือผูอ่ืนและทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี สามารถนําพาตนเองและองคการไปสูความเจริญกาวหนา 
 
ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง 

 ในการพัฒนาตนเอง จะตองมีข้ันตอนและกระบวนการที่ตอเนื่องกันไป ไดมี
นักวิชาการเสนอแนวคิดในการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

 สําหรับบํารุง สุขพรรณ (2534 : 37) ไดกําหนดขั้นตอนในการพัฒนาตนเองไว 4 
ข้ันตอน คือ (1) ข้ันตรวจสอบวิเคราะหตนเองเปนขั้นตอนแรก โดยการตรวจสอบ วิเคราะห
วิพากษวิจารณตนเองอยางตรงไปตรงมาและยอมรับคําวิจารณจากผูอ่ืนอยางจริงใจ (2) ข้ันลง
มือปรับปรุงแกไข ข้ันนี้อาจจะมีผูชวยก็ได เพราะจะทําใหการพัฒนาตนเองเกิดผลดียิ่งข้ึน ผูชวย
ในที่นี้อาจจะเปนคนหรือเคร่ืองมือ เชน โทรทัศน วีดีโอ โปรแกรมประยุกต ก็ได (3) ข้ันแสดง
พฤติกรรมใหมๆ พฤติกรรมที่แสดงออกมาในชวงแรกอาจจะขัดกับความเคยชินเกาๆ อยูบาง
นานๆ เขาก็จะเกิดเปนเรื่องปกติ แตมีขอแมวาตองทําสม่ําเสมอ ฝกใหตลอดอยาหยุดหรือทํา
ครึ่งๆ กลางๆ และ (4) ข้ันประเมินผล เปนขั้นที่จะทราบไดวา พฤติกรรมหรือส่ิงที่เรา
เปล่ียนแปลงแกไขอยูในเกณฑที่นาพอใจหรือไม กาวไปขางหนาแคไหน สําหรับอุไรวรรณ บุญมี 
(2538 : 25) ไดเสนอวิธีการในการพัฒนาตนเองที่ทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติได โดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอน ดังนี้ (1) สํารวจ วิเคราะหตนเองเพื่อใหรูจักตนเองอยางแทจริง (2) กําหนดความ
คาดหวังใหมและวางแผนในการเปลี่ยนแปลง (3) เร่ิมเปลี่ยนแปลงโดยการนําตัวเอง (4) สราง
ความเขมแข็งโดยการมีโลกทัศนกวางข้ึน ยอมรับคําวิพากษวิจารณของบุคคลอื่นที่มีเหตุผล  
พรอมกันนี้ ธงชัย สันติวงษ (2539 : 177-178) ไดกลาวถึง การพัฒนาความกาวหนาของแตละ
คนประกอบดวยขั้นตอนของกิจกรรมตางๆ สรุปไดดังนี้ (1) ประเมินตนเอง (self-appraisal) 
กอนอื่นทุกคนควรจะไดมีโอกาสรูจักตัวเองใหดีเสียกอน อาจทําโดยขอคําปรึกษาแนะนํา แนะ
แนว หรืออาจจะทําดวยการทดสอบเพื่อที่แตละคนไดรูจักและประเมินถึงความสามารถ 
ตลอดจนจุดออนจุดแข็งของตนเอง ซึ่งจะชวยใหบุคคลนั้นไดมีการตระหนักถึงตนเองในแงที่
เปนจริงมากขึ้น กอนที่จะกําหนดแผนงานพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของตนตอไป (2) การ
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เสาะแสวงหาขอมูลเก่ียวกับอาชีพ (information gathering) ในข้ันนี้คือ การรูจักคนควาและ
เสาะแสวงหาขอมูลตางๆ ที่มีอยูและที่เปนโอกาสในปจจุบัน สามารถชวยใหเรามองเห็นจากจุด
ของตนเองจะมีทิศทางเติบโตไปทางใด (3) การกําหนดเปาหมาย (goal selection) ภายหลัง
จากที่ไดเก็บขอมูลและไดประเมินถึงโอกาสตางๆ ในความกาวหนาแลว ก็ควรกําหนดเปาหมาย
ที่พึงประสงคในอาชีพของตน (4) การวางแผนการกาวหนาของอาชีพและการดําเนินตามแผน 
หลังจากที่ไดมีการกําหนดเปาหมายแลวข้ันตอนตอไปคือ การวางแผน การดําเนินการตามแผน 
และการติดตามตรวจสอบ  สําหรับเรียม  ศรีทอง (2542 : 155-164) กลาวถึงการบรรลุผล
สําเร็จในการพัฒนาตนเองตองอาศัยทั้งความมุงมั่นตั้งใจจริง และจัดกระบวนการปรับปรุง
พัฒนาตนเองที่เหมาะสม โดยเสนอขั้นตอนการพัฒนาตนเอง 7 ข้ันตอน ดังนี้ (1) การสํารวจ
พิจารณาตนเอง หมายถึง การรับรูสภาพการดํารงชีวิตในปจจุบันวาอยูในสภาวะที่กําลังเผชิญ
ปญหาอยูหรือไมมีการประเมินตนเองในดานสภาพกาย สภาพอารมณ และจิตใจ พัฒนาการ
ทางสังคม สติปญญา ความสามารถ การประกอบอาชพีการงาน (2) การวิเคราะหจุดเดน 
จุดบกพรองของตนเอง เปนการทําความเขาใจผลของการประเมินสภาพทางรางกาย อารมณ
และจิตใจ สังคม สติปญญา และความสามารถของตน เพ่ือจําแนกลักษณะที่ดี ลักษณะที่เปน
ปญหา อุปสรรค โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง (3) การ
กําหนดปญหาและพฤติกรรมเปาหมาย เปนการพิจารณาใหชัดเจนวาพฤติกรรมที่จะเลือก
ปรับปรุงและพัฒนานั้นมีความสําคัญตอตนเองมากที่สุด โดยพิจารณาลําดับคุณคาของ
พฤติกรรมที่ขัดขวางการพัฒนาชีวิตของตนเองและผูอ่ืน (4) การรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานที่
เก่ียวของกับปญหา จะชวยใหเขาใจในพฤติกรรมเปาหมายที่ถูกตอง และเปนแนวทางการเลือก
เทคนิควิธีการปรับปรุงตนเองที่เหมาะสม ขอมูลจะไดมาจากการสังเกต บันทึก และวิเคราะห
พฤติกรรม (5) การเลือกเทคนิควิธีและวางแผนปรับปรุงตนเอง ควรเลือกใชวิธีที่งายและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการจะปรับปรุง จะใชวิธีเดียวหรือหลายวิธีประกอบกันก็ได 
(6) การทดลองปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เปนการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวตาม
ระยะเวลาที่ระบุไว ความมุงมั่นเปนสิ่งสําคัญใหบรรลุความสําเร็จ และ (7) การประเมินและ
ขยายผลการพัฒนาตนเอง เปนการติดตามดูวาการทดลองปรับปรุงและพัฒนาตนเองบรรลุผล
สําเร็จเพียงใด  กรณีที่มีขอบกพรอง ใหทบทวนดูวามีปจจัยอะไรที่นอกเหนือจากที่วางแผนไว 
ยอนกลับไปประเมินและวิเคราะหตนเองใหม  ถาการประเมินผลพบวาสําเร็จ ก็พิจารณาตอวา
จะยุติแผนงาน และทําใหพฤติกรรมคงอยูไดอยางไรรวมถึงอาจมีแรงจูงใจที่จะขยายผลการ
พัฒนาไปยังพฤติกรรมอื่นๆ ตอไปอีก 

 จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ข้ันตอนในการพัฒนาตนเอง มีข้ันตอนในการ
ดําเนินการเปนลําดับที่สําคัญดังนี้ คือ ข้ันแรกสํารวจตนเอง จะตองรูจักตนเองในทุกๆ ดานและ
รูวาตนเองตองการจะพัฒนาไปจุดใด ข้ันที่สองข้ันการวางแผนในการพัฒนาตนเอง ข้ันที่สาม 
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ดําเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว ข้ันสุดทาย ติดตามและประเมินผลความสําเร็จในการพัฒนา
ตน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 
วิธีการพัฒนาตนเองของผูบริหาร 

 ในเรื่องของวิธีการพัฒนาตนเองนั้น ไดมีนักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษาได
เสนอแนวคิดในการพัฒนาตนเองของผูบริหารและผูบังคับบัญชาไว ดังนี้ 

 สําหรับขนิษฐา มุตตาหารัช (2538 : 24-26) ไดเสนอวิธีการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในองคกร 8 วิธี ดังนี้ (1) อานหรือแสวงหาความรูจากการฟง เชน ฟงปาฐกถา ฟงการ
บรรยาย ฟงการอภิปราย เปนตน (2) การคนควาหรือศึกษาทางดานวิชาการหรือวิชาชีพทําได
หลายรูปแบบ เชน เขียนหรือแตงตํารา เขียนบทความทางวิชาการ เขียนเรื่องที่สนใจหรือเร่ือง
งานที่ปฏิบัติ เขียนคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน (3) การหมุนเวียนหรือสับเปลี่ยนงานในหนาที่ 
(4) การทําวิจัย เปนการแสวงหาความจริงจากขอมูลที่มีอยูโดยอาศัยเทคนิคการวิจัย ที่เปน
ข้ันตอน เปนระเบียบ มีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ตลอดจนเสนอความคิดเห็น
เปนการพัฒนาตนเองใหรูจักใชความคิดอยางเปนระบบอันสงผลใหสามารถทํางานอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ (5) การไปสังเกตดูงานในหนวยงานอื่น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรู ประสบการณและทัศนคติการทํางานไปในทางที่ดีข้ึน เกิดการเปรียบเทียบจุดดีจุดดอย
ของงานที่ปฏิบัติกับงานที่ไดพบเห็นและเรียนรู (6) การเขารวมเปนคณะกรรมการ เปนการ
พัฒนาตนเองโดยการลงมือปฏิบัติ ทําใหไดเรียนรูและเขาใจงานที่จะตองรับผิดชอบ มีโอกาส
ไดรับความรูและประสบการณที่นอกเหนือจากงานในหนาที่ของตน มีโอกาสไดแสดงความ
คิดเห็น การใชดุลยพินิจ การทํางานเปนกลุม (7) การไปฝกงาน เปนกิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติ 
เชนกัน ไดฝกหัดงาน ไดรับคําแนะนําจากผูที่มีความรูและมีประสบการณ และ (8) การติดตาม 
และประเมินความกาวหนาของตนเอง ในระหวางที่ทํางานทุกช้ินทุกประเภท ควรมีการติดตาม
และประเมินผลความเจริญกาวหนาของตัวเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยูเสมอ  สวนนิ
รันดร วัชรินทรรัตน (2540 : 20-21) ไดกลาวโดยสรุปวา วิธีการพัฒนาตนเองโดยการหาความรู
เพ่ิมเติม สูความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว ควรทําดังตอไปนี้ (1) อานหนังสือเปนประจํา
และตอเนื่อง (2) การรวมประชุมหรือการฝกอบรม (3) การสอนหนังสือหรือบรรยายตางๆ (4) 
การรวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนหรือองคกรตางๆ (5) การรวมเปนที่ปรึกษาแกบุคคลหรือ
หนวยงาน (6) การศึกษาตอหรือเพ่ิมเติมจากสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเปด (7) การ
พบปะเยี่ยมเยียนบุคคลหรือหนวยงานตางๆ (8) การเปนผูแทนในการประชุมตางๆ (9) การ
จัดทําโครงการพิเศษ (10) การปฏิบัติงานแทนหัวหนา (11) การคนควาหรือการวิจัย และ (12) 
การศึกษาดูงาน  อยางไรก็ตาม สําหรับศิรยา เพ็ชรแกว (2540 : 14) ไดกลาวถึงวิธีพัฒนา
ตนเองตองอาศัยความตั้งใจแนวแนกอใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดังนี้ (1) มีความ
ตั้งใจที่จะฝกฝนตนเองใหทันกับเหตุการณ (2) แลกเปล่ียนความรูความคิดแบบเปนกันเอง (3) 
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ศึกษาหาความรูจากเอกสารอื่นๆ (4) ติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบาย โครงการของงานที่
อยูในความรับผิดชอบและที่เก่ียวของ (5) ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยอาศัยวิทยุ หนังสือ โทรทัศน และส่ือมวลชนอื่นๆ (6) ศึกษาทางไปรษณีย
ในวิชาที่เก่ียวของกับงานหรือความรูอ่ืนๆ (7) เขารวมประชุมสัมมนา หรือฝกอบรมเมื่อมีโอกาส 
(8) เปนผูนําการอภิปรายหรือบรรยายเปนบางโอกาส (9) เปนสมาชิกของสมาคมทางวิชาการ 
หรือองคกรที่นาสนใจ (10) หาโอกาสลาศึกษาหรือดูงานทั้งในหรือนอกประเทศเปนครั้งคราว 
(11) เขาศึกษาในบางวิชาในสถาบันการศึกษา (12) คบหาสมาคมกับผูรูบางทาน และ (13) ให
ความสนใจตําราภาษาตางประเทศ   

 สําหรับสมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ (2542 : 125-126) ไดเสนอวิธีการพัฒนา
ผูบริหารการศึกษา ดังนี้ (1) การศึกษาอยางเปนทางการ (formal education) โดยอนุญาตให
ผูบริหารลาไปศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ การศึกษาเพิ่มเติม (upgrading) เปนวิธีการที่
จําเปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร เปนการเพิ่มพูนวุฒิของบุคลากรใหมีความรูดีข้ึน หรือ
ไดรับความรูใหม เพราะวิธีการทํางาน และเครื่องมือปฏิบัติงานเปลี่ยนไป การศึกษาตอและดู
งานตางประเทศจัดเปนการพัฒนาบุคลากรประเภทหนึ่ง เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน โดยการอนุญาตใหผูบริหารลาไปศึกษาตอหรือสงไปดูงาน
สถานที่ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ การใหโอกาสผูบริหารเพื่อศึกษาตอหรือเพ่ิมเติมความรู 
นอกจากจะชวยใหเปนผูมีความเชี่ยวชาญในการทํางานแลว ยังทําใหผูบริหารมีความมั่นใจใน
ตนเอง เขาใจจุดมุงหมายการทํางานดีข้ึนและโอกาสที่จะไดเล่ือนฐานะก็มีมากขึ้น นอกจากนี้จะ
เปนการเสริมสรางกําลังใจแกผูบริหารแลวยังเปนการสรางบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางกันตอไปดวย (2) การศึกษาอยางไมเปนทางการ (informal education) ไดแกการให
การศึกษาในระหวางการปฏิบัติงาน (inservice education program) ซึ่งอาจจัดขึ้นเองใน
หนวยงานหรือนอกหนวยงานก็ได โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความรูเฉพาะอยาง
ของผูบริหารการศึกษา การศึกษาลักษณะนี้สมควรจัดในหนวยงานเปนอยางยิ่ง เพราะเปน
การศึกษาที่ใชเวลาส้ันๆ สามารถนําเอาปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงมารวมกันแกปญหา
ได (3) การฝกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือมุงเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญ และ
ประสบการณใหกับผูบริหารการศึกษาและยังชวยใหเกิดการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือแกปญหา
ภาคปฏิบัติในกลุมผูมีประสบการณงานนั้นๆ มาแลว และมีความสนใจที่จะแกปญหานั้นรวมกัน 
(4) การอานหนังสือ และวารสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษา การบริหาร ตลอดจนการ
แสวงหาขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน หนังสือพิมพและหนังสืออ่ืนที่เปนประโยชนตอตนเอง 
และตอวิชาชีพ (5) การศึกษาดูงานและการศึกษางานที่ตนปฏิบัติอยูเปนประจํา (6) การศึกษา
จากผูมีประสบการณ ผูทรงคุณวุฒิทางการบริหาร (7) การเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
(8) การศึกษาคนควาและจัดทําผลงานทางวิชาการ และ (9) การพัฒนาตนเอง (self-
development) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง สามารถปรับปรุงตนเองใหเจริญงอก
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งามทั้งดานประสิทธิภาพในการงาน ดานปญญาและดานคุณธรรมดวย ชวยใหการทํางานหรือ
ดํารงชีวิตอยางมีจุดหมาย การศึกษาดวยตนเองหรือการพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการดํารงชีวิตและหนาที่การงานหรือความรับผิดชอบใหดีข้ึน 

 สรุปไดวา วิธีการพัฒนาตนเองของผูบริหารนั้นมีหลายวิธี ดังเชน การศึกษาดวย
ตนเองทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ การประชุมและการเขารับการอบรมสัมมนาตางๆ 
การอานหนังสือ ตํารา และเอกสารตางๆ การศึกษาดวยตนเอง การศึกษาจากผูมีประสบการณ 
การทําผลงานวิชาการ ฯลฯ ส่ิงสําคัญคือ ความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู และ
ใหความสนใจจึงจะประสบผลสําเร็จไดอยางแทจริง 
  
มาตรฐานผูบริหารสถานศึกษา 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยรีเจน (Regent University) (อางถึงใน 
อภินันท  เวทยานุกูล 2545 : 25-45) ไดเสนอวิธีการกําหนดมาตรฐานสําหรับผูบริหารตาม
มาตรฐานวิชาชีพในระหวางมลรัฐ มลรัฐเวอรจิเนีย สถาบันพัฒนาผูบริหารของไทย และ
มาตรฐานที่คุรุสภากําหนด ไวดังนี้ 
 1. มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพของผูบริหารในโรงเรียนระหวางมลรัฐ (The  
Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC) Standard) เปนมาตรฐานซึ่ง
หนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินผูบริหารโรงเรียนเพื่อใหใบประกอบวิชาชีพ ไดกําหนดมาตรฐาน
การประเมิน 6 มาตรฐาน และในแตละมาตรฐานประกอบดวย (1) องคความรู (knowledge) 
เปนความรูและความเขาใจของผูบริหาร (2) การแสดงทาที (dispositions) เปนความเชื่อ 
คุณคา และพันธกิจของผูบริหาร และ (3) การปฏิบัติการ (performances) เปนการอํานวย
ความสะดวกในกระบวนการตางๆ และการประสานงานในการจัดกิจกรรมตางๆ ของผูบริหาร 
 มาตรฐานที่ 1 : ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาซึ่งสงเสริมความสําเร็จ
ของนักเรียนทุกคนโดยอํานวยความสะดวกในการพัฒนา เผยแพร ปฏิบัติ  ตามวิสัยทัศนของ
การเรียนรู ซึ่งชุมชนมีสวนรวมและสนับสนุน (มาตรฐานนี้เนนที่ตัวนักเรียน) 
 มาตรฐานที่ 2 : ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาซึ่งสงเสริมความสําเร็จ
ของนักเรียนทุกคนโดยการสนับสนุนบํารุงรักษา และทําใหวัฒนธรรมของโรงเรียนมีความยั่งยืน 
จัดโปรแกรมการเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน  และการพัฒนาวิชาชีพของครู 
(มาตรฐานนี้เนนที่ตัวครู) 
 มาตรฐานที่ 3 : ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาซึ่งสงเสริมความสําเร็จ
ของนักเรียนทุกคนโดยบริหารจัดการองคการ  การดําเนินการและทรัพยากรตางๆ ให
ส่ิงแวดลอมของการเรียนรู  มีความปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล (มาตรฐานนี้
เนนที่การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม) 
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 มาตรฐานที่ 4 : ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษา       ซึ่งสงเสริม
ความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยรวมมือกับครอบครัว และสมาชิกชุมชน ในการตอบสนอง
ความสนใจ และความตองการของชุมชน  และระดมทรัพยากรของชุมชน (มาตรฐานนี้เนนที่
ความรวมมือกับชุมชน) 
 มาตรฐานที่ 5 : ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาซึ่งสงเสริมความสําเร็จ
ของนักเรียนทุกคนโดยการกระทําที่มีความซื่อสัตย  มีความเปนธรรมและมีจริยธรรม 
(มาตรฐานนี้เนนที่คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร) 
 มาตรฐานที่ 6 : ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาซึ่งสงเสริมความสําเร็จ
ของนักเรียนทุกคนโดยเขาใจ ตอบสนอง และตระหนักในการมีอิทธิพลของบริบททางการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ  กฎหมาย และวัฒนธรรม (มาตรฐานนี้เนนที่ความตระหนักในบริบท/
ส่ิงแวดลอม) 
 2. ขอกําหนดใบประกอบวิชาชีพสําหรับผูบริหาร และศึกษานิเทศกในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในรัฐเวอรจิเนีย (Virginia Licensure Regulations for 
Administration/Supervision Pre K-12) เปนขอบังคับของรัฐเวอรจิเนียในการออกใบประกอบ
วิชาชีพใหแกผูบริหารหรือศึกษานิเทศกระดับอนุบาลถึงเกรด 12 ประกอบดวย 6 มาตรฐาน
หลัก คือ 
 มาตรฐานที่ 1 : มีความรูและความเขาใจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก 
 มาตรฐานที่ 2 : มีความรูและความเขาใจในระบบและองคการ 

 มาตรฐานที่ 3 : มีความรูและความเขาใจในทฤษฎี รูปแบบ และหลักการพัฒนา 
องคการ 
 มาตรฐานที่ 4 : มีความรูและความเขาใจในเงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงของ 
ชุมชนที่หลากหลาย 
 มาตรฐานที่ 5 : มีความรูและความเขาใจในวัตถุประสงคของการศึกษาและ 
บทบาทของสังคมสมัยใหม 
 มาตรฐานที่ 6 : มีความรูและความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลที่ผูกอยูในระบบ 
โรงเรียนของอเมริกา 

 
 3. กรอบความสามารถในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาของสถาบันพัฒนาผูบริหาร 
ประกอบดวย 5 ดาน คือ (1) ดานสติปญญา (2) ดานการบริหารจัดการผลลัพธ (3) ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล (4) ดานความสามารถในการปรับตัว และ (5) ดานความเปนมือ
อาชีพ ดังตอไปนี้ (อภินันท  เวทยานุกูล 2545 : 5-6) 
  3.1 ดานสติปญญา 
   3.1.1 ทักษะในการจัดการสภาพแวดลอมในงานของบุคลากร 
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   3.1.2 ทักษะในการจัดการการอยูรวมกันในสังคมที่มีหลายวัฒนธรรม 
   3.1.3 ทักษะในการทํากลยุทธในการบริหารสถานศึกษา 
   3.1.4 ทักษะในการการสรางโอกาสเพื่อการปรับปรุงและสงเสริม 
สถานศึกษา 
   3.1.5 ทักษะในการสืบคน รวบรวม ปรับปรุง และจัดการขอมูล 
   3.1.6 ทักษะในการวิเคราะห และเขาใจสถานการณหรือกรณีปญหาอยาง
ชัดเจน 
   3.1.7 ทักษะในการตัดสินใจดวยการใชวิจารณญาณ และเหตุผล 
  3.2 ดานการบริหารการจัดการผลลัพธ 
   3.2.1 ทักษะในการวางแผนและจัดระบบงานไดเกิดผลจริง 
   3.2.2 ทักษะในการจัดการผลลัพธ 
  3.3 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
   3.3.1 ทักษะในการสื่อความหมาย 
   3.3.2 ทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและการดํารงรักษา
ไว 
   3.3.3 ทักษะในการปฏิบัติตามบทบาทผูนํา 
   3.3.4 ทักษะในการปฏิบัติการ ทําใหลูกคาพอใจ 
   3.3.5 ทักษะในการจัดการความขัดแยง 
 
  3.4 ดานความสามารถในการปรับตัว 
   3.4.1 ทักษะในการปรับตน 
   3.4.2 ทักษะในการยืดหยุน 
  3.5 ดานความเปนมืออาชีพ/ ความชํานาญเฉพาะสาขา 
   3.5.1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ 
   3.5.2 ทักษะในการสรางวิสัยทัศนโดยสนับสนุนการมีสวนรวม 
   3.5.3 ทักษะในการจัดการงานวิชาการ 
   3.5.4 ทักษะในการจัดการงานธุรการ 
   3.5.5 ทักษะในการจัดการการเงินในสถานศึกษา 
   3.5.6 ทักษะในการจัดการทรัพยสินของสถานศึกษา 
   3.5.7 ทักษะในการจัดการงานบุคลากร 
   3.5.8 ทักษะในการจัดการใหบุคคลมีสวนรวมเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน 
   3.5.9 ทักษะในการจัดการสงเสริม และจัดการการเปลี่ยนแปลง 
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   3.5.10 ทักษะในการประชาสัมพันธ 
 
 4. เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา ป พ.ศ. 2540 ไดกําหนดไว 12 
มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการ 
บริหารการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ 
การพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และ ชุมชน 
 มาตรฐานที่ 3  มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
 มาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
 มาตรฐานที่ 5  พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงข้ึน 
เปนลําดับ 
 มาตรฐานที่ 6  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 
 มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
 มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 มาตรฐานที่ 9  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 
 มาตรฐานที่ 10  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 11  เปนผูนําและสรางผูนํา 
 มาตรฐานที่ 12  สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
 สวนเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2537-2538 ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยใชเกณฑ
มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามลําดับ แตไมไดเนนเกณฑมาตรฐานสําหรับ
ผูบริหารโดยตรง จนกระทั่งในปจจุบันไดกําหนดเกณฑมาตรฐานชัดเจนมากขึ้นโดยแยกเปน
เกณฑสําหรับผูบริหาร ครู และนักเรียน 
 สรุปไดวาเกณฑมาตรฐานตางๆ ดังที่หนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศไดกําหนดไว ไมแตกตางกัน โดยเนนความเปนผูนําดานการศึกษา รูหลักกฎหมาย 
รูหลักการพัฒนาองคกร มีหลักการพัฒนาสังคมที่ดี มีความเขาใจกับชุมชน ทราบความตองการ
ของประเทศ ทราบความตองการสวนบุคคล ฯลฯ 
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ระบบคุณภาพที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
 
ความหมายของคุณภาพ (Quality) 
 คําวาคุณภาพนี้เปนคําที่มีความหมายไดหลากหลาย ข้ึนกับคุณลักษณะของสิ่งที่จะ
อธิบาย ยากแกการจํากัดความหมายเฉพาะเจาะจงลงไป หรือการอางอิงเกณฑที่กําหนดตาม
บทบาทของแตละคน คุณคาทางการตลาด โซแหงคุณคา ฯลฯ ดังที่นักวิชาการหลายทานได
กลาวไว อยางเชน เดมมิ่ง (Deming), ฟรีแมน (Freeman), อารกาโร (Arcaro), มอรรีสัน 
(Morrison), จูรัน (Juran), วรภัทร  ภูเจริญ  วีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน  ชูเกียรติ  ชาญสงาเวช 
และคนอื่นๆ  ใหคําจํากัดความดังกลาวมีดังนี้ 
 ดังที่เดมมิ่ง (Deming, อางถึงใน Juran 1989 : 15-18) กลาวถึงคุณภาพวาเปน
ความเหมาะสมสําหรับการใช (fitness for use) เนื่องจากคํานิยามนี้ไมใชคําธรรมดา มีหลาย
ความหมาย จึงตองเขาใจใหตรงกัน เพราะฉะนั้นในบริษัทผูจัดการตองกําหนดคุณภาพให
ชัดเจน อยาใหมีสองความหมายได กลาวคือ คุณภาพที่ทําใหลูกคาพอใจในผลิตภัณฑ เชน 
บริษัทสามารถเพิ่มความพอใจของลูกคา มีผลิตภัณฑเพ่ิม มีการแขงขันสูงข้ึน มีการแบงตลาด
ได เปนตน สวนการลดความเสียหาย (deficiencies) ที่อาจเกิดขึ้นไดเนื่องจากบกพรองในเรื่อง
คุณภาพ เชน ลดความผิดพลาด ลดการทํางานซ้ําซอน ลดการเสียเวลา ลดความลมเหลว ลด
ความไมพอใจของลูกคา  
 สําหรับเดมมิ่ง (Deming) แลว มีปรัชญาการบริหารคุณภาพที่พัฒนาจากความ
จําเปนในการปรับปรุงงานเร่ิมตั้งแตป 1920 เขาอยูในสภาพแหงความหวาดกลัว  จริงๆ แลว
คุณภาพตองอยูที่ความพยายามเชิงบวกที่แตละคนมีให อยางเชน คนงานทํางานตลอดทั้งวัน 
โดยที่ไมไดรับคาจางพิเศษแตอยางใด เพราะเขาตองรับผิดชอบในงานของเขา สวนหนึ่งของ
ระบบการทํางานไดแบงเปนกระบวนการทํางานยอยๆ แลวนํามารวมกันเปนผลงานทั้งหมด จึง
เรียกไดวามีคุณภาพ สวนอารกาโร (Arcaro 1995 : 55-56) นั้นใหนิยามคุณภาพคลายๆ กันวา
เปนกระบวนการที่มีโครงสรางสําหรับการปรับปรุงผลผลิต (output produced) ซึ่งไมใชคําที่หรู
เลิศหรือซับซอน แตข้ึนกับสามัญสํานึก  ตอมาฟรีแมน (Freeman 1997 : 10) ใหความหมาย
คุณภาพในลักษณะการแขงขัน (strive) เพ่ือความอยูรอดทางดานการตลาด ไมใชรางวัลในการ
ทํางานหนัก หรือความพยายามแตอยางใด แตเปนการทําส่ิงตางๆ ที่ตองการใหผลลัพธเกิด
ประสิทธิผลมากที่สุด 
 จากนั้นมอรรีสัน (Morrison, 1998 : 73) ไดใหความหมายของคําวา “คุณภาพ” ไว
มากมาย คือ (1) ส่ิงที่ลูกคาใหความหมายคุณภาพ (consumer’s quality) (2) มีความเชื่อมั่น 
(reliability) (3) มีความเปนเลิศ (excellent) (4) เปนสวนที่ขยายจากสิ่งที่บรรลุตามวัตถุประสงค 
(objectives have been met) (5) มีความเหมาะสมกับจุดมุงหมาย (fitness for purpose) (6) 
มีความสอดคลองกับขอจํากัด (conformance to specifications) (7) มีการควบคุม (control) 
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(8) มีการประกันคุณภาพ (assurance) และ (9) มีการบริหารคุณภาพเชิงรวม (total quality 
management) 
 สวนจูรัน (Juran 1999 : 2.1-2.2) ไดกลาวถึงคุณภาพไว 2 ความหมายวา (1) 
ลักษณะเดนของผลผลิต (features of products) ซึ่งหมายถึงพบปะกับความตองการของลูกคา 
(customer needs) และทําใหลูกคาพึงพอใจ (customer satisfaction) ความหมายนี้เนนไปที่
รายได (income) แตจุดมุงหมายหลักที่สูงข้ึนในดานคุณภาพคือความพึงพอใจของลูกคา และ
หวังวารายไดคงจะเพิ่มข้ึน จะเห็นไดวาลักษณะเดนนี้จําเปนตองลงทุน (investment) และ
เก่ียวของกับการเพิ่มทุน (costs) ดังนั้นคุณภาพที่สูงข้ึนปกติก็ตองเพ่ิมทุนมากขึ้นตามไปดวย 
และ (2) คุณภาพหมายถึงอิสระจากความบกพรอง (freedom from deficiencies) เปนอิสระ
จากขอผิดพลาด (errors) ในการทํางานซ้ําซอน หรือผลลัพธจากความลมเหลว ความไมพอใจ
ของลูกคา การรองเรียนของลูกคา ฯลฯ ความหมายของคุณภาพนี้คือเนนที่การลงทุน (costs) 
หรือคุณภาพที่สูงข้ึน การลงทุนตองนอยลง (costs less) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของครอสบี้ 
(Crosby, อางถึงใน Gryna 2001 : 2) ไดนิยามคุณภาพวา “เปนความสอดคลองกับขอกําหนด” 
(conformance to requirements) และเนนที่การปฏิบัติตามมาตรฐานเทานั้น คือตองไมมี
ขอบกพรองเลยหรือเทากับศูนย (zero defects) 
 แตสําหรับอีวานส (Evans 2005 : 12) ไดศึกษาวิจัย 86 บริษัทของประเทศ
สหรัฐอเมริกาทางดานตะวันออก โดยใหผูจัดการตอบแบบสอบถามนิยามความหมายคุณภาพที่
แตกตางกันดังนี้ (1) ความสมบูรณ (perfection) (2) ความตอเนื่อง (consistency) (3) ขจัดของ
เสียใหนอยลง (eliminating waste) (4) เรงการขนสง (speed of delivery) (5) นโยบายมีความ
สอดคลองกับกระบวนการ (compliance with policies and procedures) (6) จัดหาผลผลิตให
และใชบริการได (providing a good, usable product) (7) ทําส่ิงที่ถูกตองเสมอ (doing it right 
the first time) (8) ยินดีใหการตอนรับและพอใจกับลูกคาเสมอ (delighting or pleasing 
customers) และ (9) ใหบริการลูกคาดวยความเต็มใจ (total customer service and 
satisfaction)  แทจริงแลวจําเปนตองเขาใจทุกแงทุกมุมตางๆ โดยที่คําวา “คุณภาพ” เขาไป
แสดงบทบาทในทุกสวนขององคกรทางธุรกิจ 
 สําหรับนักวิชาการในประเทศไทย ดังที่ ชูเกียรติ ชาญสงาเวช (2539 : 41) ใหนิยาม
คุณภาพวาเปนการพิจารณาจากมุมมองของผูใช อยางเชน ใชงานไดดีเพียงใด ความคลองตัว 
ระยะเวลานานแคไหนกอนที่จะใชการไมได แตหลักเกณฑของคุณภาพก็กําหนดยากหรือวัดได
ยาก  สวนวีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน (2540 : 12) ใหนิยามคุณภาพที่คลายๆ กันวาเปนคุณสมบัติ
โดยรวมทางประโยชนใชสอยและลักษณะจําเพาะของผลิตภัณฑ หรือการบริการที่แสดงออกถึง
ความสามารถในอันที่จะตอบสนองตอความตองการทั้งที่ระบุอยางชัดแจงและที่อนุมานจาก
สภาพการณและความเปนจริงโดยทั่วไป นั่นหมายความวาตองมีบุคคล 2 ฝาย คือผูซื้อที่เรียกวา
ลูกคา (customer) และผูขาย หรือเรียกวาผูสงมอบ (supplier) ซึ่งสอดคลองกับสมศักดิ์  
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สินธุระเวชญในการนิยามคุณภาพทางการศึกษา (2542 : 157-158)  ใน 2 ลักษณะคือ
คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ วัสดุ กระบวนการและการบริการที่เหมาะสมสําหรับการ
ใชสอย อาทิเชน ความแข็งแรง ความออนนุม ความเหนียว ความสวยงาม เปนตน และลักษณะ
ที่สองคือการทําใหลูกคาพึงพอใจดวยการทําใหความตองการและความหวังของลูกคาไดรับการ
ตอบสนอง เชน การสงสินคาที่ถูกตอง ตรงเวลาที่ตองการ ราคายอมเยา เปนตน  และสําหรับวร
ภัทร  ภูเจริญ (2543 : 10) นิยามคุณภาพที่เก่ียวของกับการศึกษามี 2 ลักษณะ ความหมายแรก
ของสมัยเกาคือตามใจผูผลิต ตามใจกระทรวง หรือทบวง ไมเคยสอบถามความตองการของ
ลูกคา ทุกอยางคิดเองโดยสวนกลาง บังคับใชทั้งประเทศ เปนประเภทหลักสูตรแบบ
ครอบจักรวาล (one size fits all) ซึ่งเปนกระบวนการบริหารแบบโบราณ  คุณลักษณะประการ
ที่สองเปนแนวคิดสมัยใหม คือลูกคา หรือผูเก่ียวของทางการศึกษา (stakeholder) พึงพอใจ 
หรือไดตามที่ตองการและคาดหวัง 
 ผูวิจัยสรุปความหมายคุณภาพไดหลายความหมายคือ คุณภาพเปนการกระทําใดๆ 
ก็ตามเพื่อใหผลผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนกระบวนการที่มีโครงสรางเพ่ือปรับปรุงผลผลิต 
เปนความเหมาะสมสําหรับการใช และความพึงพอใจของลูกคา เปนตน 
 
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

 ในสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ (quality control) หรือ คิวซี  
(QC) ข้ึนมา โดยในป พ.ศ. 2467 ชิวฮารท (Shewhart) แหงบริษัทเบลล เทเลโฟน (Bell 
Telephone) ไดเขียนตําราเรื่อง “การควบคุมคุณภาพสินคาอุตสาหกรรมอยางมีระบบ” ตอมา
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาไดจัดทําเอกสาร “การควบคุมคุณภาพการผลิตอาวุธ
สงคราม” โดยไดนําหลักสถิติมาใชในการบริหารใหเกิดคุณภาพ จนกระทั่งมีการนําเทคนิคการ
ควบคุมคุณภาพไปใชกันแพรหลายทั่วสหรัฐอเมริกา 

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาไดสนับสนุนใหมีการนําแนวคิดเรื่องการ
ควบคุมคุณภาพเขาไปพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุน ในป พ.ศ. 2493 ดร.เดมมิ่ง (Deming) 
เปนผูที่นําวิธีการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติที่เรียกวาเอสคิวซี (SQC : Statistical Quality 
Control) ไปเผยแพรแกสหพันธนักวิทยาศาสตรและวิศวกรแหงประเทศญี่ปุน (JUSE) โดยเนน
การตรวจสอบคุณภาพสินคาข้ันสุดทาย (สุรศักดิ์ นานานุกูล และคณะ, อางถึงใน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 111) 
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แผนภูมิที่ 7  ระบบการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
ที่มา : สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ระบบการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชวนพิมพ, 2540), 
112. 
 
 อยางไรก็ตาม การควบคุมคุณภาพโดยการตรวจสอบประเมินผลสินคาข้ันสุดทาย
นั้น พบวามีปญหามาก จากประสบการณที่พบในการการควบคุมคุณภาพโดยการตรวจสอบ
สินคาข้ันสุดทายเปนสิ่งที่ลาสมัยแลว การสรางคุณภาพตองกระทําในทุกกระบวนการผลิต 
นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2497 ดร.จูรัน (Juran) จากสหรัฐอเมริกาไดไปฝกอบรมเทคนิคการ
ควบคุมคุณภาพในระดับโรงงานใหญี่ปุน โดยจูรันเห็นวาการบริหารคุณภาพ หมายถึง กิจกรรม
ตางๆ ในองคกรที่จัดขึ้นเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพตามที่กําหนด (อุทัย หิรัญโต 2532, อางถึง
ใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 112) 

 จากประสบการณและแนวคิดดังกลาว ประเทศญี่ปุนจึงไดปรับปรุงการควบคุม
คุณภาพเสียใหมจนเปนผลสําเร็จในชวงป พ.ศ. 2505 โดยถือหลักวา การควบคุมคุณภาพเปน
กระบวนการที่ทุกคนตองมีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งไดเนนความรวมมือในกลุมพนักงาน
ระดับลาง เปดโอกาสใหมีการตั้งกลุมรวมกันทํางาน รวมกันคิดและหาวิธีแกไขปญหาโดยใช
กลุมเปนหลัก เรียกวา กิจกรรมคิวซี (QC circle) ดังที่ บีเฮล (Biehl 1977 : 1) ไดกลาวถึงการ
ควบคุมคุณภาพไว 3 ลักษณะคือ (1) เปนการเนนที่ผลผลิต (product-oriented) (2) เปนการ
ควบคุมคุณสมบัติของกระบวนที่นําใช (control characteristics processes in use) และ (3) 

เก็บตัวอยางสินคา 

     วัดคาคุณสมบัติ 
 
ตรวจสอบ 
 
        ประเมินตามหลักสถิติ 
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สงเสริมมาตรฐาน (enforce standards) พรอมกับแนวความคิดของมอรรีสัน (Morrison 1998 
: 84-85) ไดกลาวถึงการควบคุมคุณภาพวาเปนการสรางคุณภาพโดยระบุ หรือลดผลผลิตที่ไม
สอดคลองกับขอกําหนด หรือความตองการของคิวซี (QC) จะตรวจสอบคุณภาพ และ
ตรวจสอบขอผิดพลาด  คิวซี (QC) เปนสวนสําคัญ เนนการผลผลิต ตรวจสอบสิ่งที่เก่ียวของกับ
คุณภาพในขณะการผลิตมากกวาการสราง (built on) คิวซี (QC) คนหาความเชื่อมั่นของ
มาตรฐานผลผลิต และออกแบบมาเพื่อใหเช่ือมั่นในผลผลิตและผลลัพธพบกับมาตรฐาน และ
ส่ิงที่มาตรฐานนั้นตองการปฏิเสธ  จากนั้นไฟเกนบอม (Feigenbaum 1991, อางถึงใน 
Morrison 1998 : 84) ไดเนนการควบคุมคุณภาพมีอยู 4 ข้ันตอนคือ (1) การจัดตั้งมาตรฐาน 
(setting standards) (2) การประเมินคาการปฏิบัติการ (appraising performance) (3) การ
ปฏิบัติเมื่อจําเปน (acting when necessary) และ (4) การวางแผนสําหรับการปรับปรุง 
(planning for improvements) 
 รูปแบบการควบคุมคุณภาพ เปนสิ่งที่ปฏิบัติอยางถูกตอง ดังตัวอยางของประเทศ
อังกฤษในระบบการศึกษาในการตรวจสอบมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานแหงชาติ (Office 
for Standard in Education: OFSTED) แสดงถึงความนาเช่ือถือ (reliability) และการ
ตรวจสอบ (accountability) แทจริงแลวมาตรฐานเปนสิ่งเดียวกัน และสามารถนําไปใชไดกับทุก
ส่ิงทุกอยาง มาตรฐานเปนเรื่องสาธารณะ (public) เปนที่คุนเคย และสามารถวัดไดอยางงาย  
ผลผลิตและผลลัพธสามารถเปรียบเทียบกันไดงาย ผูใชภายนอกเปนผูตรวจอาจตองการมี
ลําเอียงและมีภาพรวมที่ชัดเจน มีมาตรฐานที่ยอมรับเทาที่จําเปน สามารถจัดเรียงและกํากับสิ่ง
ที่ตองปฏิเสธ และสรางความเชื่อมั่นคอนขางสูงได 
 การควบคุมคุณภาพทางการศึกษาสามารถจัดกระทําไดตามมาตรฐานออฟสเต็ด 
(OFSTED) และการตรวจสอบ (inspections) ขอความที่เห็นดวยการปรับปรุงโดยทางการ
ตรวจสอบ (improvement through inspection) เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารของออฟส
เต็ด (OFSTED) ตามเกณฑการสอนที่มีประสิทธิผลและการเรียนรูที่สามารถตัดสินคุณคาใน
การควบคุมคุณภาพ  จึงสามารถปรับขอความใหเปนการใหคะแนนจัดลําดับตามคาระดับ
พรอมกับตัวบงช้ีที่แสดงหลักฐานซึ่งใชในการตัดสิน การใชรายการเช็คก็สามารถใชไดตาม
จุดประสงคของการประกันคุณภาพได  แตก็มีสวนที่เหล่ือมล้ํากันบางคือเปนการจัดกระทําใน
อุตสาหกรรม หรือในวงการธุรกิจ (Morrison 1998 : 85) 
 สวนหลักฐานทางดานคุณภาพนั้น มอรรีสัน (Morrison 1998 : 87) ไดกลาวตอไป
วาจะตองมีองคประกอบเหลานี้ คือ (1) เอกสารสอดคลองกับการวางแผนการทํางาน เชน การ
คาดเดา แผนการสอน และบันทึกสวนตัว (2) การบันทึกการทํางานของเด็กๆ โดยครู (3) งาน
ปกติและการชวยเหลือจากการบาน (4) การดูแลสนับสนุนพิเศษ    (5) ปจจัยนําเขาจากการ
ตรวจเยี่ยมของครูผูเช่ียวชาญ (6) แผนสวนตัวสําหรับนักเรียนตรงตามความตองการทางการ
ศึกษาพิเศษ (7) การสังเกตบทเรียนตางๆ (8) การอภิปรายระหวางครูกับนักเรียน            (9) 
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ตัวอยางการทํางานของนักเรียนรวมทั้งการบาน (10) การประเมินและการบันทึกการทํางานของ
เด็กๆ (11) การจัดทํา การวิพากษ และการติดตาม (12) ผลลัพธจากการประเมินอยางเปน
ทางการ และ (13)  การอภิปรายกับนักเรียน เปนตน  ดังที่กรีนา (Gryna 2001 : 122) ไดกลาว
การควบคุม (control) วาหมายถึงกระบวนการที่ใชอยางตอเนื่องเพ่ือใหพบกับมาตรฐาน 
(standards) กระบวนการควบคุมจึงเกี่ยวของกับการสังเกตการปฏิบัติจริง (actual 
performance) โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานอื่นๆ และมกีารปรับตัวเมื่อสังเกตวาการ
ปฏิบัติการนั้นมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากมาตรฐานเหลานั้น 
 กระบวนการควบคุมโดยธรรมชาติแลวมีกระบวนการยอนกลับ  จะเห็นไดวาการ
ควบคุมนั้นเกี่ยวของกับข้ันตอนที่ตอเนื่องกันดังนี้ (1) เลือกประเด็นการควบคุม (choose the 
control subject) เชน เลือกส่ิงที่เราตองการวางกฏระเบียบ (regulate) (2) สรางเครื่องมือวัด 
(establish measurement) (3) สรางมาตรฐานการปฏิบัติ (establish actual of performance) 
ระบุเปาหมายผลผลิตและกระบวนการ (4) วัดการปฏิบัติจริง (measure actual performance) 
(5) เปรียบเทียบการวัดการปฏิบัติจริงกับมาตรฐาน (compare actual measured 
performance to standards) และ (6) ตรวจเช็คความแตกตางที่เกิดขึ้น (take action on the 
difference) 
 เม่ือทีมงานในแผนกตางๆ นําไปปฏิบัติในกระบวนการควบคุม โดยมีเปาหมาย 3 
ประการ คือ (1) เพ่ือรักษาผลลัพธจากโครงการการปรับปรุง (2) สงเสริมการวิเคราะห
กระบวนการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตามขอมูล เพ่ือกําหนดโอกาสในการปรับปรุง และ (3) อนุญาต
ใหสมาชิกในทีมงานทําตามความรับผิดชอบและทํางานเพื่อมุงผลลัพธในกระบวนการควบคุม  
ในสวนแรกนั้นเปนการเลือกประเด็น สรางเครื่องมือวัด และสรางมาตรฐาน จําเปนตองมีสวน
รวมจากทีมงานในแผนกตางๆ ในสวนสุดทายเปนการวัด เปรียบเทียบตามมาตรฐานและ
ควบคุม กลาวคือเปนความรับผิดชอบของแผนกตางๆ ในทีมงาน 
 การควบคุม เปนกระบวนคุณภาพสามเสา (trilogy) โดยสวนใหญนั้นอยูที่เปาหมาย
การประชุมและปองกันสิ่งอันตรายในการเปลี่ยน เชน การรักษาสถานะ  ในทางเปรียบเทียบ
ความตาง การปรับปรุงเนนการสรางการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนสถานะ  กระบวนการ
ควบคุมจึงเนนที่ปญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง จะเห็นไดวากระบวนการปรับปรุงกลาวถึง
ปญหาที่เร้ือรังและเกิดเปนนิสัย (Gryna 2001 : 122-123) 
 อยางไรก็ตาม สรุปไดวา การควบคุมคุณภาพตองทําอยางมีระบบ โดยใชสถิติเขามา
บริหารจัดการ โดยเปนไปอยางธรรมชาติ โดยที่ทุกคนมีสวนรวม  กระนั้นแมวานักวิชาการจะหา
วิธี หรือระบบในการควบคุมคุณภาพอยางหลากหลายก็ตาม แตอยางนอยตัองประกอบดวย 
การรักษาสถานะ การเปรียบเทียบความแตกตาง และการปรับปรุงแกไข 
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เทคนิคกระบวนการควบคุมดวยระบบคิวซี (QC)  
 การควบคุมคุณภาพ หรือการบริหารคุณภาพ คือ การจัดระบบการทํางานและการ
นําวิธีการตางๆ มาใชเพ่ือทําใหสินคาและบริการมีคุณภาพ  เทคนิคสําคัญ คือมีกลุมสราง
คุณภาพงานหรือกลุมคิวซี หมายถึงกลุมคนเล็กๆ ซึ่งเปนพนักงานในระดับลางในที่ทํางาน
เดียวกัน ที่รวมตัวกันอยางอิสระ โดยการชี้นําและสงเสริมของผูบังคับบัญชา เพ่ือทํากิจกรรมใน
ดานการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพในหนวยงาน กลุมคุณภาพนี้จะเกิดขึ้นในองคกรที่มี
แผนงานและกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกหนวยงานและในทุก
ระบบขององคกร กิจกรรมสวนใหญเปนการทําโครงการปรับปรุงในเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน 
คุณภาพสถานที่ทํางาน ประสิทธิภาพในงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน คุณภาพบริการลูกคา 
คุณภาพสินคาและความพอใจของลูกคา (Biehl 1977 : 13-14) 

 อุดมการณพ้ืนฐานของกลุมคุณภาพ มี 3 ประการ คือ (1) เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวม 
ในการปรับปรุงและพัฒนาสถานประกอบการของตน (2) เพ่ือสรางสถานประกอบการใหนาอยู 
และเคารพในความเปนมนุษยดวยกัน และ (3) เพ่ือแสดงออกและเปดเผยความสามารถของ
มนุษยที่มีอยูอยางไมมีที่ส้ินสุด  วิธีการการควบคุมคุณภาพ โดยกลุมคุณภาพ (1) เลือกปญหา
ในการทํางานที่กลุมสนใจและเปนประโยชนตอหนวยงาน (2) รวมกันประเมินผลและวิเคราะห
ปญหาแลวหาแนวทางแกไขดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ (3) รวมมือกันแกไข โดย
เนนในสวนที่กลุมจะแกไขไดเอง และแกไขอยางตอเนื่องจนประสบความสําเร็จ  ทั้งนี้ โดยมี
ผูบังคับบัญชาและฝายบริหารใหความสนับสนุนอยางจริงจัง และตอเนื่องในรูปของการให
โอกาสกลุมคุณภาพไดมีสวนรวมในการบริหารงาน ใหความรูที่จําเปนในการทํากิจกรรมแก
สมาชิกของกลุมกระทํากิจกรรมสําเร็จ 

 องคกรจํานวนมากที่นํากิจกรรมคิวซีมาใชจะเริ่มตนดวยอุดมการณพ้ืนฐานขอที่สาม 
คือ มุงพัฒนาคนกอนและการทํากิจกรรมตางๆ รวมกันเปนทีม จะทําใหเกิดความเคารพใน
เพ่ือนรวมงาน ทําใหบรรยากาศในที่ทํางานอบอุน และชวยกันทําใหที่ทํางานนั้นนาอยู นาทํางาน 
ซึ่งเทากับบรรลุอุดมการณขอสองและเมื่อทํากิจกรรมคิวซีตอเนื่องไประยะหนึ่ง กิจกรรมที่กลุม
ทําก็เร่ิมสงผลตอการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเห็นไดเดนชัดวา แมแตพนักงาน
ระดับลางก็สามารถมีสวนรวมในการปรับปรุงกิจกรรมที่ทํางานของตนได เทากับบรรลุ
อุดมการณขอหนึ่งในที่สุด 
 ดังนั้น พอสรุปไดวา กระบวนการคิวซี (QC) จะตองเนนไปที่คน หรือการพัฒนาคน
เปนเรื่องสําคัญกอน เพ่ือควบคุมการทํางานของระบบ โดยมุงเนนใหทุกคนมีสวนรวม เปนที่
เคารพซึ่งกันและกัน และแสดงความสามารถของตนเองอยางไมมีที่ส้ินสุด ระบบการทํางาน 
และวิธีการตางๆ ก็สามารถเขามาไดอยางงายดาย 
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ผลกระทบของคิวซี (QC)  
 ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุนแทบไมมีการควบคุมคุณภาพเลย 

สินคาของญี่ปุนสวนใหญมีคุณภาพต่ํา ราคาถูก ไมสามารถแขงขันกับตลาดโลกได หลังจากที่
ญี่ปุนพัฒนากิจกรรมคิวซีและมีการนําไปใชอยางแพรหลาย ทําใหญี่ปุนประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและสงผลใหเศรษฐกิจของญี่ปุนฟนฟูเจริญรุงเรืองอยางรวดเร็ว การ
ควบคุมคุณภาพไดผลดี ทําใหตนทุนของการผลิตต่ําลง สินคาของญี่ปุนจึงสามารถแขงขันใน
ตลาดโลกไดเปนอยางดี  เดมมิ่ง (Deming) ไดกลาววากิจกรรมคิวซีไดสงผลตอความกาวหนา
ในดานคุณภาพของสินคาญี่ปุนเปนอยางมาก และทําใหระดับความเปนอยูของญี่ปุนดีข้ึน จูรัน 
(Juran) กลาววาทั่วโลกควรหันมาเลียนแบบญี่ปุน เนื่องจากกิจกรรมคิวซีในญี่ปุนไมมีที่ใดเทียบ
ไดเพราะสามารถดึงเอาความคิดริเร่ิมและพลังของพนักงานออกมาใชแกปญหาคุณภาพ 
นอกจากนี้ยังกลาววากิจกรรมคิวซีทําใหญี่ปุนเปนผูนําของโลกในดานคุณภาพ 

 สําหรับประเทศไทยไดมีการริเร่ิมกิจกรรมคิวซีข้ึนประมาณป พ.ศ. 2518 โดยบริษัท
ในเครือของญี่ปุนและประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับ และไดมีการพิมพผลงานในวารสารของ
ญี่ปุน ซึ่งทําใหวงการธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยตื่นตัว และเขารวมกิจกรรมคิวซีเปน
จํานวนมาก รวมทั้งมีหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจบางแหงเขารวมกิจกรรมนี้ดวย จนกระทั่ง
มีการจัดตั้งสํานักงานสงเสริมคิวซีแหงประเทศไทย (สุรศักดิ์ นานานุกูล และคณะ, อางถึงใน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 113-114) 
 ผูวิจัยสรุปการควบคุมคุณภาพ (QC) ไดคือ เปนการควบคุมข้ันตอนการปฏิบัติการ 
ใหไดตามที่กําหนดไวในเกณฑ หรือจุดประสงคที่ระบุไวเบื้องตนของระบบคุณภาพ และ
กระบวนการคุณภาพ จึงถือไดวาเปนการรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐานนั่นเอง 
 
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) 
 การประกันคุณภาพเปนกระบวนการทําใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ  และการ
ปฏิบัตินี้ตองทําอยางมีระบบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามขอกําหนดที่ระบุไว  ความเขาใจใน
ความหมายของการประกันคุณภาพเปนสิ่งจําเปนและเปนพื้นฐานของระบบการประกันคุณภาพ
ตอไป 
 สําหรับฟรีแมน (Freeman 1997 : 10) กลาววา การประกันคุณภาพคือแนวการ
ปฏิบัติอยางมีระบบ (systematic approach) เพ่ือกําหนดความตองการของตลาด (market 
needs) และประกาศวิธีการ (methods) ที่จะพบกับความตองการเหลานั้น   ในทํานองเดียวกัน 
วีรพงษ เฉลิม ระรัตน (2540 : 14) ก็ใหความหมายคือการปฏิบัติการทั้งหมดที่ไดรับการ
วางแผนเตรียมการและจัดอยางเปนระบบที่จําเปนตอการเอื้ออํานวยใหผูผลิตมีความเชื่อมั่นวา
ผลผลิต หรือการบริการของตนจะสามารถตอบสนองตอขอกําหนดดานคุณภาพที่ระบุไว สวนบี
เฮล (Biehl 1997 : 1) ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพไว 3 สวนคือ (1) เปนการเนนที่
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กระบวนการ (process-oriented) (2) ทําใหมั่นใจในกระบวนการที่กําหนดหรือใช  (assure 
sound processes) และ (3) เปนการกําหนดมาตรฐาน (set standards) จากนั้น จูรัน 
(Juran 1999 : 2.13-2.14) ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพ (QA) วา คลายๆ กับคําวาการ
ควบคุมคุณภาพ (QC) กับการประกันภัย (insurance) เพราะแตละตัวก็คํานึงการประเมิน
คุณภาพจริง แตละตัวเปรียบเทียบกับคุณภาพจริง (actual quality) กับคุณภาพที่เปนเปาหมาย 
(quality goal) โดยคํานึงถึงการปฏิบัติที่ถูกตองตามที่ตองการ (correction action as needed) 
แตส่ิงตางๆ ก็คือเปาหมายหลัก (prime purpose) ในการใหบริการเทานั้น  การควบคุม
คุณภาพ (QC) มีเปาหมายหลักคือรับผิดชอบโดยตรงในการกํากับการปฏิบัติการ (conducting 
operation) เพ่ือชวยใหการควบคุมเปนไปตามระเบียบ  สวนการประกันคุณภาพ (QA) นั้นมี
เปาหมายหลักคือบริการแกผูที่ไมไดรับผิดชอบโดยตรงในการกํากับการปฏิบัติการ แตบุคคลที่
เก่ียวของตองรับทราบ แจงสถานะในภารกิจที่เก่ียวของ และใหความมั่นใจวาทุกอยางดี
เรียบรอย  สวนการประกันภัย (insurance) นั้นเกี่ยวของกับจํานวนเงินที่ตองชดใชหลังจาก
ความเสียหาย (compensation) แตการประกันคุณภาพ (QA) เปนจํานวนเงินที่ลงไปกอนเพื่อ
ปองกันหรือหลีกเล่ียงความเสียหาย (protection or avoidance)  สวนอุทุมพร  จามรมาน 
(2543 : 2)  ใหคํานิยามวาเปนการระบุความชัดเจนในวัตถุประสงค และเปาหมาย ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ  สําหรับกรีนา (Gryna 2001 : 659-663) ไดกลาวถึง
การประกันคุณภาพเปนกิจกรรมที่จัดหาหลักฐานเพื่อสรางความมั่นใจวาส่ิงที่กําหนดคุณภาพได
บรรลุ  ดังท่ี ไอโซ (ISO 8402-1994) ไดนิยามการประกันคุณภาพไววาทุกอยางที่วางแผนและ
กิจกรรมทุกอยางในระบบไดรับการสงเสริมภายในระบบคุณภาพ และสาธิตตามความจําเปน 
เพ่ือสรางความมั่นใจที่เพียงพอวาทุกอยางจะบรรลุตามความตองการสําหรับคุณภาพ  การ
ประกันคุณภาพนี้บางครั้งเปนชื่อของแผนกที่เก่ียวของกับกิจกรรมการบริหารคุณภาพ (quality 
management activities) เชน การวางแผนคุณภาพ (quality planning) การควบคุมคุณภาพ 
(quality control) การปรับปรุงคุณภาพ (quality improvement) การตรวจสอบคุณภาพ 
(quality audit) และความเชื่อมั่น (reliability) เปนตน  
 รูปแบบของการประกันคุณภาพมี 3 รูปแบบในบริษัทใหญๆ คือ (1) การตรวจสอบ
คุณภาพ (quality audits) (2) การประเมินคุณภาพ (quality assessment) และ (3) การ
ตรวจสอบผลผลิต (product audit)  การตรวจสอบคุณภาพ คือการทบทวนอยางอิสระในการ
ดูแล การเปรียบเทียบ การปฏิบัติการคุณภาพตามมาตรฐาน  ความเปนอิสระนี้เปนเรื่องวิกฤติ
สําหรับผูทบทวน หรือผูตรวจสอบ  การตรวจสอบที่เปนอิสระไมลําเอียงตามภาพการปฏิบัติ  
สวนการประเมินคุณภาพ มีความหมายคลายกัน แตการประเมินนั้นเปนการอางอิงภาพ
กิจกรรมทั้งหมดของคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการบริหาร เชน การลงทุนสําหรับคุณภาพขั้นต่ํา
ในการตลาด และวัฒนธรรมคุณภาพรวมกัน 
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 ผูวิจัยสามารถสรุปการประกันคุณภาพ คือการวางแผน การกําหนดเปาหมาย และ
แนวทางการปฏิบัติที่เปนระบบ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นวาผลผลิตนั้นตอบสนองตอความตองการ 
 
หลักการของระบบประกันคุณภาพ  
(Principles of Quality Assurance Systems) 
 หลักการของระบบประกันคุณภาพเปนเรื่องที่สําคัญ และมีขนาดใหญมาก ในที่นี้พอ
สรุปหลักการของระบบประกันคุณภาพได 4 ประเด็นหลักๆ คือ 

1. ความหมายของการประกันคุณภาพในระบบการบริหาร (quality  
assurance (QA) : a management system)  คําวาการประกันคุณภาพ (QA) เปนคําที่มี
ความหมายลึกซึ้ง ใหความรูสึกที่ดีในความซับซอนซึ่งยากแกการเขาใจไดอยางแทจริง ซึ่ง
นักพัฒนาสมัยแรกไดพยายามพยุงรักษาธุรกิจใหตอเนื่อง แตก็เปนความจริงที่วาการประกัน
คุณภาพเปนคําศัพทที่ใหญมากในระบบการบริหาร  อยางไรก็ตาม การประกันคุณภาพก็ไมใช
เร่ืองยาก ซับซอน หรือเกินความสามารถของทุกคนที่ไมใชผูเช่ียวชาญ  ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพจึงตองทํางานไมยุงยากมาก ทําไดอยางเหมาะสม และนําเขาสูการปฏิบัติทุกวัน 
(Freeman 1997 : 14)  ในประเทศอังกฤษมีระบบบีเอส 5750 (BS 5750) ซึ่งเปนมาตรฐาน
ของระบบการประกันคุณภาพ นานาชาติมีระบบไอโซ 9000 (ISO 9000)  จะเห็นไดวา
มาตรฐานทั้งสองเหมือนกัน (identical) เพียงแตช่ือเทานั้นที่ไมเหมือนกัน 
 2. ความจําเปนในการจัดทําการประกันคุณภาพ  แมวาองคกรใดก็ตามที่มีการ
ทํางานเปนเลิศอยูแลว อาจคิดวาตนเองไมตองการระบบตรวจสอบของใคร แตแทจริงแลว เรา
ก็ยังคงตองสงสัยอยู  ในการทํางานปกติ  เรามักหมกมุนอยูกับการทํางานตลอดทั้งวัน การสง
งานลาชาก็เปนปกติวิสัย งานที่ตองทําซ้ําซาก การเปลี่ยนระบบการทํางาน หรือการปฏิบัติการ
ใดๆ ก็ตาม  เราอาจคิดวาองคกรของเรานั้นมีประสิทธิภาพในการทํางาน  แทจริงแลว การ
ประกันคุณภาพเปนแนวทางการแบงปนความเชื่อ (Freeman 1997 : 14-15) 
 จากประสบการณที่ผานมาในแตละองคกรคงมีส่ิงตางๆ เหลานี้คือ (1) ภารกิจที่ไม
ทราบวาเปนความรับผิดชอบของใคร (2) ภารกิจไมสําเร็จลงไดเพราะติดขัด (3) คณุภาพการ
ทํางานนั้นไมดี และ (4) ขาดความชัดเจนของเปาหมาย และความคาดหวังจากกลุมเพื่อน
รวมงาน เปนตน  ในทางตรงขามถาหากองคกรของเรามีการทํางานที่พองตองกัน สงผานมา
ดวยรูปแบบและขอแนะนําที่มีคุณภาพ ในกลุมมีความชัดเจน และระบบที่ปองกันและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเปนระบบแลว ก็ไมจําเปนตองมีการประกันคุณภาพ แตถาไมใช องคกร
นั้นๆ มีความจําเปนตองมีระบบการประกันคุณภาพ  
 การประกันคุณภาพโดยธาตุแทแลวเปนแนวทางจัดการการทํางานที่ทําใหเกิดความ
มั่นใจโดยที่ (1) ภารกิจขององคกรและเปาหมายมีความชัดเจนและรับทราบโดยทั่วกัน (2) 
ระบบการทํางานไดรับการออกแบบใครครวญอยางดี และส่ือสารใหแกทุกคนทราบ (3) ทราบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 72

วาใครรับผิดชอบสิ่งใด (4) องคกรสามารถกําหนดคุณภาพไดอยางชัดเจนและสามารถบันทึก
เปนเอกสารได (5) มีระบบตรวจสอบใหทุกส่ิงทุกอยางทําตามแผน และ (6) เม่ือมีส่ิงผิดพลาด 
ตองทําการแกไขใหถูกตอง  
 แนวทางปฏิบัติโดยทั่วๆ ไป มีอยู 3 แนวทางคือ (1) ไมมีการบันทึกเปนเอกสาร  
แนวปฏิบัติแบบไมมีรองรอยการบันทึกเปนเอกสาร (undocumented) สําหรับองคกรขนาดเล็ก 
แนวปฏิบัตินี้ดีมาก  แตเม่ือองคกรเร่ิมเติบโตแลว ระบบนี้ใชไมไดเลย  ความแตกตางของ
บุคคลเกิดขึ้น  นักอบรมสองคนก็มีเกณฑที่แตกตางกัน แมนวาพวกเขาจะมีหนังสือที่เหมือนกัน
ในระบบที่ขัดแยงกัน  ดังนั้น แกนแทของระบบที่ไมมีรองรอยของเอกสารนี้ไมเปนระบบ เปน
การปฏิบัติแบบสบายๆ ซึ่งองคกรไมตัดสินสิ่งที่ตองทําแตอยางใด จะเห็นไดวามีความสับสน
วุนวายและไมคอยมีผลผลิตเทาที่ควร (2) บันทึกเปนเอกสาร แนวปฏิบัติแบบบันทึกเปน
เอกสาร (documented) เปนวิธีการที่พัฒนาขึ้นเปนภารกิจที่ควรกระทํา  ระบบการจัดเก็บ
เอกสารนี้เปนการพัฒนาที่มีระบบที่ดี  แตบางทีผูกระทําปฏิบัติตามหรือไมนั้นไมมีใครทราบ  นี่
ก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่ระบบการจัดเก็บเอกสารอาจพบได  แมวาส่ิงที่ปฏิบัติตองมีการบันทึกเปน
เอกสาร  ส่ิงที่ตองทําใหเกิดความมั่นใจคือความตั้งใจไดปฏิบัติอยางแทจริง  กระนั้น ระบบการ
บันทึกเอกสารก็จะเปนสิ่งที่ดีมาก แตก็ยังขาดวิธีการทบทวนและปรับปรุงในตัวเอง  ดังนั้น การ
ประกันคุณภาพจึงมีชัยชนะเหนือส่ิงเหลานี้ และ (3) การประกันคุณภาพ แนวทางปฏิบัติแบบ
การประกันคุณภาพ (QA) เปนแนวทางการบริหารที่คลายกับวิธีการบันทึกเอกสาร แตเพ่ิมเติม
ประเด็นสําคัญคือ วิธีการตรวจสอบ (checking up) ระบบมีความเหนียวแนน วิธีการแกไข
ขอผิดพลาด และวิธีการเปลี่ยนแปลงระบบถาหากเกิดความลาสมัย  แนวทางการแกไข
ขอผิดพลาดนี้สําหรับการประกันคุณภาพแลวเปนสิ่งสําคัญมาก  แมวา ความผิดพลาดและ
ความลมเหลวจะเกิดขึ้นอยางใดก็ตาม แตการประกันคุณภาพรับรูส่ิงที่อาจเกิดขึ้นไดและได
เตรียมการไว  ความผิดพลาดเกิดขึ้นได 2 แบบคือ ประการแรก ความผิดพลาดทางดานมนุษย 
(human error) และประการที่สอง วิธีการที่ลาหลัง (method is obsolete) (Freeman 1997 : 
16-17) 
 การประกันคุณภาพนั้นมีความแตกตางจากสองวิธีแรก กลาวคือในกรณีแรกนั้น
ความผิดพลาดหรือความละเลยไดรับการแกไข (corrected)  สวนกรณีที่สองนั้นวิธีการไดรับ
การซอมแซม (amended)  ดังนั้น การประกันคุณภาพเปนทั้งระบบการแกไขในตัวเองและการ
เรียนรู ซึ่งสะทอนการเปลี่ยนแปลงตามความตองการ  ซึ่งสําหรับสมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2542 : 
151) กลาวถึงหลักการประกันคุณภาพการศึกษาวาในการพัฒนาคุณภาพ มีหลักการดังนี้คือ (1) 
รัฐกระจายอํานาจการกําหนดนโยบายการบริหาร งานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
ทรัพยากรใหเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท (decentralization) (2) 
รัฐสนับสนุนใหผูปกครอง ผูนําชุมชน องคกรปกครองทองถ่ิน ไดมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
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จัดการศึกษา (3) รัฐจะตองจัดใหมีการควบคุมคุณภาพการศึกษา มีระบบการตรวจสอบ และ
แทรกแซงคุณภาพการศึกษาและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา  
 3. การเริ่มตนการประกันคุณภาพ  หัวใจของกระบวนในการจัดตั้งระบบประกัน
คุณภาพ (QA system) มีแนวทางการสรางพ้ืนฐานอยู 3 ประการที่ตองสรางคือ (1) พันธกิจ 
(mission) (2) วิธีการ (method) และ (3) มาตรฐาน (standard) 
  3.1 พันธกิจ เปนเปาหมายความสําเร็จขององคกรที่จะบรรลุ ดังเชน เพ่ือที่จะ
เปนผูจัดหลักสูตรที่ดีที่สุดในพื้นที่นี้ หรือเพ่ือรักษาช่ือเสียงทางดานธุรกิจในระดับดีที่สุดในพื้นที่ 
หรือเพ่ือสรางชื่อเสียงดีเย่ียมทามกลางผูปกครองในพื้นที่ เปนตน  ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพจะไมมีคุณคาในการติดตั้ง ถาหากองคกรไมไดแบงปนภาพลักษณแหงความสําเร็จที่
กอตั้ง  ขอความพันธกิจนี้จึงเปนแรงบันดาลใจ  เพ็งมองความสําเร็จไปสูที่สูงสําหรับองคกร  
ขอความพันธกิจนี้ไมใชเปาหมาย (goals) หรือจุดประสงค (objectives) เพราะไปสิ้นสุดที่
บรรลุผลแลว เพราะมันจะเปนอดีตไปสําหรับองคกร  ดังนั้น พันธกิจจึงไมใชส่ิงที่บรรลุผลใน
ลักษณะนั้น แตเปนสิ่งที่ทาทายใหบรรลุความสําเร็จอยูตลอดเวลา  สรุปไดวา ขอความพันธกิจนี้
เปนขอความที่องคกรตองการบรรลุความสําเร็จ (to achieve) เปนแรงบันดาลใจ (aspirational) 
เปนขอความที่มีคุณภาพในตัวมันเอง (in itself a quality statement) และไมใชเพียงแค
จุดประสงค (objectives) หรือเพียงแตเปาหมายเทานั้น (targets) 
  3.2 วิธีการ เม่ือพันธกิจเปนที่ยอมรับแลว  ระบบประกันคุณภาพจึงขับเคลื่อน
ใหองคกรยอมรับวิธีการที่จะทําใหส่ิงตางๆ ปฏิบัติได  ดังเชน การสั่งซื้อหนังสือ การลงทะเบียน
เรียน การฝกอบรม การทําความสะอาดในหองเรียน  ภารกิจเหลานี้อาจไมชัดเจนได รวมทั้ง
องคกรที่เปดใหม หรือองคกรขนาดใหญโตก็ตาม ไมทราบวาใครตองปฏิบัติส่ิงเหลานั้น  สังเกต
ไดวาปญหาเกิดขึ้นเพราะไมไดกําหนดใหชัดเจน (ill-defined) เม่ือไมไดกําหนดไวชัดเจน จึงไม
มีผูใดตองรับผิดชอบในภารกิจเหลานั้น  ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมีแนวรวม (interfaces)  
ทฤษฎีการประกันคุณภาพ (QA theory) กลาวไววาจุดวิกฤติที่ทําใหเกิดความมั่นใจวาคุณภาพมี
ประสิทธิผลก็ตอเมื่อมีแนวรวมระหวางการปฏิบัติหนาที่สองฝาย กลาวคือผูส่ังการหรือผูเตรียม
งาน (preparer) ผูรับคําส่ังหรือผูรับงาน (receiver) และส่ิงที่ตองปฏิบัติ (task) ตองมีความ
สอดคลองกัน  มิฉะนั้นแลว จะเกิดจุดวิกฤติรวม (critical interface) ระหวางผูสงงานและผูรับ
งาน กลาวคือ ผูรับงานไมทําส่ิงที่ตองปฏิบัติ ผูส่ังงานก็ไมสามารถใหงานหรือภารกิจนั้นสําเร็จ
อยางดีได  ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพจึงเขาไปแกไขในจุดวิกฤติที่เกิดขึ้นในองคกร  สําหรับ
ฟรีแมน (Freeman 1997 : 22-23)  แลวผูรับงานคือ ลูกคาภายใน (internal customer)  สวน
ผูสงงานคือ แผนกอะไหลหรือผูสงมอบภายใน (internal supplier) อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ
นั้น ทุกคนเปนทั้งสองแบบกลาวคือเปนทั้งผูสงงานและผูรับงาน 
  3.3 มาตรฐาน สําหรับฟรีแมน (Freeman 1997 : 18-24) นั้นเปนมาตรฐานที่
ผูรับตองสงงานในสถานะที่เรียบรอย (completed state) และในรูปแบบที่กําหนด (agreed 
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form)  ระบบประกันคุณภาพยอมรับมาตรฐานที่ตกลงกัน หรือในรูปแบบ (formats) ที่ภารกิจ
นั้นตองสงมอบ  ดังตัวอยางในชั้นเรียน ผูสอนและผูบริหารตกลงกันวา บัญชีรายชื่อเรียบรอย 
ประกอบดวยชื่อ อายุ เพศท่ีถูกตอง และบัญชีรายชื่อนี้ตองพิมพในกระดาษ A4 เปนตน เปนที่
ยอมรับวามาตรฐานเปนสวนวิกฤติในการจัดกระทําในระบบการประกันคุณภาพ กระบวนการ
ยังคงเปนที่โตแยงกัน เพราะวาความแตกตางทางดานความคิดตามภารกิจตางๆ แตกตางกัน  
ปญหาเหลานี้สามารถแกไขไดดวยขอตกลงรวมกันในการนิยามคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับ
เปาหมาย (fitness for purpose)  นั่นหมายความวาขอโตแยงทั้งหมดในเรื่องเก่ียวกับคุณภาพ
นั้นไดมีการทดสอบตามความคาดหวังของลูกคา (customers’ expectations)  
 4. การสรางระบบการประกันคุณภาพ (the building blocks of a QA system)  
โครงรางของเปาหมายในระบบการประกันคุณภาพ และการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดนั้น  
เราจะพบเครื่องมือที่ชวยสรางและทําใหระบบการประกันคุณภาพปฏิบัติไดดังประเด็นเหลานี้
คือ นโยบายคุณภาพ (quality policy) ข้ันตอนการทํางาน (procedures) การปฏิบัติงาน (work 
instructions) การประเมิน (auditing) การปรับปรุงแกไข (corrective action) และการทบทวน
การบริหาร (management review) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  4.1 นโยบายคุณภาพ เปนกุญแจสําคัญในการจัดตั้งระบบคุณภาพ  เอกสาร
ตองแสดงใหบุคลากรทราบ ผูใชตองมีความเขาใจ ประสิทธิผลตองมีความชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจง  ตัวอยางเชน ใครรับผิดชอบในการจัดตั้งและดําเนินการระบบประกันคุณภาพ 
(QA)  ระบบจะกํากับติดตามและทบทวนโดยการบริหารไดอยางไร หนาที่หรือภารกิจใดที่ตอง
ระบุข้ันตอนการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร  การกํากับติดตามขั้นตอนในการจัดกระทําอยางไร 
และความลมเหลวที่ติดกับข้ันตอนการปฏิบัติงานควรไดรับการปรับปรุงแกไขอยางไร 
  4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ส่ิงที่ตองกระทําคือความพยายามที่จะทําใหสําเร็จ
ในเวลาที่กําหนด  องคกรไดกําหนดหนาที่หรือภารกิจในการปฏิบัติงานซึ่งกระทบ (affects) การ
บริการที่ผูใชจะไดรับ  อยางไรก็ตาม องคกรตองตัดสินใจในหนาที่ที่ตองใหความใสใจเปน
พิเศษคือ การลงทะเบียนและการใหคําปรึกษา การวางแผนในเรื่องหลักสูตร การประเมิน 
แหลงการเรียนรู ประสบการณในทํางาน การคัดเลือก และการกําหนดแตงตั้งบุคลากร และการ
พัฒนาบุคลากร เปนตน  จําเปนตองมีการเขียนขั้นตอนในภารกิจเหลานี้ใหชัดเจนและเปน
ระบบในการปฏิบัติและความรับผิดชอบในภารกิจนั้นๆ  
  4.3 การปฏิบัติงาน  สําหรับข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นงายแกความเขาใจและ
การติดตาม เพราะวามีขอความที่ส้ันๆ และไมไดลงรายละเอียด  แตสําหรับการปฏิบัติงานนี้มี
รายละเอียดเพื่อจะไดจัดทําใหสําเร็จ กลาวคือมีแบบฟอรมเปนตัวกํากับ เพ่ือใหไดงานตามที่
ตองการ กลาวคือมีการปฏิบัติงานเพียงเรื่องเดียว และมีขอเสนอในรายละเอียด เพ่ือใหงานนั้น
จัดทําไดสําเร็จ  สวนขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเปนกระบวนที่ตองรวบรวมงานทั้งหมด และมี
โครงรางงานที่จําเปนเทานั้น 
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  4.4 การประเมิน  นโยบายคุณภาพและข้ันตอนการทํางานจะดีก็ตอเมื่อมีหลัก
ค้ําประกันในการติดตามการปฏิบัติงาน  ดังนั้น การประเมินเปนเครื่องมือที่องคกรสามารถ
ตรวจเช็คขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  ยิ่งมีการประเมินอยางสม่ําเสมอเปนประเด็นๆ และมีระบบ 
เพ่ือระบุวาข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น ส่ิงที่ตองระวังคือเร่ืองความรูสึกในการประเมินบุคคล อาจ
เกิดความเขาใจผิดได จําเปนตองทําความเขาใจระบบการประเมินเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไมใชตัวบุคคล 
  4.5 การปรับปรุงแกไข การประเมินยังไมเพียงพอในระบบประกันคุณภาพ 
(QA)  การประเมินแสดงใหเห็นประเด็นที่ยังมีการละเลย จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข เพ่ือ
สรางความถูกตอง ดังนี้ บางกรณี การประเมินแสดงใหเห็นข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นลาสมัย
แลว จําเปนตองมีการปรับปรุงใหทันสมัย โดยหาทางเลือกที่ดีกวา  หรือบางกรณีข้ันตอนการ
ปฏิบัตินั้นดีอยูแลว หมูคณะที่เก่ียวของในการประเมินตองยอมรับ และอาจเกิดความลาชาใน
การแกไข จําเปนตองเพงเล็งที่ตัวปญหาเพื่อปองกันสิ่งที่อาจตามมาได 
  4.6 การทบทวนการบริหารจัดการ เปนสวนสุดทายของระบบการประกัน
คุณภาพ (QA)  คณะกรรมการบริหารอาวุโสตองมีการประชุมประเมินบอยๆ ในสิ่งที่ระบบการ
ประกันคุณภาพ (QA) ปฏิบัตินั้นสอดคลองกับความตองการขององคกร หรือลูกคา และมีการ
ดําเนินงานไดดีเพียงใด  เปนการสรุปรายงานที่ตองมีเอกสาร ตัวอยางเชน ตารางการประเมิน
จัดทําไดตรงเวลาหรือไม การปรับปรุงแกไขหลังจากการประเมินแลวจัดทําโดยทันทีหรือไม 
ข้ันตอนการทบทวน (procedure review) โดยผูปฏิบัติไดแกไขเปนประจํา และพันธกิจ 
(mission) มีความเหมาะสมเพียงใด เปนตน 
 สรุปหลักการประกันคุณภาพในภาพรวมซึ่งแสดงการปกครองและการปรับปรุงโดย
ตนเองดังแผนภูมิที่ 8 
 
ไอโซ 9000/บีเอส 5750 (ISO 9000/BS 5750) กับการศึกษา  
 แทจริงแลว บีเอส 5750 (BS 5750) เปนระบบหนึ่งในการประกันคุณภาพที่
ออกแบบเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม บริการดานอุตสาหกรรม และขณะนี้นํามาใชในการฝกอบรม
กับการศึกษา แตหลักการของบีเอส 5750 (BS 5750) นั้นมีความชัดเจนวาเปนหลักการ
โดยทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารที่ดี (good management) (Freeman 1997 : 11)  ดังที่วรภัทร  
ภูเจริญ (2543 : 2)  สนับสนุนแนวความคิดที่วาไอโซ 9000 (ISO 9000) เปนเรื่องการ
บริหารงานใหเปนระบบ ที่เนนความพึงพอใจของลูกคา  ดังนั้น ที่ใดมีการบริหาร ที่นั้นสามารถ
ใชไอโซ 9000 (ISO 9000) เขาไปบริหารได จากหลักการดังกลาวมีความสําคัญมากสําหรับ
การฝกอบรมและการศึกษา แตก็เปนสิ่งที่ยากในทางปฏิบัติ หลักการในกระบวนการเรียนการ
สอน  ผลผลิตของการสอนคือคุณภาพที่ผูเรียนไดรับประสบการณ และผลลัพธคือส่ิงที่ไดเรียน 
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เปนการงายสําหรับการตรวจติดตามผลลัพธ แตยากสําหรับระบบประกันคุณภาพในการตรวจ
ติดตามกระบวนการ (Freeman 1997 : 11) 
 
 
 
          
   ความตองการ

จําเปนของผู
ปฏิบัติ 

      

     ทบทวนการบริหาร 
จัดตั้งและกํากับติดตามนโยบาย 

QA 

    

          
     ขั้นตอนการปฏิบัติ 

สิ่งที่ตองปฏิบัติ 
ใครปฏิบัติ 

 ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตรวจเช็คขั้นตอนการปฏิบัติ 

ทันสมัยอยูเสมอ 

  

          
     การปฏิบัติงาน 

รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
    

   การยอนกลับ       
   การปรับปรุง  การประเมิน 

ตรวจเช็คการปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

 สรุปการประเมิน 
รายงานการประเมิน 

  

          
     การปรับปรุงแกไข 

ปรับแกใหถูกตอง 
ปองกันความลมเหลวในอนาคต 

 สรุปการปรับปรุงแกไข   

          
     ระบบ QA ในการปฏิบัติทุกวัน  การทบทวนการบริหาร   
          

 
 
แผนภูมิที่ 8  พ้ืนฐานของระบบการประกันคุณภาพ (QA)  
ที่มา : R. Freeman, Quality Assurance in Training and Education (London: 
Kogan Page Limited, 1997), 28. 
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 ดังที่มาตรฐาน 20 ตัวในระบบบีเอส 5750 (BS 5750) นั้นไมใชเร่ืองสําหรับ
ความสัมพันธระหวางการฝกอบรมและการศึกษา  แทจริงแลว มาตรฐานเหลานี้ไมใชทุกตัว
เก่ียวของกับการฝกอบรมและการศึกษาทั้งหมด มีเพียงบางตัวเทานั้นที่มีความสัมพันธกันใน
กระบวนการเรียนการสอน แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของบีเอส 5750 (BS 5750) ใน
สวนยอยขององคประกอบที่ 4 ในสวนที่ 1 กับกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย 12 
มาตรฐานดังนี้ (1) ความรับผิดชอบในการบริหาร (management responsibility: 1) (2) ระบบ
คุณภาพ (quality system: 2)     (3) ทบทวนขอตกลง (contract review: 3) (4) การควบคุม
การออกแบบ (design control: 4) (5) การจัดซื้อ (purchasing: 6) (6) ผูสงมอบผลิตภัณฑ 
(purchaser supplied product: 7)   (7) การควบคุมกระบวนการ (process control: 9) (8) 
การควบคมผลิตภัณฑที่ไมสอดคลองกับเปาหมาย (control of non-conforming product: 13) 
(9) การแกไข (corrective action: 14) (10) การบันทึกคุณภาพ (quality records: 16) (11) 
การประเมินคุณภาพภายใน (internal quality audits: 17) (12) การฝกอบรม (training: 18) 
(Freeman 1997 : 12-13)  สวนของ   วรภัทร  ภูเจริญ (2543, 3-4) นั้นสามารถนําใชไดทั้ง 20 
มาตรฐาน โดยที่ไมตองตัดสวนใดออกเลย เนื่องจากวา ระบบไอโซ (ISO) นั้นเปนระบบของ
การบริหาร และสถาบันการศึกษาเปนหนวยที่ใหการบริการประเภทหนึ่งดวย  หรือแมแต
สถานพยาบาล หรือโรงแรมก็สามารถจัดกระทําไดเชนเดียวกัน โดยที่มีระบบการบริหาร
เหมือนกัน เพียงแตมีความเฉพาะอยางที่คอนขางเปนเอกลักษณ แตก็ยังสามารถไดรับการ
ตรวจสอบและประเมินไดวาปฏิบัติตามสิ่งที่เขียน หรือระบุไว ดังนี้ 
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       การวิจัยการตลาด 
(Market research)         4 

     

             
             
   การ 

บริหาร 
 ผูรับ 

การตกลง 
 การออกแบบหลักสูตรและการพัฒนา 

(Course design and development) 4 
 บุคลากร 

(Staff) 
 การ 

กํากับ 
 

   (Ma-  (Sub-      ติด  
   nage-  con-      ตาม  
   ment)  trac- 

tors) 
 
6,7 

 การใหคําปรึกษา (Counselling) 
การลงทะเบียน (Enrolment) 
การเรียนการสอน (Teaching) 
การประเมินผล (Assessment)   9 

  
 
 

18 

 (Mo- 
ni- 
tor- 
ing) 

 

             
             
    

1,2,3 
   การประเมินผลหลังจบหลักสูตร 

(Post course evaluation)   4,9 
   12,14

, 
16,17 

 

             
             
             
 
แผนภูมิที่ 9  ISO 9000/BS 5750 สอดคลองสัมพันธกับกระบวนการเรียนการสอน 
ที่มา : R. Freeman, Quality Assurance in Training and Education (London: 
Kogan Page Limited, 1997), 12. 
 
 ดังนั้น พอสรุปไดวาไอโซ 9000/บีเอส 5750 (ISO 9000/BS 5750) สอดคลอง
กับการศึกษาโดยการประยุกตระบบการประกันคุณภาพเขากับระบบการศึกษา แมวาจะเปนไป
ไดยาก แตก็สามารถทําไดโดยการปรับใหเขากับมาตรฐานของแตละตัว เพียงแตวา ผลของการ
ประเมินในการประกันคุณภาพจะแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน ถึงกระนั้น ผลผลิตที่ตองการ
คือคุณภาพที่แทจริงนั่นเอง 
 
การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) 
 นักวิชาการหลายทานไดโยงแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
อยางเชน ฟรีแมน (Freeman 1994 : 21-25) ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพทางการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาไววา การประกันคุณภาพทางการศึกษามีหลักเกณฑ 4 ประการสําหรับการ
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ประกันคุณภาพในโรงเรียน ไดแก (1) การใหความสําคัญแกนักเรียนและการจัดการเรียนการ
สอน (focus on pupils and learning) (2) การสะทอนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(reflecting stakeholders’ needs) (3) คุณภาพตางๆ สามารถนํามาสาธิตหรืออธิบายได 
(demonstrable quality) และ (4) ความตองการนํามาตรวจสอบได (need for feedback)  
ระบบการประกันคุณภาพในโรงเรียนนี้ตองนํามาใชโดยผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ผูวาราชการ 
(governors) ผูปกครองนักเรียน นักเรียน ครู ฯลฯ โดยการประเมินใหสอดคลองกับความ
ตองการตางๆ เพ่ือใหบรรลุผลไดตามที่ตองการ ดังรายละเอียดดังนี้ 
 1. การใหความสําคัญแกนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน (focusing on pupils 
and on learning)  โรงเรียนตองตัดสินใจวาใครเปนผูกําหนดคุณภาพ อาจเปนครู ครูใหญ ผูวา
ราชการ หรือนักเรียน  แทจริงแลว คุณภาพนั้นเปนสาระสําคัญ ซึ่งไมใชใครๆ ก็มาทําได หรือ
ประเมินไดงายๆ กอนที่คนคนหนึ่งจะสามารถตัดสินคุณคาส่ิงหนึ่งส่ิงใดไดนั้นดวยความเชื่อมั่น
ในตนเอง  แสดงวาเขาจะตองมีประสบการณมากพอสมควร  ดังท่ี ซัลลิส (Sallis 1993 : 3, 
อางถึงใน Freeman 1994 : 2) กลาววาเปาหมายหลักของสถานศึกษาคือตองการแสดง
ภาพลักษณของผูเรียน แตก็ไมไดละทิ้งกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ไป อยางไรก็ตามผูเรียนก็
เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหสถาบันคงอยูและสรางช่ือเสียงแกโรงเรียนตอไปได  จะเห็นไดวา การ
เรียนการสอนเปนสวนสําคัญทั้งสองอยาง กลาวคือผลลัพธของการสอนคือการเรียนรูของผูเรียน 
 2. คุณภาพตองสะทอนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (quality must reflect 
stakeholders’ needs) คุณภาพไมใชส่ิงที่รัฐบาลกําหนด หรือโรงเรียนสั่งใหทํา หรือครูเปนผู
ตัดสินในสิ่งที่พวกเขาอยากทํา  แตคุณภาพตองเปนที่ยินยอม และความเชื่อมั่นจากผูรวมงาน
ทุกคน  ดังนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียตองเปนศูนยกลางของกระบวนการคุณภาพ (quality 
process)  คําวา “ผูมีสวนไดสวนเสีย” (stakeholders) นี้อาจจะเปนผูมีอํานาจตรวจสอบตามที่
พระราชบัญญัติกําหนด เชน ผูวาราชการ เปนตน ลูกจางไดแกครู และกลุมอื่นๆ คือผูปกครอง
และนักเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสียนี้อาจเปนบุคลากรภายนอก คือ ผูวาราชการ หรือผูปกครอง 
และบุคลากรภายใน ไดแก นักเรียนและครู เปนตน  โรงเรียนไมเหมือนกับองคกรธุรกิจซึ่งมี
สิทธิอํานาจแฝงในทางปฏิบัติจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เชน จากผูปกครอง ผูวาราชการ 
ชุมชน หรือรัฐบาล  จึงทําใหผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาทเฉพาะในกระบวนการคุณภาพ  แต
สําหรับนักเรียนเปนผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ (primary stakeholder) ซึ่งระบบคุณภาพตอง
พยายาม (attempt) ทําใหบรรลุความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด แมไมสมบูรณ
แบบก็ตาม 
 3. คุณภาพตองนํามาสาธิตหรืออธิบายได (quality has to be demonstrate) ตอง
เปนกระบวนการทางสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการกุศลตางๆ  ถาหากผูมีสวนไดสวน
เสียตองการความมั่นใจในคุณภาพของโรงเรียน พวกเขาตองปลดปญหาที่บดบังสถาบันแหง
คุณภาพไป  แลวเราจะวัดคุณภาพและอธิบายได จะเห็นไดวา ระบบกลไกการประกันคุณภาพ
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ตองชัดเจน โปรงใส ไมคลุมเครือ  สถาบันตองสามารถอธิบาย หรือสาธิตความยึดมั่น ถือมั่นใน
การรักษาและการเพิ่มพูนคุณภาพในการทํางานอยางตอเนื่อง มั่นคง สม่ําเสมอตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว (Loder 1990, อางถึงใน Freeman 1994 : 3)  
 4. คุณภาพตองนํามายอนกลับตรวจสอบได (quality is about feedback) ระบบ
คุณภาพไมควรเปนเพียงแคเพียงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเบ็ดเสร็จครั้งเดียววัดไดตลอดไป  
แตควรเปนกุญแจสําคัญในการสรางองคกรแหงการเรียนรู (learning organization)  การวัด
กระบวนการแตละครั้งหรือผลผลิตตองกลับกลายเปนปจจัยนําเขาที่ใชเพ่ือพัฒนาระบบ  ดวย
แนวทางนี้ผลประโยชนของระบบก็จะเกิดขึ้นแกผูมีสวนไดสวนเสีย เพราะแตละสวนสามารถ
ยอนกลับตรวจสอบได ซึ่งตองทําใหดีข้ึนกวาเดิม กระบวนการยอนกลับนี้เนนที่ระบบคุณภาพ
ซึ่งเปรียบเสมือนผูรับใชใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย ไมใชการบังคับจากภายนอกซึ่งไมเก่ียวของกัน 
 สวนมอรรีสัน (Morrison 1998 : 84-85) ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาวา การประกันคุณภาพ (QA) เปนการสะทอนแนวทฤษฎีวายของแม็คเกรเกอร 
(McGregor’s Theory Y) เปนการสรางคุณภาพ เปนการปองกัน (prevent) ความลมเหลว
ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น เปนกระบวนการที่สําคัญ (process) กอนที่ผลผลิตจะสมบูรณ หลีกเล่ียง
ขอผิดพลาด และวางแผนเชิงกลยุทธ (proactive) เพ่ือสรางจากภายใน (built-in) มากกวาสราง
จากการตรวจสอบ (inspect-in) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของครอสบี้ (Crosby 1980, อางถึงใน 
Morrison 1998 : 85) ที่ตองการทําใหถูกตองตั้งแตเร่ิมแรก (right first time)  รูปแบบเชนนี้
เปนการหลีกเล่ียง หรือปฏิเสธความลมเหลว หรือขอผิดพลาด โดยเนนการปองกัน เนนดาน
มนุษยและหมูคณะทําใหคนเขาใจการทํางานของพวกเขาดีข้ึน เพราะฉะนั้นจึงมีการมอบอํานาจ 
ยืดหยุน ในขณะที่คิวซี (QC) เนนที่ความตองการเดียว  แตการประกันคุณภาพ (QA) เนนที่
ความตองการหลากหลาย สงเสริมมากกวาการบังคับ มีพ้ืนฐานจากภายในสถาบัน สรางการ
ปฏิบัติแบบไคเซน (Kaizen) โดยเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continuous improvement) 
โดยการสรางทีมงานและการเปลี่ยนแปลงความคิด ทําใหเกิดแรงจูงใจ เคารพความเปนมือ
อาชีพอาวุโส และการพัฒนาอาชีพของตนเอง สรางความแข็งแกรง เปนกระบวนการตอเนื่อง 
ไมใชสรางแลวหยุด เปนการสงเสริมทีมงานและคนยอมรับขอแนะนํา และการวิพากษวิจารณ 
เปนกระบวนจากลาง ทดแทนการรายงาน การพรรณนาความสําเร็จหรือความลมเหลวดวยการ
อธิบาย (explanation) ในความสําเร็จหรือความลมเหลวนั้น 
 กระนั้น การควบคุมคุณภาพ (quality control) มีความแตกตางจากการประกัน
คุณภาพ (quality assurance) กลาวคือ การควบคุมคุณภาพเปนคําที่คุนเคยมากกวาการ
ประกันคุณภาพ เปนวิธีการที่สําคัญมากสําหรับการตรวจสอบ (inspecting) ปฏิเสธ (rejecting) 
งานบกพรองที่เกิดข้ึน  ในการอบรมและการศึกษานั้น การควบคุมคุณภาพระบบไดรับการ
ทดสอบหรือการวัดจะผานหรือไมผาน  ถาหากไมผาน ผูฝกหรือครูลมเหลวในการบรรลุ
ความสําเร็จในระดับผาน  แนวทางนี้ไมใชแนวความคิดที่จะปองกันปญหา (preventing) แต
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การประกันคุณเปนวิธีทําใหถูกตองตั้งแตแรก (right first time) เปนการปองกันกอนเกิดการ
ผิดพลาด (Freeman 1997 : 17-18) สวนการประกันคุณภาพ (QA) มีองคประกอบ 3 
สวน (Dean and Evans 1994, อางถึงใน Morrison 1998 : 85) คือ (1) ทุกคนในที่
ประกอบการมีความรับผิดชอบ (responsibility) ในการธํารงรักษาและสงเสริมคุณภาพตอ
ผลผลิตหรือการบริการ (2) ทุกคนในที่ประกอบการเขาใจ (understand) ใช (use) และรูสึก 
(feel) ในความเปนเจา (ownership) ของระบบที่นํามาใชเพ่ือธํารงรักษาและสงเสริมคุณภาพ 
และ (3) การบริหารจัดการ (management) ไดรับการตรวจสอบสม่ําเสมอถึงความถูกตอง 
(validity) และความเชื่อมั่น (reliability) ในระบบสําหรับการตรวจเช็คคุณภาพ 
 อยางไรก็ตามการประกันคุณภาพ (QA) ตองการเวลานานกอนที่จะไดรับผลสะทอน
กลับ ซึ่งอาจไมสอดคลองกับการตัดสินใจของฝายแผนในระยะสั้น หลายคนไมตองการยึดถือ
มั่น หรือไมตองการการมอบอํานาจ (empowerment) และความรับผิดชอบ (responsibility) 
พวกเขาอาจไดรับการบังคับภายนอกเทานั้น สําหรับกระบวนการการประกันคุณภาพ (QA) 
แลวเพื่อจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองมีปจจัยนําเขาหรือผูจัดสิ่งของใหในระบบตองมี
ระบบการประกันคุณภาพ (QA) เชนเดียวกัน ตองมีความถูกตองอยางตอเนื่อง จําเปนตองมี
ความคลายคลึงในระบบการประกันคุณภาพ (QA) ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือไมใหบริษัทตอง
ทดสอบผลผลิตใหม หรือช้ินสวนไปปรับปรุง ซึ่งจะไมสอดคลองกับความจริง และเปนภาพที่
งายเกินไปสําหรับคนและสถาบัน 
 คุณภาพและประสิทธิผลเกี่ยวของกับการควบคุม และการพัฒนาในการสราง
ศักยภาพและคุณภาพของคนในสถาบัน  การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และประสิทธิผลที่มาจาก
ภายในมากกวาภายนอก โดยการนํา การสรางบนพื้นฐานของการมอบอํานาจใหแกผูมีสวนรวม
ในสถาบัน  แทจริงแลวคิวซี (QC) นั้นเกี่ยวของกับโครงสราง (structures) ระบบ (systems) 
กฎกติกา (norms) และบทบาท (roles) ในขณะที่การประกันคุณภาพ (QA) นั้นเกี่ยวของกับคน 
(people) และความตองการปจเจกบุคคล (individual needs)  
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ตารางที่ 1 องคประกอบของคิวซี (QC) และคิวเอ (QA) 
 

คิวซี (QC) คิวเอ (QA) 
1. ความเชื่อม่ัน (reliability) ความตอเนื่อง การ 
    เปรียบเทียบ ความโปรงใส การตรงไปตรงมา  
    ความเปนปรนัย ไดมาตรฐานตามกฎกติกา 

1. ความถูกตอง (validity) ความหมาย  
    ลักษณะเฉพาะ การใช ความเปนเอกลักษณ  
    ความตองการที่หลากหลาย 

2. ระบบเปนตัวกําหนด (systems determined) 2. ความเปนตัวแทน (agency) และการพัฒนา 
    บุคลากร 

3. การใชภายนอก (external use) การตรวจสอบ 3. การใชภายใน (internal use) การพัฒนา 
    จุดมุงหมาย 

4. การบังคับใชภายนอก (externally imposed)  
    การตรวจเช็ค คนเปนเพียงแคชางเทคนิค 

4. การสรางภายใน (internally established) การ 
    พัฒนา บุคลากรเปนดังมืออาชีพ 

5. การตรวจสอบภายในทางดานคุณภาพ  
    (inspecting-in quality) 

5. การสรางคุณภาพจากภายใน (building-in  
    quality) 

6. ชางเทคนิค (technicist) 6. นักปฏิสัมพันธ (interactionist) นักปลดแอก 
7. การบังคับ (coercive) 7. การสงเสริมสนับสนุน (supportive) 
8. อํานาจหนาที่ และการสั่งการ (authoritarian  
    and directive) 

8. หมูคณะ และการมีสวนรวม (collegial and  
    participatory) 

9. การประเมินเพื่อสรุป (summative) 9. การประเมินเพื่อพัฒนา (formative) 
10. การเนนผลผลิต (product focused) 10. การเนนกระบวนการ (process focused) 
11. การพรรณนาและการรายงานความสําเร็จ/ความ 
     ลมเหลว (describing and reporting  
     success/failure) 

11. การอธิบาย และการคนหาสาเหตุความสําเร็จ/ 
      ความลมเหลว (explaining and seeking  
      causes of success/failure) 

12. การตรวจทางพยาธิวิทยา (pathological)  
     คนหาขอบกพรอง 

12. มองคนในดานดี (optimistic – Kaizen) 

13. การโตตอบ และผลที่ตามมา (reactive and  
     post hoc) 

13. กลยุทธเชิงรุก และการวางแผนไวลวงหนา  
     (proactive and ante hoc) 

 
ที่มา :  K. Morrison, Management Theories for Educational Change (London: 
Paul Chapman Publishing Ltd., 1998), 89. 
 
 ในทางการศึกษานั้นคิวเอ (QA) มีสวนที่เก่ียวของกวางมาก กลาวถึงความ
สอดคลองกับขอกําหนด (conformance to specifications) แรงขับของผูบริโภคทางดาน
คุณภาพ (consumer-driven view of quality) ความเหมาะสมตามจุดมุงหมาย (fitness for 
purpose) การพบกับขอกําหนดตามวัตถุประสงค (meeting defined objectives) ความเชื่อมั่น 
(reliability)  การเนนการปองกันเปนคุณลักษณะเฉพาะสําหรับคิวเอ (QA) ซึ่งเกี่ยวของกับการ
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เตรียมบุคลากรใหพรอม  การเตรียมบุคลากรครูใหมีคุณภาพและความพรอมในการใหบริการ
โดยครอบคลุม 12 ดานคือ (1) ดานความรู (subject knowledge) (2) บุคคลที่นําไปใช 
(subject application) (3) การวางแผนหลักสูตร (planning curriculum) (4) การบริหารจัดการ
ช้ันเรียน (class management) (5) การเรียนของนักเรียน (pupil learning) (6) กลยุทธและ
เทคนิคการสอน (teaching strategies and techniques) (7) การประเมินและการบันทึก
ความกาวหนาของผูเรียน (assessment and recording of pulpils’ progress) (8) การพัฒนา
ทางดานอาชีพเพ่ิมข้ึน (further professional development)       (9) ความสัมพันธกับเด็กๆ 
(relationship with children) (10) การอภิบาล (pastoral care) (11) การบริหารแผนก 
(departmental management) และ (12) ภาวะผูนํา (leadership)  ดังที่ไดเสนอแนะมาแลววา
คิวเอ (QA) นั้นมีความจําเปนตองมีคุณภาพสูง และบุคลากรตองไดรับการฝกอบรมอยางมี
ประสิทธิภาพเชนกัน (Morrison 1998 : 88-89) 
 สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝนนั้น 
ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาวา เปนกระบวนการจัดการของผูที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาที่จะรับประกัน ใหสังคมเชื่อมั่นวาจะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหครบถวนตาม
มาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวในหลักสูตร และตรงกับความมุงหวังของสังคมและชุมชน โดยยึด
หลักสําคัญ 3 ประการ คือ (1) การกระจายอํานาจ (decentralization) (2) การมีสวนรวม 
(participation) และ (3) การควบคุมคุณภาพ (quality control) (กระทรวงศึกษาธิการ 2548 : 
1) 
 จะเห็นไดวาการประกันคุณภาพทางการศึกษานี้ นักวิชาการทั้งหลาย เนนไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพที่เก่ียวโยงกับการศึกษา ซึ่งคุณภาพเหลานี้เปนหลักคําประกันใหกับ
การศึกษามีคุณภาพไดอยางแทจริง กลาวคือ คณุภาพการศึกษาตองอธิบายได ซึ่งนักวิชาการ
ตางประเทศ อยางเชน มอรรีสันไดเนนการสรางคุณภาพ เพ่ือเปนหลักการปองกันที่ดีจากความ
ลมเหลวทั้งมวล 
 
การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก จะตองทําใหเปนเรื่อง
เดียวกัน เร่ืองที่จะประเมินก็เปนเรื่องเดียวกันทั้งหมดทั้งในเรื่องกระบวนการและเรื่องของงาน 
เพียงแตวาการประเมินผลภายในนั้นทําโดยคนภายในเอง สถานศึกษาและหนวยงานที่กํากับ
ดูแลเปนผูประเมินเอง และถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาดําเนินการประเมินตนเองพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง และเก็บรายงานการประเมินตนเองไวเปนหลักฐาน  เม่ือผูประเมินจาก
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ภายนอกเขาไปตรวจเยี่ยมก็จะดูจากรายงานนั้น โดยสถานศึกษาไมตองสรางรายงานอะไรขึ้นมา
ใหมอีก 
 การประกันคุณภาพภายนอก ประกอบดวยการตรวจเยี่ยม และการติดตามผลการ
พัฒนาของสถานศึกษา ในการตรวจเยี่ยมนั้นผูประเมินจากภายนอกจะเขาไปดูผลการ
ดําเนินงานที่สถานศึกษาทําไวแลวในการประเมินตนเอง 
 ฉะนั้น สรุปไดวา การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก จะใช
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเหมือนกัน โดยยึดการประกันตามมาตรฐาน
การศึกษาเดียวกัน และจะใชรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเปนหลักฐานสําคัญใน
การประเมิน (กระทรวงศึกษาธิการ 2548 : 62-63) 
 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา “การ
ประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น”  
 การประกันคุณภาพภายใน คือสวนที่สําคัญที่สุดของระบบการประกันคุณภาพ ดังที่
นักพัฒนาอุตสาหกรรมหลายทาน เชน เดมมิ่ง (Deming) มีความเชื่อวา “คุณภาพเกิดจาก
ภายใน” (quality comes from within) ไมใชจากภายนอก  ฉะนั้น วงการอุตสาหกรรมจึงให
ความสําคัญกับการสรางคุณภาพภายใน เชน วินัยในการทํางาน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ 
เปนตน  ถาคุณภาพภายในดี การประเมินภายนอกก็จะเปนเพียงการตรวจซ้ําอีกครั้งเพ่ือยืนยัน
ความสําเร็จ  แตถาคุณภาพภายในไมดี การประเมินภายนอกก็ชวยอะไรไมไดมาก 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2548 : 43) 
 ผูบริหารตองรับผิดชอบในกิจกรรมหลักที่เปนภารกิจของสถานศึกษาทั้ง 3 เร่ือง คือ 
(1) เร่ืองการเรียนรู (2) การสอน และ (3) การบริหาร โดยทุกงานนั้นผูบริหารตองทําใหครบ
กระบวนการพีดีซีเอ (PDCA) 
 การประกันคุณภาพเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ผูบริหารตอง
รับผิดชอบ  ดังนั้น ผูบริหารตองรําลึกอยูเสมอวา คือ ผูนําของการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  ดังนั้น การประกันคุณภาพเปนหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูบริหารสถานศึกษา และตองเร่ิมตนที่ผูบริหารสถานศึกษา ถาจําเปนจะตองมีคณะกรรมการก็
ไมขัดของ แตคณะกรรมการนั้นเปนเพียงผูชวยหรือคณะทํางานของผูบริหารสถานศึกษาเทานั้น 
 ถาผูบริหารทําความเขาใจใหชัดเจนวา การประกันคุณภาพเปนหนาที่ที่สําคัญของ
ผูบริหารแลว  ผูบริหารจะตองปรับบทบาทของตนเองตองใหความสําคัญและทุมเททั้งเวลา และ
ทรัพยากรไมนอยกวา รอยละ 60 ลงไปที่ภารกิจการเรียนรู  ถาทําความเขาใจตรงนี้ไดเรียบรอย
แลวก็สามารถเริ่มตนการประกันคุณภาพภายในได และทานคงเขาใจเหตุผลวาทําไม พ.ร.บ. 
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การศึกษาแหงชาติมาตรา 48 จึงเขียน วา “…ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา…” (กระทรวงศึกษาธิการ 2548 : 45-46) 
 สรุปไดวา การประกันคุณภาพภายใน เปนขอบังคับตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
ที่ตองการใหสถานศึกษาทุกแหงมีหลักค้ําประกันที่ดี เปนการรายงานการดําเนินการ 
เพราะฉะนั้น ผูบริหารตองมีความชัดเจนในการประเมินภายใน หรือการประกันภายในของตน
ในทุกๆ ปการศึกษา 
 
การประกันคุณภาพภายนอก 
 เร่ืองการประกันคุณภาพภายนอกนั้น มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ไดใหคําจํากัดความไวดังนี้ “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา ”การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือ
บุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง เพ่ือเปนการประกันคุณภาพและใหมี
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา”  
 จากคําจํากัดความใน มาตรา 4 จะเห็นชัดเจนวา คําวา การประกันคุณภาพนั้น
หมายถึงสถานศึกษาประกันตอผูเรียน โดยมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เปนผูประเมินสถานศึกษา เพ่ือรายงานตอสาธารณะ  ฉะนั้น การประกันกับ
การประเมินจึงเปนเรื่องเดียวกัน เพียงแตมองกันคนละมุม หรือเหรียญเดียวกันแตคนละดาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2548 : 56-57) 
 การประกันคุณภาพภายนอกก็เปนเรื่องสําคัญ พอสรุปไดวา หนวยงานภายนอก
สถานศึกษาเปนผูกําหนดเกณฑการประเมิน และหนวยงานที่เก่ียวของมาเปนผูประเมินทุกๆ 5 
ป เพ่ือเปนการยืนยันความตอเนื่อง และการพัฒนาอยูตลอดเวลา 
 
อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14000 (ISO 14000) กับการศึกษา 
 ในยุคที่สังคมโลกกําลังใหความสําคัญในเรื่องส่ิงแวดลอม อันเปนผลสืบเนื่องจาก 
มลพิษตางๆ ไมวาในอากาศ ทางน้ํา การกําจัดของเสีย ฯลฯ ไดสงผลกระทบตอพลเมืองโลก
อยางมาก ผลกระทบนี้เกิดข้ึนกับทุกประเทศในโลก และเปนเหตุใหเกิดแรงผลักดันใหองคการ
ระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน หรือไอโซ (ISO : International Organization for  
Standardization) จัดทําอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม “ไอโซ 14000 (ISO 14000 
Series)”  ข้ึน 
 ไอโซ 14000 (ISO 14000) เปนชุดของมาตรฐานที่ประกอบไปดวยมาตรฐาน
หลายเลม เร่ิมตนตั้งแตหมายเลข 14001 จนถึง 14100 (ปจจุบัน ISO กําหนดเลขสําหรับ
มาตรฐานในอนุกรมนี้ไว 100 หมายเลข) โดยแตละเลมเปนเรื่องของมาตรฐานที่เก่ียวของกับ
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การจัดการสิ่งแวดลอมทั้งส้ิน ซึ่งรายละเอียดของอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม : ISO 
14000  
 
ความหมายของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14000 (ISO 14000)  
 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมหรืออนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม :  ไอ
โซ 14000 (ISO 14000) (Environmental Management Standards or ISO 14000 series 
of environmental management standards) ไดมีผูรูและนักวิชาการอธิบายความหมายไว
หลายทานดังนี้ เทวินทร  สิริโชคชัย (2539 : 2) อธิบายความหมายอนุกรมมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14000 (ISO 14000) วาเปนมาตรฐานการจัดการธุรกิจ ที่มี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดอยางเปนระบบ โดยมุงเนนใหองคการมีระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในการควบคุม และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของกระบวนการ ผลิตภัณฑ และ
บริการเพื่อลดหรือมิใหมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน ผลกระทบที่เปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบตอสุขอนามัย และผลกระทบตอนิเวศวิทยา นับตั้งแตข้ันตอน
ของการออกแบบ การวิจัยและการพัฒนาการผลิต การสงมอบ การนําไปใชงานการนํากลับมา
ใชใหมและการกําจัดข้ันสุดทาย  สวนสุเทพ  ธีรศาสตร (2539 : 77-78) ไดใหความหมายของ
อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14000 (ISO 14000) วาเปนอนุกรม
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมตั้งแตกิจกรรม การออกแบบ การตลาด การผลิต 
การสงมอบใหลูกคาและการบริการ โดยมุงเนนใหองคการมีการพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดลอม
อยางตอเนื่อง และปราณี   พันธุสินชัย (2541 : 1) ไดใหความหมายของอนุกรมมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14000 (ISO 14000) วาเปนมาตรฐานที่จัดทําข้ึน เพ่ือหวังใหมี
ความตระหนักถึงความสําคัญของการมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
เหตุและผลของสิ่งแวดลอมอันเกิดจากกิจกรรม  ผลิตภัณฑและการบริการของตนเองทั้งในอดีต 
ปจจุบันและที่วางแผนไวในอนาคตเพื่อใหเกิดการอนุรักษส่ิงแวดลอมและปองกันมลพิษควบคู
ไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การคาและการอุตสาหกรรมโดยพยายามใหมีการปรับปรุง
ใหดีข้ึนตามลําดับ 
 จากความหมายของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14000 (ISO 14000)  
ดังกลาว สรุปไดวา มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14000 (ISO 14000) หมายถึง 
มาตรฐานที่จัดทําข้ึนเพื่อใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมขององคการและมุงเนนใหองคการมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ความเปนมาของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14000 (ISO 14000)  
 องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) กอตั้งข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1946 ที่
ทําการอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด เพ่ือทําการสงเสริมการพัฒนามาตรฐานสากล
สําหรับการผลิต (manufacturing) การคา (trade) และการสื่อสาร (communication) 
ปจจุบันมีสํานักงานมาตรฐานของแตละประเทศทั่วโลก เปนสมาชิกมากกวา 100 ประเทศ 
มาตรฐานใดๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมา จะตองสงผานตัวแทนของแตละประเทศไปยังรัฐบาลและ
องคกรตางๆ  ที่สนใจเพื่อขอความเห็นกอนที่จะตีพิมพ การนําไปใชงานของมาตรฐานแตละ
ฉบับจะตองเปนไปอยางสมัครใจและไมถือเปนกฎหมายการคา อยางไรก็ตาม คูคาตางๆ มักใช
มาตรฐาน  ไอโซ (ISO) เหลานี้เปนขอกําหนดสําหรับขอตกลงในการทําธุรกิจดวยกัน (เทวินทร  
สิริโชคชัยกุล 2539 : 5) 
 เนื่องจากปญหาเรื่องส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ไดขยายขอบเขตไปอยางรวดเร็ว
ดวยความหลากหลายและซับซอน มีการกําหนดสัญญา ขอตกลงวาดวยสิ่งแวดลอมขึ้นมากมาย  
เพ่ือใชเปนมาตรฐานปองกันสิ่งแวดลอม  แตก็ยังมีการลวงละเมิดเปนประจํา  ดังนั้น  องคการ
การคาโลก (World Trade Organization : WTO) จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมขึ้น
เพ่ือพิจารณาประเด็นปญหาตางๆ ดานส่ิงแวดลอมในการคาระหวางประเทศ  อยางไรก็ตามที่
ผานมา แมจะมีการกําหนดสัญญาขอตกลงตางๆ แตก็ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เพ่ือใหประเทศตางๆ นําไปปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 ในป พ.ศ. 2533 ขณะที่มีการเตรียมการประชุมดานสิ่งแวดลอมโลกที่เมืองริโอ เดอ
จาเนโร ประเทศบราซิล ไดมีการประสานงานระหวางกลุมนักธุรกิจเพื่อริเร่ิมคณะที่ปรึกษาดาน
ส่ิงแวดลอม (strategic advisory group on environment : SAGE) เพ่ือจัดทํารางแผนงาน
และใหคําปรึกษาในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม แกองคการระหวางประเทศวาดวยการ
มาตรฐาน (international organization for standardization : ISO) ซึ่งเปนองคการอิสระ 
กอตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการพัฒนามาตรฐานดานตางๆ ที่มีอยูใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน (สุวนิช  ปทมโยธิน 2538 : 60-61) 
 ตอมาในป พ.ศ. 2536 องคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน ไดมอบ
หมายความรับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานที่เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอม ใหแก
คณะกรรมการดานเทคนิค (technical committee 207 : TC 207) ซึ่งประกอบดวย
คณะทํางานที่เปนตัวแทนของแตละประเทศ โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาการยกรางและ
อนุมัติมาตรฐานตางๆ ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินงานในการพัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
ขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐานในคณะกรรมการดานเทคนิค  207 เปนไป
อยางสะดวกและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว จึงไดทําการแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานเทคนิค 
(technical subcommittee : TS) ข้ึนมาอีก 6 คณะเพื่อรับผิดชอบงานดานตางๆ  ดังตอไปนี้ 
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 คณะอนุกรรมการที่ 1 ดูแลเร่ืองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม (environmental 
management systems) รับผิดชอบโดยประเทศอังกฤษ 
 คณะอนุกรรมการที่ 2 ดูแลเร่ืองการตรวจติดตามดานสิ่งแวดลอม (environmental 
auditing)  รับผิดชอบโดยประเทศเนเธอรแลนด 
 คณะอนุกรรมการที่ 3 ดูแลเร่ืองฉลากดานสิ่งแวดลอม (environmental labelling) 
รับผิดชอบโดยประเทศออสเตรเลีย 

 คณะอนุกรรมการที่ 4 ดูแลเร่ืองการประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม  
(environmental performance evaluation) รับผิดชอบโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 
 คณะอนุกรรมการที่ 5 ดูแลเร่ืองการวิเคราะหวงจรชีวิต (life cycle analysis)  
รับผิดชอบโดยประเทศฝรั่งเศส 
 คณะอนุกรรมการที่ 6 ดูแลเร่ืองคําจํากัดความและความหมาย (term and  
definition) รับผิดชอบโดยประเทศนอรเวย ทั้งนี้ โดยมีประเทศแคนาดา ทําหนาที่เปน
เลขานุการ 

 มาตรฐานแตละฉบับของอนุกรมมาตรฐานไอโซ 14000 (ISO 14000) ที่พัฒนาขึ้น 
มาโดยคณะกรรมการดานเทคนิค 207 ตองมีข้ันตอนของการพัฒนาเปน 5 ข้ันตอนดวยกัน จึง
จะสามารถตีพิมพเปนมาตรฐานสากล (international standards : IS) ไดดังนี้ 

 ข้ันตอนที่  1  ข้ันตอนการเสนอโดยสมาชิก 
 ข้ันตอนที่  2  ข้ันตอนการเตรียมการโดยกลุมทํางาน 
 ข้ันตอนที่  3  ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 ข้ันตอนที่  4  ข้ันตอนการอนุมัติเปนมาตรฐานฉบับราง 
 ข้ันตอนที่  5  ข้ันตอนตีพิมพเปนมาตรฐานสากล (เทวินทร  สิริโชคชัยกุล 2539 :  

5-15) 
 สรุปไดวาพัฒนาการมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมไดเกิดข้ึนป พ.ศ. 2533 
องคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานไดมอบหมายใหคณะกรรมการตางๆ ในประเทศ
สมาชิกรวมกันรับผิดชอบ โดยมีข้ันตอนการนําเสนอประเด็นที่รับผิดชอบ การเตรียมการ การ
พิจารณา การอนุมัติ และการจัดพิมพมาตรฐานสากลในเวลาตอมา 
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องคประกอบของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  :  ไอโซ 14000 (ISO 14000)  
 อนุกรมมาตรฐานไอโซ 14000 (ISO 14000) สามารถแบงเปน 3 กลุมหลัก  

ดังตอไปนี้ 
 กลุมที่ 1 มาตรฐานระบบการบริหาร (Environmental Management Systems :  

EMS) เปนมาตรฐานควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคการทางดานนโยบายและการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการทบทวนปรับปรุงระบบ  ประกอบดวย (1) 
ไอโซ 14001 (ISO 14001) เปนขอกําหนดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (2) ไอโซ 14004 
(ISO 14004) เปนขอแนะนําดานหลักการและเทคนิคในการจัดระบบ 

 กลุมที่ 2 มาตรฐานการตรวจประเมินและวัดผล (evaluation and auditing) เปน 
มาตรฐานกําหนดวิธีการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมมีดวยกัน 2 สวน คือ 
 2.1 มาตรฐานการตรวจประเมิน (environmental auditing - EA) 

2.1.1 ไอโซ 14010 (ISO 14010) เปนหลักการทั่วไปของการตรวจประเมิน 
2.1.2 ไอโซ 14011 (ISO 14011) เปนวิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการ 

ดานส่ิงแวดลอม 
2.1.3 ไอโซ 14012 (ISO 14012) เปนขอกําหนดคุณสมบัติของ 

ผูตรวจประเมิน 
 2.2 มาตรฐานการวัดผลการปฏิบัติงานควบคุมมลพิษ (environmental   
performance evaluation – EPE) 

ไอโซ 14031 (ISO 14031) เปนหลักการทั่วไปของการวัดผลการปฏิบัติงาน 
ควบคุมมลพิษ 
 กลุมที่ 3 มาตรฐานที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ มี 2 สวน คือ 

 3.1 มาตรฐานฉลากเพื่อส่ิงแวดลอม (environmental labelling - EL) ซึ่งเปน
มาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑที่มีสวนชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3.1.1 ไอโซ 14020 (ISO 14020) เปนหลักการพื้นฐานในการติดฉลาก 
ผลิตภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอม 

3.1.2 ไอโซ 14021 (ISO 14021) เปนนิยามเกี่ยวกับการใชฉลากผลิตภัณฑ 
เพ่ือส่ิงแวดลอมที่ผูผลิตรับรองตนเอง   

3.1.3 ไอโซ 14022 (ISO 14022) เปนมาตรฐานวาดวยสัญลักษณสําหรับ 
ผลิตภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอมที่ผูผลิตใชรับรองตนเอง 

3.1.4 ไอโซ 14023 (ISO 14023) เปนขอกําหนดวิธีการตรวจสอบและรับรอง 
ฉลากผลิตภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอมที่ผูผลิตติดไว 

3.1.5 ไอโซ 14024 (ISO 14024) เปนหลักการ ระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนดและ 
วิธีการรับรองผลิตภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอมของหนวยรับรอง 
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 3.2 มาตรฐานการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (life cycle assessment - 
LCA) เปนมาตรฐานวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ของผลิตภัณฑตั้งแตช้ันวัตถุดิบจนถึง
ข้ันเลิกใช 
  3.2.1 ไอโซ 14040 (ISO 14040) เปนหลักการพื้นฐานและกรอบการดําเนินงาน 
  3.2.2 ไอโซ 14041 (ISO 14041) เปนการรวบรวมขอมูลดวยสิ่งแวดลอมตลอด
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ 
  3.2.3 ไอโซ 14042 (ISO 14042) เปนการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ   
  3.2.4 ไอโซ 14043 (ISO 14043) เปนการแปลผลที่ไดจากขอมูล (สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ม.ป.ป. : 3) 
 อนุกรมมาตรฐานไอโซ 14000 (ISO 14000) ที่กลาวมาขางตน สามารถแสดงได
ดังแผนภูมิที่ 10  
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แผนภูมิที่ 10 อนุกรมมาตรฐาน  มอก. - ISO 14000  
ที่มา : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม, “ISO 14000,”  
(ม.ป.ท..ม.ป.ป.), 5. (อัดสําเนา). 
 
 
 

มอก.-  ISO  14000 

มาตรฐาน 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

มาตรฐาน 
การตรวจประเมินและ

มาตรฐาน 
ระบบการบริหาร 

มาตรฐาน 
การตรวจ 
ประเมิน 

มาตรฐาน 
การวัดผล 

การ
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 
การประเมิน 
วงจรชีวิต
ของ 

มาตรฐาน 
ฉลาก

ผลิตภัณฑเพ่ือ
สิ่งแวดลอม 

ISO 14001 
ISO  14004 

ISO 14010 
ISO  14011 
ISO  14012 

 

ISO 14031 ISO 14020 
ISO  14021 
ISO  14022 
ISO  14023 
ISO  14024 

 

ISO 14040 
ISO  14041 
ISO  14042 
ISO  14043 

 

ISO  14050 นิยามศัพท 
ISO / G.64 การกําหนดคุณลักษณะ 
ดานสิ่งแวดลอมในมาตรฐานผลิตภัฑฑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 92

ความสําคัญของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14000 (ISO 14000) 
 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14000 (ISO 14000) ไปใช แมจะไมได 

มีขอกําหนดหรือกฎหมายบังคับไวแตมาตรฐานชุดนี้จะมีอิทธิพลสําคัญตอการคาของโลกไม
นอยไปกวาไอโซ 9000 (ISO 9000) ซึ่งความสําคัญของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม :  
ไอโซ 14000 (ISO 14000) มีดังนี้ 
 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร และจะเปนการลดตนทุนในระยะยาวจาก 
ผลของการลดการใชทรัพยากร 
 2. ลดความเสี่ยงและภาระความรับผิดชอบจากความเสียหายและอุบัติเหตุที่ 
อาจเกิดกับสิ่งแวดลอมใหมีนอยลง รวมทั้งตนทุนดานการฟนฟูสภาพแวดลอม ความเสียหาย
ตอชุมชนและการประกันภัยจะลดลงดวย 
 3. เพ่ิมภาพพจนของหนวยงานตอสาธารณชนและตลาดตางประเทศ 
 4. เปนการเสริมศักยภาพดานการขยายตลาดทั้งตลาดภายในและภายนอก 
ประเทศ 
 5. ชวยใหหนวยงานสามารถดําเนินธุรกิจภายใตแนวคิดเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 6. ปรับปรุงผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และแกไขปญหาผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมในระยะยาวไดภายในองคกรเองและสวนรวมดวย (ปริมา  หวังวงศวิโรจน 2540 : 
35) 
 สรุปไดวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไอโซ 14000 (ISO 14000) เปนเรื่องสําคัญ
ตอการคาในโลกปจจุบัน และที่สําคัญคือเปนการลดความเสี่ยง และความรับผิดชอบที่มีตอ
ความเสียหายที่มีตอส่ิงแวดลอมใหลดนอยลง เพ่ือเปนการชวยกันจัดการกับสิ่งแวดลอมในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการนํามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม :  
ไอโซ 14001 (ISO 14001) มาใชในสถานศึกษา 
 ผลกระทบที่เกิดข้ึนในการนํามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14001 
(ISO 14001) มาใชในโรงเรียนประถมศึกษา โครงการนํารอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ พิจารณาใน 4 เร่ืองคือ (1) กระบวนการของมาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14001 (ISO 14001) (2) การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในดาน
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (3) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงเรียน และ (4) 
ผลการเรียนรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 กระบวนการของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14001 (ISO 
14001) 
 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14001 (ISO 14001) มี
กระบวนการขั้นตอนของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 5 ข้ันตอน คือ (1) การกําหนดนโยบาย
ส่ิงแวดลอม  (environmental policy) (2) การวางแผน (planning) (3) การประยุกต
ปฏิบัติการและการดําเนินการ (implementation and operation) (4) การตรวจและแกไข 
(checking and corrective action) และ (5) การพิจารณาทบทวนโดยผูบริหาร 
(management review) (สุเทพ  ธีรศาสตร 2540 : 9-10) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 11   
 1. การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม  (environmental  policy) เร่ิมดวยผูบริหาร
สูงสุดขององคกร ตองมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการอยางจริงจัง และกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม
ขององคกรขึ้นเพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการของพนักงานในองคกร โดยที่ผูบริหาร
ระดับสูงเปนผูกําหนดนโยบายซึ่งตองเหมาะสมกับสภาพ ขนาด และผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่
เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑและการบริการขององคกร แสดงความมุงมั่นตอการปรับปรุงผลงาน
ปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และแสดงความมุงมั่นในการปองกันมลพิษ การ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของรวมทั้งขอกําหนดอื่นๆ  ที่องคการไดทําความตก
ลงไว 
 2. การวางแผน  (planning) เพ่ือใหบรรลุนโยบายสิ่งแวดลอม องคกรจึงตองมีการ
วางแผนในการดําเนินงาน  ซึ่งตองพิจารณาและดําเนินการใน 4 ประเด็นดังนี้ (1) ลักษณะ
ปญหาส่ิงแวดลอม เปนหัวขอหลักของ ไอโซ 14001 (ISO 14001) และเปนจุดเริ่มตนของการ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 
(2) กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ  องคการตองกําหนดวิธีการบงช้ีขอกําหนดตามกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่องคการตองปฏิบัติตามขอตกลงโดยตรง รวมทั้งกําหนดวิธีติดตามการ
เปล่ียนแปลงแกไขขอกฎหมาย  และการทําความเขาใจขอกฎหมายและขอกําหนดนั้นดวย (3) 
วัตถุประสงคและเปาหมาย และ (4) โครงการจัดการสิ่งแวดลอม 
 3. การนําไปปฏิบัติ  (implementation) เพ่ือใหการดําเนินการดานการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเปนไปตามแผนที่วางไวอยางนอยองคกรตองดําเนินการใหครอบคลุมถึง
องคประกอบตางๆ ดังนี้ (1) โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ (2) การฝกอบรมเพื่อสราง
จิตสํานึกและความสามารถ (3) การประชาสัมพันธ (4) การจัดทําเอกสาร (5) การควบคุม
เอกสาร (6) การควบคุมการดําเนินงาน และ (7) การเตรียมพรอมในสถานการณฉุกเฉิน 
 4. การตรวจสอบและแกไข (measurement and evaluation) เพ่ือใหการจัดการ
ส่ิงแวดลอมไดรับการตรวจสอบและแกไข อยางนอยการดําเนินการขององคการ ตองครอบคลุม
ถึงองคประกอบตางๆ ดังนี้ (1) การติดตามและวัดผล (2) การแกไขขอผิดพลาด (3) การ
บันทึกผล (4) การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
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แผนภูมิที่ 11  ข้ันตอนของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  :  ISO  14001 
ที่มา : สุเทพ  ธีรศาสตร, ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (กรุงเทพฯ :  
ดวงกมลสมัยจํากัด, 2540), 9-10. 
 
 

การปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง 

5.  การทบทวน 1. นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

2.  การวางแผน 
-   ลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอม 
-   กฎหมายและกฎระเบียบดาน 
    สิ่งแวดลอม 
-   วัตถุประสงคและเปาหมาย 
-   แผนกิจกรรม /  โครงการ 

4.  การตรวจสอบแกไขปรับปรุง 
-   การตรวจสอบแกไขปรับปรุง 
-   ขอบกพรอง การแกไขและปองกัน 
-   บันทึก 
-   การตรวจสอบระบบการจัดการ 
    สิ่งแวดลอม 

3. การนําแผนไปปฏิบัติและกระบวนการ 
- หนาที่ความรับผิดชอบ 
- การอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกและขีดความสามารถ 
- การสื่อสาร  ถายทอด / ประชาสัมพันธ 
- ระบบเอกสาร 
- การควบคุมเอกสาร 
- การควบคุมกระบวนการ 
- การเตรียมความพรอมและตอบสนองเหตุการณฉุกเฉิน 
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 5. การพิจารณาทบทวน (management review) ผูบริหารระดับสูงขององคการ
ตองพิจารณา ทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเปนระยะๆ เพ่ือใหมั่นใจไดวาระบบนั้นทําให
เกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องเหมาะสม เปนที่พอใจและมีประสิทธิภาพ  กระบวนการทบทวน
ตองกําหนดใหมีการเก็บขอมูลที่จําเปนมาประกอบการพิจารณาดวย ตองพิจารณาถึงความ
จําเปนในการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงคและเปาหมายของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ผลการ
ทบทวนตองบันทึกไวเปนเอกสาร  ผูบริหารระดับสูงตองแตงตั้งตัวแทนฝายบริหาร โดยกําหนด
ทบทวนหนาที่ ความรับผิดชอบและมอบอํานาจการดําเนินการ เพ่ือใหแนใจวามีการจัดทําระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม การปฏิบัติและการรักษาระบบตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน รายงานผล
การปฏิบัติงานใหผูบริหารระดับสูงทราบ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการทบทวนและการปรับปรุง
ระบบตอไป 
 สรุปไดวากระบวนมาตรฐานระบบการจัดสิ่งแวดลอมประกอบดวยสวนสําคัญ 5 
ข้ันตอน คือ (1) การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการ (2) การ
วางแผนในการปฏิบัติการ (3) การนําไปปฎิบัติตามแผนที่กําหนดไว (4) การตรวจสอบและ
แกไข เพ่ือการพัฒนาที่ถูกตอง และ (5) การพิจารณาทบทวน เปนการสรางความมั่นใจใน
ระบบที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
 

 การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 เนื่องจากปญหาส่ิงแวดลอมมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหรือพฤติกรรมของมนุษยเปน
พ้ืนฐาน และการแสดงออกหรือการกระทําของมนุษยนั้นมาจากสาเหตุตางๆ มากมาย ซึ่งเปน
ตัวกําหนดใหมนุษยแสดงพฤติกรรมออกมา  ดังนั้นการศึกษาถึงธรรมชาติของมนุษยจะทําให
เราสามารถเขาใจถึงพฤติกรรมของมนุษยไดดังนี้ 
 
 องคประกอบของพฤติกรรม 
 ครอนบาค (Cronbach 1972 : 14) ไดแบงองคประกอบของพฤติกรรมมนุษย
ออกเปน 7 ประการ คือ (1) ความมุงหมาย (goal) เปนความตองการหรือวัตถุประสงคที่ทํา
ใหเกิดกิจกรรมบุคคลตองทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการที่เกิดข้ึน กิจกรรมบางอยาง
ใหความพอใจหรือสนอง ความตองการไดทันที แตความตองการหรือวัตถุประสงคบางอยาง
ตองใชเวลานาน จึงจะสามารถบรรลุผลสมความตองการ  บุคคลมีความตองการหลายๆ อยาง
ในเวลาเดียวกัน  ดงันั้นจะเลือกตอบสนองความตองการที่รีบดวนกอนและตอบสนองความ
ตองการที่หางออกไปภายหลัง (2) ความพรอม (readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะหรือ
ความสามารถที่จําเปนในการทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ คนเราไมสามารถสนองความ
ตองการไดหมดทุกอยาง ความตองการบางอยางอยูนอกเหนือความสามารถของเขา (3) 
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สถานการณ (situation) เปนเหตุการณที่เปดโอกาสใหเลือกทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ 
(4) การแปลความหมาย (interpretation) กอนที่คนเราจะทํากิจกรรมใดกิจกรรม 
หนึ่งลงไป  เขาจะตองพิจารณาสถานการณเสียกอน แลวตัดสินใจเลือกวิธีการที่คาดวาจะได
ความพอใจมากที่สุด (5) การตอบสนอง (response) เปนการทํากิจกรรมเพื่อสนองความ
ตองการโดยวิธีการที่ไดเลือกแลวในขั้นแปลความหมาย (6) ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา 
(consequence) เม่ือทํากิจกรรมแลวยอมไดรับผลจากการกระทํานั้น  ผลที่ไดรับอาจจะเปนไป
ตามที่คิดไว (confirm) หรืออาจตรงกันขามกับความคาดหมาย (contradict) ก็ได และ (7) 
ปฎิกิริยาตอความผิดหวัง (reaction to thwarting) หากคนเราไมสามารถสนองความตองการ
ได ก็กลาวไดวาเขาประสบกับความผิดหวัง ในกรณีเชนนี้เขาอาจจะยอนกลับไปแปลความหมาย
ของสถานการณเสียใหม และเลือกวิธีการตอบสนองใหมก็ได 
 จากการกระทําของมนุษยหรืออินทรีย (organism) กับสิ่งแวดลอม (environment)  
ในทฤษฎีของบลูม (Bloom 1973 : 37) วา พฤติกรรมมีองคประกอบอยู 3 สวน คือ (1) 
พฤติกรรมดานพุทธพิสัย (cognitive domain) พฤติกรรมดานนี้เก่ียวของกับการรับรู การรู 
การจําขอเท็จจริงตางๆ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถและทักษะทางสติปญญา การใช
วิจารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ พฤติกรรมดานนี้ประกอบดวยความสามารถระดับตางๆ 
คือ ความรู (knowledge) ความเขาใจ (comprehension) การประยุกตหรือการนําความรูไปใช 
(application) การวิเคราะห (analysis) การสังเคราะห (synthesis) และการประเมินผล 
(evaluation) (2) พฤติกรรมดานจิตพิสัย (affective domain) พฤตกิรรมดานนี้หมายถึง 
ความสนใจ ความคิดเห็น ความรูสึก ทาที ความชอบ ไมชอบ การใหคุณคา การรับการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงคานิยมที่ยึดถืออยู เปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนภายในจิตของบุคคล ยาก
แกการอธิบาย พฤติกรรมดานนี้ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ การรับรูหรือการใหความสนใจ 
(receiving or attending) การตอบสนอง (responding) การใหคุณคาหรือการเกิดคานิยม 
(valuing) การจัดกลุม (organizing) และการแสดงลักษณะตามคานิยมที่ยึดถือ 
(characterization by a value) และ (3) พฤติกรรมดานทักษะพิสัย (phychomotor domain) 
เปนพฤติกรรมที่ใชความสามารถทางรางกายแสดงออก ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติ หรือพฤติกรรมที่
แสดงออกและสังเกตไดในสถานการณหนึ่งๆ หรืออาจจะเปนพฤติกรรมที่ลาชา คือ บุคคลไมได
ปฏิบัติทันที  แตคาดคะเนวาอาจปฏิบัติในโอกาสตอไป พฤติกรรมการแสดงออกนี้เปน
พฤติกรรมขั้นสุดทายที่เปนเปาหมายของการศึกษา ซึ่งตองอาศัยพฤติกรรมระดับตางๆ ที่กลาว
มาแลวเปนสวนประกอบ (ทางดานพุทธิพิสัย และดานจิตพิสัย) พฤติกรรมดานนี้เม่ือแสดง
ออกมาจะสามารถประเมินผลไดงาย แตกระบวนการที่กอใหเกิดพฤติกรรมนี้ตองอาศัยเวลา
และการตัดสินใจหลายขั้นตอน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 97

 สรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ ความมุงหมาย ความพรอม สถานการณ การแปล
ความหมาย การตอบสนอง ผลที่ไดรับ และปฏิกิริยาตอความผิดหวัง  สวนทางดานพฤติกรรม
ตามทฤษฎีของบลูมนั้น มี 3 สวน คือ พฤติกรรมดานพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงเรียน 
 สภาพแวดลอมของโรงเรียนมีอิทธิพลตอชีวิตจิตใจ ความเปนอยู สุขนิสัยและการ
เรียนรูของนักเรียนเปนอยางมาก เพราะนักเรียนตองใชเวลาอยูในโรงเรียนเปนเวลาหลายป  
ในชวงเวลาดังกลาว นักเรียนจะไดรับการถายทอดสิ่งตางๆ จากสภาพแวดลอมไปโดยไมรูตัว 
ถาเปนสภาพแวดลอมที่ดีงาม นักเรียนก็จะไดรับสิ่งที่ดีงามไป ในทํานองเดียวกันถาเปน
ส่ิงแวดลอมที่ไมดีเด็กก็จะรับการถายทอดไปเชนเดียวกัน  ดังนั้นการจัดบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมในบริเวณโรงเรียนจึงมีสวนชวยสรางเสริมความเจริญงอกงามทางรางกาย จิตใจ  
สติปญญาและสังคมใหเกิดขึ้นกับนักเรียนเปนอยางมาก โรงเรียนจึงควรจัดบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงเรียนพิจารณาได 6 สวน คือ (1) 
อาคารเรียน ปจจุบันการสรางอาคารเรียนจะตองพิจารณาแบบของอาคาร ใหเหมาะสมกับ
สภาพของทองถ่ินและจํานวนนักเรียนที่จะเขาเรียน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติจึงไดกําหนดรูปแบบของอาคารเรียนตางๆ ข้ึนมาเพื่อใหทางโรงเรียนเลือกใชโดยคํานึง
วาอาคารเรียนควรใชไดดีทุกฤดูกาล ถูกลักษณะ จํานวนและขนาดของอาคารพอเหมาะกับ
จํานวนนักเรียน  นอกจากนี้ตองคํานึงถึงความปลอดภัยใหแกนักเรียน ดังที่ อบรม  สินภิบาล
และชาญชัย  ศรีไสยเพชร (2533 : 52-53) ไดใหขอควรคํานึงถึงในการจัดอาคารเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาไว 7 ประการ ดังนี้ ควรมุงประโยชนใชสอยมากกวาความสวยงาม 
สามารถดัดแปลงได  คือสามารถใชประโยชนไดหลากหลาย อาคารสามารถจัดรูป I, L, E, T, U 
และควรคํานึงในการตอเติมภายหลังดวย สรางบรรยากาศใหเหมือนบานที่สุด ทนทานตอการ
ใชงานทั้งถูกวิธีและไมถูกวิธีหรือทนทานตอการกระทําของเด็กได มีเครื่องมือเคร่ืองใชสมบูรณ 
และผูปกครองและชาวบานในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูมาขอใชสถานที่ของโรงเรียนไดโดยสะดวก 
(2) อาคารประกอบ หมายถึง อาคารที่ใชประโยชนอยางอ่ืน อาคารประกอบถือเปนสวนสําคัญ
ที่เด็กนักเรียนควรจะไดมีโอกาสเขาใช เพ่ือการศึกษาหาความรู อาคารประกอบที่ควรจะมี เชน 
หองประชุมหรือโรงอาหาร โรงฝกงาน และสวม (3) บริเวณโรงเรียนมีความสําคัญไมนอยกวา
ตัวอาคาร ปจจุบันบริเวณโรงเรียนกําลังมีปญหาเกี่ยวกับการเพิ่มจํานวนของอาคารและจํานวน
นักเรียน บริเวณโรงเรียนจึงควรจัดใหเกิดประโยชนและใชงานใหคุมคาที่สุด บริเวณโรงเรียน
แบงออกเปน 4 สวนใหญๆ คือ บริเวณอาคารเรียนและทางเดิน บริเวณบริการและอํานวย
ความสะดวก บริเวณที่พักผอนและสนามเด็กเลนและบริเวณสนามกีฬา (4) การจัดการขยะมูล
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ฝอย สมยศ  กันยาทอง (2537 : 30) กลาววา ขยะ หมายถึงเศษสิ่งของที่ทิ้งแลว  บางทีก็
เรียกวามูลฝอย จากคําจํากัดความพอสรุปไดวา ขยะมูลฝอย หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่เราไมตองการ 
เชน เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร ฯลฯ ทั้งที่ติด
ไฟไดและไมติดไฟ  ขยะที่เกิดข้ึนในโรงเรียนในแตละวันประกอบไปดวยเศษอาหาร กระดาษ 
เศษแกว       เศษไม พลาสติก เศษดิน เศษหิน ข้ีเถา เศษผา และก่ิงไม ใบไม โดยมีปริมาณ
ของสิ่งตางๆ เหลานั้นในอัตราสวนที่แตกตางกัน การกําจัดขยะเหลานี้มีหลักการดังนี้ การยอย
สลายตามกระบวนการธรรมชาติ การสรางโรงงานขยะ การนําไปเปนอาหารสัตว การนํากลับไป
ใชใหม การนําขยะไปทิ้งไวตามธรรมชาติ และการกลบฝง  ทั้งนี้โรงเรียนตองมีวิธีการกําจัดขยะ
ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เพ่ือมิใหเปนแหลงสะสมเชื้อโรคและทําใหสถานที่สกปรก เปน
การทําลายทัศนียภาพ สงกล่ินรบกวน อันเปนการทําลายสุขภาพของนักเรียน โดยการจัดหาถัง
ขยะใหพอเพียงกับจํานวนหองเรียน อาคาร และบริเวณโดยรอบ  ภาชนะที่รองรับขยะมูลฝอย
ตองมีสภาพดีมีฝาปดเพื่อปองกันแมลงหรือสัตว (5) การบําบัดของเสียเปนวิธีการที่ใชในการ
จัดการกับของเสีย เชน น้ําเสีย สารเคมี/วัตถุมีพิษ อากาศเปนพิษ เศษอาหาร โรงเรียนตอง
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ และ (6) การใชพลังงานในที่นี้คือการใชพลังงานไฟฟา 
น้ําประปา และพลังงานเชื้อเพลิง  ซึ่งทางโรงเรียนตองมีมาตรการในเรื่องความปลอดภัยและ
การประหยัด ซึ่งการประหยัดพลังงาน หมายถึง การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด สามารถเพิ่มผลผลิตในขณะที่ใชพลังงานเทาเดิม สําหรับการประหยัดพลังงาน
มี 4 วิธี คือ (1) ลดการสูญเปลาของพลังงานที่ไมจําเปนลง เชน การประหยัดการใชไฟฟาที่ไม
จําเปน (2) การเปลี่ยนไปใชกระบวนการที่ใชพลังงานนอยลง เชน การหันไปใชระบบขนสง
มวลชนใหมากขึ้น และใชรถยนตสวนบุคคลใหนอยลง (3) ลดกิจกรรมที่จะตองใชพลังงานโดย
ไมจําเปน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิต เชน การนั่งรถโดยสารแทนการใชรถยนต
สวนตัว และ (4) การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ ระบบและกระบวนการใชพลังงาน (วัฒนา  
จันทรเสน 2539 : 26) 
 สรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงเรียนในระบบการจัดการ 
ส่ิงแวดลอมที่ทําใหมีบรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแกอาคารเรียน  
อาคารประกอบ บริเวณโรงเรียน การจัดการขยะมูลฝอย การบําบัดของเสีย และการใช 
พลังงาน  
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 ผลการเรียนรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 เม่ือมนุษยเปนตัวการสําคัญในการทําใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม  ดังนั้นมนุษยทุกคน
จึงตองมีหนาที่ในการแกปญหาและพัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกัน ซึ่งการที่จะเอาชนะการทําลาย
ส่ิงแวดลอม และทําใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนมีอยูวิธีเดียวคือ การจัดการ
ทางดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาในลักษณะสมดุลกัน ซึ่งจะตองประกอบไปดวยการ
เปล่ียนแปลง และดําเนินการในหลายมิติไปพรอมๆ กัน ในลักษณะที่มีความรวมมือและมีความ
รับผิดชอบรวมมือกันในทุกระดับ  นั่นก็คือการใหการศึกษานั่นเอง เพราะการศึกษาเปน
เครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ วามีประสิทธิภาพในการผลิต การจัดการ การรูจัก
การคิดอาน และตัดสินใจรวมกันไดดีมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะการจัดการศึกษาใหกับ
เยาวชน ถือเปนวิธีการดําเนินการขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญมาก ในการชวยใหเยาวชนผูที่จะ
เปนอนาคตตอไปของชาติตระหนักในดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม มีจริยธรรม มี
คานิยม เจตคติ ทักษะ และพฤติกรรมที่จะเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาที่เกิดข้ึน  เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยูในสังคมโลกไดอยางมี
ความสุขในฐานะปจเจกบุคคล และเปนผูสรางครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมทั้ง
สังคมโลกใหเปนครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ สภาพแวดลอมยั่งยืน 
 ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตามหลักสูตรสถานศึกษา ได
กําหนดจุดมุงหมายของการศึกษาไวในขอที่ 8 วา “มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพและการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ในบานและชุมชน สามารถปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ในฐานะสมาชิก
ที่ดีของบานและชุมชน ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ใน
ชุมชนรอบๆ บาน 
 จุดประสงคของหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ตองการใหผูเรียนได
เรียนรูเก่ียวกับมนุษยและส่ิงแวดลอมในดานอนามัย ประชากร การเมือง การปกครอง  ศาสนา 
วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ โดยมุงเนนใหผูเรียนได
เรียนรูถึงสภาพปญหา กระบวนการแกไขปญหา และสามารถนําประสบการณเหลานี้ไปใชให
เปนประโยชนตอการดํารงชีพ และไดกลาวถึงคุณสมบัติที่ตองการปลูกฝงใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน
ในสวนที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมไว 3 ขอ คือ (1) มีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ
สังคมและธรรมชาติ มีนิสัยใฝหาความรูอยูเสมอ (2) สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่
เปล่ียนแปลง และ (3) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ส่ิงแวดลอม 
 เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานไดจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียนและโรงเรียนที่คาดหวังจากการจัด
ส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียนโดยไดจัดทําเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาข้ึน เพ่ือเปนแนวทางสรางจิตสํานึกและพัฒนาการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน 
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ประกอบดวย 2 มาตรฐาน โดยระบุรองรอยและขอบงช้ีในแตละมาตรฐานเปนมาตรการ
ขอกําหนด ไดแก มาตรฐานที่ 1 มีตัวบงช้ีและมาตรการจํานวน 6 มาตรการ  มาตรฐานที่ 2 มี
ตัวบงช้ีและมาตรการจํานวน 5 มาตรการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 นักเรียนมีความตระหนักและสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา 
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
   ตัวบงช้ี นักเรียนแสดงออกถึงการพัฒนาในการปฏิบัติเพ่ืออนุรักษและพัฒนา 
ส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืนเสมอ 
   มาตรการที่ 1 นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถในการรับรูและตระหนัก 
ถึงปญหาส่ิงแวดลอม 
   มาตรการที่ 2 นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถ ในการวิเคราะห 
ผลกระทบ จากการกระทําของมนุษย หรือปรากฎการณธรรมชาติที่มีตอส่ิงแวดลอมอยางเปน
ระบบ 
   มาตรการที่ 3 นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถ ในการสรางแนวปฏิบัติที่
เหมาะสมเพื่อการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
   มาตรการที่ 4 นักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการอนุรักษและพัฒนา 
ส่ิงแวดลอม 
   มาตรการที่ 5  นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถ ในการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติและปรับปรุงใหดีข้ึนอยูเสมอ 
   มาตรการที่ 6  นักเรียนแสดงความภาคภูมิใจในผลงานที่ทําเสร็จแลว 
 มาตรฐานที่ 2 วิถีชีวิตของสมาชิกในโรงเรียนเอื้อตอการอนุรักษ และพัฒนา 
ส่ิงแวดลอมอยางถาวร 
   ตัวบงช้ี ในโรงเรียนมีการจัดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และรอบๆ  
โรงเรียนที่เปนระเบียบ เพ่ือพัฒนาแบบยั่งยืน 
   มาตรการที่ 1 จัดใหสมาชิกในโรงเรียนตระหนักและพรอมตอการพัฒนา 
ส่ิงแวดลอม  
   มาตรการที่ 2 ดําเนินการใหสมาชิกในโรงเรียนมีความสามารถกําหนดแนว 
ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
   มาตรการที่ 3 สนับสนุนใหสมาชิกในโรงเรียน รูบทบาทและการปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบจนเกิดผลในทุกระยะตามแผน 
   มาตรการที่ 4 สงเสริมใหสมาชิกในโรงเรียนมีความสามารถในการประเมินและ 
ปรับปรุงตนเองได 
   มาตรการที่ 5 สมาชิกในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความชื่นชม ตอ 
ผลสําเร็จของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม (กระทรวงศึกษาธิการ 2538 : 10-21) 
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 สรุปไดวา สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ ตระหนักในเรื่องปญหา
ส่ิงแวดลอมจึงไดจัดทําโครงการนํารองการนํามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 
14001 (ISO 14001) มาใชในโรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือใหนักเรียนเรียนรู มีคานิยมและเจต
คติที่พึงประสงคตอการแกปญหาสิ่งแวดลอม และปลูกฝงใหรูจักการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม  ดังนั้นการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนในการนํามาตรฐานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม : ไอโซ 14001 (ISO 14001) มาใชในโรงเรียนประถมศึกษา โครงการนํารอง 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาในสี่เร่ืองคือ กระบวนการ
ของมาตรฐานระบบการการจัดการสิ่งแวดลอม : ไอโซ 14001 (ISO 14001) การเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมในดานการอนุรักษ พลังงานสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
โรงเรียน และผลการเรียนรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอม จึงเปนแนวทางสําคัญในการที่จะสราง
เสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดข้ึนในตัวเองของนักเรียน เพ่ือความยั่งยืนของพลังงานและสิ่งแวดลอมใน
อนาคต 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สําหรับงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาและการประเมินผลการใชโปรแกรม
ประยุกตในการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนี้ ผูวิจัยไดแบงงานวิจัยที่
เก่ียวของออกเปนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต การพัฒนาตนเองของผูบริหาร
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพ ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
 เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
 ศิริวรรณ  พูลสมบัติ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารดานภาวะผูนําสงผลตอการพัฒนาส่ือ-อุปกรณ ดานการตัดสินใจสงผลตอการพัฒนา
ส่ือ-อุปกรณ ดานเปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรมสงผลตอการจัดการเรียนการสอน 
ดานการบริหารจัดการ ดานการบริการขอมูล ดานการพัฒนาส่ือ-อุปกรณ และดานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
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 สิทธิพัฒน  อํานวยทรัพย (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการประเมินตนเองใน
การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเรื่องการบริหารโรงเรียนเปนฐานโดยใชส่ือมัลติมิเดีย พบวา 
ระดับความรูความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาเรื่องการบริหารโรงเรียนเปนฐานหลังเรียน
ดวยสื่อมัลติมิเดีย สูงกวากอนเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และระดับความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาในการใชส่ือมัลติมีเดียเรื่องการบริหาร
โรงเรียนเปนฐาน หลังเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียอยูในระดับมาก 
 ภรัณยา  อํามฤครัตน (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวาระบบสารสน
ทศในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีประสิทธิภาพในระดับดี 
 ทง (Tong 1994 : Abstract) ไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมในกระบวนการปรับปรุง 
ส่ิงที่ขาดหายไป (Software development process improvement: the forgotten son?) 
พบวา กระบวนการปรับปรุงในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ในพื้นที่ที่มัก
ถูกละเลยในสวนของโปรแกรมทางดานคุณภาพ เชน การอธิบายความตองการในการ
ประยุกตใชกระบวนการปรับปรุงโปรแกรม  
 แฮ็ก (Haack 2003 : Abstract) ไดศึกษาผลลัพธของการอบรมเทคโนโลยีแอลทีที
เอ (LTTA) ในการรับรูของผูบริหารโรงเรียนเนบราสกา (Nebraska) เก่ียวกับความสามารถใน
ดานทักษะเทคโนโลยี และมาตรฐานของครูและผูบริหารในระดับชาติ (Effects of LTTA 
technology training on the perceptions of Nebraska school principals about their 
ability to satisfy technology skills and national teacher and administrator standards) 
พบวา มีหลักฐานวา การรับรูของผูเขารวมในการฝกอบรมแอลทีทีเอ (LTTA) มีทักษะมากกวา
ผูที่ไมเขารวมอบรมในดานทักษะของเทคโนโลยีพ้ืนฐาน และยังพบวา ผูเขาอบรมมีความพอใจ
กับมาตรฐานในการบริหารจัดการและการสอนทางดานเทคโนโลยี แตไมพบวาเพศหรือการเขา
ใชเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการรับรูของผูบริหารในทักษะการใชเทคโนโลยีพ้ืนฐาน หรือ
ความสามารถที่จะพอใจตอมาตรฐานการบริหารจัดการและการสอนในดานเทคโนโลยี 
 เดมมิ่ง (Deming 2004 : 64-12A) ไดศึกษาเรื่องการประเมินการใชโปรแกรมการ
บริหารของวิทยาลัยในเบธัล เทนเนสซี่ (Bethel College, Tennessee) พบวามีปญหาในการใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ขอมูลยอนกลับนั้นแสดงใหเห็นวาเปนการซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช จึง
เปนสาเหตุของขอบกพรองตางๆ ในการปฏิบัติการและลักษณะเดนเฉพาะของโปรแกรมก็ไม
เปนที่พอใจสําหรับผูปฏิบัตกิารในการใชโปรแกรม อยางไรก็ตาม มีการรวบรวมขอมูลที่ดี และ
ตองมีการลงทุนใหมีประสิทธิภาพเพียงพอในการนําไปใชตอไป 
 บิลไฮเมอร (Billheimer 2007 : Abstract) ไดศึกษาผูบริหารในมลรัฐ
เวอรจิเนียตะวันตก เก่ียวกับมาตรฐานดานเทคโนโลยี การพัฒนาทางดานอาชีพ และผูนํา
ทางดานการสอนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล (A study of West Virginia principals: 
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technology standards, professional development, and effective instructional 
technology leaders) พบวา มาตรฐานทางดานเทคโนโลยีมีความสําคัญมากในบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาวาเปนผูนําดานการเรียนการสอน (instructional leader)  พรอมกันนี้ 
ความสนใจการพัฒนาทางดานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐาน แสดงใหเห็นความจริงใจ 
(willingness) และความกระตือรือรน (eagerness) ของผูบริหารในมลรัฐเวอรจิเนียตะวันตกได
เปนอยางดี  พรอมกันนี้ การประยุกตใชมาตรฐานเหลานี้จะทําใหผูบริหารเปนผูนําทางดาน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลดวย 
 กริมม (Grimm 2007 : Abstract) ไดศึกษาเกี่ยวกับครูใหญของโรงเรียนและการใช
เทคโนโลยี : กรณีศึกษากลุมเฉพาะ (School principals and technology: A focus group 
approach) พบวา ผูบริหารไมมีเวลา (lack of time) พยายามหาหนทางในการใชเทคโนโลยี 
(creating ways of use technology) และสืบสานอยางตอเนื่องในการใชเทคโนโลยี 
(continuing to use technology)  พรอมกันนี้ ผูบริหารยังไดกลาวถึง การขาดการสื่อสาร
ระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงานกลาง และสุดทาย ผูบริหารใชเทคโนโลยีเพ่ือทํารายงาน
เก่ียวกับเอกสารใหแกตนสังกัดมากกวา ไมมีเวลาในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี และ
ผูบริหารสวนใหญยังตองการเพิ่มทักษะในการใชเทคโนโลยีเชนกัน 
 ฮอรนบาเชอร (Hornbacher 2007 : Abstract) ไดศึกษาทักษะการใชเทคโนโลยีของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา และผลกระทบที่มีตอสมรรถนะในการบูรณาการเทคโนโลยีของ
ครู (Elementary school administrator technology skills and their impact on teacher 
technology integration competencies) พบวา ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับสมรรถนะใน
การบูรณาการเทคโนโลยีมีความสอดคลองกับสมรรถนะในการบูรณาการทางดานเทคโนโลยี
ของครูดวยเชนกัน 
 
 เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา 

 อรรณพ จีนวัฒน (2539 : 197-215) ไดศึกษาเรื่องการนําเสนอโปรแกรมการพัฒนา
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ผลการศึกษาการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน 
สรุปไดดังนี้ (1) การพัฒนาผูบริหารโรงเรียนสวนมากเปนแบบทั่วๆ ไป ไดแก การ
ประชุมสัมมนา การอบรมระยะสั้น รูปแบบในการพัฒนาจึงควรจัดใหหลากหลาย ควรนําส่ือ
ทางไกลมาใชใหมากขึ้น ควรรวมมือกับสถาบันอื่นๆ กําหนดกลไกใหผูบริหารไดพัฒนาตนเอง 
การพัฒนาตนเองดานการศึกษาตอและการดูงานในการบริหารงานธุรกิจเอกชนยังดําเนินการ
อยูในระดับนอย (2) ในการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนควรจัดในรูปแบบที่หลากหลาย เชน 
การศึกษาดูงาน การเรียนรูดวยตนเอง การฝกอบรม การศึกษาตอ การเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการกับสมาคมวิชาชีพทางการศึกษาหรือสมาคมอื่นๆ 
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 บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ (2539 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการวิเคราะหระบบพัฒนา
ผูบริหารโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ผลการวิจัยพบวา 
แนวทางในการแกปญหาและความตองการในการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน สรุปไดดังนี้ (1) 
ปจจุบันการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
เปนไปตามหลักเกณฑของคณะกรรมการขาราชการครู ในการฝกอบรมตามหลักสูตรเพื่อเตรียม
บุคลากรเขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียนและเพื่อปรับตําแหนงใหสูงข้ึน สวนการอบรมระหวาง
ประจําการและการพัฒนาในรูปแบบอื่นยังมีนอย ปญหาที่สําคัญคือ ผูบริหารสวนหนึ่งยังขาด
อุดมการณ ขาดความมุงมั่นในการทํางานดานการบริหาร การพัฒนาผูบริหารขาดความตอเนื่อง 
(2) ผูบังคับบัญชาและผูบริหารระดับสูงตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี ควรอํานวยความ
สะดวกและจูงใจผูบริหารที่พัฒนาตนเอง (3) ผูบริหารโรงเรียนตองรับรูการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาหนวยงาน มีความสามารถ ในการวิเคราะหปญหาและมีความเปนผูนําทางวิชาการ 

 บุณณะ ถนนทิพย (2539 : 87-89) ไดศึกษาการพัฒนาตนเองของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา มีการพัฒนาตนเองดานลักษณะผูนํา ดานวิชาการ ดานการบริหาร และ
ดานสุขภาพ อยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ การพัฒนาตนเองของผูบริหารโรงเรียนที่
ดํารงตําแหนงในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน ดํารงตําแหนงในโรงเรียนขยายโอกาสกับ
โรงเรียนทั่วไป ที่ตั้งโรงเรียนกันดารกับไมกันดาร การเขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียนโดยการ
สอบและการคัดเลือก พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน 

 นิรันดร วัชรินทรรัตน (2540 : 99-113) ไดศึกษาการพัฒนาตนเองของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานผล
การศึกษา มีดังนี้ (1) การสํารวจและประเมินตนเอง ผูบริหารสวนใหญไดดําเนินการสํารวจและ
ประเมินตนเอง โดยฟงขอเสนอแนะจากเพื่อนรวมงาน สังเกตตนเองจากการปฏิบัติงานและ
เปรียบเทียบตนเองกับผูบริหารอื่น (2) การศึกษาเอกสารและคูมือการปฏิบัติงาน ผูบริหารสวน
ใหญระบุวาไดศึกษาเอกสารและคูมือการปฏิบัติงานหรือคูมือการบริหารงาน กฎหมายและ
ระเบียบการปฏิบัติ เอกสารและคูมือการปฏิบัติงานที่ไดมาจากการเขารับการฝกอบรมและได
จัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด (3) การศึกษาคนควาและจัดทําผลงานทางวิชาการ ผูบริหารสวน
ใหญไมไดศึกษาคนควาและจัดทําผลงานวิชาการ สวนผูบริหารโรงเรียนที่ศึกษาคนควาและ
จัดทําผลงานทางวิชาการ ไดศึกษาคนควาจากบุคคลที่มีความรู นักวิชาการและหองสมุด 
หนวยงานทางการศึกษาตางๆ ผลงานทางวิชาการที่ทํา ไดแก รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงาน
การศึกษาคนควา มีการเผยแพรผลงานวิชาการโดยทําแผนพับ จุลสาร และการบรรยายทาง
วิชาการ (4) การศึกษาตอ ผูบริหารสวนใหญระบุวา ไมไดศึกษาตอในระหวางการดํารงตําแหนง
ผูบริหารโรงเรียน สวนผูบริหารที่ศึกษาตอไดศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทใน
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ประเภทนอกเวลาราชการและภาคปกติภายในประเทศ (5) การศึกษาดูงาน ผูบริหารโรงเรียน
สวนใหญไดไปศึกษาดูงาน ที่นอกเหนือจากหนวยงานตนสังกัดจัดใหไปศึกษาดูงาน หนวยงานที่
ไปศึกษาดูงานไดแก โรงเรียนดีเดน โรงเรียนที่มีช่ือเสียง (6) การเขารับการฝกอบรม ผูบริหาร
โรงเรียนสวนใหญระบุวา ไดเขารับการฝกอบรมนอกเหนือจากหนวยงานตนสังกัดจัดใหเขารับ
การฝกอบรม โดยการเขารับการฝกอบรมที่จัดโดยโรงเรียนและหนวยงานทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ       (7) การพัฒนาตนเองดวยการเขารวม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนไดเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
นอกเหนือจากตนสังกัดจัดใหเขารวมประชุมสัมมนา ดวยการเขารวมประชุมสัมมนาที่จัดทําโดย
โรงเรียนและหนวยงานอื่นๆ (8) การพัฒนาตนเองในลักษณะอื่นผูบริหารเกือบทั้งหมดระบุวา 
ไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู และความคิดเห็นแบบกันเองกับผูบริหารอื่นและพบปะ
สนทนากับผูทรงคุณวุฒิ 

 สุดใจ  อินทนอย (2545 : 1-3) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาตนเองของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร พบวา (1) 
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรมีการ
พัฒนาตนเองคือการศึกษาหาความรูจากเอกสารวิชาการตางๆ การเขารวมประชุมสัมมนา
วิชาการ การศึกษาตอ การเขารับการฝกอบรม การเปนวิทยากร การศึกษาดูงาน การเขารวม
เปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ การติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณตางๆ การศึกษาคนควา 
และการจัดทําผลงานทางวิชาการ การสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน และการสรางบุคลิกภาพที่
เหมาะสม (2) ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร มีปญหาการพัฒนาตนเองใน
ดานการศึกษาหาความรูจากเอกสารวิชาการตางๆ คือ ขาดงบประมาณที่จะตองจัดหาเอกสาร
หรือคูมือ การเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการขาดงบประมาณในการเขารวมประชุมสัมมนา 
การศึกษาตอขาดงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาตอไมเพียงพอ การเขารับการฝกอบรม
ตองเสียคาใชจายการอบรม การเปนวิทยากรขาดเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม การศึกษาดูงาน
ขาดงบประมาณสนับสนุน การเขารวมเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพเปนการดําเนินงานขององคกร
วิชาชีพที่ไมตอเนื่อง การติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณตางๆ ขาดเทคโนโลยีในการ
ส่ือสารที่ทันสมัย การศึกษาคนควาจัดทําผลงานทางวิชาการขาดผูเช่ียวชาญในการใหคําปรึกษา 
การสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนขาดความพรอมดานเศรษฐกิจ และการสรางบุคลิกภาพที่
เหมาะสมไมมีเวลาและขาดความตอเนื่องในการปรับปรุงตนเอง 

 เอกฮารดท (Eckhardt 1978 : 562-563) ไดศึกษาการเลือกครูใหญในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษารัฐอิลลินอยส พบวา 
คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนมีเกณฑการเลือกครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน
มัธยมศึกษาไมแตกตางกัน และมีความตองการครูใหญที่อยูในหลักเกณฑ 10 ประการ คือ (1) 
มีการเรียนรูในตําแหนงหนาที่ (2) มีความมั่นคงทางอารมณ (3) มีทักษะในการตัดสินใจ (4) มี
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ทักษะในการสื่อสาร (5) มีบุคลิกภาพดี (6) มีการปรับตัวโดยรอบคอบ (7) มีลักษณะทาง
ศีลธรรม จรรยา (8) มีสติปญญา (9) มีสุขภาพดี และ (10) มีมนุษยสัมพันธ 
 สกันกา (Scanga 2004 : Abstract) ไดศึกษาสมรรถนะเทคโนโลยีสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา ในการพัฒนาและความถูกตองในเครื่องมือการประเมินตนเอง (Technology 
competencies for school administrators: development and validation study of a self-
assessment instrument) พบวา องคประกอบที่ใชในการวิเคราะหเชิงสํารวจคือ (1) การ
สงเสริมการเรียนรูมืออาชีพดานเทคโนโลยี (support professional learning with technology) 
(2) การจัดการและการวางแผนทรัพยากรทางดานเทคโนโลยี (manage and plan for the 
resources of technology) (3) จัดใหมีการพัฒนาพนักงาน (provide staff development) และ 
(4) รับผิดชอบการใชเทคโนโลยี (responsible use of technology) ที่ผูบริหารตองพัฒนา
ตนเองใหสูงข้ึนในดานความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีและนําหนทางในการบูรณาการเขาสู
สถานศึกษา  การบูรณาการที่ประสบความสําเร็จทางดานเทคโนโลยีจะสงเสริมประสิทธิผล
ใหแกสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ข้ึนกับความสามารถทางดานภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเชนกัน 
 เพอรเซาด (Persaud 2006 : Abstract) ไดศึกษามุมมองของผูบริหารสถานศึกษา
เก่ียวกับบทบาทภาวะผูนําในการบูรณาการเทคโนโลยี (School administrators’ perspective 
on their leadership role in technology integration) พบวา ผูบริหารเปนผูมีประสิทธิภาพใน
ดานเทคโนโลยีในการบริหารงาน (data management) การวิเคราะห (analysis) และ
จุดมุงหมายของการบริหาร (administrative purposes) อยางไรก็ตามพวกเขายังมีขอบกพรอง 
(deficiency) ในดานเทคโนโลยีการสอน (instructional technology)  ความสามารถของ
ผูบริหารที่จะสรางแบบแผนเชิงปฏิบัติการสําหรับการพัฒนาตนเองในดานเทคโนโลยีซึ่งจะมี
อิทธิพลเชิงบวกในดานภาวะผูนําของเขาในยุคของเทคโนโลยี 
 โรเบิรต (Roberts 2008 : Abstract) ไดระบุกรณีศึกษาประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและความสําคัญเรงดวนของมาตรฐานผูบริหาร
สถานศึกษา (A case study of effective elementary school principals’ practice and 
prioritization of administrator standards) พบวา คุณลักษณะเฉพาะตัวของผูบริหารแตละคน 
และผสมผสานกันของทั้งสามกลุม กลาวคือ ผูบริหารในชนบท (rural) มีบทบาทที่เก่ียวของกับ
มุมมองของตําบล (district perspective) ความรับผิดชอบในตําบล (district responsibilities) 
เทคโนโลยี (technology) หนาที่ในการตรวจสอบ (monitoring duties) และความสมดุล 
(balance)  สวนผูบริหารในเมือง (urban) ตองคํานึงถึงประเด็นคือ การใชพรสวรรคของผูอ่ืน 
(utilizing’s talents) การสรางระเบียบวินัยในเชิงรุก (proactive student discipline) การ
ตอบสนองตอความตองการของชุมชน (response to community needs) และความยุติธรรม 
(social justice)  สุดทาย ในเขตตําบล (suburban) ผูบริหารตองแสดงบทบาทในความสัมพันธ
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กับวัฒนธรรมของโรงเรียน (school culture) และอาสาสมัคร (volunteers) เปนตน  พรอมกัน
นั้น ผูบริหารยังตองคํานึงถึงประเด็นเหลานี้ดวย คือ ความตระหนัก (awareness) มนุษย
สัมพันธ (relationships) ขอมูลนักเรียน (student-specific data) การมีสวนรวมในองคกร
อาชีพ (participation in professional organizations) การประชุมที่ไมเปนทางการ (informal 
meeting) ภารกิจที่หลากหลาย (multi-tasking) การอยูทามกลางนักเรียน (visibility to 
students) การรักษาเวลา (deadline-driven) บทบาทในการเปนเลขา (secretary’s role) และ
การจัดระบบการทํางานแกนักเรียนและโรงเรียน (making the system work for their 
students and school) เปนตน 
 
 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
 บุญทิพย  สุริยวงศ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางการบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานระบบคุณภาพไอโซ 9002 (ISO 9002) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบวา (1) การบริหารงานวิชาการมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานแผนปฏิบัติงานดาน
วิชาการ ดานหลักสูตรดานการวัดและประเมินผล ดานการนิเทศและการพัฒนา และดานสื่อการ
เรียนการสอน ตามลําดับ (2) มาตรฐานระบบคุณภาพไอโซ 9002 (ISO 9002) มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานระบบคุณภาพ ดานการบันทึกควบคุมคุณภาพ ดานการ
ทบทวนขอตกลงเบื้องตน ดานการแสดงผลการทดสอบ ดานความรับผิดชอบดานการบริหาร 
ดานการเคลื่อนยาย การเก็บ การบรรจุ การรักษา และการสงมอบงาน ดานการติดตามคุณภาพ
ภายใน ดานการควบคุมผลิตภัณฑไมเปนไปตามขอกําหนด ดานการควบคุมผลิตภัณฑที่สงมอบ
โดยลูกคา ดานการควบคุมเอกสารและขอมูล ดานการควบคุมกระบวนการ ดานการตรวจสอบ
และการทดสอบ ดานการบงช้ีและการสอบกลับ ดานการแกไขและการปองกัน ดานการจัดซื้อ 
ดานการฝกอบรม ดานการบริหาร ดานเทคนิคการใชสถิติและดานการควบคุมเครื่องมือ
ตรวจสอบและเครื่องมือทดสอบ ตามลําดับ (3) การบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานระบบ
คุณภาพไอโซ 9002 (ISO 9002) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตใินระดับ .05 ใน
ภาพรวมพบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา มี
ความสัมพันธกันในระดับสูง 3 ดาน ไดแก ดานการนิเทศและพัฒนา ดานการวัดและ
ประเมินผล ดานการจัดการเรียนการสอน และมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน 
คือ ดานหลักสูตร ดานส่ือการเรียนการสอน และดานแผนปฏิบัติงานดานวิชาการ (r = .5636) 
ตามลําดับ และ (4) จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ผูชวยฝายวิชาการ 
หัวหนางานแผนงานและหัวหนาหมวดวิชา พบวาการบริหารงานวิชาการและมาตรฐานระบบ
คุณภาพไอโซ 9002 (ISO 9002) โรงเรียนมีการปฏิบัติงานในดานตางๆ ครอบคลุมทุกดาน 
สวนการนํามาตรฐานระบบคุณภาพไอโซ 9002 (ISO 9002) มาใชในโรงเรียนใหได
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ประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําและใหการสนับสนุน บุคลากรในโรงเรียนทุก
ฝายตองมีความรูความเขาใจระบบงานของมาตรฐานระบบคุณภาพไอโซ 9002 (ISO 9002) 
และใหความรวมมือ ผลดีจากการบริหารงานวิชาการตามมาตรฐานระบบคุณภาพไอโซ 9002 
(ISO 9002) คือการดําเนินงานเปนระบบตลอดเวลาและตอเนื่อง มีการจัดระบบเอกสาร
เก่ียวกับงานตางๆ อยางเปนระเบียบ มีการตรวจสอบตลอดระยะเวลาการดําเนินงานและเพื่อ
หาแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนางานตามวัตถุประสงค หรือตามขอตกลงที่กําหนดไว 
 วิรัตน  เอ่ียมสะอาด (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินงาน
ดานการประเมินผลภายในของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา (1) การ
ดําเนินงานดานการประเมินผลภายใน โดยภาพรวมและเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง (2) ความคาดหวังการดําเนินงานดานการประเมินผลภายใน โดยภาพรวมและเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก และ (3) การดําเนินงานและความคาดหวังการดําเนินงาน
ดานการประเมินผลภายในของโรงเรียน โดยภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยความคาดหวังการดําเนินงานดานการประเมินผลภายในมีคาเฉลี่ยสูงกวา
การดําเนินงานที่ปฏิบัติอยูจริง 
 พรลักษณ  สวางศรี (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบที่เกิดข้ึนในการ
นํามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม : ISO 14001 มาใชในโรงเรียนประถมศึกษา 
โครงการนํารองสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา 1) ความ
คิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติตามกระบวนการของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม : ISO 
14001 ในโรงเรียน ทั้งในการเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนสองกลุมการวิจัย และการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใหขอมูลสามกลุมในแตละกลุมการวิจัย แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในดานการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม ในการเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนสองกลุมการวิจัย ไมแตกตางกัน สวนการ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผูใหขอมูลสามกลุมในแตละกลุมการวิจัย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
โรงเรียนไมแตกตางกัน 4) ผลการเรียนรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่หาดานพุทธพิสัยและดานจิตพิสัยแตกตางกัน สวนดานทักษะพิสัยไมแตกตาง
กัน 
 วาสุกาญจน  บูทอง (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ที่ผานการฝกอบรมโครงการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมที่ผานการฝกอบรมโครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จําแนกตามสังกัดโรงเรียน พบวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
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คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) มีระดับการดําเนินงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (3) การ
เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จําแนกตามความ
คิดเห็นของผูใหขอมูล พบวาผูบริหารและครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนเอกชน เห็นวาโรงเรียนมีระดับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (4) ปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พบวา มีปญหาในดานนโยบายดาน
บุคลากร และดานงบประมาณ และ (5) ขอเสนอแนะในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมีดังนี้ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตองชัดเจน มีการจัดสรร
บุคลากรใหเหมาะสม และจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและทั่วถึง 
 วรรณี  ดีประชา (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนเอกชน ในเขตสังฆมณฑล
ราชบุรี ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชน ในเขต   สังฆ
มณฑลราชบุรีตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
ผูบริหารและครูผูสอนที่มีเพศตางกันและตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
องคประกอบประสิทธิภาพของการจัดการและการบริหาร และองคประกอบคุณภาพของการ
บริการที่จัดใหแกผูเรียนในโรงเรียน และในปจจัย ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน บุคลากร 
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน และการจัดการการบริหาร 
 สมชาติ  แกวขาว (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพในสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหาร
โรงเรียนและครูปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม ทั้ง 3 ข้ันตอน
หลัก คือ ข้ันการควบคุมคุณภาพการศึกษา ข้ันการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และข้ันการ
ประเมินและรับรองคุณภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตบุคลากรใน
โรงเรียนมีขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพไมแตกตาง
กัน นอกจากนี้บุคลากรในโรงเรียนยังไดเสนอใหโรงเรียนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในใหไดมาตรฐานชัดเจนขึ้น และเนนการใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนพรอมทั้งบุคลากร
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อ่ืนๆ เชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน ไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 เสง่ียม  เปาเลง (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 
ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยูในอันดับสูงสุด สวนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูในอันดับ
ต่ําสุด การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจําแนกตามขนาดสถานศึกษา ตําแหนง
หนาที่ของบุคลากร และสภาพแวดลอมในการทํางานดานการไดรับการสนับสนุนจากเขตพื้นที่
การศึกษาที่แตกตางกันมีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ สวนสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานการไดรับความรวมมือจากผูรวมงาน 
และการไดรับการฝกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ประกิต  สิริสุวรรณ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใช
สารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพการใชสารสนเทศในการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน พบวาอยูในระดับมาก (2) เปรียบเทียบสภาพ
การใชสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม จําแนกตามขนาดของโรงเรียน (เล็ก กลาง 
ใหญ) พบวา มีการใชสารสนเทศในการบริหารงาน แตกตางกัน คือ โรงเรียนขนาดใหญ จะมี
การใชสารสนเทศในการบริหารมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลําดับ และ (3) 
ปญหาการใชเทคโนโลยีในการจัดทําสารสนเทศ งบประมาณไมเพียงพอ ขาดความรูความเขาใจ 
ขาดบุคลากรดานคอมพิวเตอร 
 บุญกวาง  จอมแกว (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความเขาใจ และการ
ปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพความเขาใจและการปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามปกติ และ
สถานศึกษานํารองพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมแลวมีความเขาใจและ
ปฏิบัติสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ แตในรายดานมีความเขาใจและปฏิบัติไมสอดคลองในเรื่องการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา และบริหารระบบประกันคุณภาพภายในยังไมเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน
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ตามปกติ และขาดความมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสีย และ (2) เม่ือ
เปรียบเทียบสภาพความเขาใจ และการปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา ทั้งสองกลุมแลว ในภาพรวมมีสภาพความเขาใจและการ
ปฏิบัติในเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในไมแตกตางกัน แตในรายดานจะแตกตางกันในเรื่อง
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศกับการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 อภิชาต  เตียวิเศษ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพ
ภายในที่สงผลตอการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนที่เปน
แกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา (1) การปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน 
และการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของโรงเรียนทั้งโดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก 
และ (2) การประกันคุณภาพภายในดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน กับดานกิจการ
นักเรียนสงผลตอการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยภาพรวม 
 ชัยณรงค  อินทรอํานวย (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา (1) การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวามาตรฐานที่ 20 
ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เม่ือจําแนก
ตามวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming’s cycle) พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการ
วางแผนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด และ (2) การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มี
ขนาดและสถานที่ตั้งตางกัน พบวา โดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาตามวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming’s cycle) ของแตละ
มาตรฐาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในมาตรฐานที่ 13 
และมาตรฐานที่ 14 ผูวิจัยจึงดําเนินการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ LSD พบวา
ในมาตรฐานที่ 13 มีความแตกตางเปนรายคูในดานการวางแผน ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญไมมีความแตกตาง
กัน สวนในดานการปฏิบัติมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลาง นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน และในมาตรฐานที่ 14 มีความแตกตางเปนราย
คูในดานการวางแผนระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ นอกนั้นไมมีความ
แตกตางกัน สวนในดานการปฏิบัติมีความแตกตางกันระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญไมมีความแตกตางกัน 
 ไพฑูรย  เลียบวัน (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา (1) 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (2) การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ 
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(3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี โดยภาพรวม คือ การควบคุมการปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
การฝกอบรม การตัดสินใจ และการปฏิบัติสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 
 ชวนชม ชินะตังกูร (2548 : 80-85) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยองคกรที่สงผลตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา (1) ปจจัยองคกรของสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก (2) การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและทุกรายดาน 
อยูในระดับมาก (3) ปจจัยองคกรของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดนครปฐม ระหวาง
สถานศึกษาที่เปดสอนระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษาโดยภาพรวมและดานลักษณะ
องคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดนครปฐม ระหวางสถานศึกษาที่เปดสอนระดับประถมศึกษากับ
มัธยมศึกษา โดยภาพรวมและดานครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
(5)  ปจจัยองคกรโดยภาพรวมและดานลักษณะบุคคลสงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยภาพรวมของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดลพบุรี (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 5 พบวา ดานผูบริหารสถานศึกษา
สวนใหญไดรับผลการประเมินระดับดีหลายมาตรฐาน เชน มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  มาตรฐานที่ 20 ผูบริหารมี
ภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ และมีบางมาตรฐานที่สถานศึกษาสวนใหญ
ไดรับผลการประเมินระดับพอใชคือ มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน
และทองถ่ิน และมีส่ือการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 กาบาวรีดิส และลิงก (Kabouridis and Link 2001 : 103-109) ไดศึกษาเรื่องการ
ประเมินคุณภาพในการศึกษาตอเนื่อง ในเรื่องการประยุกตใชเทคนิคการบริหารในสถานศึกษา
ประถมและมัธยม โดยใหครูใหญรับผิดชอบของสถานศึกษาในปาตรัส (Patras) ของประเทศ
กรีก (Greece) พบวา หลักสูตรนี้ไดออกแบบโดยการใชหลักการของคุณภาพโดยรวม (total 
quality) และการประเมินผลเนนที่ระดับผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค โดยการวิเคราะห
องคประกอบคุณภาพ อยางเชน การมีสวนรวม (participation) วิธีการ (methodology) บริบท 
(content) ความรูในเนื้อหาวิชา (subject knowledge) และความสามารถการสอนของผูสงมอบ 
(teaching ability of the course deliverers) สวนการประเมินผลขึ้นกับแบบสอบถามที่ผูตอบ
สงกลับเปนระยะๆ ในหลักสูตรสั้นๆ นี้  จุดประสงคเพ่ือชวยครูที่มีประสบการณมากแลว แตยัง
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ขาดความรูเฉพาะทางในเรื่องจัดการเชิงวิทยาศาสตรสําหรับสถานศึกษา  โดยใชกรอบความคิด
ของทีคิวเอ็ม (TQM) ซึ่งมีองคประกอบ 4 ประการคือ (1) เนนที่ลูกคา (customer focus) (2) 
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continuous improvement) (3) เนนกระบวนการ (process oriented) 
และ (4) เรียนรูรวมกัน (societal learning)  การเนนที่ลูกคาหมายถึงผลผลิตหรือบริการที่ทํา
ใหลูกคาพอใจ ลูกคาเปนบุคคลสําคัญ  การปรับปรุงอยางตอเนื่องและกระบวนการตองมีการ
พัฒนาปรับปรุงอยูตลอดเวลาในการทํางานประจําวัน และการเรียนรูรวมกันนั้นมีหลายระดับคือ
ดานปจเจกบุคคลนั้นเริ่มจากตนเอง ดานทีมตองรวมกันพยายามสรางผลลัพธที่ดีรวมกัน  
ข้ันตอนการแกปญหาไดใชทีคิวเอ็ม (TQM) ของเดมมิ่ง (Deming) กลาวคือพีดีซีเอ (PDCA) 
โดยเริ่มกําหนดความตองการของลูกคา ไดแก (1) ความชํานาญดานทฤษฎีในการจัดการ (2) 
การประยุกตใชปฏิบัติเพ่ือทราบความรูและเทคนิคใหมๆ  ผลลัพธที่ได คือ นักเรียนมีคุณภาพ
ดีมาก แตหองเรียนตองปรับปรุง สวนทฤษฏีดีมาก แตขาดกรณีศึกษา มีครูผูสอน 1 คนที่ตอง
ปรับปรุงแกไข และมีเวลาที่จํากัดเกินไป  สรุปไดวาบทบาทครูใหญในกรีซ (Greece) อยูใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน ควรเขาอบรมเขมในระยะเวลาสั้นๆ  จําเปนตองมีการ
ปรับปรุงครูใหมีศักยภาพในการเตรียมตัวเปนครูใหญในอนาคต ตองทํางานหนัก มีรูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรสั้นๆ และมีการนําเสนอใชทีคิวเอ็ม (TQM) เชิงสรางสรรค และมีการใชใน
บริบทการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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สรุป 
  
 วรรณกรรมที่เก่ียวของกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาและการประเมินผลการใช
โปรแกรมประยุกตในการพัฒนาตนเองสําหรับผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีกรอบแนวคิด 
3 สวน คือ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต การพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา และการ
ประกันคุณภาพ  ในสวนที่หนึ่งไดกลาวถึงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต ซึ่งประกอบดวยวิธีการ
พัฒนา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การใชคําส่ังเพ่ือใหระบบทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุม การตรวจสอบการทํางานของระบบ  ในสวนที่สองกลาวถึงการ
พัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา จําเปนที่จะตองกลาวถึงวิธีการพัฒนาตนเอง ข้ันตอนการ
พัฒนา รวมทั้งมาตรฐานของผูบริหารจากตําราและเอกสารตางๆ  และในสวนที่สามไดกลาวถึง
การประกันคุณภาพ ความเปนมา ความสําคัญ วิธีการควบคุมคุณภาพ หลักการประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก พรอมกันนี้ ยังไดกลาวถึง ระบบคุณภาพตางๆ ไวดวย ดังเชน ระบบไอ
โซ 9000 (ISO 9000), ไอโซ 14000 (ISO 14000), บีเอส 5750 (BS 5750), ทีคิวเอ็ม 
(TQM) เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทที่ 3 

 
การดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบองคประกอบมาตรฐานของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. พัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูวิจัยไดกําหนดการดําเนินการวิจัยไวดังนี้ คือ ข้ันตอนการ
ดําเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพ่ือใหการวิจัยดําเนินไปไดอยางประสบผลตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยจึงไดกําหนด
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไวดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของ ตํารา 
เอกสาร ส่ิงพิมพตางๆ การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต หองสมุด และการเขารวมการอบรม
สัมมนาในโอกาสตางๆ  
 ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย โดยการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการ
สังเคราะหตํารา/เอกสารและการสัมภาษณ และการวิเคราะหองคประกอบ จากนั้นจึงเขียนและ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต การสรางแบบสอบถามและแบบประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ การทดลองเครื่องมือ การปรับปรุงเคร่ืองมือ การจัดเก็บขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูล 
 ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย โดยการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล 
ขอเสนอแนะ และการสรุปรายงานผลการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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  ศึกษามาตรฐาน   
     

  ย่ืนคํารองภาควิชา   
     

  ขอความอนุเคราะห
บัณฑิตวิทยาลัย 

  

     

  จดหมายถึง สพฐ.   
     

  จดหมายถึงเขต/ร.ร.   
     

  ผูบริหารเสนอแนะ   
     

  Factor Analysis   
     

  ไดมาตรฐาน   
     
 
แผนภูมิที่ 12  รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 

 
 รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 คือ 
เพ่ือทราบองคประกอบมาตรฐานของผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. โดยกําหนดระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน มีเปาหมาย คือ ไดองคประกอบมาตรฐานของผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ.  
สําหรับข้ันตอนที่ 1 เปนการศึกษาขอมูลตางๆ จากตําราและเอกสารตางๆ จากมาตรฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และจาก
มาตรฐานอื่นๆ ที่มี ใชเวลาประมาณ 2 เดือน  ข้ันตอนที่ 2 เปนการเขียนคํารองจากภาค
วิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตใหออกจดหมายในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห  ข้ันตอนที่ 3 บัณฑิตออกจดหมายไปถึงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือขอความอนุเคราะหเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดเก็บขอมูลจาก
ผูบริหารสถานศึกษา ใชเวลาประมาณ 3 สัปดาห  ข้ันตอนที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาออกคําส่ังให
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดตอบแบบสัมภาษณเก่ียวกับมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สม
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ศ. และตัวบงช้ี ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห  ข้ันตอนที่ 5 สถานศึกษารับจดหมายขอความ
อนุเคราะหในการใหขอมูลเก่ียวกับมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. คิดพิจารณาเกี่ยวกับ
มาตรฐานตางๆ ที่ทราบ ใชเวลาประมาณ 3 สัปดาห  ข้ันตอนที่ 6 ผูบริหารสถานศึกษาให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. และตัวบงช้ี ใชเวลาประมาณ 1 
เดือน  ข้ันตอนที่ 7 ผูวิจัยประมวลขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. จัดทํา
เปนแบบสอบถาม สงกลับใหผูบริหารที่เปนกลุมตัวอยางตอบเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น จึง
นําคําตอบมาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ใชเวลาประมาณ 1 เดือน  ข้ันตอนที่ 8 
ไดมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. รวมระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน 
 
 
  มาตรฐาน สมศ.  

และที่เพ่ิมเติม 
  

     

  ตัวบงชี้   
     

  การวางแผน   
     

  ผูเช่ียวชาญ   
     

  เขียน Software   
     

  ตรวจสอบ   
     

  ปรับแกไข   
     

  ทดลองใช   
     
 
แผนภูมิที่ 13  รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 

 
 รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 คือ 
การเขียนโปรแกรมประยุกตสําหรับการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมี
ระยะเวลา 9 เดือน เปาหมาย คือ ไดเครื่องมือการวิจัยที่เปนโปรแกรมประยุกต (application 
software) และคูมือการใช (manual operation)  สําหรับข้ันตอนที่ 1 เปนการรวบรวม
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มาตรฐานของ สมศ. และมาตรฐานที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. ซึ่งไดจากการวิเคราะหองคประกอบ 
ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห  ข้ันตอนที่ 2 เปนการกําหนดตัวบงช้ี และสภาพความสําเร็จของการ
ดําเนินการตางๆ ใชเวลาประมาณ 1 เดือน  ข้ันตอนที่ 3 เปนการวางแผน โครงรางในการเขียน
โปรแกรมประยุกตที่เก่ียวของกับมาตรฐานของผูบริหารทั้งสองแบบ ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห  
ข้ันตอนที่ 4 ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองตรงทางดานเนื้อหา โครงสราง และบริบทที่
เก่ียวของกับการพัฒนามาตรฐานของผูบริหาร ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห  ข้ันตอนที่ 5 เปน
การเขียนโปรแกรมประยุกต และคูมือการปฏิบัติการ ใชเวลาประมาณ 4 เดือน  ข้ันตอนที่ 6 
เปนการตรวจสอบความถูกตอง โดยผูเช่ียวชาญ ใชเวลาประมาณ 1 เดือน  ข้ันตอนที่ 7 เปน
การปรับปรุงแกไขตามที่ผูเช่ียวชาญเสนอแนะ นําโปรแกรมประยุกตกลับมาปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติม ใชเวลาประมาณ 1 เดือน และข้ันตอนที่ 8 เปนการทดลองใชโปรแกรมประยุกต ใช
เวลาประมาณ 1 เดือน รวมระยะเวลาทั้งส้ินประมาณ 9 เดือน 
 
 
  สรางแบบประเมิน   
     

  ตรวจสอบเครื่องมือ   
     

  ปรับแกไข   
     

  กลุมทดลอง   
     

  ทดลอง   
     

  ทบทวน   
     

  ปฏิบัติการจริง   
     

  ประเมินผล   
     
 
แผนภูมิที่ 14  รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3 

 
 รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3 คือ 
การประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกต ใชเวลาประมาณ 12 เดือน โดยมีเปาหมาย คือ ได
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เครื่องมือแบบประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกต ประกอบดวย การประเมินผลและความพึง
พอใจในการการใชโปรแกรมประยุกต  สําหรับข้ันตอนที่ 1 เปนการสรางแบบการประเมิน ให
สอดคลองกับมาตรฐานของผูบริหารของทั้งสองสวน ใชเวลาประมาณ 3 เดือน  ข้ันตอนที่ 2 
เปนการตรวจสอบคุณภาพ (content validity) ของแบบประเมิน โดยผูเช่ียวชาญ ใชเวลา
ประมาณ 1 เดือน  ข้ันตอนที่ 3 เปนการปรับปรุงแกไขแบบประเมินผล หลังจากที่ผูเช่ียวชาญ
ไดประเมินตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพของแบบประเมินแลว ใชเวลาประมาณ 3 
สัปดาห  ข้ันตอนที่ 4 กลุมทดลอง เปนผูบริหารโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ใช
เวลาประมาณ 2 สัปดาห  ข้ันตอนที่ 5 ทดลองใชแบบประเมิน เพ่ือตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ (reliability) ใชเวลาประมาณ 1 เดือน  ข้ันตอนที่ 6 ทบทวนเครื่องมือ ปรับปรุงแกไข
หลังจากทดสอบความเชื่อมั่นของแบบประเมินแลว ใชเวลาประมาณ 1 เดือน  ข้ันตอนที่ 7 เปน
การปฏิบัติการจริง ใชกับกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารทั่วประเทศ ใชเวลาประมาณ 2 เดือน และ
ข้ันตอนที่ 8 เปนระยะสุดทาย คือ การสรุป ประมวลผล ประเมินผล รายงานผล และนําเสนอ
ผลงาน ใชเวลาประมาณ 3 เดือน  รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 12 เดือน 
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แผนภูมิที่ 15  สรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 

ศึกษาตําราและเอกสาร 
1. เกณฑของ สมศ. ดานผูบริหาร 
2. มาตรฐานผูบริหารจากตํารา/ 
    เอกสารอื่นๆ 

สัมภาษณ 
ผูบริหารทั่วประเทศที่เปนกลุม
ตัวอยางดานมาตรฐานผูบริหาร 
 

ผูบริหารที่เปนกลุมตัวอยาง 
เปนผูใชโปรแกรมและ 
ตอบแบบประเมิน 

เขียน Software 

ผูบริหารทดลองใช 

จัดทํา Factor Analysis 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ดังที่
ผูวิจัยนําเสนอแผนแบบของการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและ
การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 แผนแบบการวิจัย 
 แผนแบบของการวิจัยครั้งนี้เปนกรณีศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (The One 
Shot Non-experimental Case Study Design) รายละเอียดปรากฏในแผนผังแผนแบบการ
วิจัยดังนี้ 
 
 
 
                O 
 
 
 
     R           X 
 
 
 
 
 R หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดจากสุมผูบริหารทั่วประเทศ 
 X หมายถึง การจัดกระทําโดยใชโปรแกรมประยุกตในการศึกษา 
 O หมายถึง คาที่สังเกตไดจากการศึกษา 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทั่วประเทศ 
จํานวน 30,010 คน จากสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 30,010 แหง  
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางสุมจากผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนหนวยวิเคราะห (unit 
of analysis) โดยการสุมแบบมีระบบ (systematic sampling) กลาวคือ ทุกอันดับที่ 95 จาก
ตารางที่ สมศ. ลงทะเบียนกําหนดไวโดยจัดเรียงตามจังหวัด ไดจํานวนผูบริหารสถานศึกษา 
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379 คน (ภาคผนวก) โดยวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการเปดตารางของเครซี่ 
และมอรแกน (Krejcie and Morgan 1970 : 608-609)  
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษาดาน
มาตรฐานผูบริหารของ สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. ตัวแปรพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณใน 
การทํางาน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษาดานมาตรฐานผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ สมศ. จํานวน 
5 มาตรฐาน ไดแก (1) ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (2) 
สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา (3) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ (4) สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่
เอ้ือตอการเรียนรู และ (5) สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
2548 : 6-12)  
 และตัวแปรมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. ซึ่งไดจากการวิเคราะห
องคประกอบ (factor analysis) จํานวน 4 มาตรฐาน ไดแก (1) ทักษะการบริหารจากภายในสู
การสมานฉันท (2) ทักษะการบริหารแบบสมเหตุสมผล (3) การบริหารจัดการแบบรวมกาย
รวมใจ และ (4) การบริหารการใชเทคโนโลยีแบบกาวหนา 
 นิยามตัวแปร 
 ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดนิยามตัวแปรไว ดังนี้ 
 มฐ.10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการ หมายถึง  
ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่น และอุทิศตนในการทํางาน ผูบริหารมีความคิด
ริเร่ิมและมีวิสัยทัศน ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ 
และผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและผูเก่ียวของพึงพอใจในการบริหาร 

 มฐ.11 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงานอยางเปน 
ระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการจัดองคกร โครง       
สรางการบริหาร และระบบการบริหารที่มีความคลองตัวสูง ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ สถานศึกษามีการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม และมี
การตรวจสอบถวงดุล และสถานศึกษามีระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนไปตาม
กฎกระทรวง  

 มฐ.12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน 
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สําคัญ หมายถึง สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ และสถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  

 มฐ.13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการ
สอนที่เอ้ือตอการเรียนรู หมายถึง มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรูระดับสากล ระดับชาติ 
และระดับทองถ่ินที่เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและความตองการของผูเรียน
และทองถ่ิน และสถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 
 มฐ.14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ และ       ความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการเรียน และสถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 มฐ.15 ผูบริหารมีทักษะการบริหารจากภายในสูการสมานฉันท หมายถึง ผูบริหาร
สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ ผูบริหารแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
ผูบริหารเปนผูนําและสรางผูนํา ผูบริหารอํานวยความสะดวกในการพัฒนา และเช่ือมโยง
ความรูสึกของกลุมผูบริหารอํานวยความสะดวกในการพัฒนา และเช่ือมโยงความรูสึกของกลุม 
และผูบริหารมีทักษะในการจัดการการอยูรวมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผูบริหาร
เขาใจ ตอบสนอง และตระหนักในการมีอิทธิพลของบริบททางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และวัฒนธรรม 
 มฐ.16 ผูบริหารมีทักษะการบริหารแบบสมเหตุสมผล หมายถึง ผูบริหารมีทักษะใน
การตัดสินใจดวยการใชวิจารณญาณและเหตุผล ผูบริหารมีทักษะในการจัดการความขัดแยง 
ผูบริหารมีทักษะในการสื่อสาร ผูบริหารมีทักษะในการปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 
และผูบริหารมีจิตวิทยาขั้นสูงในการบริหารงาน 
 มฐ.17 ผูบริหารใชการบริหารจัดการแบบรวมกายรวมใจ หมายถึง ผูบริหาร 
สนับสนุนการทํางานเปนทีม ผูบริหารมีเจตคติที่ดีตออาชีพและการบริหารงาน ผูบริหาร 
ปลูกฝงคานิยมโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง และผูบริหารมีจิตสํานึกในการเปนเจาของ 
สถานศึกษา 
 มฐ.18 ผูบริหารรูจักการบริหารการใชเทคโนโลยีแบบกาวหนา หมายถึง ผูบริหารมี
ความรู ความสามารถ เปนผูนําดานการใชเทคโนโลยีในการบริหาร และผูบริหารมีความรูและ
ความเขาใจในทฤษฎี รูปแบบ และหลักการการพัฒนาองคการ 
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก (1) แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. (2) โปรแกรมประยุกตสําหรับ
พัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา และ (3) แบบประเมินผลหลังการใชโปรแกรมประยุกต
สําหรับการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา 
 
  การสรางเครื่องมือ 
  การสรางเครื่องมือวิจัยมีข้ันตอนในการสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ 
โปรแกรมประยุกต และการประเมินผล ดังรายละเอียดดังนี้ 
  1. การสรางแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามความคิดเห็นดานมาตรฐาน
ผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. มี 2 สวน และมีข้ันตอนดังนี้ 
   1.1 การสรางแบบสัมภาษณ 
     1.1.1 สรางแบบสัมภาษณปลายเปด แบบไมมีโครงสราง ใหผูบริหาร
ทั่วประเทศแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานผูบริหาร และตัวบงช้ี ที่เพ่ิมเติมจาก สมศ.  
     1.1.2 เก็บรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหมาตรฐาน ที่เพ่ิมเติมจาก 
สมศ. และตัวบงช้ีที่ผูบริหารแสดงความคิดเห็น ผนวกกับมาตรฐานผูบริหารจากตํารา และ
เอกสารอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ 
   1.2 การสรางแบบสอบถาม 
     1.2.1 หลังจากที่ไดสัมภาษณผูบริหารทั่วประเทศ และสรุปสังเคราะห
กับตําราและเอกสารตางๆ แลว ผูวิจัยจึงไดสรางแบบสอบถามตามมาตรฐานและตัวบงช้ีที่
ผูบริหารไดเสนอมาที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. จํานวน 109 ขอ โดยกําหนดระดับการตอบ
แบบสอบถามซึ่งเปนแบบการประมาณคา 5 ระดับ คือ คะแนนระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด  
คะแนนระดับ 4 หมายถึง มาก  คะแนนระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง  คะแนนระดับ 2 หมายถึง 
นอย และ คะแนนระดับ 1 หมายถึง นอยที่สุด (Likert 1961 : 114-115)  
     1.2.2 สงแบบสอบถามใหผูบริหารทั่วประเทศเปนผ ูตอบอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือยืนยันความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. จากนั้น จึงเก็บรวบรวม 
และทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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  2. การสรางโปรแกรมประยุกตตามมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. และที่
เพ่ิมเติมจาก สมศ. 
   2.1 วิเคราะหองคประกอบมาตรฐานผูบริหารและตัวบงช้ีของ สมศ. จํานวน 
5 มาตรฐาน (มฐ.10-14) 15 ตัวบงช้ี และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. จํานวน 4 มาตรฐาน (มฐ.
15-18) 17 ตัวบงช้ี 
   2.2 กําหนดเกณฑการประเมินตามมาตรฐานผูบริหารและตัวบงช้ี โดย
กําหนดการประเมินคา 4 ระดับ คือ คะแนนระดับ 4 หมายถึง ดีมาก หรือคิดเปนรอยละ 100  
คะแนนระดับ 3 หมายถึง มาก หรือคิดเปนรอยละ 75  คะแนนระดับ 2 หมายถึง พอใช หรือ
คิดเปนรอยละ 50 และคะแนนระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง หรือคิดเปนรอยละ 25 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 2548 : 16-48) 
   2.3 เขียนโปรแกรมประยุกตโดยคํานึงถึงมาตรฐานผูบริหารและตัวบงช้ีของ 
สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. ตามแผนผัง (flowchart) ในการเขียนโปรแกรมประยุกต  
   2.4 ผูเช่ียวชาญ (ภาคผนวก) ตรวจสอบโปรแกรมประยุกต ไดคาความ
สอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 (ภาคผนวก ในสวนที่ 4 ของการประเมินโปรแกรมประยุกต) 
และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญตอไป 
   2.5 ทดลองโปรแกรมประยุกตกับกลุมผูบริหารโรงเรียน ในเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดคาเช่ือมั่นในการประเมินโปรแกรมประยุกต เทากับ .98 
(ภาคผนวก) 
   2.6 จากนั้น จึงนําไปใชจริงกับผูบริหารทั่วประเทศที่เปนกลุมตัวอยางตอไป 
 
  3. การสรางแบบประเมินผลหลังการใชโปรแกรมประยุกต 
   3.1 สรางแบบประเมินผลตามมาตรฐานผูบริหารและตัวบงช้ีของ สมศ. 
จํานวน 15 ขอ (10.1-14.2) และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. จํานวน 17 ขอ (15.1-18.2) ในสวน
แรก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 2548 : 12-
46) 
   3.2 สรางแบบประเมินผลดานความพึงพอใจในการใชโปรแกรมประยุกต 
จํานวน 7 ขอ ตามคูมือสํารวจความพึงพอใจลูกคาของณัฐพัชร  ลอประดิษฐพงษ (2549 : 59-
71) ในสวนที่สอง 
   3.3 เกณฑในการประเมินผลในการตอบแบบสอบถามใชแบบการประเมิน
คา 4 ระดับ คือ คะแนนระดับ 4 หมายถึง ดีมาก  คะแนนระดับ 3 หมายถึง ดี  คะแนนระดับ 
2 หมายถึง พอใช  และคะแนนระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 2548 : 16-48) 
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   3.4 ผูเช่ียวชาญ 5 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรง (content validity) และ
ความสอดคลอง (IOC) ไดเทากับ 0.97 และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
   3.5 จากนั้นจึงนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางทั่วประเทศ พรอมกับการใช
โปรแกรมประยุกต 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 หลังจาก ที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือเรียบรอยเสร็จแลว จึงทําตามขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามความคิดเห็นมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก 
สมศ. 
  1.1 แบบสัมภาษณ 
    1.1.1 ผูวิจัยสงจดหมายเพื่อขอความอนุเคราะหโรงเรียนที่เปนกลุม 
ตัวอยางทั่วประเทศ จํานวน 379 ฉบับ ในการตอบแบบสัมภาษณดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานดานผูบริหาร และตัวบงช้ีที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. 
    1.1.2 ในการสัมภาษณนี้ ผูวิจัยใชทั้งทางตรงและทางออม กลาวคือ  
ในทางตรงนั้น โดยการสัมภาษณดวยตนเองและทางโทรศัพท ในการพบปะกับผูบริหาร และ
การประชุมสัมมนาตางๆ สวนในทางออมนั้น ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณที่จัดสงใหผูบริหารที่เปน
กลุมตัวอยางทั่วประเทศ 
    1.1.3 จากนั้นผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล 
    1.1.4 ทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
  1.2 แบบสอบถามความคิดเห็นดานมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ.  
    2.1 ผูวิจัยสงจดหมายเพื่อขอความอนุเคราะหโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ทั่วประเทศ จํานวน 379 ฉบับ ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานดาน
ผูบริหาร และตัวบงช้ีที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. เพ่ือยืนยันความคิดเห็นของผูบริหารในครั้งแรก 
    2.2 ในการตอบแบบสอบถามนี้ ผูวิจัยสงโดยทางไปรษณีย จาหนาซองถึง
ผูบริหาร และเตรียมซองเปลาพรอมติดแสตมป 1 ใบ เพ่ือใหผูบริหารเมื่อตอบแบบสอบถาม
เสร็จแลวจะไดสงกลับไปถึงผูวิจัย 
    2.3 จากนั้นผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล 
    2.4 ทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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 2. โปรแกรมประยุกต 
  2.1 ผูวิจัยทําเร่ืองขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอความอนุเคราะห 
ผูบริหารในโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทั่วประเทศ จํานวน 379 แหง ในการใชโปรแกรม
ประยุกตเพ่ือประเมินและพัฒนาตนเอง  
  2.2 ในการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษานั้น 
ผูบริหารตองโหลดโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร ที่มี Windows ไมต่ํากวารุน 2000 เพ่ือ
แสดงขอมูล บันทึกขอมูล และสรางฐานขอมูลที่จําเปน เพ่ือทําการเปรียบเทียบการพัฒนา เพ่ือ
ประเมิน ตรวจสอบความกาวหนา และแสดงการพัฒนาตนเองของผูบริหารได 
  2.3 เม่ือผูบริหารใชโปรแกรมประยุกตประมาณ 30 นาที ก็จะผานกระบวนการ
และข้ันตอนตางๆ เสร็จแลวตามที่ผูวิจัยไดออกแบบมา 2 สวน คือ ในสวนของมาตรฐาน
ผูบริหารของ สมศ. และในสวนที่เก่ียวกับมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ.  
  2.4 จากนั้น ผูบริหารจึงทําการประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตโดยตอบ
แบบสอบถามการประเมินผลที่ผูวิจัยไดเตรียมไวให 
 
 3. แบบประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกต 
  3.1 ผูวิจัยทําเร่ืองขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอความอนุเคราะห
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทั่วประเทศ จํานวน 379 ฉบับ ในการตอบแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตเก่ียวกับมาตรฐานดานผูบริหาร และตัวบงช้ีที่เพ่ิมเติมจาก 
สมศ. เพ่ือตรวจสอบการใชโปรแกรมประยุกต และความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรมประยุกต 
  3.2 ในการตอบแบบสอบถามนี้ ผูวิจัยสงโดยทางไปรษณีย จาหนาซองถึง
ผูบริหาร และเตรียมซองเปลาพรอมติดแสตมป 1 ใบ เพ่ือใหผูบริหารเมื่อตอบแบบสอบถาม
เสร็จแลวจะไดสงกลับไปถึงผูวิจัย 
  3.3 ผูบริหารสงแบบสอบถามกลับไปใหผูวิจัย 
  3.4 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
 การวิเคราะหขอมูล  
 หนวยวิเคราะหในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางในการตอบแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม การใชโปรแกรมประยุกต และแบบ
ประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตในการพัฒนาตนเองสําหรับผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
จากนั้น ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ และคารอยละ 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบดานมาตรฐานผูบริหารเพิ่มเติมจาก สมศ. โดย
การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)  จากการสกัดองคประกอบดวยวิธีการสกัด
ปจจัยแบบสวนประกอบหลัก (principal component analysis) และการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(orthogonal rotation) โดยใชการหมุนแบบแวริแมกซ (varimax rotation) เกณฑในการกําหนด
จํานวนองคประกอบ คือคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) ที่มากกวา 1 ข้ึน
ไป และคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ของแตละตัวแปรเทากับหรือสูงกวา .45 ข้ึน
ไป และแตละองคประกอบตองประกอบดวยตัวแปรตั้งแต 2 ตัวแปรตามวิธีของไกเซอร 
(Kaiser 1974 : 111-117) 
 ตอนที่ 3 การใชโปรแกรมประยุกต เกณฑที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือผานการ
ประเมิน รอยละ 75 โดยกําหนดเกณฑการวิเคราะหคาเฉลี่ยตามแนวคิดของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2548 : 12-46) ดังนี้ 
  คาเฉลี่ยระหวาง 80.00 – 100.00  หมายถึง ผานเกณฑ/ ในระดับดีมาก 
  คาเฉลี่ยระหวาง 75.00 – 79.99  หมายถึง ผานเกณฑ/ ในระดับดี 
  คาเฉลี่ยระหวาง 50.00 – 74.99  หมายถึง ไมผานเกณฑ/ ในระดับพอใช 
  คาเฉลี่ยระหวาง 25.00 – 40.99  หมายถึง ไมผานเกณฑ/ ในระดับควรปรับปรุง 
 ตอนที่ 4 การประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกต โดยกําหนดเกณฑการวิเคราะห
คาเฉลี่ยตามแนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) (2548 : 12-46) ดังนี้ 
  คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 
 
 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติคาความถี่ (f) และคารอยละ 
(%) 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหตัวประกอบมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. ใชสถิติ
การวิเคราะหตัวประกอบ (factor analysis) 
 ตอนที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตในการพัฒนาตนเองสําหรับผูบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใชสถิติการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (content analysis) 
 ตอนที่ 4 การประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตดานความพึงพอใจของผูใช สถิติ
ที่ใชคือ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 129

สรุป 
 
 การดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและการประเมินผลโปรแกรมประยุกตสําหรับ
พัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนี้ มีข้ันตอนตางๆ คือ การจัดเตรียม
โครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย และการรายงานผลวิจัย  งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) กรณีศึกษาสภาวการณที่ไมมีการทดลอง (the one shot non-
experimental case study design) กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบมีระบบ (systematic 
sampling) กลาวคือทุกอันดับที่ 95 ของสถานศึกษาตามทะเบียนของ สมศ. ที่กําหนดไว  
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 379 คน เปนผูใหขอมูล โดยใหการสัมภาษณ ตอบ
แบบสอบถาม ใชโปรแกรมประยุกต และตอบแบบประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับ
การพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา สถิติที่ใชคือ คาความถี่ คารอยละ วิเคราะห
องคประกอบ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงสังเคราะหและเชิงคุณภาพ 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่ 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือทราบองคประกอบมาตรฐานของผูบริหารที่เพ่ิมเติม
จาก สมศ. พัฒนาโปรแกรมประยุกต และประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนา
ตนเองของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผูวิจัยไดสงแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
แบบสอบถามเพื่อทราบองคประกอบมาตรฐานของบริหาร และโปรแกรมประยุกตพรอมกับ
แบบประเมินการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ใหแกผูบริหารซึ่งเปนกลุมตัวอยางทั่วประเทศ 379 คน จากนั้น ผูวิจัยนําขอมูลมา
วิเคราะห สังเคราะห และบรรยายความเรียง โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. 
 ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ตอนที่ 3 การประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบมาตรฐานผูบริหารที่เพิ่มเติมจาก สมศ. 
 การวิเคราะหองคประกอบมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ.  ในขั้นตอนนี้ 
ผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ (1) การศึกษา การวิเคราะห และการสังเคราะห
มาตรฐานผูบริหารจากตําราและเอกสารตางๆ (2) การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางจาก
ผูบริหารทั่วประเทศที่เปนกลุมตัวอยาง และ (3) การวิเคราะหองคประกอบมาตรฐานที่
เพ่ิมเติมจาก สมศ. ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 1. ศึกษา วิเคราะห และสรุปมาตรฐานผูบริหารจากตําราและเอกสารตางๆ เชน 
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา (พ.ศ. 2537-2538) เกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษาของคุรุสภา (พ.ศ. 2540) กรมสามัญศึกษา (พ.ศ. 2542) การนํามาตรฐานสูโรงเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2543) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (พ.ศ. 2544) สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา (พ.ศ. 2545) การผลิตและ
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545) เกณฑ
มาตรฐานของผูบริหารโรงเรียนในสหรัฐ (Standards for School Leader in America) และ
มาตรฐานของผูบริหารในเวอรจิเนีย (Virginia Licensure Regulations for Administrators) 
ดังตารางที่ 2-3 
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ตารางที่  2 สรุปมาตรฐานจากการวิเคราะหตํารา/เอกสาร (สวนที่ 1) 
 

         มาตรฐาน 
เอกสาร 

การพัฒนา 
วิชาชีพ 

การตัดสินใจ พัฒนาบุคคล แผนงาน 
ขององคกร 

นวัตกรรม เนนผลถาวร ระบบการ 
รายงานผล 

การเปน 
แบบอยาง 

รวมมือ 
กับชุมชน 

 

เกณฑมาตรฐาน
ผูบริหาร
การศึกษาของ 
คุรุสภา  
พ.ศ. 2540 

1. ปฏิบัติ 
กิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนา
วิชาชีพการ
บริหารการศึกษา 

2. ตัดสินใจ 
ปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ โดย 
คํานึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นกับ 
การพัฒนาของ
บุคลากร ผูเรียน  
และชุมชน 

3. มุงมั่นพัฒนา 
ผูรวมงานให
สามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็ม
ศักยภาพ 

4. พัฒนา 
แผนงานของ
องคกรให
สามารถปฏิบัติ
ไดเกิดผลจริง 

5. พัฒนาและใช 
นวัตกรรมการ
บริหารจนเกิด
ผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้น
เปนลําดับ 

6. ปฏิบัติงาน 
ขององคกรโดย
เนนผลถาวร 

7. รายงานผล 
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาได
อยางเปนระบบ 

8. ปฏิบัติตนเปน 
แบบอยางที่ดี 

9. รวมมือกับ 
ชุมชนและ
หนวยงานอื่น
อยางสรางสรรค 

 

คณะที่ปรึกษา
ของหัวหนา
สํานักงานของรัฐ 
(The Council of 
Chief State  
Officers, 1996) 
(อภินันท เวทย-
นุกูล 2545 :  
8-9) 

          

สํานักงาน
การศึกษาควีน
แลนด (1997)  
(อภินันท เวทย-
นุกูล 2545 : 9) 

  3. คนและ 
ผูรวมงาน 

  2. การจัดการ 
5. ผลผลิต 

6. การพรอมที่ให 
ตรวจสอบ 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
เอกสาร 

การพัฒนา 
วิชาชีพ 

การตัดสินใจ พัฒนาบุคคล แผนงาน 
ขององคกร 

นวัตกรรม เนนผลถาวร ระบบการ 
รายงานผล 

การเปน 
แบบอยาง 

รวมมือ 
กับชุมชน 

 

กลุมงาน
ฝกอบรมและ
พัฒนาผูบริหาร 
(อภินันท เวทยนุ
กูล 2545 : 13) 

2. ภาวะผูนําดาน
การสอน 

  3. ภาวะผูนํา 
เกี่ยวกับองคการ 

   4. ภาวะผูนํา 
ดานจริยธรรม 

  

อภินันท เวทย- 
นุกูล (2545 : 
58) 

17. ทักษะในการ 
พัฒนาอาชีพ 

6. ทักษะในการ 
วิเคราะห และ 
เขาใจ
สถานการณหรือ
กรณีปญหาอยาง
ชัดเจน 
7. ทักษะในการ 
ตัดสินใจดวยการ
ใชวิจารณญาณ 
และเหตุผล 
14. ทักษะในการ 
จัดการความ
ขัดแยง 

11. ทักษะในการ 
สรางความ 
สัมพันธระหวาง
บุคคลและการ
ดํารงรักษาไว 
15. ทักษะในการ 
ปรับตน 
16. ทักษะในการ 
ยืดหยุน 
23. ทักษะในการ 
จัดการงานบุคคล 
24. ทักษะในการ 
จัดการให
บุคลากรมีสวน
รวมเพื่อให
เกิดผลสําเร็จ ใน 
การปฏิบัติงาน
ของนักเรียน 

8. ทักษะในการ 
วางแผนและจัด
ระบบงานได
เกิดผลจริง 
19. ทักษะในการ
จัดงานวิชาการ 

3. ทักษะในการ 
จัดทํากลยุทธใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

 9. ทักษะในการ 
จัดการผลลัพธ 
10. ทักษะในการ 
สื่อความหมาย 

 18. ทักษะในการ 
สรางวิสัยทัศน
โดยสนับสนุน
การมีสวนรวม 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
เอกสาร 

การพัฒนา 
วิชาชีพ 

การตัดสินใจ พัฒนาบุคคล แผนงาน 
ขององคกร 

นวัตกรรม เนนผลถาวร ระบบการ 
รายงานผล 

การเปน 
แบบอยาง 

รวมมือ 
กับชุมชน 

 

The Interstate  
School Leaders  
Licensure 
Consortium  
Standard 
(ISLLC)  
(อภินันท เวทย- 
นุกูล 2545 :  
5-6) 

     2. ผูบริหาร 
โรงเรียนเปนผูนํา
ทางการศึกษาซึ่ง
สงเสริม
ความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคน
โดยการ
สนับสนุน
บํารุงรักษา และ 
ทําใหวัฒนธรรม
ของโรงเรียนมี
ความยั่งยืน จัด 
โปรแกรมการ
เรียนที่เอื้อตอ
การเรียนรูของ
นักเรียน และการ
พัฒนาวิชาชีพ
ของครู 

 5. ผูบริหาร 
โรงเรียนเปนผูนํา
ทางการศึกษา 
ซึ่งสงเสริม
ความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคน 
โดยการกระทําที่
มีความซื่อสัตย มี
ความเปนธรรม
และมีจริยธรรม 

  

Virginia 
Licensure 
Regulations for  
Administration  
(อภินันท เวทย- 
นุกูล 2545 : 6)  

   2. มีความรูและ 
ความเขาใจใน
ระบบและ
องคการ 

5. มีความรูและ 
ความเขาใจใน
วัตถุประสงคของ
การศึกษาและ
บทบาทของ
สังคมสมัยใหม 

   4. มีความรูและ 
ความเขาใจใน
เงื่อนไขและการ
เปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนที่
หลากหลาย 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
เอกสาร 

การพัฒนา 
วิชาชีพ 

การตัดสินใจ พัฒนาบุคคล แผนงาน 
ขององคกร 

นวัตกรรม เนนผลถาวร ระบบการ 
รายงานผล 

การเปน 
แบบอยาง 

รวมมือ 
กับชุมชน 

 

Education 
Accountability 
and Quality  
Enhancement 
Act of 1999  
approved by  
the Virginia  
Board of  
Education 
(2000)  
(อภินันท เวทย-
นุกูล 2545 :  
11-12) 

5. การเปนมือ 
อาชีพ 

  1. การวางแผน 
และการประเมิน 

    4. การสื่อสาร 
และ
ความสัมพันธกับ
ชุมชน 

 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การประถม 
ศึกษาแหงชาติ  
(พ.ศ. 2541) 

    1. โรงเรียนจัด 
กิจกรรมอยาง
หลากหลายเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 3. โรงเรียน 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ 

 2. โรงเรียน 
ประสานความ
รวมมือจากทุก
ฝายเพื่อพัฒนา
โรงเรียน 

 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การประถม 
ศึกษาแหงชาติ  
(พ.ศ. 2543) 
 

   6. สถานศึกษามี 
การจัดองคกร/
โครงสรางและ
การบริหารอยาง
เปนระบบให
บรรลุเปาหมาย 

   7. ผูบริหารมี 
คุณธรรม 
จริยธรรม เปน 
แบบอยางที่ดี 

4. สถานศึกษา 
สงเสริม
ความสัมพันธ
และความรวมมือ
กับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
เอกสาร 

การพัฒนา 
วิชาชีพ 

การตัดสินใจ พัฒนาบุคคล แผนงาน 
ขององคกร 

นวัตกรรม เนนผลถาวร ระบบการ 
รายงานผล 

การเปน 
แบบอยาง 

รวมมือ 
กับชุมชน 

 

กรมสามัญ  
(พ.ศ. 2542) 

   1. มีการบริหาร 
และการจัดการ
อยางมีระบบ 
3. มีการจัดการ 
เรียนการสอนที่
เปนระบบ และมี 
ประสิทธิภาพ 

   9. ผูบริหารมี 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

7. สงเสริม 
ความสัมพันธ 
และความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน 
องคกร  
ภาครัฐและ
เอกชนในการจัด 
และพัฒนา
การศึกษา 

 

รวม 4 4 7 9 4 4 5 5 7  
 
 จากตารางที่ 2  เปนการสรุปมาตรฐานจากการวิเคราะหตํารา/เอกสาร (สวนที่ 1) พบวา มาตรฐานดานแผนงานและการจัดระบบการบริหาร
จัดการในองคกรเปนอันดับแรก โดยมีความถี่ 9 ครั้ง รองลงมา คือ มาตรฐานดานการพัฒนาบุคลากร และการรวมมือกับชุมชน มีความถี่เทากัน คือ 7 
ครั้ง จากนั้น เปนมาตรฐานดานการพัฒนาระบบการวัดผล ประเมินผล และรายงานผลใหเปนที่ยอมรับ พรอมกับการเปนแบบอยางที่ดี มีความซื่อสัตย มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความถี่ 5 ครั้ง สวนมาตรฐานดานการพัฒนาวิชาชีพ การตัดสินใจ การใชนวัตกรรม และการเนนผลที่ถาวร มีความถี่ 4 ครั้ง และ
มาตรฐานดานการจัดการขอมูลขาวสาร มีความถี่ 2 ครั้ง 
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ตารางที่ 3  สรุปมาตรฐานจากการวิเคราะหตํารา/เอกสาร (สวนที่ 2) 
 
         มาตรฐาน 
เอกสาร 

ผูนํา โอกาสใน 
การพัฒนา 

อํานวย 
ความสะดวก 

วัฒนธรรม ความปลอดภัย ครอบครัว ธุรการ/ 
การเงิน 

พัฒนาการ 
ของเด็ก 

ธรรมาภิบาล  

คุรุสภา  
พ.ศ. 2540 (ตอ) 

11. เปนผูนําและ 
สรางผูนํา 

12. สรางโอกาส 
ในการพัฒนาได
ทุกสถานการณ 

        

Council of Chief 
State Officers,  
1996 (ตอ) 

  1. การอํานวย 
ความสะดวกใน
การพัฒนา การ 
เชื่อมโยง
ความรูสึกของ
กลุม และหนาที่ 
ในการนํา
วิสัยทัศนของการ
เรียนรูเพื่อให
ชุมชน
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และให
การสนับสนุน 

2. การสนับสนุน 
การบํารุงรักษา
วัฒนธรรมของ
โรงเรียน รายการ 
การสอนที่ทําให
นักเรียนเกิดการ
เรียนรู และการ 
พัฒนาคณะ 
ทํางานใหมี 
ความเจริญ 
กาวหนาทาง
วิชาชีพอยาง
ยั่งยืน 

3. การควบคุม 
เรื่องการบริหาร
องคการการ
ปฏิบัติการ การ 
จัดการทรัพยากร 
ใหเกิดความ
ปลอดภัย และจัด 
สภาพแวดลอม
ทางการเรียนรู
อยางมี
ประสิทธิผล 

4. การรวมมือกับ 
ครอบครัว และ 
สมาชิกของ
ชุมชน การ 
ตอบสนองความ
ตองการและ
ความสนใจของ
ชุมชนและการใช
ทรัพยากรใน
ชุมชนการปฏิบัติ
อยางเสมอภาค 
ยุติธรรม ใน 
แนวทางของ
จริยธรรม การ 
เขาใจแนวโนม
ของการเมือง 
สังคม และ 
เนื้อหาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
เอกสาร 

ผูนํา โอกาสใน 
การพัฒนา 

อํานวย 
ความสะดวก 

วัฒนธรรม ความปลอดภัย ครอบครัว ธุรการ/ 
การเงิน 

พัฒนาการ 
ของเด็ก 

ธรรมาภิบาล  

สํานักงาน
การศึกษาควีน-
แลนด (1997)  
(ตอ) 

1. ภาวะผูนําทาง
การศึกษา 
4. การ 
เปลี่ยนแปลง 

         

กลุมงาน
ฝกอบรมและ
พัฒนาผูบริหาร  
(ตอ) 

1. ภาวะผูนํา 
ดานกลยุทธ 

         

อภินันท เวทย- 
นุกูล พ.ศ. 2545  
(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ทักษะในการ
ปฏิบัติตาม
บทบาทผูนํา 
25. ทักษะในการ
จัดการสงเสริม 
และจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 

1. ทักษะในการ 
จัดการ
สภาพแวดลอม
ในงานของ
บุคลากร 
4. ทักษะในการ 
จัดการสราง
โอกาสเพื่อการ
ปรับปรุงและ
สงเสริม
สถานศึกษา 

13. ทักษะในการ
ปฏิบัติการ ทําให
ลูกคาพอใจ 
26. ทักษะในการ 
ประชาสัมพันธ 

2. ทักษะในการ 
จัดการ การอยู 
รวมกันในสังคม
ที่มีหลาย
วัฒนธรรม 

  20. ทักษะในการ
จัดการงาน 
ธุรการ 
21. ทักษะในการ
จัดการการเงินใน
สถานศึกษา 
22. ทักษะในการ
จัดการทรัพยสิน
ของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
เอกสาร 

ผูนํา โอกาสใน 
การพัฒนา 

อํานวย 
ความสะดวก 

วัฒนธรรม ความปลอดภัย ครอบครัว ธุรการ/ 
การเงิน 

พัฒนาการ 
ของเด็ก 

ธรรมาภิบาล  

The Interstate  
School Leaders  
Licensure 
Consortium 
(ตอ)  

  1. ผูบริหาร 
โรงเรียนเปนผูนํา
ทางการศึกษาซึ่ง
สงเสริม
ความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคน
โดยอํานวยความ
สะดวกในการ
พัฒนา เผยแพร 
ปฏิบัติตาม 
วิสัยทัศนของการ
เรียนรู ซึ่งชุมชน
มีสวนรวมและ
สนับสนุน 

6. ผูบริหาร 
โรงเรียนเปนผูนํา
ทางการศึกษา 
ซึ่งสงเสริม
ความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคน 
โดยเขาใจ 
ตอบสนอง และ 
ตระหนักในการมี
อิทธิพลของ
บริบททาง
การเมือง สังคม  
เศรษฐกิจ  
กฎหมายและ
วัฒนธรรม  

3. ผูบริหาร 
โรงเรียนเปนผูนํา
ทางการศึกษาซึ่ง
สงเสริม
ความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคน 
โดยบริหาร
จัดการองคการ 
การดําเนินการ
และทรัพยากร
ตางๆ ให 
สิ่งแวดลอมของ
การเรียนรูมี 
ความปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล 

4. ผูบริหาร 
โรงเรียนเปนผูนํา
ทางการศึกษา 
ซึ่งสงเสริม
ความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคน 
โดยรวมมือกับ
ครอบครัว และ
สมาชิกชุมชน ใน
การตอบสนอง
ความสนใจ และ
ความตองการ
ของชุมชน และ
ระดมทรัพยากร
ของชุมชน 

    

Virginia 
Lincensure 
Regulations for  
Administration/  
Supervision pre  
K-12 (ตอ) 

   3. มีความรูและ 
ความเขาใจใน
ทฤษฎี รูปแบบ  
และหลักการ
พัฒนาองคการ 

   1. มีความรูและ 
ความเขาใจใน
การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
ของเด็ก 

6. มีความรูและ 
ความเขาใจใน
หลักธรรมาภิบาล
ที่ผูกอยูในระบบ
โรงเรียน 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
เอกสาร 

ผูนํา โอกาสใน 
การพัฒนา 

อํานวย 
ความสะดวก 

วัฒนธรรม ความปลอดภัย ครอบครัว ธุรการ/ 
การเงิน 

พัฒนาการ 
ของเด็ก 

ธรรมาภิบาล  

Act of 1999  
approved by  
the Virginia  
Board (2000)  
(ตอ) 

2. ภาวะผูนํา 
ทางการสอน 

   3. ความ 
ปลอดภัยและ
การบริหาร
องคการสําหรับ
การเรียนรู 

     

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การประถม 
ศึกษาแหงชาติ  
(พ.ศ. 2541)  
(ตอ) 

          

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การประถม 
ศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ. 2543)  
(ตอ) 

8. ผูบริหารมี 
ภาวะผูนําและมี
ความสามารถใน
การบริหาร
จัดการ 

 9. สถานศึกษามี 
อาคารสถานที่ 
และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาม
เกณฑ 

  5. ชุมชน 
ผูปกครองมี
ศักยภาพในการ
สนับสนุนการจัด
และพัฒนา
การศึกษา 

 1. สถานศึกษามี 
การจัดการเรียน
การสอน
สอดคลองกับ
หลักสูตร ความ 
ตองการของ
ผูเรียนทองถิ่น 
2. สถานศึกษา 
จัดกิจกรรมและ
การเรียนการ
สอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
เอื้อตอการเรียนรู 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
เอกสาร 

ผูนํา โอกาสใน 
การพัฒนา 

อํานวย 
ความสะดวก 

วัฒนธรรม ความปลอดภัย ครอบครัว ธุรการ/ 
การเงิน 

พัฒนาการ 
ของเด็ก 

ธรรมาภิบาล  

กรมสามัญ (พ.ศ. 
2542) (ตอ) 

8. ผูบริหารมี 
ความรู
ความสามารถใน
การบริหาร
จัดการ มีภาวะ 
ผูนํา มนุษย- 
สัมพันธและ
วิสัยทัศน 

6. มีการพัฒนา 
ครูและบุคลากร
อี่นใหมีความรู
ความสามารถมี
คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให 
สามารถ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่ไดเต็ม
ศักยภาพ 

5. มีการจัด 
สภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู 
สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความ
ปลอดภัยของ
ผูเรียน 
11. มีเอกสาร สื่อ  
วัสดุ อุปกรณ  
ครุภัณฑ 
นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยี ที่เอื้อ
ตอการเรียนรู 
13. มีอาคาร  
สถานที่ และสิ่ง 
อํานวยความ
สะดวกเพียงพอ 

  14. ผูปกครอง  
ชุมชน มี 
ศักยภาพในการ
สนับสนุนการจัด 
และพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียน 

12. มี 
งบประมาณ
สนับสนุนอยาง
เพียงพอ 

10. มีหลักสูตรที่
ยืดหยุน
เหมาะสมเอื้อตอ
การเรียนรู และ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ผูเรียน และ 
ทองถิ่น 

  

รวม  10 4 7 4 3 4 4 5 1  
 
 จากตารางที่ 3 เปนการสรุปมาตรฐานจากการวิเคราะหตํารา/เอกสาร (สวนที่ 2) พบวา มาตรฐานดานภาวะผูนําและการสรางผูนํา เปนอันดับ
แรกและสูงที่สุด มีความถี่ 10 ครั้ง มาตรฐานดานการอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน มีความถี่ 7 ครั้ง มาตรฐานดานการพัฒนาการของเด็ก ตัวหลักสูตร
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ที่ยืดหยุน และมีการประยุกตใชไดจริง มีความถี่ 5 ครั้ง สวนมาตรฐานดานการใหโอกาสในการพัฒนา การรักษาวัฒนธรรม ครอบครัว งานธุรการการเงิน 
มีความถี่ 4 ครั้ง สวนมาตรฐานดานความปลอดภัยมีความถี่ 3 ครั้ง และมาตรฐานดานการปกครองแบบธรรมภิบาล มีความถี่ 1 ครั้ง 
 
 2. สรุปการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) จากผูบริหารทั่วประเทศที่เปนกลุมตัวอยาง  โดยผูวิจัยไดสงแบบ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางแกผูบริหารทั่วประเทศที่เปนกลุมตัวอยาง จากการสัมภาษณผูบริหารที่เขารวมประชุมสัมมนาหรือเขารวมอบรมในโอกาส
ตางๆ และจากการโทรศัพทติดตอกับผูบริหาร  จากนั้น ผูวิจัยจึงไดสรุปความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาทั่วประเทศที่เปนกลุมตัวอยาง ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 สรุปความคิดเห็นดานมาตรฐานของผูบริหารสถานศึกษาที่เพิ่มเติมจาก สมศ. 

n = 76 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

1. วัดสํานักครอ ผูบริหารมี
ความสามารถ
และเปนผูนําดาน
การใช 
เทคโนโลยีในการ
บริหาร 

ผูบริหารสราง
สัมพันธภาพที่ดี
กับองคกรตางๆ 
ในทองถิ่นเพื่อให
เกิดผลดานดีตอ
การพัฒนา
การศึกษา 

        

2. อนุบาล 
บานโปง 

  มีการจัดระบบ
การประกัน
คุณภาพใน
สถานศึกษาครบ 
วงจร 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

3. วัดบางแกว ผูบริหารมี
ความสามารถใช
สื่ออิเล็กทรอนิกส
ได 

         

4. วัดหัวโพ ผูบริหารมีทักษะ
การใชสื่อ
เทคโนโลยี 

  - มีทักษะการ 
วางแผนและ 
มอบหมายงาน 
- ผูบริหารมี 
เทคนิคการ
ประชุมอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- สรางแรงจูงใจ 

- มีทักษะการ 
จัดการความรู 
และสราง
แรงจูงใจ 
- บริหารจัดการ 
แบบ SBM,  
RBM 

สามารถสอน
เทคนิคการ 
เรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

    

5. มารียพิทักษ 
ศึกษา 

       การปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่
ดี และมีคุณธรรม 

  

6. เจริญศรีศึกษา       ผูบริหารเรียนรู 
แสวงหาความรู
ทันโลก ทัน 
เหตุการณ เปน 
ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

ผูบริหารมี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี 
จรรยาบรรณ 
ยุติธรรม และมี 
ความเที่ยงธรรม 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

7. วัดราษฎร 
    ศรัทธา 
    กะยาราม 

 กําหนดบาทบาท
ของชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 
ในเรื่องการจัด
การศึกษา
รวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 

        

7. มานะศึกษา ผูบริหารรูจักใช
โปรแกรม 
Microsoft Word,  
Excel, Power  
Point, CAI และ 
การสราง 
Website มา 
พัฒนางาน
บริหาร
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

         

8. บานหนอง 
    ลาน 

ผูบริหารมี
ความสามารถใน
การใชสื่อ
เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

9. หัวหิน 
    วิทยาลัย 

       ผูบริหารมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

  

10. บานบอ 
     ระแทง 

       ผูบริหารใชหลัก
ธรรมาภิบาล 

  

11. วัดธรรมโชติ         ผูบริหารตอง
ไดรับการพัฒนา
ตนเอง ให 
สามารถบริหาร
จัดการงานใน
หนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพ
และเปนปจจุบัน
อยางตอเนื่อง  
ปละ 2 ครั้ง 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 145

ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

12. เตรียม 
     อุดมศึกษา    
     พัฒนาการ 
     ปราณบุรี 

     สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรม
แนะแนวและ
ระบบดูแล
ชวยเหลือ
นักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

    

13. เทศบาล 3  
     ประชายินดี 

  สถานศึกษามี
การจัดระบบ
ประกันคุณภาพ 
ภายใน
สถานศึกษาเปน
สวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษา 

       

14. วัดดอนสาลี      สถานศึกษามี
การจัด
สภาพแวดลอม
และการบริหารที่
สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาอยาง
ธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

15. วัดทาเรือ ผูบริหารมีความรู
ความเขาใจและ
สามารถใช
เทคโนโลยี
สมัยใหมในการ
บริหารจัดการ
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

       ผูบริหารมีการ
พัฒนาตนเองใน
ดานความรู
ประสบการณ
ดานการบริหาร
การศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี 

 

16. พระแมมารี 
     สาธุประดิษฐ 

   สนับสนุนการ
ทํางานเปนทีม 

   ผูบริหารเปนผูมี
คุณธรรม มี 
เมตตา สนับสนุน
การทํางานเปน
ทีม 

  

17. วัดบาน 
     ฆองนอย 

 ผูบริหารมี 
มนุษยสัมพันธ 
ที่ดี 

 ผูบริหารมี
จิตวิทยาขั้นสูงใน 
การบริหาร 

  ผูบริหารมีการ
บริหารการ 
เปลี่ยนแปลง
ทันสมัย
ตลอดเวลา 

ผูบริหารมีความ
เสียสละ อุทิศตน
ใหกับการพัฒนา
งานในวิชาชีพ 

  

18. บานหนอง 
     กระทุม  
     (จันทร 
     ประชา 
     นุเคราะห) 

 สถานศึกษา
สงเสริม
ความสัมพันธ
และความรวมมือ 
องคกรปกครอง
ทองถิ่น 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

19. ธีรศาสตร        ผูบริหารมีภาวะ
ผูนําและ
ความสามารถใน
การบริหาร
จัดการ 

   

20. วัดแกวฟา       ผูบริหารมีภาวะ
ผูนําและมี
ความสามารถใน
การบริหาร
จัดการ 

   

21. บานเขาชอง        - ผูบริหารมี 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
เหมาะสมกับ
ความเปน
ผูบริหาร
สถานศึกษา 
- เปนตัวอยางที่ดี 
ตอผูใต 
บังคับบัญชา 
ศิษย ชุมชน 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
มาตรฐาน 

โรงเรียน 
IT ทองถิ่น/ 

ชุมชน 
QA การวางแผน 

การบริหาร 
KM/ 

นวัตกรรม 
ผูเรียน/ 

ระบบดูแล 
ผูนําการ

เปลี่ยนแปลง 
แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

22. วัดบางแกว ผูบริหารมี
ความสามารถใช
สื่ออิเล็กทรอนิกส
ได 

         

23. วัดลําพะยอม        ผูบริหารมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
เปนแบบอยางที่
ดี 

ผูบริหารมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

 

24. วัดหุบกระทิง        ผูบริหารมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพ และ
การบริหาร 

ผูบริหารมีการ
พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

 

25. วัดทามะขาม        สถานศึกษา
สงเสริม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูอยาง
ตอเนื่องและ
จริงจัง 

  

26. ดอนบอสโก 
     วิทยา 

   มีความสํานึกของ
การเปนเจาของ 

  - ตองมี 
คุณสมบัติวุฒิ
การศึกษา 
- ไดรับการอบรม
ตอเนื่อง 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

27. วัดพระเงิน  - มีการสนับสนุน
และใชแหลง
เรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
- มีความรวมมือ
ระหวาง 
บาน องคกร 
ศาสนา สถาบัน 
ทางวิชาการ เพื่อ 
พัฒนาวิถีการ
เรียนรูในชุมชน 

   สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณภาพ
ผูเรียนอยาง
หลากหลาย 

    

28. อุดมวิทยา ผูริหารสงเสริม
สนับสนุนการใช
เทคโนโลยีของ
ครูในการทํางาน
และการเรียนการ
สอน 

         

29. เทศบาล 3  
     (สระ 
     กระเทียม) 

 สถานศึกษามี
ความรวมมือกัน
ระหวางบาน 
องคกรศาสนา 
และสถาบันทาง
วิชาการ  

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษาเปน
สวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษา 

 สถานศึกษามี
การบริหารและ
จัดการศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปน
ฐาน 

สถานศึกษามี
การจัด
สภาพแวดลอม
และการบริหารที่
สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาตาม 
ศักยภาพ 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

30. เทพินทร 
     พิทยา 

สถานศึกษามีสื่อ
และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเอื้อ
ตอการเรียนรู 

    สถานศึกษามี
บรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู 

    

31. มารีย 
     อุปถัมภ 

 ผูบริหารเปนผูนํา
ในการ 
พัฒนาชุมชน 
 
 

 ผูบริหารเปนผูนํา
ในการ 
พัฒนาบุคลากร 

      

32. บานมะกอก 
     หมู (ปุญสิริ 
     วิทยา) 

 สถานศึกษามี
คานิยมรวม
ระหวางโรงเรียน
และชุมชน 

  สถานศึกษาใช
การบริหารโดย
โรงเรียนเปนฐาน 
(SBM) 

  สถานศึกษา
ปลูกฝงคานิยม
โดยใชหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

33. ศรีสะเกษ        ผูบริหารมี
คุณธรรม 
จริยธรรม เปน 
แบบอยางที่ดี 

  

34. สารสิทธิ์ 
     พิทยาลัย 

   ผูบริหารมีทักษะ
ในการบริหาร
จัดการองคการ 
เชิงประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจ 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

35. ฉิมพลี    - ผูบริหารตอง 
บริหารไดทั้ง
บุคคลในราชการ
และลูกจางได
อยางเขมงวด 
- ผูบริหารควรจัด
ระบบงานให
เปนไปตาม
ขั้นตอนของการ
ทํางาน 

 - ผูบริหารควรให
ผูสอนไดมีเวลา
สอนผูเรียน
มากกวางาน
นอกเหนือการ
สอน 
- ผูบริหารควร 
เพิ่มเติมหลักสูตร
ที่พัฒนาโดย
แทรกสวนที่
เพิ่มขึ้นเทานั้น 

    

36. วัดเขาแจง    ผูบริหารมีการจัด
องคการที่ดี และ
มีการบริหาร
จัดการดี 

      

37. วัดถ้ําอาจุ     ผูบริหารควร
ทํางานวิจัย 

     

38. วัดทา 
     ตําหนัก 

       ผูบริหารมี
วิสัยทัศนคู
คุณธรรม 

  

39. วัดสระสี่มุม        ผูบริหารเปน
แบบอยางที่ดีตอ
ผูใตบังคับบัญชา 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

40. บานหนอง 
     คา 

   ผูบริหารมี
วิสัยทัศนในการ
บริหารองคกร 

      

41. วัดหนอง 
     กะเฮ 

   ผูบริหารมี
วิสัยทัศน
กวางไกล 

      

42. วัดดอนกลาง 
 
 
 

     สถานศึกษาตอง
มีภูมิทัศนที่เอื้อ
ตอการจัด
กิจกรรม 

 ผูบริหารตองมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

  

43. วัดเจริญ 
     ธรรม 

       - ผูบริหารมี 
คุณธรรม 
- ผูบริหารเปน 
ผูนําดาน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

44. บานวัดใหญ 
 

 สถานศึกษามี
การบริการเพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการ
ผูใชบริการ 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

45. บานดงเสลา    - สถานศึกษามี 
การเสริมสราง
ขวัญกําลังใจ 
สวัสดิการ และ 
พัฒนาครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
- ผูบริหาร 
สงเสริมคณะ 
กรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ดําเนินงานตาม
บทบาทหนาที่ 

 สถานศึกษามี
ระบบดูแล
ชวยเหลือ
นักเรียน 

    

46. บานทุงนา   คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

       

47. บานยาย 
     สวน 

       ผูบริหาร
สถานศึกษามี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
เปนแบบอยางที่
ดี 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

48. วัดโพธิ์ 
     บัลลังก 

 ร.ร.สงเสริมให
ชุมชนมีสวนรวม
ในการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

        

49. บานหัวถนน        ผูบริหารมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

  

50. บานหนอง 
     บอน 

     สถานศึกษาควร
มีสิ่งแวดลอม 
รมรื่น 

 ผูบริหารเปน
แบบอยางที่ดี 

  

51. บานปากนา 
     สวน 

       ผูบริหารมีวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรมที่เปน
แบบที่ดี 

  

52. วัดมามแด     ผูบริหารมีความรู
ความ 
สามารถในการ
บริหารโรงเรียน 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

53. บานปาก 
      หวา 

 ผูบริหารจัดการ
ศึกษาไดตรงตาม
หลักสูตรและ
ความตองการ
ของชุมชน 

 ผูบริหารจัดการ
ศึกษาไดดีเยี่ยม 

      

54. บานทุงเรือ 
     โกลน 

       ผูบริหารเปน
แบบอยางที่ดีแก
นักเรียน ครูและ
ชุมชน 

  

55. วัดปากกิเลน    ผูบริหารมีทักษะ
การสื่อสารและ
จูงใจ 

      

56. วัดมหาราช        ผูบริหารปกครอง
บุคลากรใน
โรงเรียนดวย
เมตตาธรรม 
ยึดถือเหตุผล 
ความถูกตอง 
เห็นใจอยาง
สม่ําเสมอ 

ผูบริหารมีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน
เพื่อพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ 

 

57. วัดบึงกระจบ  การมีสวนรวม
ของคณะกรรม 
การสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 การมีสวนรวม       
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

58. วัดลาด 
     บัวขาว 

ผูบริหารมีความรู 
ความสามารถใน
การใชและพัฒนา
สื่อไอที 

การพูดปราศรัย
ในชุมชนไดดี 

  ผูบริหารมีความรู
ความ 
สามารถในการ
พูดปราศรัยใน
ชุมชนไดดี 

     

59. วัดสระโก  - สถานศึกษามี 
การจัดดําเนิน
กิจกรรมตางๆ 
เพื่อเปน
แบบอยางที่ดีตอ
ชุมชน 
- สถานศึกษามี 
การบริการดาน
ตางๆ แกชุมชน 

สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณภาพ
ผูเรียนอยาง
หลากหลาย 

ผูบริหารมี
วิสัยทัศนในการ
บริหารจัดการ 

 - สถานศึกษามี 
การจัดภูมิทัศน
และสิ่งแวดลอมที่
สงเสริมการ
เรียนรู 
- สถานศึกษามี 
การจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณภาพ
ผูเรียนอยาง
หลากหลาย 

 ผูบริหารมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และมี 
ความสามารถใน
การบริหาร
จัดการ 

  

60. บานดินโส 
 
 
 
 
 
 
 

        ผูบริหาร
เสริมสราง 
สมรรถนะแก
ขาราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
         มาตรฐาน 
โรงเรียน 

IT ทองถิ่น/ 
ชุมชน 

QA การวางแผน 
การบริหาร 

KM/ 
นวัตกรรม 

ผูเรียน/ 
ระบบดูแล 

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบอยาง/ 
คุณธรรม 

พัฒนาตนเอง  

61. ชุมชนวัด 
     หนองปลา 
     หมอ 

        ผูบริหารมีการ
พัฒนาอบรมตาม
หลักสูตรของ  
กคศ.  

 

62. วัดไผสาม 
      เกาะ 

ผูบริหารมี
ความสามารถใน
การใชสื่อ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

         

63. ละเอียด 
     อุปถัมภ 

     - สถานศึกษา 
ตองมีสภาพ- 
แวดลอมที่
เหมาะสมกับ 
การจัดการเรียน
การสอน 
- จัดการศึกษา 
ตามศักยภาพ
ผูเรียน 

 - ผูบริหาร 
สงเสริมใหครู
จัดการเรียนการ
สอนสอดแทรก
คุณธรรม 
จริยธรรม 
- ผูบริหารมี 
ความยุติธรรมใน
การบริหาร
บุคลากรภายใน
โรงเรียน 

ผูบริหารควรเปน
นักพัฒนาใฝ
เรียน ใฝรูอยู 
เสมอ 

 

รวม 11 16 5 19 7 15 6 26 8  
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 จากตารางที่ 4  เปนการสรุปความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาดานมาตรฐาน
ผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. พบวา มาตรฐานดานการเปนแบบอยางที่ดี และการมีคุณธรรม
จริยธรรม เปนอันดับแรกและมากที่สุด มีความถี่ 26 ครั้ง รองลงมา คือ มาตรฐานดานการ
วางแผนและการบริหารจัดการ มีความถี่ 19 ครั้ง  มาตรฐานดานความสัมพันธ ความรวมมือ
กับชุมชนและทองถิ่น มีความถี่ 16 ครั้ง  มาตรฐานดานการพัฒนาผูเรียนและระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน มีความถี่ 15 ครั้ง  มาตรฐานดานการใชเทคโนโลยี มีความถี่ 11 ครั้ง  
มาตรฐานดานการพัฒนาตนเอง 8 ครั้ง  มาตรฐานดานการบริหารจัดการความรูและสื่อ
นวัตกรรม 7 ครั้ง มาตรฐานดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 6 ครั้ง  มาตรฐานดานระบบ
ประกันคุณภาพ 5 ครั้ง และมาตรฐานการบริหารแบบธรรมาภิบาล 4 ครั้ง สวนที่เหลือไมได
แสดงความคิดเห็นอยางใด 
 
 3. การวิเคราะหองคประกอบมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. หลังจากที่
ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับเกี่ยวกับความคิดเห็นดานองคประกอบมาตรฐานผูบริหารที่
เพ่ิมเติมจาก สมศ. จํานวน 367 ฉบับ จากทั้งหมด 379 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.83  จากนั้น 
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) และสกัด
องคประกอบดวยวิธีวิเคราะหสวนประกอบหลัก (PCA : principal component analysis) ได
องคประกอบมาตรฐานผูบริหาร จํานวน 5 องคประกอบ ในรอบที่ 1 และในรอบที่ 2 ไดจํานวน 
4 องคประกอบ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
  3.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ.  
รอบที่ 1 
    ในการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ผูวิจัยไดวิเคราะหคา
น้ําหนักองคประกอบ (factor loading) แลวสรุปรวมตัวแปรตางๆ ไดจํานวน 5 องคประกอบ 
จากตัวแปรทั้งหมด 78 ตัวแปร หลังจากที่ผูวิจัยไดตัดตัวแปรที่ซ้ําซอน และไมชัดเจนออกไป 
จํานวน 23 ตัวแปร กอนทําการวิเคราะหองคประกอบ จากนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะห
องคประกอบโดยพิจารณาจากคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) ที่มากกวา 
1 ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป และคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ของแตละตัวแปร
เทากับ 0.45 ขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) ซึ่งพบวาทั้ง 5 องคประกอบเปนไปตาม
เกณฑ ดังรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 5  ตัวแปรขององคประกอบที่ 1 “ทักษะการบริหารจากภายในสูภายนอก” 
n = 367 

ท่ี ตัวแปร ขอความ นํ้าหนักองคประกอบ 
1 X71 ทักษะในการจัดการความขัดแยง .752 
2 X67 ทักษะในการตัดสินใจดวยการใชวิจารณญาณและเหตุผล .749 
3 X69 ทักษะในการสื่อสาร .656 
4 X13 มีจิตวิทยาขั้นสูงในการบริหาร .647 
5 X52 ทักษะปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร .612 
6 X21 ทักษะการจัดการความรูและสรางแรงจูงใจ .574 
7 X51 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี

คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 
.434 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

10.835 
43.342 

 
 จากตารางที่ 5 พบวา องคประกอบที่ 1 “ทักษะการบริหารจากภายในสูภายนอก” 
ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 7 ตัวแปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .434 ถึง .752 มีคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 10.835 
และคิดเปนรอยละของความแปรปรวนรวมเทากับ 43.342 และองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนรวมมาตรฐานไดรอยละ 43.342 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของ
องคประกอบนี้กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1 
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ตารางที่ 6  ตัวแปรขององคประกอบที่ 2  “ทักษะการบริหารแบบสมานฉันท” 
 

ท่ี ตัวแปร ขอความ นํ้าหนักองคประกอบ 
1 X56 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ .821 
2 X54 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา .775 
3 X55 เปนผูนําและสรางผูนํา .689 
4 X57 อํานวยความสะดวกในการพัฒนา และเชื่อมโยงความรูสึก 

ของกลุม  
.660 

5 X62 ทักษะในการจัดการการอยูรวมกันในสังคมที่มีหลาย 
วัฒนธรรม 

.592 

6 X37 ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม 

.430 

7 X47 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
การบริหารการศึกษา 

.423 

8 X2 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีของครูใน 
การทํางานและการเรียนการสอน 

.408 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

1.505 
6.020 

 
 จากตารางที่ 6 พบวา องคประกอบที่ 2 “ทักษะการบริหารแบบสมานฉันท” ซึ่ง
บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 8 ตัวแปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 
.408 ถึง .821 มีคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 1.505 และคิด
เปนรอยละของความแปรปรวนรวมเทากับ 6.020 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนรวมมาตรฐานไดรอยละ 6.020 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนขององคประกอบนี้
กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2 
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ตารางที่ 7  ตัวแปรขององคประกอบที่ 3  “การบริหารจัดการแบบรวมกายรวมใจ” 
 

ท่ี ตัวแปร ขอความ นํ้าหนักองคประกอบ 
1 X32 สนับสนุนการทํางานเปนทีม .820 
2 X34 มีเจตคติที่ดีตออาชีพ และการบริหาร .784 
3 X35 ปลูกฝงคานิยมโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง .556 
4 X40 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี .464 
5 X29 ผูบริหารมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงทันสมัย 

ตลอดเวลา 
.412 

6 X23 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช 
โรงเรียนเปนฐาน 

.407 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

1.438 
5.752 

 
 จากตารางที่ 7 พบวา องคประกอบที่ 3 “การบริหารจัดการแบบรวมกายรวมใจ” 
ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .407 ถึง .820 มีคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 1.438 
และคิดเปนรอยละความแปรปรวนรวมเทากับ 5.752 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนรวมมาตรฐานไดรอยละ 5.752 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนขององคประกอบนี้ 
กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 162

ตารางที่ 8  ตัวแปรขององคประกอบที่ 4  “ทักษะการบริหารแบบกาวหนา” 
 

ท่ี ตัวแปร ขอความ นํ้าหนักองคประกอบ 
1 X87 มีความรูและความเขาใจในทฤษฎี รูปแบบ และหลักการ 

พัฒนาองคการ 
.732 

2 X74 ทักษะในการจัดการงานธุรการ (การบริหารทั่วไป) .722 
3 X79 ทักษะในการประชาสัมพันธ (กิจกรรมชุมชน) .558 
4 X85 เขาใจ ตอบสนอง และตระหนักในการมีอิทธิพลของบริบท 

ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และวัฒนธรรม 
.544 

5 X1 มีความสามารถและเปนผูนําดานการใชเทคโนโลยีในการ
บริหาร 

.479 

6 X22 มีการบริหารจัดการแบบ SBM (school-based  
management), RBM (risk-based management) 

.392 

7 X19 สถานศึกษามีการเสริมสรางขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และ 
พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 

.384 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

1.342 
5.367 

 
 จากตารางที่ 8 พบวา องคประกอบที่ 4 “ทักษะการบริหารแบบกาวหนา” ซึ่ง
บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 7 ตัวแปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 
.384 ถึง .732 มีคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 1.342 และคิด
เปนรอยละของความแปรปรวนรวมเทากับ 5.367  และองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนรวมมาตรฐานไดรอยละ 5.367 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของ
องคประกอบนี้ กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4 
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ตารางที่ 9  ตัวแปรขององคประกอบที่ 5  “ทักษะการบริหารแบบเติมเต็ม” 
 

ท่ี ตัวแปร ขอความ นํ้าหนักองคประกอบ 
1 x16 มีทักษะในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

ในเชิงธุรกิจตามรูปแบบเอกชน 
.693 

2 X43 มีการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรของ กคศ. อยางนอย  
1 ครั้ง  

.659 

3 X14 มีจิตสํานึกในการเปนเจาของสถานศึกษา .617 
คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

1.102 
4.408 

 
 จากตารางที่ 9 พบวา องคประกอบที่ 5 “ทักษะการบริหารแบบเติมเต็ม” ซึ่ง
บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 
.617 ถึง .693 มีคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 1.102 และคิด
เปนรอยละของความแปรปรวนรวมเทากับ 4.408 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนรวมมาตรฐานไดรอยละ 4.408 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนขององคประกอบนี้ 
กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว  องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5 
 องคประกอบมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. สามารถสรุปไดดังนี้ 
 องคประกอบที่ 1 ทักษะการบริหารจากภายในสูภายนอก (มฐ.16) 
 องคประกอบที่ 2 ทักษะการบริหารแบบสมานฉันท (มฐ.17) 
 องคประกอบที่ 3 การบริหารจัดการแบบรวมกายรวมใจ (มฐ.18) 
 องคประกอบที่ 4 ทักษะการบริหารแบบกาวหนา (มฐ.19) 
 องคประกอบที่ 5 การบริหารการใชเทคโนโลยีแบบกาวหนา (มฐ.20) 
 
 3.2  ผลการวิเคราะหองคประกอบมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. รอบที่ 2 
  หลังจากที่ขจัดตัวแปรที่ไมเกี่ยวของกับมาตรฐานที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. แตยัง
พบวามีตัวแปรที่ไมเปนไปตามเกณฑ กลาวคือ คาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ตอง
ไมต่ํากวา 0.45 จึงตองขจัดทิ้งอีก 14 ตัวแปร คงเหลือเพียง 17 ตัวแปร  ดังการวิเคราะห
องคประกอบรอบที่ 2 ซึ่งได 4 องคประกอบ ดังรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 10  ตัวแปรขององคประกอบที่ 1 “ทักษะการบริหารจากภายในสูการสมานฉันท” 
 

ท่ี ตัวแปร ขอความ นํ้าหนักองคประกอบ 
1 X56 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ .856 
2 X54 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา .794 
3 X55 เปนผูนําและสรางผูนํา .754 
4 X57 อํานวยความสะดวกในการพัฒนา และเชื่อมโยงความรูสึก 

ของกลุม  
.710 

5 X62 ทักษะในการจัดการการอยูรวมกันในสังคมที่มีหลาย 
วัฒนธรรม 

.621 

6 X85 เขาใจ ตอบสนอง และตระหนักในการมีอิทธิพลของบริบท
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และวัฒนธรรม 

.545 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

8.610 
45.314 

 
 จากตารางที่ 10 พบวา องคประกอบที่ 1 “ทักษะการบริหารจากภายในสูการ
สมานฉันท” ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .545 ถึง .856 มีคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 
เทากับ 8.610 และคิดเปนรอยละของความแปรปรวนรวมเทากับ 45.314 และองคประกอบนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานไดรอยละ 45.314 ซึ่งเม่ือเทียบคาความ
แปรปรวนขององคประกอบนี้กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปน
อันดับ 1 
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ตารางที่ 11 ตัวแปรขององคประกอบที่ 2  “ทักษะการบริหารแบบสมเหตุสมผล” 
 

ท่ี ตัวแปร ขอความ นํ้าหนักองคประกอบ 
1 X67 ทักษะในการตัดสินใจดวยการใชวิจารณญาณและเหตุผล .840 
2 X71 ทักษะในการจัดการความขัดแยง .763 
3 X69 ทักษะในการสื่อสาร .733 
4 X52 ทักษะปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร .607 
5 X13 มีจิตวิทยาขั้นสูงในการบริหาร .584 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

1.425 
7.502 

 
 จากตารางที่ 11 พบวา องคประกอบที่ 2 “ทักษะการบริหารแบบสมเหตุสมผล” ซึ่ง
บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 
.584 ถึง .840 มีคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 1.425 และคิด
เปนรอยละของความแปรปรวนรวมเทากับ 7.502 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนรวมมาตรฐานไดรอยละ 7.502 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนขององคประกอบนี้ 
กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว  องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2 
 
ตารางที่ 12 ตัวแปรขององคประกอบที่ 3  “การบริหารจัดการแบบรวมกายรวมใจ” 
 

ท่ี ตัวแปร ขอความ นํ้าหนักองคประกอบ 
1 X32 สนับสนุนการทํางานเปนทีม .827 
2 X34 มีเจตคติที่ดีตออาชีพ และการบริหาร .784 
3 X35 ปลูกฝงคานิยมโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง .579 
4 X14 มีจิตสํานึกในการเปนเจาของสถานศึกษา .504 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

1.342 
7.061 

 
 จากตารางที่ 12 พบวา องคประกอบที่ 3 “การบริหารจัดการแบบรวมกายรวม
ใจ” ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .504 ถึง .827 มีคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 1.342 
และคิดเปนรอยละของความแปรปรวนรวมเทากับ 7.061 และองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
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ความแปรปรวนรวมมาตรฐานไดรอยละ 7.061 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของ
องคประกอบนี้กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3 
ตารางที่ 13 ตัวแปรขององคประกอบที่ 4  “การบริหารการใชเทคโนโลยีแบบกาวหนา” 
 

ท่ี ตัวแปร ขอความ นํ้าหนักองคประกอบ 
1 X1 มีความสามารถและเปนผูนําดานการใชเทคโนโลยีในการ

บริหาร 
.803 

2 X87 มีความรูและความเขาใจในทฤษฎี รูปแบบ และหลักการ 
พัฒนาองคการ 

.501 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

1.012 
5.328 

 
 จากตารางที่ 13 พบวา องคประกอบที่ 4 “การบริหารการใชเทคโนโลยีแบบ
กาวหนา” ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 2 ตัวแปร (ยกเวนตามหลักการของไกเซอร 
สืบเนื่องจากวา ผูบริหารในปจจุบันจําเปนตองมีความรอบรูดานการใชเทคโนโลยี) มีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .501 ถึง .803 มีคาความแปรปรวนของ
องคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 1.012 และคิดเปนรอยละของความแปรปรวนรวมเทากับ 
5.328 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานไดรอยละ 5.328 ซึ่ง
เม่ือเทียบคาความแปรปรวนขององคประกอบนี้กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว  องคประกอบนี้มี
ความสําคัญเปนอันดับ 4 
 ผูวิจัยสามารถสรุปองคประกอบมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. ไดดังนี้ 
 องคประกอบที่ 1 ทักษะการบริหารจากภายในสูการสมานฉันท (มฐ.15) 
 องคประกอบที่ 2 ทักษะการบริหารแบบสมเหตุสมผล (มฐ.16) 
 องคประกอบที่ 3 การบริหารจัดการแบบรวมกายรวมใจ (มฐ.17) 
 องคประกอบที่ 4 การบริหารการใชเทคโนโลยีแบบกาวหนา (มฐ.18) 
 ดังแผนภูมิตอไปน้ี 
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แผนภูมิที่ 16  มาตรฐานผูบริหารของ สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. 

มาตรฐานผูบริหาร สมศ. (5 มาตรฐาน) 
 
มฐ.10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี 
         ความสามารถในการบริหารจัดการ 
มฐ.11 สถานศึกษามีการจัดองคกร  
         โครงสรางและการบริหารงานอยาง 
         เปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมาย   
         การศึกษา 
มฐ.12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ 
         การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน 
         สําคัญ 
มฐ.13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ 
         ผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียน 
         การสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
มฐ.14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและ 
         ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา 
         การศึกษา 
 

15 ตัวบงชี ้

การประกันคุณภาพ  
ดานมาตรฐานผูบริหารสถานศึกษา 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ 
ประเมินตนเองของผูบริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานผูบริหารที่เพิ่มเติม (4 มาตรฐาน) 
 

มฐ.15 ทักษะการบริหารจากภายในสูการ 
         สมานฉันท 
มฐ.16 ทักษะการบริหารแบบสมเหตุสมผล 
มฐ.17 การบริหารจัดการแบบรวมกาย 
         รวมใจ  
มฐ.18 การบริหารการใชเทคโนโลยีแบบ 
         กาวหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 ตัวบงชี้ 
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ตอนที่ 2  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 
 ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผูวิจัยไดมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตโดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ (1) สรุปมาตรฐาน
ผูบริหารของ สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. และตัวบงชี้ที่สําคัญๆ ในการเขียนโปรแกรม
ประยุกต และ (2) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต โดยเริ่มจากการเขียนแผนผัง (flowchart) ใน
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ลําดับการลื่นไหลของขอมูล และการจัดเก็บคะแนนในการ
คํานวณ จากนั้นผูวิจัยไดแสดงผลลัพธการใชโปรแกรมประยุกตของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 1. สรุปมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. และตัวบงชี้ที่
สําคัญๆ ในการเขียนโปรแกรมประยุกต โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนทุกตัวบงชี้ และทุก
มาตรฐาน ดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14  องคประกอบในการเขียนโปรแกรมประยุกตตามมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  
มฐ.10 ผูบริหารมี
ภาวะผูนําและมี
ความสามารถใน
การบริหาร
จัดการ 

10.1 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มี 
       ความมุงมั่น และอุทิศ 
       ตนในการทํางาน 

10.1.1 ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 
10.1.2 ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
 
 
10.1.3 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชนของ 
         ผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 
 
10.1.4 ผูบริหารอุทิศเวลาในการทํางาน 
 

10.1.1.1 ยึดหลัก และปฏิบัติตามกฎของศาสนา 
10.1.1.2 เปนแบบอยางที่ดีแกครู และนักเรียน 
10.1.2.1 มีความยุติธรรมในการบริหารปกครองครู และ 
            นักเรียน 
10.1.2.2 มีความโปรงใสในการบริหารจัดการ 
10.1.2.3 ยึดหลักเหตุผลในการบริหารจัดการ 
10.1.3.1 ใหความสําคัญของการอบรมแกนักเรียนให 
            ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคม 
10.1.3.2 ใหหลักการแกครูในการอบรมแกนักเรียนดวย 
            ความรัก ความเขาใจ และมุงสงเสริมใหนัก 
            เรียนมีพัฒนาการเชิงบวก 
10.1.4.1 ใสใจในความประพฤติของนักเรียน  
10.1.4.2 สอบถามนักเรียนตามหองเรียน 
10.1.4.3 ใสใจพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปญหา และ 
            ปรึกษาหารือกับครูเพื่อหาทางแกไข 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  

 10.2 ผูบริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัย 
       ทัศน 

10.2.1 ผูบริหารสามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษา 
          ของสถานศึกษาที่ควรจะเปนในอนาคต 3-5 ป ขางหนา 
          อยางชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น 
10.2.2 ผูบริหารริเริ่มแนวทางในการบริหารที่ทาทายกับการ 
         เปลี่ยนแปลงและความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา 
10.2.3 ผูบริหารริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง 
         ตอเนื่อง 
10.2.4 ผูบริหารมีวิธีการกระตุนใหทุกคนรวมกันพัฒนาคุณภาพ 
          การศึกษา 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 10.3 ผูบริหารมีความสามารถในการ 
       บริหารวิชาการและเปน 
       ผูนําทางวิชาการ 

10.3.1 ผูบริหารมีความรอบรูเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน  
         และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  
 
 
10.3.2 ผูบริหารใหความสําคัญกับบทบาทประธานในการแตงตั้ง 
         กรรมการและการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรของ 
         สถานศึกษา 
10.3.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียน 
         รูทองถิ่นของสถานศึกษา 
10.3.4 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการ 
         สอนอยางตอเนื่อง 

10.3.1.1 มีการอบรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
            และการวัดและประเมินผล 
10.3.1.2 เชิญวิทยากรมาใหความรูดานหลักสูตรสถาน 
            ศึกษา และการวัดและประเมินผล 
10.3.2.1 เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น 
10.3.2.2 ยอมรับฟงคําแนะนํา 
10.3.2.3 เคารพในสิทธิและหนาที่ของผูอื่น 
- 
 
- 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  

  10.3.5 ผูบริหารมีการสงเสริมและพัฒนาครูในการผลิต/ ใชสื่อ 
         อยางหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน 
10.3.6 ผูบริหารมีความเปนผูนําในการพัฒนาวิชาการของ 
         โรงเรียน/ กลุมโรงเรียน/ ชุมชน 
 
 
10.3.7 ผูบริหารมีการสนับสนุนการพัฒนาและประเมินครูใหเปน 
         วิชาชีพชั้นสูงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
10.3.8 ผูบริหารมีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 
 
 
 

 

- 
 
10.3.6.1 สงบุคลากรเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการแนว 
            ทางการจัดหลักสูตรของอําเภอ จังหวัด และ 
            กระทรวงศึกษาธิการ 
10.3.6.2 พาครูไปดูงานในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
- 
 
10.3.8.1 หาความรูและวิทยาการใหมๆ มาพัฒนา 
            โรงเรียน 
10.3.8.2 เขารวมประชุมระดับกลุมโรงเรียน ประชุม 
            ระดับจังหวัด  
10.3.8.3 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

  10.3.9 ผูบริหารมีการวางระบบและกลไกที่ดีในการประกันคุณ 
         ภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมมือกับชุมชนและไดรับ 
          การสนับสนุนจากตนสังกัด 

-  

 10.4 ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิ- 
       ภาพและผูเกี่ยวของ 
       พึงพอใจในการบริหาร 

10.4.1 การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย/ 
         มาตรฐานที่กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 75 ของแผน 
10.4.2 ผูบริหารนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง 
         การบริหารอยางตอเนื่อง 
10.4.3 ผูเกี่ยวของไมนอยกวารอยละ 75 พึงพอใจในผลงานของ 
         สถานศึกษา 

- 
 
- 
 
- 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  

มฐ.11 
สถานศึกษามี
การจัดองคกร 
โครงสรางและ
การบริหารงาน
อยางเปนระบบ
ครบวงจรให
บรรลุเปาหมาย
การศึกษา 

11.1 สถานศึกษามีการจัดองคกร  
       โครงสรางการบริหาร และระบบ 
       การบริหารที่มีความคลองตัวสูง  
       ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

11.1.1 สถานศึกษามีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการ 
         บริหารเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งมีคําสั่งมอบหมาย 
         งานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
11.1.2 สถานศึกษามีการวางระบบระเบียบรองรับการบริหารที่มี 
         ความคลองตัวสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
11.1.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดําเนิน 
         การอยางเปนระบบ 
11.1.4 สถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ 
11.1.5 สถานศึกษามีระบบการบริหารงบประมาณ ทรัพยสินและ 
         รายไดที่มีคุณภาพ 
11.1.6 สถานศึกษามีระบบการบริหารงานทั่วไปที่มีคุณภาพ 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 

 11.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิง 
       กลยุทธ 

11.2.1 สถานศึกษามีแผนกลยุทธ มีตัวบงชี้ความสําเร็จ มีแผน 
         ปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับอุดมการณและหลัก 
         การการจัดการศึกษาของชาติ 
11.2.2 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผน 
11.2.3 สถานศึกษามีระบบขอมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารที่ 
         ถูกตอง และครบถวน ทันตอการใชงาน 
11.2.4 สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม และประเมินผล  
         เปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผนอยางตอเนื่อง 
11.2.5 สถานศึกษามีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชใน 
         การตัดสินใจและปรับปรุงงาน 

- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  

 11.3 สถานศึกษามีการบริหารโดยใช 
       หลักการมีสวนรวม และมีการตรวจ 
       สอบถวงดุล 

11.3.1 ผูบริหาร ครู ชุมชน นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา 
         รวมกันทํางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
11.3.2 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา และการไดมา 
         ซึ่งคณะกรรมการเปนไปตามเจตนารมณของพระราช 
         บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และกฎ 
         กระทรวงฯ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
11.3.3 คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมอยางสม่ําเสมอ 
         อยางนอยสองเดือนตอครั้ง และนําผลการประชุมไป 
         ปฏิบัติ 
11.3.4 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการกําหนด 
         ทิศทางและการบริหารโรงเรียน 
11.3.5 สถานศึกษามีระบบและกลไกตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
         แผน และการใชทรัพยากรของโรงเรียน 
11.3.6 สถานศึกษามีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและ 
         โปรงใส 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

  11.3.7 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน 
         การประเมินตนเองที่สอดคลองกับแผนพัฒนาสถาน 
         ศึกษาและมีการรายงานตอตนสังกัดและเผยแพรตอ 
         สาธารณะ 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  

 11.4 สถานศึกษามีระบบและดําเนินการ 
       ประกันคุณภาพภายในเปนไปตาม 
       กฎกระทรวง 

11.4.1 สถานศึกษามีระบบ กลไก และมีการพัฒนาคุณภาพ 
          สถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
11.4.2 สถานศึกษามีระบบ กลไก และมีการตรวจติดตาม 
         คุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
11.4.3 สถานศึกษาไดรับการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
         ตามกฎกระทรวง และเผยแพรผลประเมินอยางกวาง 
         ขวาง 
11.4.4 สถานศึกษานําผลตรวจติดตามและการประเมินภายใน 
         และภายนอกไปปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
         อยางตอเนื่อง 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

มฐ.12 
สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรม
และการเรียนการ
สอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

12.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพ 
       แวดลอมและการบริการที่สงเสริม 
       ใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม 
       ศักยภาพ 

12.1.1 สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคาร 
         สถานที่เหมาะสม 
12.1.2 สถานศึกษามีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความ 
         ปลอดภัยของผูเรียน 
12.1.3 สถานศึกษามีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูป 
         แบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมี 
         สวนรวม 
12.1.4 สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นที่ 
         สีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอและอยูใน 
         สภาพใชการไดดี 
12.1.5 สถานศึกษามีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก 
         สถานที่ 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  

 12.2 สถานศึกษามีการจัดกระบวน 
       การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

12.2.1 สถานศึกษามีการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม 
         กับผูเรียน 
12.2.2 สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียน 
         เลือกเรียนตามความสนใจ 
12.2.3 สถานศึกษามีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัด 
         การเรียนรู และสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 
12.2.4 สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล  
         และการสงตอขอมูลของผูเรียน 
12.2.5 สถานศึกษามีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนํา 
         ผลไปปรับปรุงการสอนอยูเสมอ 
12.2.6 สถานศึกษามีการนําแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา 
         ทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 12.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม 
       สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลาก 
       หลาย 

12.3.1 สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ 
         ผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง 
12.3.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนอง 
         ความสามารถทางวิชาการและความคิดสรางสรรคของผู 
         เรียน 
12.3.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนอง 
         ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผูเรียนใหเต็ม 
         ตามศักยภาพ 
 

- 
 
- 
 
 
- 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  

  12.3.4 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 
12.3.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/ 
         นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ 
12.3.6 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมและสรางสรรค  
         วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
12.3.7 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปน 
         ประชาธิปไตย 

- 
- 
 
- 
 
- 

 

มฐ.13 
สถานศึกษามี
หลักสูตร ที่ 
เหมาะสมกับ
ผูเรียนและ
ทองถิ่น มีสื่อ 
การเรียน 
การสอนที่เอื้อตอ
การเรียนรู 

13.1 มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระ 
       การเรียนรูระดับสากล ระดับชาติ  
       และระดับทองถิ่นที่เหมาะสม  
       สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 
       และความตองการของผูเรียนและ 
       ทองถิ่น 

13.1.1 สถานศึกษามีสาระการเรียนรูที่บูรณาการการเรียนรู 
         ระดับสากล ระดับชาติ และระดับทองถิ่นอยางเหมาะสม 
13.1.2 สถานศึกษามีสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับทองถิ่นที่ 
         เปนมาตรฐาน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง  
         ครอบคลุมกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม  
13.1.3 สถานศึกษามีการนําสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับทอง 
         ถิ่นไปใชอยางเปนระบบ และมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ 
         ถูกตอง 
13.1.4 สถานศึกษามีการประเมินผลการใชหลักสูตร โดยการมี 
         สวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
13.1.5 สถานศึกษามีการปรับปรุงสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับ 
         ทองถิ่นใหทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสถาน 
         ศึกษาอยางตอเนื่อง 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  

 13.2 สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอน 
      ที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 

13.2.1 สถานศึกษามีสื่อธรรมชาติ ที่เหมาะสมและเอื้อตอ 
         การเรียนรู 
13.2.2 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสม 
         และเอื้อตอการเรียนรู 
13.2.3 สถานศึกษามีสื่อภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมและเอื้อตอ 
         การเรียนรู 

- 
 
- 
 
- 
 

 

มฐ.14 
สถานศึกษา
สงเสริม
ความสัมพันธ
และความรวมมือ
กับชุมชนใน 
การพัฒนา 

14.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกใน 
       การสงเสริมความสัมพันธ และ 
       ความรวมมือกับชุมชนใน 
       การพัฒนาการเรียน 

14.1.1 สถานศึกษามีผูรับผิดชอบหรือจัดหนวยงานรับผิดชอบ 
         ในการสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน 
         ในการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 
14.1.2 สถานศึกษามีการจัดแผนงานเพื่อสงเสริมความสัมพันธ  
         และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
14.1.3 สถานศึกษามีระเบียบรองรับการสงเสริมความสัมพันธ  
         และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

- 
 
 
- 
 
- 

 

การศึกษา  14.1.4 สถานศึกษามีการประเมินระบบและกลไกในการสงเสริม 
         ความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการ 
         พัฒนาการศึกษา 
14.1.5 สถานศึกษามีการนําผลประเมินมาใชตัดสินใจและปรับ 
         ปรุงระบบและกลไกในการสรางความสัมพันธ และความ 
         รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

- 
 
 
- 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  

 14.2 สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริม 
       ความสัมพันธและความรวมมือกับ 
       ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

14.2.1 สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสรางความ 
         เขาใจใหบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็น 
         ความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน 
14.2.2 สถานศึกษามีกิจกรรมการใหบริการชุมชนอยาง 
         เหมาะสม 
14.2.3 สถานศึกษามีการรวมกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
14.2.4 สถานศึกษาใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
14.2.5 สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการประสานงานกับ 
         หนวยงานอื่นๆ ในชุมชน 
14.2.6 สถานศึกษามีการสรางเครือขายความสัมพันธกับชุมชน 

- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

 

 
 จากตารางที่ 14 แสดงองคประกอบในการเขียนโปรแกรมประยุกตตามมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. ซึ่งประกอบดวย 5 มาตรฐาน และ 15 ตัว
บงชี้ ไดแก มฐ.10-14 และตัวบงชี้ 10.1-14.2 พรอมกับเกณฑในการวัดที่แสดงถึงพฤติกรรมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ตองการวัด สําหรับการจัดเก็บ
ขอมูลในการประมวลผลตอไป โดยกําหนดใหทุกขอมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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ตารางที่ 15  องคประกอบในการเขียนโปรแกรมประยุกตตามมาตรฐานผูบริหารที่เพิ่มเติมจาก สมศ. 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  
มฐ.15 ผูบริหารมี
ทักษะการบริหาร 
จากภายในสูการ
สมานฉันท 

15.1 ผูบริหารสรางโอกาสในการพัฒนา 
       ไดทุกสถานการณ 

15.1.1 ผูบริหารมีความตื่นตัว และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงใน 
          ปจจุบัน 
15.1.2 ผูบริหารสามารถปรับงานใหทันสมัยอยูเสมอ 
15.1.3 ผูบริหารสามารถจัดการกับงานที่เขามาไดทุกเมื่อ 

-  

 15.2 ผูบริหารแสวงหาและใชขอมูลขาว 
       สารในการพัฒนา 

15.2.1 ผูบริหารศึกษาคนควา และแสวงหาขอมูลขาวสารดวยตัว 
          เองอยูตลอดเวลา 
15.2.2 ผูบริหารรูจักคัดเลือก และใชขอมูลขาวสารในการ 
         พัฒนาการบริหารงาน 

-  

 15.3 ผูบริหารเปนผูนําและสรางผูนํา 15.3.1 ผูบริหารสรางวัฒนธรรม ดวยการพูดนํา และปฏิบัตินํา  
          เพื่อเปนตนแบบใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม 
15.3.2 ผูบริหารใหรางวัลแกผูที่ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย 
15.3.3 ผูบริหารสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเองได  
         โดยการคิดเอง ตัดสินใจเอง และปฎิบัติงานเองไดอยาง 
         ตอเนื่อง 

-  

 15.4 ผูบริหารอํานวยความสะดวกในการ 
       พัฒนา และเชื่อมโยงความรูสึกของ 
       กลุม  

15.4.1 ผูบริหารสรางความเปนเจาของรวมกันในกลุม 
15.4.2 ผูบริหารกําหนดเปาหมายรวมกันในกลุม 
15.4.3 ผูบริหารตระหนัก และจัดหาแหลงทรัพยากรในการ 
          ปฏิบัติงาน 

-  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 180

ตารางที่ 15 (ตอ) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  

 15.5 ผูบริหารมีทักษะในการจัดการการ 
       อยูรวมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรม 
       ที่หลากหลาย 

15.5.1 ผูบริหารมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
          ตางๆ ในสังคม 
15.5.2 ผูบริหารใหการยอมรับซึ่งกันและกันตามกระแสสังคมที่มี 
         วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
15.5.3 ผูบริหารรูจักประนีประนอม และผอนหนักผอนเบาใน 
         สังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

-  

 15.6 ผูบริหารเขาใจ ตอบสนอง และ 
       ตระหนักในการมีอิทธิพลของ 
       บริบททางการเมือง สังคม  
       เศรษฐกิจ กฎหมาย และวัฒนธรรม 

15.6.1 ผูบริหารทราบกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา และการ 
          บริหารจัดการ 
15.6.2 ผูบริหารเขาใจระบบและกระบวนการทางการเมือง สังคม  
          เศรษฐกิจ กฎหมาย และวัฒนธรรม 
15.6.3 ผูบริหารทราบผลกระทบของโลกาภิวัตนและพลังอํานาจ 
          ใหมที่สงผลตอการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และ 
          วัฒนธรรม 

-  

มฐ.16 ผูบริหารมี
ทักษะการบริหาร 
แบบสมเหตุ 
สมผล 

16.1 ผูบริหารมีทักษะในการตัดสินใจ 
       ดวยการใชวิจารณญาณและเหตุผล 

16.1.1 ผูบริหารกําหนดเปาหมายที่ตองการใหชัดเจน 
16.1.2 ผูบริหารรูทางเลือก และผลของแตละทางเลือกโดย 
          ละเอียด 
16.1.3 ผูบริหารทราบผลของการตัดสินใจเลือกครั้งสุดทาย ที่จะ 
         ใหประโยชนสูงสุดและคุมคาดวยการใชวิจารณญาณ และ 
         เหตุผล 

-  

 16.2 ผูบริหารมีทักษะในการจัดการ 
       ความขัดแยง 

16.2.1 ผูบริหารยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 
16.2.2 ผูบริหารสรางแนวทางในการแกไขความขัดแยง 
16.2.3 ผูบริหารไตรตรอง คิด และตัดสินใจทางเลือกตางๆ ใน 
         การแกไขความขัดแยง 

-  
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  

 16.3 ผูบริหารมีทักษะในการสื่อสาร 16.3.1 ผูบริหารมีความสามารถในการพูด และการเขียนใน 
         โอกาสตางๆ ไดอยางเหมาะสม ถูกตองตามกาละเทศะ 
16.3.2 ผูบริหารมีการสื่อสารที่ดีกับทุกคน และในทุกโอกาส 
16.3.3 ผูบริหารทราบวิธีการบริหารการสื่อสารไดอยางมี 
          ประสิทธิผล 

-  

 16.4 ผูบริหารมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
       ขององคกรโดยเนนผลถาวร 

16.4.1 ผูบริหารมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานจนบรรลุ 
         ผลสําเร็จ 
16.4.2 ผูบริหารชื่นชมความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
16.4.3 ผูบริหารทราบคุณคาในการพัฒนางาน และรักษาผลให 
          คงอยูตลอดเวลา 

-  

 16.5 ผูบริหารมีจิตวิทยาขั้นสูงในการ 
       บริหารงาน 

16.5.1 ผูบริหารรู และเขาใจความเปนมนุษย บุคลิกภาพ  
          และคุณลักษณะตางๆ ของผูรวมงาน 
16.5.2 ผูบริหารแสดงอารมณคงเสนคงวาในการบริหารงาน 
16.5.3 ผูบริหารสามารถปรับตนใหเขากับทุกคนไดเปนอยางดี 

-  

มฐ.17 ผูบริหารมี 
การบริหาร
จัดการ 
แบบรวมกาย 
รวมใจ 

17.1 ผูบริหารสนับสนุนการทํางานเปน 
       ทีม 

17.1.1 ผูบริหารสรางบรรยากาศของความไวเนื้อเชื่อใจ ความ 
          เปนมิตร ความเคารพ และความยําเกรงซึ่งกันและกัน 
17.1.2 ผูบริหารใหรางวัลแกกลุมที่มีความรวมมือกันทํางานเปน 
          ทีม 
17.1.3 ผูบริหารกระตุนการรวมพลังในการทํางานรวมกันเปน 
          ทีม 

-  

 17.2 ผูบริหารมีเจตคติที่ดีตออาชีพ และ 
       การบริหารงาน 

17.2.1 ผูบริหารตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจ 
17.2.2 ผูบริหารบริหารงานอยางเหมาะสม โดยใชเวลาใหสมกับ 
          คาตอบแทน และดวยความรับผิดชอบ 
17.2.3 ผูบริหารมีความภาคภูมิใจ และมีความสุขในการทํางาน 

-  
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  

 17.3 ผูบริหารปลูกฝงคานิยมโดยใชหลัก 
       เศรษฐกิจพอเพียง 

17.3.1 ผูบริหารใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัด และ 
         พอประมาณ 
17.3.2 ผูบริหารมีการจัดแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการโดยใช 
         หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
17.3.3 ผูบริหารปลูกฝงคานิยม และเปนผูนําโดยใชหลัก 
          เศรษฐกิจพอเพียง 

-  

 17.4 ผูบริหารมีจิตสํานึกในการเปนเจา 
       ของสถานศึกษา 

17.4.1 ผูบริหารดูแลเอาใจใสสถานศึกษาใหมีความสะอาด และ 
         ความเรียบรอยอยูตลอดเวลา 
17.4.2 ผูบริหารมุงพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนาอยาง 
         ตอเนื่อง 
17.4.3 ผูบริหารรักษาผลประโยชนของสถานศึกษาใหคงอยูใน 
         ความเรียบรอย ความถูกตอง ความโปรงใส และความ 
         ยุติธรรม 

-  

มฐ.18 ผูบริหารมี
การบริหารการ
ใชเทคโนโลยี 
แบบกาวหนา 

18.1 ผูบริหารมีความรู ความสามารถ 
       และเปนผูนําดานการใชเทคโนโลยี 
       ในการบริหาร 

18.1.1 ผูบริหารมีความรู และความสามารถดานการใช 
          เทคโนโลยี 
18.1.2 ผูบริหารใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการไดอยาง 
          เหมาะสม 
18.1.3 ผูบริหารประชาสัมพันธ และเผยแพรการใชเทคโนโลยี 
         ในการบริหารงานของสถานศึกษา 

-  
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการวัด/ พฤติกรรม พฤติกรรมเชิงคุณภาพ  

  18.2 ผูบริหารมีความรูและความเขาใจ 
       ในทฤษฎี รูปแบบ และหลักการ 
       การพัฒนาองคการ 

18.2.1 ผูบริหารปรับปรุงการทํางานในองคการใหมีประสิทธิผล 
         อยางตอเนื่อง 
18.2.2 ผูบริหารเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานอยางมีแบบแผนทั่ว 
         ทั้งองคการโดยเริ่มจากฝายบริหารระดับสูง ตลอดจน 
         ผูปฏิบัติระดับลางสุด 
18.2.3 ผูบริหารบํารุงรักษาวิธีการใหมๆ ใหคงอยูตลอดไป 

-  

 
 จากตารางที่ 15 แสดงองคประกอบในการเขียนโปรแกรมประยุกตตามมาตรฐานผูบริหารที่เพิ่มเติมจาก สมศ. ซึ่งประกอบดวย 4 มาตรฐาน 
และ 17 ตัวบงชี้ ไดแก มฐ.15-18 และตัวบงชี้ 15.1-18.2 พรอมกับเกณฑในการวัดที่แสดงถึงพฤติกรรมเชิงปริมาณที่ตองการวัด สําหรับการจัดเก็บขอมูล
ในการประมวลผล โดยกําหนดใหทุกขอมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนเชนเดียวกัน 
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 2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต  
   ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต ผูวิจัยไดนําองคประกอบมาตรฐานผูบริหารทั้งในสวนของ สมศ. และที่เพิ่มเติมจาก สมศ. มาเปน
ตัวกําหนดในเขียนโปรแกรมประยุกต โดยมีลําดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต ดังนี้ 
   2.1 การเขียนแผนผัง (flowchart) ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต ลําดับการลื่นไหลของขอมูล และการจัดเก็บคะแนนในการคํานวณ เริ่ม
จากการกรอกชื่อผูบริหาร รหัสผาน สังกัด ฯลฯ ตามขอมูลที่ตองการ เพื่อเครื่องคอมพิวเตอรจะไดประมวลหาขอมูล หรือจัดเก็บขอมูลไดอยางถูกตอง ดัง
แผนภูมิที่ 17  จากนั้น ผูบริหารจะประเมินตนเองจากรายการที่กําหนดไวในการประเมิน ซึ่งไดแกมาตรฐานผูบริหารและตัวบงชี้จนเสร็จทุกขั้นตอน 
เครื่องคอมพิวเตอรจึงทําการประมวลผล และสรุปรายงานผลใหแกผูบริหาร ดังแผนภูมิที่ 18  

 
 
 

Account 
Password           รายงานการประเมิน 
ขอมูลการประเมิน     

 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 17   แผนผังการเขียนโปรแกรมประยุกต 
 

 
ผูบริหาร 

0 
ระบบการประเมินตนเอง
ของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

 
ผูบริหาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 185

   Account 
   Password 
         ขอมูลการประเมิน    ขอมูลรายการประเมิน 
                
 
 
       ขอมูลผูบริหาร                    รายการ
การประเมิน 
 
 
            

 
      ผลสรุปการประเมิน 

 
ขอมูลการประเมิน 

 
       รายงานสรุปผลการประเมิน 

 
แผนภูมิที่ 18   การลื่นไหลของขอมูล (Data Flow) 

ผูบริหาร 
1.0 

ประเมิน 
D2   รายการ

2.0 
บันทึกการ
ประเมิน 

ผูบริหาร D1   แฟมขอมูลผูบริหาร 

3.0 
ตรวจสอบ, 
คํานวณการ

D3 แฟมรายการ

4.0 
สรางการจัดการ

รายงาน 
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   2.2 ผลลัพธการใชโปรแกรมประยุกตของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลังจากที่ผูบริหารไดประเมินตนเองตามลําดับขั้นตอนในการใชโปรแกรมประยุกตแลว พบวา 
ผลลัพธจากประเมินตนเองของผูบริหารมีอยู 2 สวน คือ สวนที่ 1 ประกอบดวย 5 มาตรฐาน
ของ สมศ. ไดแก มฐ.10-14 และสวนที่ 2 ประกอบดวย 4 มาตรฐานที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. 
ไดแก มฐ.15-18 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
      2.2.1 ผลลัพธสวนที่ 1 ประกอบดวย 5 มาตรฐานของ สมศ. ไดแก มฐ.10-
14 ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 5 รายงานผลการประเมิน มฐ.10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถใน 
 การบริหารจัดการ 
 
 จากภาพที่ 5 ผลการประเมินตนเองของผูบริหารใน มฐ.10 ผูบริหารมีภาวะผูนํา
และมีความสามารถในการบริหารจัดการ พบวา ไดคะแนนรอยละ 75.17 แสดงวาผานเกณฑ
การประเมินในระดับดี 
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ภาพที่ 6 รายงานผลการประเมิน มฐ.11 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง  
 และการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
 
 จากภาพที่ 6 ผลการประเมินตนเองของผูบริหารใน มฐ.11 สถานศึกษามีการจัด
องคกร โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
พบวา ไดคะแนนรอยละ 71.88 แสดงวาไมผานเกณฑการประเมิน อยูในระดับพอใช 
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ภาพที่ 7 รายงานผลการประเมิน มฐ.12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม และการเรียน 
 การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 จากภาพที่ 7 ผลการประเมินตนเองของผูบริหารใน มฐ.12 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรม และการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา ไดคะแนนรอยละ 75.36 
แสดงวาผานเกณฑการประเมินในระดับดี 
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ภาพที่ 8 รายงานผลการประเมิน มฐ.13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและ 
 ทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 
 จากภาพที่ 8 ผลการประเมินตนเองของผูบริหารใน มฐ.13 สถานศึกษามีหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู พบวา ไดคะแนน
รอยละ 70.83 แสดงวาไมผานเกณฑการประเมิน อยูในระดับพอใช 
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ภาพที่ 9 รายงานผลการประเมิน มฐ.14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ 
 กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 
 จากภาพที่ 9 ผลการประเมินตนเองของผูบริหารใน มฐ.14 สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา พบวา ไดคะแนนรอยละ 
72.92 แสดงวาไมผานเกณฑการประเมิน อยูในระดับพอใช 
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    2.2.2 ผลลัพธในสวนที่ 2 ประกอบดวย 4 มาตรฐานที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. 
ไดแก มฐ.15-18 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 10 รายงานผลการประเมิน มฐ.15 ทักษะการบริหารจากภายในสูการสมานฉันท 
 
 จากภาพที่ 10 ผลการประเมินตนเองของผูบริหารใน มฐ.15 ทักษะการบริหารจาก
ภายในสูการสมานฉันท พบวา ไดคะแนนรอยละ 66.67 แสดงวาไมผานเกณฑการประเมิน 
อยูในระดับพอใช 
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ภาพที่ 11 รายงานผลการประเมิน มฐ.16 ทักษะการบริหารแบบสมเหตุสมผล 
 
 จากภาพที่ 11 ผลการประเมินตนเองของผูบริหารใน มฐ.16 ทักษะการบริหาร
แบบสมเหตุสมผล พบวา ไดคะแนนรอยละ 75.00 แสดงวาผานเกณฑการประเมินในระดับดี 
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ภาพที่ 12 รายงานผลการประเมิน มฐ.17 การบริหารจัดการแบบรวมกายรวมใจ 
 
 จากภาพที่ 12 ผลการประเมินตนเองของผูบริหารใน มฐ.17 การบริหารจัดการ
แบบรวมกายรวมใจ พบวา ไดคะแนนรอยละ 79.17 แสดงวาผานเกณฑการประเมินในระดับดี
มาก 
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ภาพที่ 13 รายงานผลการประเมิน มฐ.18 การบริหารจัดการใชเทคโนโลยีแบบกาวหนา 
 
 จากภาพที่ 13 ผลการประเมินตนเองของผูบริหารใน มฐ.18 การบริหารจัดการใช
เทคโนโลยีแบบกาวหนา พบวา ไดคะแนนรอยละ 87.50 แสดงวาผานเกณฑการประเมินใน
ระดับดีมาก 
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ภาพที่ 14 รายงานผลการประเมินตนเองของผูบริหารในภาพรวม 
 
 จากภาพที่ 14 ผลการประเมินตนเองของผูบริหารในภาพรวม พบวา ไดคะแนน
รอยละ 72.42 แสดงวาไมผานเกณฑการประเมิน อยูในระดับพอใช  เม่ือพิจารณาในสวนที่ 1 
ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานของ สมศ. จํานวน 5 มาตรฐาน ไดคะแนนรอยละ 72.91 แสดงวาไม
ผานเกณฑการประเมิน อยูในระดับพอใช และในสวนที่ 2 ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานที่เพ่ิมเติม
จาก สมศ. จํานวน 4 มาตรฐาน ไดคะแนนรอยละ 71.93 แสดงวาไมผานเกณฑการประเมิน 
อยูในระดับพอใช 
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ภาพที่ 15 กราฟแทงรายงานผลการประเมินตนเองของผูบริหารรายมาตรฐาน 
 
 จากภาพที่ 15 กราฟแทงรายงานผลการประเมินตนเองของผูบริหารรายมาตรฐาน 
พบวา มาตรฐานที่ 18 ไดคะแนนรอยละ 79.17 ผานเกณฑในระดับดีมาก ในมาตรฐานที่ 10, 
12 และ 17 ไดคะแนนมากกวารอยละ 75.00 ขึ้นไปแสดงวาผานเกณฑการประเมินในระดับดี 
สวนมาตรฐานอื่นๆ ไมผานเกณฑ และอยูในระดับพอใช  
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ภาพที่ 16 กราฟแทงเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของผูบริหารรายมาตรฐาน 
 
 จากภาพที่ 16 กราฟแทงเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของผูบริหารราย
มาตรฐาน พบวา การพัฒนาตนเองของผูบริหารทุกมาตรฐานสูงกวาครั้งกอน และอยูในระดับ
ดีมาก 
 
ตอนที่ 3 การประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 การประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูวิจัยไดแบงขอมูลเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของ
ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณการทํางาน และสวนที่ 2 เปนการประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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 1. ขอมูลทั่วไปของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณการทํางาน ซึ่งผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 
379 คน ไดขอมูลกลับมา 267 คน คิดเปนรอยละ 70.45   
 
ตารางที่ 16 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
1. เพศ    
            ชาย 
            หญิง 

 
188 
79 

 
70.41 
29.59 

2. อายุ    
            31-40 ป 
            41-50 ป 
            51 ปขึ้นไป 

 
28 
126 
113 

 
10.49 
47.19 
42.32 

3. ระดับการศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 
            ปริญญาตรี 
            ปริญญาโท 
            ปริญญาเอก 

 
3 

132 
130 
2 

 
1.12 
49.44 
48.69 
0.75 

4. ประสบการณการทํางาน   
             1-5 ป 
             6-10 ป 
             11-20 ป 
             20 ปขึ้นไป 

 
40 
47 
94 
86 

 
14.98 
17.60 
35.21 
32.21 

รวม 267 100.00 
 
 จากตารางที่ 16 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศ
ชายจํานวน 188 คนคิดเปนรอยละ 70.41 มีอายุ 41-50 ปมากที่สุดจํานวน 126 คน คิดเปน
รอยละ 47.19 รองลงมามีอายุมากกวา 51 ปขึ้นไป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 42.32 
ดานการศึกษานั้นสวนใหญจบปริญญาตรี จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 49.44 รองลงมา
ระดับปริญญาโท จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 48.69 และมีประสบการณการทํางาน
ระหวาง 11-20 ปมากที่สุดจํานวน 94 คนคิดเปนรอยละ 35.21 รองลงมาคือ 20 ปขึ้นไป
จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 32.21 
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ตารางที่ 17  การประเมินผลมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. ในการใชโปรแกรมประยุกต 
 

รายการที่ประเมิน X  S.D. คาระดับ อันดับท่ี 
มฐ.10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความ 
         สามารถในการบริหารจัดการ 

3.54 .406 มากที่สุด 2 

มฐ.11 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครง 
         สรางและการบริหารงานอยางเปน 
         ระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมาย 
         การศึกษา 

3.55 .421 มากที่สุด 1 

มฐ.12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ 
         การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน 
         เปนสําคัญ 

3.51 .492 มากที่สุด 3 

มฐ.13 สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะ 
         สมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการ 
         เรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 

3.29 .628 มาก 5 

มฐ.14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ 
         และความรวมมือกับชุมชนในการ 
         พัฒนาการศึกษา 

3.44 .584 มาก 4 

รวม 3.47 .441 มาก - 
 
 จากตารางที่ 17 เปนการประเมินผลมาตรฐานผูบริหารของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) ในการใชโปรแกรมประยุกต
นั้น ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.47, S.D. = .441)  สวนในรายมาตรฐานนั้นอยูใน
ระดับมากที่สุด 3 ดาน คือมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางและการ
บริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา ( X  = 3.55, S.D. = .421) 
เปนอันดับแรก รองลงมาคือมาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ ( X  = 3.54, S.D. = .406) และมาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ( X  = 3.51, S.D. = .492) ตามลําดับ สวนที่
เหลืออยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 18 การประเมินผลความพึงพอใจมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. ในการใช 
  โปรแกรมประยุกต 
 

รายการที่ประเมิน X  S.D. คาระดับ อันดับท่ี 
1. ขอคําถามมีความชัดเจน ถามตรงไป 
    ตรงมา และไมกํากวม 

3.48 .596 มาก 3 

2. การใชภาษาสละสลวย ราบรื่น  
    อานแลวไมสะดุด 

3.49 .523 มาก 2 

3. รูปแบบที่ใชในการแสดงตัวอักษร  
   ลําดับขั้นตอนการออกแบบ และ 
   ขั้นตอนในการสอบถาม 

3.39 .629 มาก 4 

4. ตัวอักษรที่ใช อานงาย สะดวก และ   
   ไมระคายตา 

3.50 .558 มากที่สุด 1 

5. ระยะเวลาที่ใชในการใชโปรแกรม 
    ประยุกตเพ่ือตอบขอคําถาม 

3.28 .732 มาก 6 

6. ผลที่ไดรับจากการใชโปรแกรม 
    ประยุกตในการพัฒนาตนเอง 

3.29 .718 มาก 5 

7. ความสุขที่ไดรับ ความเพลิดเพลิน  
   และความสนุกสนานในการใช 
   โปรแกรมประยุกต 

3.21 .797 มาก 7 

รวม 3.38 .519 มาก - 
 
 จากตารางที่ 18 การประเมินผลความพึงพอใจมาตรฐานผูบริหารของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) ในการใชโปรแกรม
ประยุกตนั้น ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.38, S.D. = .519)  สวนในรายขอน้ันอยูใน
ระดับมากทุกขอ ยกเวน ขอที่ 4 ตัวอักษรที่ใช อานงายสะดวก และไมระคายตา อยูในระดับ
มากที่สุดเพียงขอเดียว ( X  = 3.50, S.D. = .558) รองลงมาคือขอที่ 2 การใชภาษาสละสลวย 
ราบรื่น อานแลวไมสะดุด ( X  = 3.49, S.D. = .523) และขอที่ 1 ขอคําถามมีความชัดเจน 
ถามตรงไปตรงมา ไมกํากวม ( X  = 3.48, S.D. = .596) ตามลําดับ สวนขอ 7 ความสุขที่
ไดรับ ความเพลิดเพลิน และความสนุกสนานในการใชโปรแกรมประยุกต อยูในระดับมากและ
เปนอันดับสุดทาย ( X  = 3.21, S.D. = .797)   
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ตารางที่ 19  การประเมินผลมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. ในการใช 
   โปรแกรมประยุกต 
 

รายการที่ประเมิน X  S.D. คาระดับ อันดับท่ี 
มฐ.15 ผูบริหารมีทักษะการบริหารจาก 
         ภายในสูการสมานฉันท 

3.49 .475 มาก 2 

มฐ.16 ผูบริหารมีทักษะการบริหารแบบ 
         สมเหตุสมผล 

3.40 .578 มาก 3 

มฐ.17 ผูบริหารมีการบริหารจัดการ 
         แบบรวมกายรวมใจ 

3.62 .477 มากที่สุด 1 

มฐ.18 ผูบริหารมีการบริหารการใช 
         เทคโนโลยีแบบกาวหนา 

3.38 .575 มาก 4 

รวม 3.47 .472 มาก - 
 
 จากตารางที่ 19 เปนการประเมินผลมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) ในการใชโปรแกรม
ประยุกตนั้น ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.47, S.D. = .472)  สวนในรายมาตรฐานนั้น
อยูในระดับมากทุกดาน ยกเวนมาตรฐานที่ 17 ผูบริหารมีการบริหารจัดการแบบรวมกายรวม
ใจอยูในระดับมากที่สุดเพียงดานเดียว ( X  = 3.62, S.D. = .477) รองลงมาคือมาตรฐานที่ 15 
ผูบริหารมีทักษะการบริหารจากภายในสูการสมานฉันท ( X  = 3.49, S.D. = .475) และ
มาตรฐานที่ 16 ผูบริหารมีทักษะการบริหารแบบสมเหตุสมผล ( X  = 3.40, S.D. = .578)  
ตามลําดับ  สวนมาตรฐานที่ 18 ผูบริหารมีการบริหารการใชเทคโนโลยีแบบกาวหนา ( X  = 
3.38, S.D. = .575) เปนอันดับสุดทาย 
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ตารางที่ 20 การประเมินผลความพึงพอใจมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ.  
  ในการใชโปรแกรมประยุกต 
 

รายการที่ประเมิน X  S.D. คาระดับ อันดับท่ี 
1. ขอคําถามมีความชัดเจน ถามตรงไป 
   ตรงมา และไมกํากวม 

3.43 .618 มาก 4 

2. การใชภาษาสละสลวย ราบรื่น  
   อานแลวไมสะดุด 

3.45 .556 มาก 3 

3. รูปแบบที่ใชในการแสดงตัวอักษร  
   ลําดับขั้นตอนการออกแบบ และ 
   ขั้นตอนในการสอบถาม 

3.46 .632 มาก 2 

4. ตัวอักษรที่ใช อานงาย สะดวก และ   
   ไมระคายตา 

3.52 .615 มากที่สุด 1 

5. ระยะเวลาที่ใชในการใชโปรแกรม 
    ประยุกตเพ่ือตอบขอคําถาม 

3.31 .729 มาก 6 

6. ผลที่ไดรับจากการใชโปรแกรม 
    ประยุกตในการพัฒนาตนเอง 

3.25 .727 มาก 7 

7. ความสุขที่ไดรับ ความเพลิดเพลิน  
   และความสนุกสนานในการใช 
   โปรแกรมประยุกต 

3.32 .716 มาก 5 

รวม 3.39 .551 มาก - 
 
 จากตารางที่ 20 การประเมินผลความพึงพอใจมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) ในการใช
โปรแกรมประยุกตนั้น ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.39, S.D. = .551)  สวนในรายขอ
นั้นอยูในระดับมากทุกขอ ยกเวนขอที่ 4 ตัวอักษรที่ใช อานงาย สะดวก และไมระคายตา อยู
ในระดับมากที่สุดเพียงขอเดียว ( X  = 3.52, S.D. = .615) รองลงมาคือขอที่ 3 รูปแบบที่ใชใน
การแสดงตัวอักษร ลําดับขั้นตอนการออกแบบ และขั้นตอนในการสอบถาม ( X  = 3.46, S.D. 
= .632) และขอที่ 2 การใชภาษาสละสลวย ราบรื่น อานแลวไมสะดุด ( X  = 3.45, S.D. = 
.556) ตามลําดับ สวนขอที่ 6 ผลที่ไดรับจากการใชโปรแกรมประยุกตในการพัฒนาตนเอง ( X  
= 3.25, S.D. = .727) เปนอันดับสุดทาย  
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ตารางที่ 21  การประเมินผลมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ.  
  และความพึงพอใจในการใชโปรแกรมประยุกตในภาพรวม 
 

รายการที่ประเมิน X  S.D. คาระดับ อันดับท่ี 
1. มาตรฐานผูบริหารของ สมศ. และ 
    ที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. 

3.47 .445 มาก 1 

2. ความพึงพอใจในการใชโปรแกรม 
    ประยุกต 

3.39 .510 มาก 2 

รวม 3.43 .422 มาก - 
 
 จากตารางที่ 21 การประเมินผลมาตรฐานผูบริหารของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน    (สมศ.) และที่เพ่ิมเติมจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) และความพึงพอใจในการใช
โปรแกรมประยุกต ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.43, S.D. = .422)  สวนรายดานอยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยมีดานมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. ( X  = 
3.47, S.D. = .445) เปนอันดับแรก รองลงมาคือดานความพึงพอใจในการใชโปรแกรม ( X  = 
3.39, S.D. = .510) ตามลําดับ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทที่ 5  

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบองคประกอบมาตรฐานของผูบริหารที่
เพ่ิมเติมจาก สมศ. พัฒนาโปรแกรมประยุกต และประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับ
พัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หลังจากที่ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลแลว ผูวิจัย
จึงสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัย มีดังนี้ 
 1. การวิเคราะหองคประกอบมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. สกัดดวย
วิธีการวิเคราะหปจจัยหลัก และการหมุนแกนแบบตั้งฉากแวริแมกซ จํานวน 2 รอบ รอบที่ 1 
ได 5 องคประกอบ และรอบที่ 2 ได 4 องคประกอบ คือ (1) ทักษะการบริหารจากภายในสู
การสมานฉันท (2) ทักษะการบริหารแบบสมเหตุสมผล (3) การบริหารจัดการแบบรวมกาย
รวมใจ และ (4) การบริหารการใชเทคโนโลยีแบบกาวหนา 
 2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ผูวิจัยใชโปรแกรมไมโครซอฟต แอ็กเซส (Microsoft Access) ในการเขียนโปรแกรม
ประยุกต โดยอิงมาตรฐานของ สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. รวมทั้งส้ิน 9 มาตรฐาน 32 ตัว
บงชี้  ผลจากการสาธิต พบวา ในภาพรวม ผูบริหารไดคะแนน รอยละ 72.42 ไมผานเกณฑการ
ประเมินและอยูในระดับพอใช  และเมื่อพิจารณาในสวนที่ 1 พบวา ผูบริหารไดคะแนนรอยละ 
72.91 ไมผานเกณฑการประเมินและอยูในระดับพอใช  ในสวนที่ 2 พบวา ผูบริหารไดคะแนน
รอยละ 71.93 ไมผานเกณฑการประเมินและอยูในระดับพอใช  และสุดทายเปนการสรุปกราฟ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา พบวา หลังการพัฒนาสูงกวาการ
ประเมินครั้งกอน  
 3. การประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาพรวม พบวา ผูบริหารมีความพึงพอใจในการใชโปรแกรมอยูใน
ระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยที่ผูบริหารมี
ความพึงพอใจดานมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. เปนอันดับแรก 
รองลงมา คือดานความพึงพอใจในการใชโปรแกรมประยุกต 
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การอภิปรายผล 
 สําหรับการอภิปรายผลงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมรายละเอียดตางๆ ที่
เก่ียวของกับการจัดทํางานวิจัยนี้เปนอยางดี จึงมั่นใจไดวาข้ันตอนตางๆ ผานกระบวนการ
วิเคราะห สังเคราะห และการวิพากษตางๆ มากมาย  ผูวิจัยจึงขออภิปรายผล ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 1. การวิเคราะหองคประกอบมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. สกัดดวย
วิธีการวิเคราะหปจจัยหลัก และการหมุนแกนแบบตั้งฉากแวริแมกซ จํานวน 2 รอบ รอบที่ 1 
ได 5 องคประกอบ และรอบที่ 2 ได 4 องคประกอบ คือ (1) ทักษะการบริหารจากภายในสู
การสมานฉันท (2) ทักษะการบริหารแบบสมเหตุสมผล (3) การบริหารจัดการแบบรวมกาย
รวมใจ และ (4) การบริหารการใชเทคโนโลยีแบบกาวหนา จะเห็นไดวาการวิเคราะห
องคประกอบมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. นี้ มีข้ันตอนที่สลับซับซอน จึงสกัด
องคประกอบที่ตองการ  ผูวิจัยไดตัดตัวแปรที่ผูวิจัยคาดวานาจะอยูในองคประกอบดวย เชน 
ผูบริหารตองมีทักษะในการใหบริการเหมือนเปนเจาของกิจการในองคกร  ผูบริหารตองมีการ
บริหารจัดการเหมือนบริษัทเอกชน ฯลฯ ลวนเปนประเด็นที่ผูบริหารตองใหความสําคัญกับ
ลูกคา หรือผูที่เขามาติดตอ  อยางไรตาม เหตุผลที่สะกัดได 4 องคประกอบอาจเปนเพราะวา
ระบบการติดตอส่ือสาร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนา มีการเติบโต
แบบกาวกระโดด  พรอมกันนี้ โลกมีความกระชับเขาหากันงายขึ้น เพราะฉะนั้นการ
ติดตอส่ือสารที่รวดเร็ว และสามารถแลกเปลี่ยนองคความรูไดงาย จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ได
มาตรฐานเกี่ยวกับความเจริญกาวหนา  ซึ่งผูบริหารตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการพัฒนา
ตนเอง เพ่ือใหเขากับบุคลากรสมัยใหมไดอยางคลองแคลว และรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สกันกา (Scanga) ที่ไดศึกษาสมรรถนะเทคโนโลยีสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ใน
การพัฒนาและความถูกตองของเครื่องมือการประเมินตนเอง พบวา องคประกอบที่ใชในการ
วิเคราะหเชิงสํารวจคือ (1) การสงเสริมการเรียนรูมืออาชีพดานเทคโนโลยี (2) การจัดการและ
การวางแผนทรัพยากรทางดานเทคโนโลยี (3) จัดใหมีการพัฒนาพนักงาน และ (4) 
รับผิดชอบการใชเทคโนโลยี ซึ่งผูบริหารตองพัฒนาตนเองใหสูงข้ึนในดานความรูเก่ียวกับ
เทคโนโลยีและนําหนทางในการบูรณาการเขาสูสถานศึกษา  เพราะการบูรณาการที่ประสบ
ความสําเร็จทางดานเทคโนโลยีจะสงเสริมประสิทธิผลใหแกสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ 
ข้ึนกับความสามารถทางดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  พรอมกันนี้ งานวิจัยของ เพอร
เซาด (Persaud) ที่ไดศึกษามุมมองของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับบทบาทภาวะผูนําในการบูร
ณาการเทคโนโลยี พบวา ผูบริหารเปนผูมีประสิทธิภาพในดานเทคโนโลยีในการบริหารงาน การ
วิเคราะห และจุดมุงหมายของการบริหาร  อยางไรก็ตาม ผูบริหารยังมีขอบกพรองในดาน
เทคโนโลยีการสอน ดังนั้น ความสามารถของผูบริหารตองสรางแบบแผนเชิงปฏิบัติการสําหรับ
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การพัฒนาตนเองในดานเทคโนโลยีจึงจะมีอิทธิพลเชิงบวกสําหรับการสรางภาวะผูนําในยุคของ
เทคโนโลยีนี้ได 
   สวนมาตรฐานอื่นๆ มีความใกลเคียงกัน คือ ผูบริหารตองรูจักการสมานฉันทในยุค
ปจจุบัน ซึ่งมีแตความขัดแยงและการแขงขัน ทําส่ิงใดตองมีเหตุผลที่ชัดเจน ตองทํางานแบบ
รวมกายรวมใจ ดวยความเสียสละ จะใชอํานาจอยางเดียวไมได เพราะฉะนั้น ผูบริหารใน
ปจจุบันนี้ ตองมีศาสตรและศิลปในการบริหาร และตองรูจักปรับตนเองใหเขากับยุคสมัยตาม
สถานการณจริงๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสถาบันในอเมริกาที่ตองการใหผูบริหารมีองค
ความรูและความเขาใจ การแสดงทาทีที่มีความเชื่อ เห็นคุณคา และมีพันธะสัญญาหรือขอผูกมัด
ของผูบริหาร การปฏิบัติตองเปนการอํานวยความสะดวกในกระบวนการตางๆ และการประสาน
กิจกรรมตางๆ ของผูบริหารกับความตองการของชุมชนอยางตอเนื่อง 
 อีกเหตุผลหนึ่งคือ ผูบริหารในปจจุบันนี้ตองเปนผูบริหารแบบมืออาชีพ คือตองมี
ความรอบรู โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ ที่ผูบริหารควรมีความรูเพ่ิม 
ดังเชน การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การสื่อสารแบบไรพรมแดน การประชุมทางไกล 
(teleconference) เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเกณฑมาตรฐานของผูบริหารการศึกษา
ของคุรุสภา พ.ศ. 2540 เกณฑที่ 5 กลาววาผูบริหารตองพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจน
เกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ  นั่นแสดงใหเห็นวา ผูบริหารตองพยายามใชนวัตกรรม
ในปจจุบันใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาทั้งตอตนเอง และผูรวมงานใหเกิดข้ึนตามลําดับ 
กลาวคือตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังที่เดมมิ่ง (Deming) ที่ไดกลาวไวในระบบวา เปน 
“ความรูที่ครบถวนสมบูรณแบบ” (profound knowledge) ซึ่งเปนสวนสําคัญในการปรับปรุง
คุณภาพอยางแทจริง  ระบบนี้ยังรวมถึง (1) ความชื่นชอบในระบบและความรูที่เก่ียวของ (2) 
ทฤษฎีที่แตกตางกันไป (theory of variation) (3) ทฤษฎีความรู (theory of knowledge) และ 
(4) จิตวิทยา (psychology)  องคกรตองไมเปล่ียนแปลงการทําธุรกิจ แตตองสรางรูปแบบใหม
ในองคกร  ถาพวกเขาตองการอยูรอดในศตวรรษหนา และตองมีความรูสึกที่ไว (sensitive) ตอ
ความเรงดวนทางการศึกษา  ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนตองนํา  (lead) และตองมีการฝกอบรม
เก่ียวกับการบริหารคุณภาพโดยเรงดวน นี่คือทางรอดสําหรับผูบริหารในปจจุบันที่ตองนําองค
ความรูเขาสูระบบและกับทุกคนในองคกร  นอกจากนั้น กาบาวรีดิส และลิงก (Kabouridis and 
Link) ยงัไดศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในการศึกษาอยางตอเนื่อง ในการประยุกตใช
เทคนิคการบริหารในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมอบหมายให
ครูใหญที่รับผิดชอบสถานศึกษาในปาตรัส (Patras) ประเทศกรีซ (Greece) เปนผูดําเนินการ  
หลักสูตรนี้ไดออกแบบโดยการใชหลักการของคุณภาพโดยรวม (total quality) และการ
ประเมินผลไดเนนไปที่ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวัตถุประสงค พรอมกันนี้ ยังมีการ
วิเคราะหองคประกอบคุณภาพ เชน การมีสวนรวม (participation) ระเบียบวิธีการ 
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(methodology) บริบทเนื้อหา (content) ความรูในเนื้อหาวิชา (subject knowledge) และ
ความสามารถในการสอนของครูผูสอน (teaching ability of the course deliverers) เปนตน 
 ผูวิจัยจึงสรุปไดวาองคประกอบสําคัญสําหรับผูบริหารในปจจุบันนี้ คือ ตองเปน
ผูบริหารมืออาชีพ ตองสงเสริมองคประกอบที่ทันสมัย อยูในเหตุการณปจจุบัน และตองมีการ
ปรับปรุงคุณภาพอยูเสมอ กลาวคือ ตองมีทักษะการบริหารจากภายในสูการสมานฉันท 
(harmony) บริหารแบบมีเหตุผล (reasoning) แบบรวมกายรวมใจ (partnership) และแบบ
กาวหนา (proactive) ไดอยางครบถวนสมบูรณ 
 2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ผูวิจัยใชโปรแกรมไมโครซอฟต แอ็กเซส (Microsoft Access) ในการเขียนโปรแกรม
ประยุกต โดยอิงมาตรฐานของ สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. รวมทั้งส้ิน 9 มาตรฐาน 32 ตัว
บงชี้  ผลจากการสาธิต พบวา ในภาพรวม ผูบริหารไดคะแนน รอยละ 72.42 ไมผานเกณฑการ
ประเมินและอยูในระดับพอใช  และเมื่อพิจารณาในสวนที่ 1 พบวา ผูบริหารไดคะแนนรอยละ 
72.91 ไมผานเกณฑการประเมินและอยูในระดับพอใช  ในสวนที่ 2 พบวา ผูบริหารไดคะแนน
รอยละ 71.93 ไมผานเกณฑการประเมินและอยูในระดับพอใช  และสุดทายเปนการสรุปกราฟ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา พบวา หลังการพัฒนาสูงกวาการ
ประเมินครั้งกอน จะเห็นไดวา การพัฒนาโปรแกรมประยุกต หรือโปรแกรมอื่นๆ  อันดับแรก
ตองกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนวาตองการอะไร จะไดอะไร มีข้ันตอนอะไร และทําอยางไรจึง
บรรลุเปาหมายเหลานั้น เม่ือกําหนดเปาหมาย และวิธีการนําไปสูเปาหมายนั้นแลว จําเปนตอง
กําหนดตอไปวา จะใชโปรแกรมอะไรในการเขียน ใครเปนผูเขียน ใครที่เก่ียวของ  จากนั้น ตอง
กําหนดเกณฑในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลมีความเที่ยงตรง และสุดทายการประมวลผล
โปรแกรมประยุกตตองแสดงผลลัพธอะไรบาง เพ่ือตอบสนองความตองการของเปาหมายดังที่
กําหนดไว เพราะฉะนั้น จึงเปนไปไดวาโครงสราง (structure) ในการออกแบบการเขียน หรือ
การสรางโปรแกรมประยุกตนี้มีความชัดเจน เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดี ในที่สุดจึงไดผลลัพธตามที่
ตองการ ผูใชโปรแกรมประยุกตมีความพึงพอใจทั้งสองสวน  พรอมกันนี้ การใชเวลาในการ
ประเมินตนเองกับการใชโปรแกรมประยุกตนี้ไมไดเรงรัด หรือกวดขันจนเกิดความวิตก กังวล 
หรือความเครียด จึงเปนสวนที่ดีของการประเมินตนเอง ที่ยึดหลักความสบายใจ ความสะดวก 
และความเหมาะสม ตามที่ผูบริหารตองการอยางแทจริง  ดังท่ีณัฐพัชร  ลอประดิษฐพงษ ได
กลาวถึงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา เปนหลักในเรื่องของความสะดวก ความพอใจ และ
เอ้ืออาทร  พรอมกันนี้ องคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การนําเสนอ ซึ่งทําใหผูบริหาร
มีความพึงพอใจในการใชโปรแกรมประยุกต สืบเนื่องจาก การใชสี การใชตัวอักษรที่เห็นได
ชัดเจน และการแสดงผลนาสนใจ จึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการใชโปรแกรมประยุกตนี้
ประสบผลสําเร็จไดในระดับหนึ่ง ดังที่    จูรัน (Juran) ไดกลาวไววา การออกแบบโปรแกรม
ตองคํานึงถึง 2 สวนคือ (1) คํานึงถึงเร่ืองศิลปะ (art model) และ (2) คํานึงถึงการนําไปใช
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ของลูกคา (users’ need)  ดวยเหตุนี้เองที่การพัฒนาโปรแกรมประยุกตจะตองทําตามเปาหมาย 
ความตองการ และระบบในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตนั่นเอง ดังที่บีเฮล (Biehl) ไดกลาวถึง
องคประกอบซอฟตแวรที่มีคุณภาพในรูปของกางปลาไววา องคประกอบซอฟตแวรคุณภาพนั้น
ประกอบดวย 20 องคประกอบ โดยแบงออกเปนสองสวน คือ (1) องคประกอบทางดาน
เทคนิค (technical factors) และ (2) องคประดานการเรียนการสอน (pedagogical factors) 
โดยที่องคประกอบทางทางดานเทคนิคนี้ ไดแกความเชื่อมั่น (reliability) ความงายตอการ
ปฎิบัติ (ease of operation) การควบคุม (controllability) ความยืดหยุน (flexibility) การ
เคลื่อนยาย (portability) ฯลฯ ที่ทําใหซอฟตแวรบรรลุความสําเร็จ และหลีกเล่ียงความยุงยาก
ตางๆ สวนองคประกอบดานที่สองคือวิธีการเรียนการสอน ประกอบดวยทฤษฎีการเรียนรู หัว
ขอความรู รูปแบบของสติปญญา แรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนการสอน ฯลฯ เพ่ือเอ้ือประโยชนใน
การใชซอฟตแวรในกระบวนการเรียนการสอน  สวนบุญทิพย  สุริยวงศ ไดศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานระบบคุณภาพไอโซ 9002 (ISO 
9002) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา พบวา มาตรฐานระบบคุณภาพไอโซ 9002 
(ISO 9002) มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานระบบคุณภาพ ดานการบันทึก
ควบคุมคุณภาพ ดานการทบทวนขอตกลงเบื้องตน ดานการแสดงผลการทดสอบ ดานความ
รับผิดชอบดานการบริหาร ดานการเคลื่อนยาย การเก็บ การบรรจุ การรักษา และการสงมอบ
งาน ดานการติดตามคุณภาพภายใน ดานการควบคุมผลิตภัณฑไมเปนไปตามขอกําหนด ดาน
การควบคุมผลิตภัณฑที่สงมอบโดยลูกคา ดานการควบคุมเอกสารและขอมูล ดานการควบคุม
กระบวนการ ดานการตรวจสอบและการทดสอบ ดานการบงช้ีและการสอบกลับ ดานการแกไข
และการปองกัน ดานการจัดซื้อ ดานการฝกอบรม ดานการบริหาร ดานเทคนิคการใชสถิติ และ
ดานการควบคุมเครื่องมือตรวจสอบและเครื่องมือทดสอบ ตามลําดับ ทําใหทราบวา 
องคประกอบเหลานี้ทําใหเกิดความพึงพอใจไดในระดับสูง  สวน บุญกวาง  จอมแกว ได
กลาวถึงหลักเกณฑ โดยไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความเขาใจ และการปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา จังหวัดนครปฐม  พบวา สภาพ
ความเขาใจและการปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามปกติ และสถานศึกษานํารองพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยภาพรวมแลวมีความเขาใจและปฏิบัติสอดคลองกับระบบ และหลักเกณฑ  
 จึงสรุปไดวา การพัฒนาโปรแกรมประยุกตนั้นตองคํานึงถึงองคประกอบหลายสวน 
ดังเชน เปาหมาย หลักเกณฑ ปจจัย ความตองการ ฐานขอมูล การออกแบบ ข้ันตอน การ
ประยุกตใช ฯลฯ ลวนเปนสิ่งสําคัญทั้งส้ิน และเปนปจจัยนําไปสูความพึงพอใจของผูใชอยาง
แทจริง และส่ิงที่ขาดไมได คือ ผลลัพธที่เกิดขึ้นนั้นตองคํานึงถึงคุณภาพเสมอ 
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 3. การประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาพรวม พบวา ผูบริหารมีความพึงพอใจในการใชโปรแกรมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยที่ผูบริหารมีความ
พึงพอใจดานมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. เปนอันดับแรก รองลงมา 
คือดานความพึงพอใจในการใชโปรแกรมประยุกต เปนเพราะวาผูบริหารมีความตั้งใจจริงใน
การประเมินตนเอง มีความสนใจสิ่งที่ใหมสําหรับการประเมินตนเองและพัฒนาตนเองดวย
รูปลักษณที่ทันสมัย คือ โปรแกรมประยุกตมาใชในการประเมินมาตรฐานดานผูบริหาร ซึ่งจะ
เปนตัวชวยใหผูบริหารทราบวา ตนเองอยูในระดับใด ตองปรับปรุงอะไรบาง และสอดคลองกับ
การประเมินทั้งภายในและภายนอกไดหรือไม และอยางไร  จึงเปนการกระตุนความสนใจ ความ
ใฝรู ในการศึกษาโปรแกรมประยุกตนี้เปนอยางดี พรอมกันนี้ ผูวิจัยไดอธิบายถึงข้ันตอน และ
สวนที่ตองตอบดวยความชัดเจน มีข้ันตอนในการประเมินตนเอง แมวา โปรแกรมประยุกตยัง
ไมสมบูรณ และยังไมเปนปจจัยหลักในการพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ แตถือไดวาได
พัฒนาผูบริหารไดในระดับหนึ่ง ที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตตอไป  ดังท่ี ทง (Tong) ได
ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมในกระบวนการปรับปรุง ส่ิงที่ขาดหายไป พบวา กระบวนการ
ปรับปรุงในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ในพื้นที่ถูกละเลยในสวนของ
โปรแกรมทางดานคุณภาพนั่นเอง  ประการที่สองเร่ืองของระยะเวลาที่ใชในการประเมินตนเอง
นั้น ใชเวลาพอสมควร เหมาะสมดี ซึ่งผูบริหารใชเวลาประมาณ 30-45 นาที ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของกริมม (Grimm) ที่พบวา ผูบริหารไมมีเวลามากในการใชเทคโนโลยี แตก็มีความ
พยายามในการหาหนทางในการใชเทคโนโลยี และพยายามจัดทําอยางตอเนื่องในการใช
เทคโนโลยีเชนกัน     
 เม่ือพิจารณาทั้งสองสวน กลาวคือ ในสวนที่หนึ่ง ดานมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. 
พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกมาตรฐานอยูในระดับ
มากที่สุด 3 ดาน คือ มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา รองลงมาคือมาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมี
ภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ สวนมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร 
ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู อยูในระดับมาก
เปนอันดับสุดทาย  สําหรับดานความพึงพอใจ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวาดานตัวอักษรที่ใช อานงาย สะดวก และไมเสียสายตา อยูในระดับมาก
ที่สุดเพียงดานเดียว ที่เหลืออยูในระดับมากทั้งหมด โดยมีดานความสุขที่ไดรับ ความ
เพลิดเพลิน และความสนุกสนานในการใชโปรแกรมประยุกต มาเปนอันดับสุดทาย ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะมาตรฐานของ สมศ. มีความนิ่ง และมีความชัดเจนพรอมกับมีการประเมินในรอบที่
สอง ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงป พ.ศ. 2553 พรอมกันนี้ มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการ
จัดองคกร โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
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รองลงมาคือมาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ อาจ
เปนเพราะวา ผูบริหารมีวุฒิภาวะพรอม และมีความสามารถในระดับดี จะเห็นไดจากขอมูล
สถานภาพทั่วไปของผูบริหารที่สวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทตามพระราชบัญญัติ
ที่บังคับใหผูบริหารตองจบในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดวยเหตุนี้เองที่
ทําใหผูบริหารตองมีความกระตือรือรนในการขวนขวายหาความรูในระดับที่สูงข้ึน  ซึ่ง
สอดคลองกับงานงานวิจัยของวาสุกาญจน บูทอง  วรรณี ดีประชา  สมชาติ แกวขาว  เสง่ียม 
เปาเลง  อภิชาต เดียวิเศษ  ชัยณรงค อินทรอํานวย  และชวนชม ชินะตังกูร ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา พบวาอยูในระดับมาก พรอมกับเสนอใหโรงเรียน
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในไดมาตรฐานชัดเจนขึ้น และเนนการใหบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียนพรอมทั้งบุคลากรอื่นๆ เชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง
นักเรียนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
พรอมกับงานวิจัยของชัยณรงค  อินทรอํานวย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา มาตรฐานที่ 20 ผูบริหารมีภาวะผูนําและ
มีความสามารถในการบริหารจัดการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  
 พรอมกันนี้ สกันกา (Scanga) ไดศึกษาสมรรถนะเทคโนโลยีสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา ในการพัฒนาและความถูกตองในเครื่องมือการประเมินตนเอง พบวา 
องคประกอบที่ใชในการวิเคราะหเชิงสํารวจคือ (1) การสงเสริมการเรียนรูมืออาชีพดาน
เทคโนโลยี (support professional learning with technology) (2) การจัดการและการวางแผน
ทรัพยากรทางดานเทคโนโลยี (manage and plan for the resources of technology) (3) จัดให
มีการพัฒนาพนักงาน (provide staff development) และ (4) รับผิดชอบการใชเทคโนโลยี 
(responsible use of technology) ที่ผูบริหารตองพัฒนาตนเองใหสูงข้ึนในดานความรูเก่ียวกับ
เทคโนโลยีและนําไปสูการบูรณาการในสถานศึกษา  การบูรณาการที่ประสบความสําเร็จทางดาน
เทคโนโลยีจะสงเสริมประสิทธิผลใหแกสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ข้ึนกับความสามารถ
ทางดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประกิต  สิริ
สุวรรณ ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใชสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม 
พบวา สภาพการใชสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
แตมีปญหาที่การใชเทคโนโลยีในการจัดทําสารสนเทศ งบประมาณไมเพียงพอ ขาดความรู
ความเขาใจ และขาดบุคลากรดานคอมพิวเตอร  อยางไรก็ตาม เพอรเซาด (Persaud) บิลไฮ
เมอร (Billheimer) ไดศึกษาการบูรณาการศึกษาใหเขากับการใชเทคโนโลยี ซึ่งพบวา ผูบริหาร
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีความรู ความเขาใจที่ดีในการวิเคราะห แตที่ยังขาดคือ
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การบูรณาการเขากับการศึกษา ดังนั้น ถาผูบริหารมีความจริงใจ และกระตือรือรนในการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีนี้ จะเปนผูนําที่มีประสิทธิผลไดเชนกัน 
 แตสําหรับความสนใจในดานหลักสูตร หลักสูตรทองถ่ิน และผูเรียน อยูในระดับ
มากรองสุดทาย อาจเปนเพราะหลักสูตรทองถ่ินเปนการสรางหลักสูตรที่คอนขางยาก ขาด
ความรูความเขาใจในบริบทของตัวหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรที่เปนของทองถ่ินนั้น 
ยากแกการสืบเสาะ ขาดเนื้อหาสาระ และที่สําคัญคือขาดบริบทที่ถูกตอง และขาดการพิสูจน
ขอเท็จจริง จึงเปนปญหาสําคัญสําหรับการสรางหลักสูตรทองถ่ิน พรอมกันนี้ ความสนใจในการ
สรางหลักสูตรยังมีไมเพียงพอ เพราะบุคลากรที่จบการสรางหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรยังมีไม
มากเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญทิพย  สุริยวงศ ที่ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางการบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานระบบคุณภาพไอโซ 9002 (ISO 9002) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา พบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน 
คือ ดานหลักสูตร ดานส่ือการเรียนการสอน และดานแผนปฏิบัติงานดานวิชาการ ตามลําดับ 
 ในสวนที่สอง ดานมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. นั้น ทั้งในภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก โดยมีมาตรฐานที่ 17 ผูบริหารมีการบริหารแบบรวมกายรวมใจเปน
อันดับแรก สวนมาตรฐานที่ 18 ผูบริหารมีการบริหารการใชเทคโนโลยีแบบกาวหนาเปนอันดับ
สุดทาย สวนดานความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวาอยูใน
ระดับมากทั้งหมด ยกเวนดานตัวอักษรที่ใช อานงาย สะดวกและไมเสียสายตาอยูในระดับมาก
ที่สุดเพียงดานเดียว สวนดานผลที่ไดรับจากการใชโปรแกรมประยุกตในการพัฒนาตนเองเปน
อันดับสุดทาย เปนเพราะวา มาตรฐานที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. เปนมาตรฐานใหม สอดคลองกับ
การพัฒนาตนเอง มีความทันสมัย ตรงความตองการของผูบริหารที่ตองการพัฒนาตนเองในยุค
ปจจุบัน กลาวคือมีการเนนการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ซึ่งผูบริหารตองกาวใหทัน จึงเปนไป
ไดที่ผูบริหารจะประเมินตนเอง มีความชอบ ทั้งการบริหารแบบรวมกายรวมใจ เปนความ
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบันที่มีความขัดแยง มีการแกงแยงชิงดีชิงเดน เปนตน  ดังนั้น 
ผูบริหารตองรวมกันทํางาน เสียสละอยูกับผูใตบังคับบัญชามากกวา  สวนการบริหารแบบมี
เหตุผลนั้นเปนอันดับรองสุดทาย เพราะวาเปนเรื่องของตรรกะ ยากแกการเขาใจ ยากแกการ
วิเคราะห สวนใหญยึดติดกับความพอใจในการมีสวนรวม จึงอาจขาดความนาเช่ือถือไดในดาน
นี้ เพราะตองมีความขัดแยงในการปฏิบัติ หรือขัดกันทางดานจิตวิทยา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของบุญทิพย  สุริยวงศ ที่ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับ
มาตรฐานระบบคุณภาพไอโซ 9002 (ISO 9002) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา 
ที่ไดเสนอวา การนํามาตรฐานระบบคุณภาพไอโซ 9002 (ISO 9002) มาใชในโรงเรียนใหได
ประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําและใหการสนับสนุน บุคลากรในโรงเรียนทุก
ฝายตองมีความรูความเขาใจระบบงานของมาตรฐานระบบคุณภาพไอโซ 9002 (ISO 9002) 
และใหความรวมมือ ผลดีจากการบริหารงานวิชาการตามมาตรฐานระบบคุณภาพไอโซ 9002 
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(ISO 9002) คือการดําเนินงานเปนระบบตลอดเวลาและตอเนื่อง มีการจัดระบบเอกสาร
เก่ียวกับงานตางๆ อยางเปนระเบียบ มีการตรวจสอบตลอดระยะเวลาการดําเนินงานและเพื่อ
หาแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนางานตามวัตถุประสงค หรือตามขอตกลงที่กําหนดไว และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของเอกฮารดท (Eckhardt) ไดศึกษาการเลือกครูใหญในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษารัฐอิลลินอยส พบวา 
คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนมีเกณฑการเลือกครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน
มัธยมศึกษาไมแตกตางกัน และมีความตองการครูใหญที่อยูในเกณฑหลัก 10 ประการ คือ (1) 
การเรียนรูในตําแหนงหนาที่ (2) มีความมั่นคงทางอารมณ (3) มีทักษะในการตัดสินใจ (4) มี
ทักษะในการสื่อสาร (5) มีบุคลิกภาพดี (6) มีการปรับตัวโดยรอบคอบ (7) มีลักษณะทาง
ศีลธรรม จรรยา (8) มีสติปญญา (9) มีสุขภาพดี และ (10) มีมนุษยสัมพันธ  สวนโรเบิรต 
(Roberts) ไดศึกษาประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ความสําคัญเรงดวนของมาตรฐานผูบริหารสถานศึกษา พบวา คุณลักษณะเฉพาะตัวของ
ผูบริหารแตละคน และผสมผสานกันทั้งสามกลุม กลาวคือ ผูบริหารในชนบท (rural) มีบทบาท
ที่เก่ียวของกับมุมมองของตําบล (district perspective) ความรับผิดชอบในตําบล (district 
responsibilities) เทคโนโลยี (technology) หนาที่ในการตรวจสอบ (monitoring duties) และ
ความสมดุล (balance)  สวนผูบริหารในเมือง (urban) เนนประเด็น การใชพรสวรรคของผูอ่ืน 
(utilizing’s talents) สรางระเบียบวินัยในเชิงรุก (proactive student discipline) ตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชน (response to community needs) และความยุติธรรม (social justice)  
และสุดทาย ในเขตตําบล (suburban) ผูบริหารตองแสดงบทบาทในความสัมพันธกับ
วัฒนธรรมของโรงเรียน (school culture) และอาสาสมัคร (volunteers) เปนตน  พรอมกันนั้น 
ผูบริหารยังตองคํานึงถึงประเด็นเหลานี้ดวย คือ ความตระหนัก (awareness) มนุษยสัมพันธ 
(relationships) ขอมูลนักเรียน (student-specific data) การมีสวนรวมในองคกรอาชีพ 
(participation in professional organizations) การประชุมที่ไมเปนทางการ (informal 
meeting) ภารกิจที่หลากหลาย (multi-tasking) การอยูทามกลางนักเรียน (visibility to 
students) การรักษาเวลา (deadline-driven) บทบาทในการเปนเลขา (secretary’s role) และ
การจัดระบบการทํางานแกนักเรียนและโรงเรียน (making the system work for their students 
and school) เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่ดีสําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่คํานึงถึงความยุติธรรม การเขา
หาสมาคมในชุมชน และใหความเขาใจในความตองการดานตางๆ จึงทําใหเกิดความพึงพอใจ
ไดเปนอยางดี 
 สรุปไดวา ความพึงพอใจในการใชโปรแกรมประยุกตทั้งในดานมาตรฐานผูบริหาร
ของ สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. ผูบริหารมีความพึงพอใจในระดับมาก และในการใช
โปรแกรมประยุกตดวย สืบเนื่องจากความใหม ทันสมัย และประหยัดเวลาในการประเมิน
ตนเอง เพ่ือพัฒนาสิ่งที่บกพรองไดอยางรวดเร็ว 
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ขอเสนอแนะ 
 สําหรับขอเสนอแนะ หลังจากที่ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย และ
อภิปรายผลแลว ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะบางประเด็นที่เปนประโยชนตอหนวยงาน และงานวิจัย
ครั้งตอไปได คือ 
 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 สําหรับขอเสนอแนะทั่วไป ผูวิจัยไดตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูล นํามาประมวล 
และขยายความในขอเสนอแนะทั่วไป ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหองคประกอบมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. สกัดดวย
วิธีการวิเคราะหปจจัยหลัก และการหมุนแกนแบบตั้งฉากแวริแมกซ จํานวน 2 รอบ รอบที่ 1 
ได 5 องคประกอบ และรอบที่ 2 ได 4 องคประกอบ คือ (1) ทักษะการบริหารจากภายในสู
การสมานฉันท (2) ทักษะการบริหารแบบสมเหตุสมผล (3) การบริหารจัดการแบบรวมกาย
รวมใจ และ (4) การบริหารการใชเทคโนโลยีแบบกาวหนา  มาตรฐานใหมที่ไดเพ่ิมเติมจาก 
สมศ. อีก 4 มาตรฐานนี้ ควรมีการขยายผลตอไป โดยจัดกลุมตามขนาด จัดแบงประเภทของ
สถานศึกษาที่เปนของรัฐบาล หรือของเอกชน ฯลฯ เพราะมีความแตกตางกันทั้งในรูปราง 
ขนาด และการบริหารจัดการ ดังนั้น การบริหารแบบสมานฉันท ซึ่งในปจจุบันเปนสิ่งที่ยาก มี
ความขัดแยงอยูเสมอ การหาขอยุติ การทํางานรวมกัน  พรอมกันนี้ การบริหารงานใน
สถานศึกษาควรยึดเหตุผลมากขึ้น แมวา สถานศึกษา หรือหนวยงานแตละแหงจะมีระเบียบ
ขอบังคับมากมาย แตเหนืออ่ืนใด ก็ควรคํานึงถึงเหตุผลในการบริหารจัดการ  อยางไรก็ตาม 
การทํางานตางๆ จะไมประสบผลสําเร็จไดถาหากขาดความรวมมือกันในการทํางาน จึงควร
มุงเนน และคนหาแนวทางรวมกันในการประสานงาน มีความเสียสละในการทํางานมากขึ้น  
พรอมกันนี้ ก็ควรคํานึงถึงความทันสมัย เพราะวา เทคโนโลยีสมัยใหมนี้มีการพัฒนาที่รวดเร็ว
มาก ซึ่งนําความเจริญกาวหนาเขาสูโลกปจจุบัน จะเห็นไดวาคนรุนเกา หรือผูบริหารอาวุโส ถา
หากไมปรับตัว และไมพยายามพัฒนาตนเองตามกระแสแหงเทคโนโลยี ดังที่ปญหาซึ่งพบได
จากงานวิจัยคือผูบริหารยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของเทคโนโลยี และขาดการบูรณาการ
เขาหาการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน  ปญหาอีกประการหนึ่งคือ การสรรหางบประมาณเพื่อมา
สนับสนุนดานเทคโนโลยียังขาดแคลน ไมเพียงพอตอความตองการจําเปนในดานตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับนักเรียนที่ตองการความเรงดวนในการพัฒนาตนเองเพื่อใหเขาสูการ
แขงขัน  อยางไรก็ตามสิ่งที่ขาดไมไดคือ การรักษาคุณธรรม การรูจักมัธยัสถในรูปแบบพอเพียง 
พอประมาณในการใชสอย ถึงแมวา เทคโนโลยีจะมีราคาแพง และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ แตเรา
ตองระวัง ตองรูจักใชอยางคุมคา และพอประมาณอยางแทจริง เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบ และการรูจักคุณคาของปจจัยตางๆ เชนเดียวกันดวย 
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 2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ผูวิจัยใชโปรแกรมไมโครซอฟต แอ็กเซส (Microsoft Access) ในการเขียนโปรแกรม
ประยุกต โดยอิงมาตรฐานของ สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. รวมทั้งส้ิน 9 มาตรฐาน 32 ตัว
บงชี้  ผลจากการสาธิต พบวา ในภาพรวม ผูบริหารไดคะแนน รอยละ 72.42 ไมผานเกณฑการ
ประเมินและอยูในระดับพอใช  และเมื่อพิจารณาในสวนที่ 1 พบวา ผูบริหารไดคะแนนรอยละ 
72.91 ไมผานเกณฑการประเมินและอยูในระดับพอใช  ในสวนที่ 2 พบวา ผูบริหารไดคะแนน
รอยละ 71.93 ไมผานเกณฑการประเมินและอยูในระดับพอใช  และสุดทายเปนการสรุปกราฟ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา พบวา หลังการพัฒนาสูงกวาการ
ประเมินครั้งกอน  ดังนั้น จึงควรนําไปใชขยาย และปรับปรุงเคร่ืองมือตอไป ตามความ
เหมาะสม และความเปนจริงในอนาคต กลาวคือ จัดทําทั้งระบบ เพราะผูบริหารตองเผชิญกับ
ส่ิงทาทายใหมๆ อยูตลอดเวลาในดานการใชคอมพิวเตอร  ผูบริหารจึงตองใหความสนใจมาก
ข้ึนในการใชส่ือนวัตกรรมดานคอมพิวเตอร จะเห็นไดวา การพึ่งพาคอมพิวเตอรมีประโยชนใน
ดานการบริหารงาน การตัดสินใจที่รวดเร็วเพราะมีสารสนเทศที่มีประโยชน การใชสอยขอมูล 
การสืบเสาะคนหาเอกสาร หรือขอความ หรือนวัตกรรมที่ดีๆ มาขยายผลในดานการศึกษา 
สามารถนํามาใชได  การฝกฝนบุคลากรใหรูจักเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
คอมพิวเตอร การรูจักใชโปรแกรมไมโครซอฟตพ้ืนฐานตางๆ การนําเสนอผลงาน 
(presentation) การรณรงคการผลิตสื่อ ฯลฯ ก็ตองใชคอมพิวเตอรทั้งส้ิน เพราะฉะนั้น จะเห็น
ไดวา ในโลกปจจุบันสื่อนวัตกรรมที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรมีความสําคัญและมีประโยชนมาก 
พรอมกันนี้ ผูบริหารควรสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสใชคอมพิวเตอร ศึกษา คนควา และหา
รูปแบบ หรือส่ือนวัตกรรมในการเรียนรูที่รวดเร็ว และย่ังยืนตอไปในอนาคต เปนการสราง
นักเรียนใหเปนคนทันสมัย และรูเทาทันคอมพิวเตอร ไมใชเพ่ือเลนเกมเทานั้น แตตองรูจัก
สรางคนใหรูจักใชคอมพิวเตอรในการเรียนรู และบูรณาการเขาหาแหลงเรียนรูตางๆ ได  ดวย
เหตุนี้ ที่ผูบริหารตองเปนผูหนึ่งที่ตองรูจักใช และเรียนรูเก่ียวกับรูปแบบตางๆ ที่คอมพิวเตอร
นําเสนอ และรูจักใชประโยชนอยางแทจริงตอไป เพ่ือสรางรูปแบบ และเปนรูปแบบที่ดีใหแกทุก
คน 
 
 3. การประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเองของผูบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาพรวม พบวา ผูบริหารมีความพึงพอใจในการใชโปรแกรมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยที่ผูบริหารมีความ
พึงพอใจดานมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. และที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. เปนอันดับแรก รองลงมา 
คือดานความพึงพอใจในการใชโปรแกรมประยุกต พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี
ดานมาตรฐานผูบริหารสูงกวาดานความพึงพอใจ ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกตองแลว สําหรับนักบริหารมือ
อาชึพ ตองทําตามความถูกตองตามมาตรฐานมากกวาความพอใจ ถูกตองตามกฎกติกา เหตุผล 
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และกฎเกณฑ  สวนความพอใจนั้นเปนเรื่องของจิตใจ เปนเรื่องของความรูสึก จึงควรใหการ
สนับสนุน และแนะนําผูบริหารใหทําตามกฎ ระเบียบ มากกวาความคิดเห็น หรือความรูสึก
สวนตัวเปนหลัก  ส่ิงแรกที่ผูบริหารควรทําคือ การเปนผูนําที่ดี การเปนผูที่ดีนั้นตองเปน
ตนแบบในการทํากิจกรรมตางๆ ทั้งดานความประพฤติในสิ่งที่ดีงาม ความนาเช่ือถือจึงเกิดขึ้น
ได แตในปจจุบัน กระแสแหงความลุมหลง อํานาจที่ครอบงําผูบริหาร ซึ่งทําใหหลงทาง และ
เขาขางตนเองเกินไป ทําใหเกิดความผิดพลาดได  ดวยเหตุนี้เองที่ผูบริหารตองเปนผูนําที่
แทจริง เปนผูนําที่กลาหาญ การตัดสินใจยึดความถูกตองเปนหลัก มีความยุติธรรมจึงทําใหการ
บริหารงานตางๆ ประสบความสําเร็จได และสามารถครองใจผูรวมงานได 
 เม่ือพิจารณาทั้งสองสวน กลาวคือ ในสวนที่หนึ่ง ดานมาตรฐานผูบริหารของ สมศ. 
พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกมาตรฐานอยูในระดับ
มากที่สุด 3 ดานคือ มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมี
ภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  สวนมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร 
ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู อยูในระดับมาก
เปนอันดับสุดทาย  สําหรับดานความพึงพอใจ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวาดานตัวอักษรที่ใช อานงาย สะดวก และไมเสียสายตา อยูในระดับมาก
ที่สุดเพียงดานเดียว ที่เหลืออยูในระดับมากทั้งหมด โดยมีดานความสุขที่ไดรับ ความ
เพลิดเพลิน และความสนุกสนานในการใชโปรแกรมประยุกต เปนอันดับสุดทาย จะเห็นไดวา 
การจัดองคกร โครงสราง การบริหารงาน และดานผูนํามาเปนอันดับตนๆ ดังนั้น ผูบริหารจึง
ตองสงเสริม และพัฒนาตนเองใหเปนผูนําที่ดี การเปนผูนําที่ดีตองมีวิสัยทัศน มีความเปน
ประชาธิปไตย และตองรูจักเขาหาคน กลาวคือ มีมนุษยสัมพันธที่ดี จะเห็นไดวา การเปนผูนําที่
ดีได ตองครองตนเองได ครองผูอ่ืน หรือผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา และที่สุดตองสามารถ
เขาหาทุกคนในชุมชนไดเชนเดียวกัน และส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไขคือ ดานหลักสูตร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตัวหลักสูตรทองถ่ินที่ตองใหการอนุรักษส่ิงที่จะสูญหายไปจากทองถ่ิน หรือส่ิงที่สําคัญๆ 
ควรแกการศึกษา  ผูบริหารตองใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะเปนเรื่องสําคัญตอชุมชน และ
การอนุรักษส่ิงที่ดีงามสืบทอดตอจากอดีต สูปจจุบัน และอนาคตตอไป 
 ในสวนที่สอง ดานมาตรฐานผูบริหารที่เพ่ิมเติมจาก สมศ. นั้น ทั้งในภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากทั้งหมด โดยมีมาตรฐานที่ 17 ผูบริหารมีการบริหารแบบรวมกายรวม
ใจมาเปนอันดับแรก สวนมาตรฐานที่ 18 ผูบริหารมีการบริหารการใชเทคโนโลยีแบบกาวหนา
เปนอันดับสุดทาย สวนดานความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวาอยูในระดับมากทั้งหมด ยกเวนดานตัวอักษรที่ใช อานงาย สะดวกและไมเสียสายตามา
เปนอันดับแรก สวนดานผลที่ไดรับจากการใชโปรแกรมประยุกตในการพัฒนาตนเองมาเปน
อันดับสุดทาย จะเห็นไดวา ดานความพึงพอใจนี้ ยังมีปญหาอยูหลายประเด็นที่จะทําใหผูใช 
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(user) มีความพอใจ  อยางไรก็ตาม จําเปนตองปรับปรุงในการนําเสนอ ทั้งในลักษณะ รูปราง 
สีสัน ความสนใจ และที่สําคัญที่สุดคือผลลัพธที่เกิดขึ้นตองมีความถูกตอง เท่ียงตรง จึงจะทําให
ผูใชโปรแกรมประยุกตเกิดความพึงพอใจ จะเห็นไดวา ความพึงพอใจของผูบริหาร เปนเรื่อง
สําคัญ โดยการทําใหมีเหตุผลในการทํางานรวมกัน มีเปาหมายเดียวกัน คือ ทํางานเพื่อนักเรียน 
เพ่ือชุมชนใหมีความเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต เม่ือมีเหตุผลเพียงพอ การทํางานรวมกัน 
ความเสียสละ ความอดทนก็เกิดข้ึนได เพราะเราตางทํางานเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตน  ดวย
เหตุนี้เองผลลัพธที่เกิดขึ้น จึงสอดคลองกับเหตุผล และการทํางานดวยความเสียสละ แบบรวม
ทุกขรวมสุข และทําใหบรรยากาศในการทํางานมีความสุขแทจริงตอไป 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 สําหรับขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป ผูวิจัยขอเสนอเพื่อใหเกิดการพัฒนา
โปรแกรมประยุกตตอไปในอนาคต คือ 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานจําแนกตามขนาดของโรงเรียนในการใชโปรแกรมประยุกต 
 2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เม่ือผูบริหารใชโปรแกรมประยุกต และเมื่อพบวาจําเปนตองมีการพัฒนา จะไดเปนการ
ใหบริการที่ฉับไว รวดเร็ว และสามารถนํามาประยุกตใชไดทันที 
 3. ควรมีการจัดทําโปรแกรมประยุกตสําหรับครูผูสอน นักเรียน ในการประเมิน การ
พัฒนาตนเอง และแนวทางการพัฒนาอยางเปนระบบขั้นตอน เพ่ือเปนการแบงเบาภาระ และ
เวลาของครูผูสอน และนักเรียนไดเปนอยางดี   
 4. ควรมีการจัดทําโปรแกรมหรือซอฟตแวร (software) สําหรับประเมินและพัฒนา
คุณภาพองคกรตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหครบวงจร เพ่ือเปน
ประโยชนตอการประกันภายนอกตอไป และเปนหลักค้ําประกันของทั้งสองระบบ กลาวคือ (1) 
ระบบการประเมินจากตัวแทนของ สมศ. และ (2) ระบบการประเมินตามสภาพจริงดวย
โปรแกรม (software) 
 5. ควรมีการเขียนโปรแกรมประยุกตเก่ียวกับหลักสูตรและวิธีการพัฒนาตนเองของ
ผูบริหาร เพ่ือเปนการประหยัดเวลาที่จะตองใชสําหรับการเขาอบรมสัมมนา 
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บรรณานุกรมบรรณานุกรม  
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แบบสํารวจความคิดเห็นของผูบริหาร 
ดานมาตรฐานของผูบรหิาร 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเอง 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

โรงเรียน………………………………..อําเภอ………………….จังหวัด…………………… 
คําชี้แจง  ขอทานผูบริหารเสนอความคิดเห็น นอกเหนือจากมาตรฐานผูบริหาร ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินภายนอก รอบที่ 
2 (พ.ศ. 2549-2553) ไดแก 

มฐ.10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการ 
มฐ. 11  สถานศึกษามกีารจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบ

วงจรใหบรรลุเปาหมายการศกึษา 
มฐ. 12 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มฐ. 13 สถานศึกษามหีลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรยีนการสอน

ที่เอื้อตอการเรียนรู 
มฐ. 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา 
 

มาตรฐานผูบรหิาร ตัวบงชี ้
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แบบสอบถามในการวิเคราะหองคประกอบ 
จากความคิดเห็นของผูบริหาร ดานมาตรฐานผูบริหารมืออาชีพ 
งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเอง 

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
 
คําชี้แจง นอกเหนือจากมาตรฐานผูบริหาร ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา (สมศ.) ในการประเมินภายนอก รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) ไดแก 

มฐ.10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการ 
มฐ. 11  สถานศึกษามกีารจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ

ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
มฐ. 12 สถานศึกษามกีารจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มฐ. 13 สถานศึกษามหีลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรยีนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการ

สอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
มฐ. 14 สถานศึกษาสงเสริมความสมัพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา 
 ขอทานผูบริหารโปรดกาเครื่องหมาย   ในชองระดับความสําคญัของมาตรฐาน 
ผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของทาน 

  คะแนน 5 หมายถึง มาตรฐานผูบริหารฯ มีความสําคัญ มากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง มาตรฐานผูบริหารฯ มีความสําคัญ มาก 
  คะแนน 3 หมายถึง มาตรฐานผูบริหารฯ มีความสําคัญ ปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง มาตรฐานผูบริหารฯ มีความสําคัญ นอย 
  คะแนน 1 หมายถึง มาตรฐานผูบริหารฯ มีความสําคัญ นอยที่สุด 

 
  ระดับความสําคัญ 

ขอที่ มาตรฐานผูบริหารมืออาชีพ 5 4 3 2 1 
1 ผูบริหารมีความสามารถและเปนผูนําดานการใช 

เทคโนโลยใีนการบริหาร 
     

2 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีของครูใน
การทํางานและการเรียนการสอน 

     

3 สถานศึกษามสีื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเอ้ือตอ
การเรียนรู 
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  ระดับความสําคัญ 
ขอที่ มาตรฐานผูบริหารมืออาชีพ 5 4 3 2 1 

4 ผูบริหารสรางสัมพันธภาพที่ดีกับองคกรตางๆ ใน 
ทองถิ่นเพื่อใหเกิดผลดีตอการพัฒนาการศึกษา 

     

5 กําหนดบาทบาทของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
ในเรื่องการจัดการศึกษารวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

     

6 สถานศึกษาสงเสริมความสมัพันธและความรวมมือ 
องคกรปกครองทองถิ่น 

     

7 มีการสนับสนนุและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา 
ของทองถิ่น 

     

8 มีการรวมมือระหวางบาน องคกรศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 

     

9 สถานศึกษามกีารจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปน
แบบอยางที่ดีตอชุมชน 

     

10 มีการจัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาครบ
วงจร 

     

11 สถานศึกษามกีารจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน
อยางหลากหลาย 

     

12 ผูบริหารมีทักษะการวางแผนและมอบหมายงาน      
13 ผูบริหารมีจิตวิทยาขั้นสูงในการบริหาร      
14 ผูบริหารมีจิตสํานึกในการเปนเจาของสถานศึกษา      
15 ผูบริหารเปนผูนําในการพฒันาบุคลากร      
16 ผูบริหารมีทักษะในการบริหารจัดการองคการ  

เชิงประสทิธิภาพทางธุรกิจ 
     

17 ผูบริหารควรจัดระบบงานใหเปนไปตามขัน้ตอน 
ของการทํางาน 

     

18 ผูบริหารมีวิสยัทัศนในการบริหารองคกร      
19 สถานศึกษามกีารเสริมสรางขวัญกําลังใจ สวัสดิการ 

และพัฒนาคร ูบุคลากรทางการศึกษา 
     

20 ผูบริหารสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ 
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  ระดับความสําคัญ 
ขอที่ มาตรฐานผูบริหารมืออาชีพ 5 4 3 2 1 
21 มีทักษะการจดัการความรูและสรางแรงจูงใจ      
22 มีการบริหารจัดการแบบ SBM (school-based 

management), RBM (risk-based management) 
     

23 สถานศึกษามกีารบริหารและจัดการศึกษาโดยใช 
โรงเรียนเปนฐาน 

     

24 สถานศึกษาสอนเทคนิคการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

     

25 สถานศึกษามกีารจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

     

26 สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอมและการบริหารที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาอยางธรรมชาตเิตม็ศักยภาพ 

     

27 สถานศึกษาตองมีภูมิทัศนที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรม      
28 ผูบริหารเรียนรู แสวงหาความรูทันโลก ทันเหตุการณ  

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
     

29 ผูบริหารมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงทันสมัย 
ตลอดเวลา 

     

30 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ  
ยุติธรรม และมีความเที่ยงธรรม 

     

31 ผูบริหารมีความเสียสละ อุทิศตนใหกับการพัฒนา
งานในวิชาชีพ 

     

32 ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม มีเมตตา สนับสนุนการ
ทํางานเปนทมี 

     

33 สถานศึกษาสงเสริมจรรยาบรรณวชิาชีพครูอยาง 
ตอเน่ือง และจริงจัง 

     

34 ผูบริหารมีเจตคติที่ดีตออาชีพ และการบรหิาร      
35 สถานศึกษาปลูกฝงคานิยมโดยใชหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
     

36 ผูบริหารปกครองบุคลากรในโรงเรียนดวยเมตตา
ธรรม ยึดถอืเหตุผล ความถูกตอง เห็นใจอยาง
สม่ําเสมอ 
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  ระดับความสําคัญ 
ขอที่ มาตรฐานผูบริหารมืออาชีพ 5 4 3 2 1 
37 ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม 
     

38 ผูบริหารตองไดรับการพัฒนาตนเอง ใหสามารถ
บริหารจัดการงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและเปน
ปจจุบันอยางตอเน่ือง ปละ 2 ครั้ง 

     

39 ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองในดานความรู
ประสบการณดานการบริหารการศึกษาสงูกวา
ปริญญาตรี 

     

40 ผูบริหารมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
41 ผูบริหารมีความสนใจใฝรูใฝเรียนเพ่ือพัฒนาตนเอง      
42 ผูบริหารเสริมสรางสมรรถนะแกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
     

43 ผูบริหารมีการพัฒนาอบรมตามหลักสตูรของ กคศ. 
อยางนอย 1 ครั้ง 

     

44 ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ในสถานศึกษา 

     

45 ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยทั้งผูนาํ  
และผูตามที่ดี 

     

46 ผูบริหารควรมีความยุตธิรรมโปรงใสในการ
บริหารงานในโรงเรียน 

     

47 ปฏิบตัิกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกบัการพัฒนา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา 

     

48 ตัดสินใจปฏบิตัิกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถงึผลที่จะ
เกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน 

     

49 มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบตังิานไดเต็ม
ศักยภาพ 

     

50 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏบิัติได
เกิดผลจริง 

     

51 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึน้เปนลําดับ 
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  ระดับความสําคัญ 
ขอที่ มาตรฐานผูบริหารมืออาชีพ 5 4 3 2 1 
52 ปฏิบตัิงานขององคกรโดยเนนผลถาวร      
53 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปน

ระบบ 
     

54 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา      
55 เปนผูนําและสรางผูนํา      
56 
 

สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ      

57 การอํานวยความสะดวกในการพัฒนา การเชื่อมโยง
ความรูสึกของกลุม และหนาที่ในการนําวิสยัทัศนของ
การเรียนรูเพ่ือใหชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ใหการสนับสนุน 

     

58 การสนับสนุนการบํารุงรักษาวัฒนธรรมของโรงเรียน 
รายการการสอนที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และ
การพัฒนาคณะทํางานใหมีความเจริญกาวหนาทาง
วิชาชีพอยางยั่งยืน 

     

59 การควบคุมเร่ืองการบริหารองคการการปฏิบัติการ 
การจัดการทรัพยากร ใหเกดิความปลอดภัย และจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล 

     

60 การรวมมือกับครอบครวั และสมาชิกของชุมชน การ
ตอบสนองความตองการและความสนใจของชุมชน 
และการใชทรพัยากรในชุมชน การปฏิบตัิอยางเสมอ
ภาค ยุติธรรม ในแนวทางของจริยธรรม การเขาใจ 
ตอบสนองแนวโนมของการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

     

61 ทักษะในการจัดการสภาพแวดลอมในงานของ
บุคลากร 

     

62 ทักษะในการจัดการการอยูรวมกันในสังคมที่มีหลาย
วัฒนธรรม 

     

63 ทักษะในการจัดทํากลยุทธในการบริหารสถานศึกษา      
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  ระดับความสําคัญ 
ขอที่ มาตรฐานผูบริหารมืออาชีพ 5 4 3 2 1 
64 ทักษะในการจัดการสรางโอกาสเพื่อการปรับปรุงและ

สงเสริมสถานศึกษา 
     

65 ทักษะในการสืบคน รวบรวม ปรับปรุง และจัดการ 
ขอมูล 

     

66 ทักษะในการวิเคราะห และเขาใจสถานการณหรือ
กรณีปญหาอยางชัดเจน 

     

67 ทักษะในการตัดสินใจดวยการใชวิจารณญาณ  
และเหตุผล 

     

68 ทักษะในการจัดการผลลัพธ      
69 ทักษะในการสื่อความหมาย      
70 ทักษะในการปฏิบตัิการ ทาํใหลูกคาพอใจ      
71 ทักษะในการจัดการความขดัแยง      
72 ทักษะในการสรางวิสัยทศันโดยสนับสนนุ 

การมีสวนรวม 
     

73 ทักษะในการจัดงานวิชาการ      
74 ทักษะในการจัดการงานธุรการ      
75 ทักษะในการจัดการการเงินในสถานศึกษา      
76 ทักษะในการจัดการทรัพยสินของสถานศึกษา      
77 ทักษะในการจัดการใหบุคลากรมีสวนรวมเพ่ือให

เกิดผลสําเร็จ ในการปฏิบตังิานของนักเรียน 
     

78 ทักษะในการจัดการสงเสริม และจัดการ 
การเปลี่ยนแปลง 

     

79 ทักษะในการประชาสัมพันธ      
80 
 
 
 
 

ผูบริหารโรงเรยีนเปนผูนําทางการศึกษาซึ่งสงเสริม
ความสําเร็จของนักเรียนทกุคนโดยอํานวยความ
สะดวกในการพัฒนา เผยแพร ปฏิบัติ ตามวิสัยทศัน
ของการเรียนรู ซึ่งชุมชมชนมีสวนรวมและสนบัสนุน 
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  ระดับความสําคัญ 
ขอที่ มาตรฐานผูบริหารมืออาชีพ 5 4 3 2 1 
81 ผูบริหารโรงเรยีนเปนผูนําทางการศึกษาซึ่งสงเสริม

ความสําเร็จของนักเรียนทกุคนโดยการสนับสนุน
บํารุงรักษา และทําใหวัฒนธรรมของโรงเรียนมีความ
ยั่งยืน จัดโปรแกรมการเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูของ
นักเรียน และการพัฒนาวิชาชีพของคร ู

     

82 ผูบริหารโรงเรยีนเปนผูนําทางการศึกษาซึ่งสงเสริม
ความสําเร็จของนักเรียนทกุคน โดยบรหิารจัดการ
องคการ การดําเนินการและทรัพยากรตางๆ ให
สิ่งแวดลอมของการเรียนรู มีความปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ และประสทิธผิล 

     

83 
 
 
 
 

ผูบริหารโรงเรยีนเปนผูนําทางการศึกษา ซึ่งสงเสริม
ความสําเร็จของนักเรียนทกุคน โดยรวมมือกับ
ครอบครวั และสมาชิกชุมชน ในการตอบสนองความ
สนใจ ความตองการ และระดมทรัพยากรของชุมชน 

     

84 ผูบริหารโรงเรยีนเปนผูนําทางการศึกษา ซึ่งสงเสริม
ความสําเร็จของนักเรียนทกุคน โดยการกระทําที่มี
ความซื่อสัตย มีความเปนธรรมและมีจริยธรรม 

     

85 ผูบริหารโรงเรยีนเปนผูนําทางการศึกษา ซึ่งสงเสริม
ความสําเร็จของนักเรียนทกุคน โดยเขาใจ ตอบสนอง 
และตระหนักในการมีอิทธิพลของบรบิททางการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและวัฒนธรรม  

     

86 มีความรูและความเขาใจในการเจริญเตบิโตและ
พัฒนาการของเด็ก 

     

87 มีความรูและความเขาใจในทฤษฎี รูปแบบ และ
หลักการพัฒนาองคการ 

     

88 มีความรูและความเขาใจในเงื่อนไขและการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนที่หลากหลาย 

     

89 มีความรูและความเขาใจในวตัถุประสงคของ
การศึกษาและบทบาทของสังคมสมัยใหม 
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  ระดับความสําคัญ 
ขอที่ มาตรฐานผูบริหารมืออาชีพ 5 4 3 2 1 
90 โรงเรียนประเมินผลการปฏบิัติงานอยางเปนระบบ      
91 สถานศึกษามกีารจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับ

หลักสูตร ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 
     

92 สถานศึกษาจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

93 สถานศึกษามหีลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรยีนและ
ทองถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 

     

94 สถานศึกษาสงเสริมความสมัพันธและความรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

     

95 ชุมชน ผูปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษา 

     

96 สถานศึกษามกีารจัดองคกร/โครงสรางและการ
บริหารอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษา 

     

97 
 
 

สถานศึกษามอีาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามเกณฑ 

     

98 มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสตูร
ขั้นพ้ืนฐานและความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 

     

99 มีการจัดการเรียนการสอนที่เปนระบบ  
และมีประสทิธิภาพ 

     

100 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง 

     

101 มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู สงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 

     

102 
 
 
 

มีการพัฒนาครูและบคุลากรอี่นใหมีความรู
ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบตัิงานในหนาที่ไดเต็มศักยภาพ 
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  ระดับความสําคัญ 
ขอที่ มาตรฐานผูบริหารมืออาชีพ 5 4 3 2 1 
103 สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือระหวาง

โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน องคกร ภาครัฐและ
เอกชนในการจัด และพัฒนาการศึกษา 

     

104 ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบรหิารจัดการ 
มีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธและวิสัยทศัน 

     

105 มีหลักสูตรทีย่ดืหยุนเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู และ
ตอบสนองความตองการของผูเรียน และทองถิ่น 

     

106 มีเอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ นวตักรรม และ
เทคโนโลยี ที่เอ้ือตอการเรียนรู  

     

107 มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ      
108 มีอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ      
109 ผูปกครอง ชุมชน มีศักยภาพในการสนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
     

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

☺ ขอบคุณครับ ☺ 
 
  
               นายธเนศ  คิดรุงเรือง 

    นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
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ภาคผนวก จ 
การวิเคราะหความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ ฉบับที่ 1 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
X1           483.7000      1995.6655        .2081         .               .9888 
X2           483.0667      1992.7540        .4623         .               .9886 
X3           483.3667      1978.7230        .5645         .               .9885 
X4           483.2000      1986.3034        .4381         .               .9886 
X5           483.5667      1987.4264        .4409         .               .9886 
X6           483.4000      1985.9724        .4010         .               .9886 
X7           483.1333      1996.6713        .3315         .               .9886 
X8           483.2333      1988.6678        .4322         .               .9886 
X9           483.3667      1986.7920        .5227         .               .9885 
X10          483.1667      1989.1782        .4977         .               .9885 
X11          483.2333      1995.7023        .3312         .               .9886 
X12          483.2000      1985.1310        .5798         .               .9885 
X13          483.5333      1963.7747        .6977         .               .9884 
X14          483.2000      1979.4069        .5649         .               .9885 
X15          483.2000      1971.2000        .7164         .               .9884 
X16          483.8667      1978.8782        .4897         .               .9886 
X17          483.3333      1972.2989        .7488         .               .9884 
X18          483.1000      2002.9897        .1595         .               .9887 
X19          483.1333      1986.6023        .4992         .               .9885 
X20          483.5000      1992.7414        .3248         .               .9886 
X21          483.5333      1971.9126        .8102         .               .9884 
X22          483.6000      1985.3517        .2936         .               .9888 
X23          483.4000      1981.6966        .5667         .               .9885 
X24          483.3000      1977.7345        .6422         .               .9885 
X25          483.4333      1971.5644        .6455         .               .9885 
X26          483.3667      1977.5506        .6458         .               .9885 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 253

X27          483.3667      1985.4126        .4901         .               .9885 
X28          483.3667      1977.6195        .7272         .               .9884 
X29          483.4000      1977.5586        .6492         .               .9885 
X30          483.1333      1986.9471        .4919         .               .9885 
X31          483.1667      1982.1437        .6634         .               .9885 
X32          483.1333      1989.6368        .5012         .               .9885 
X33          483.3000      1984.4931        .5739         .               .9885 
X34          483.2333      1975.2885        .7009         .               .9884 
X35          483.2333      1989.1506        .4792         .               .9885 
X36          483.2667      1973.0299        .7396         .               .9884 
X37          483.2667      1975.9954        .6804         .               .9884 
X38          483.4667      1989.4299        .3238         .               .9887 
X39          483.3667      1972.1023        .5868         .               .9885 
X40          483.1333      1977.5678        .6902         .               .9884 
X41          483.3000      1968.9759        .8164         .               .9884 
X42          483.2667      1965.9954        .8805         .               .9883 
X43          483.7000      1982.4241        .3153         .               .9888 
X44          483.2333      1973.8402        .7301         .               .9884 
X45          483.3000      1969.1828        .8122         .               .9884 
X46          483.1000      1979.1276        .6017         .               .9885 
X47          483.4333      1966.5299        .7305         .               .9884 
X48          483.2667      1974.7540        .7052         .               .9884 
X49          483.3000      1964.1483        .8280         .               .9884 
X50          483.3333      1964.2299        .8253         .               .9884 
X51          483.4333      1981.7023        .6480         .               .9885 
X52          483.4333      1965.6333        .8107         .               .9884 
X53          483.4333      1962.2540        .8728         .               .9883 
X54          483.4000      1968.3862        .7546         .               .9884 
X55          483.2667      1967.3747        .7730         .               .9884 
X56          483.4333      1973.0816        .6743         .               .9884 
X57          483.4333      1973.7713        .6084         .               .9885 
X58          483.3333      1966.1609        .8709         .               .9883 
X59          483.3333      1971.1264        .7721         .               .9884 
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X60          483.5667      1978.8057        .4478         .               .9886 
X61          483.4333      1958.5299        .8059         .               .9884 
X62          483.5000      1964.0517        .7320         .               .9884 
X63          483.3000      1967.5276        .8452         .               .9884 
X64          483.3667      1963.7575        .7695         .               .9884 
X65          483.3667      1964.7920        .7522         .               .9884 
X66          483.3667      1967.4126        .8475         .               .9884 
X67          483.2333      1971.9782        .7676         .               .9884 
X68          483.5333      1970.1195        .7602         .               .9884 
X69          483.3333      1972.9885        .7352         .               .9884 
X70          483.5000      1963.9828        .7900         .               .9884 
X71          483.3667      1973.8954        .7184         .               .9884 
X72          483.2333      1977.5644        .6550         .               .9885 
X73          483.5000      1964.3966        .7828         .               .9884 
X74          483.6000      1962.3862        .7955         .               .9884 
X75          483.4667      1971.4989        .6526         .               .9885 
X76          483.5000      1967.9828        .7210         .               .9884 
X77          483.3000      1967.3207        .8494         .               .9884 
X78          483.3000      1964.6310        .8193         .               .9884 
X79          483.4667      1967.5678        .7195         .               .9884 
X80          483.3667      1967.4816        .8461         .               .9884 
X81          483.3333      1968.2299        .8297         .               .9884 
X82          483.3333      1962.2299        .8616         .               .9883 
X83          483.4000      1962.4552        .8626         .               .9883 
X84          483.1333      1981.6368        .6950         .               .9885 
X85          483.3333      1970.9885        .7749         .               .9884 
X86          483.4000      1967.7655        .8450         .               .9884 
X87          483.4000      1967.2828        .7746         .               .9884 
X88          483.4667      1959.9816        .8490         .               .9883 
X89          483.3667      1963.8264        .8339         .               .9884 
X90          483.4000      1964.1793        .8312         .               .9884 
X91          483.3333      1965.1954        .8078         .               .9884 
X92          483.2333      1975.6333        .7860         .               .9884 
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X93          483.3333      1973.1954        .7310         .               .9884 
X94          483.3333      1973.7471        .8120         .               .9884 
X95          483.6667      1972.7816        .5303         .               .9886 
X96          483.3000      1974.9069        .6983         .               .9884 
X97          483.4667      1955.0851        .8672         .               .9883 
X98          483.3667      1971.8264        .6889         .               .9884 
X99          483.3667      1975.8264        .6801         .               .9884 
X100         483.3000      1978.7000        .7031         .               .9884 
X101         483.2000      1981.2000        .6705         .               .9885 
X102         483.2000      1980.8552        .6785         .               .9885 
X103         483.3000      1973.5966        .7244         .               .9884 
X104         483.2667      1969.4437        .8114         .               .9884 
X105         483.4667      1963.7057        .7854         .               .9884 
X106         483.4333      1960.9437        .8250         .               .9884 
X107         483.5667      1955.2885        .7893         .               .9884 
X108         483.4000      1963.9034        .7700         .               .9884 
X109         483.6000      1964.8000        .5666         .               .9886 
 
 
 
Reliability Coefficients   109 items     
N of cases = 30  cases 
Alpha =   .9886           Standardized item alpha =   .9892 
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ภาคผนวก ฉ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ฉบับที่ 2 
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แบบประเมิน  
“การพัฒนาและการประเมินผลโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเอง 

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
 
คําชี้แจง แบบประเมินการใชโปรแกรมประยุกตสาํหรับพัฒนาตนเองของผูบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ประกอบดวย 2 สวน คือ (1) เปนการประเมินการใชโปรแกรม
ประยุกตดานมาตรฐานผูบริหารของสํานักงานรับรองและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) (สมศ.) และ (2) เปนการประเมนิผลการใชโปรแกรมประยุกตดานมาตรฐานผูบริหาร 
มืออาชีพที่ไดเพ่ิมเติมจาก สมศ.   

การประเมินการใชโปรแกรมประยุกตในครั้งนี้มีอยู 2 สวน คือ (1) การใชโปรแกรม
ประยุกต และ (2) ความพึงพอใจหลังการใชโปรแกรมประยุกต  
 
ตอนที่ 1  ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
1. ชื่อโรงเรียน………………………………………………………………………….. 
   อําเภอ/จังหวัด………………………………………………………………………. 
2. เพศ    ชาย    หญิง 
3. อายุ    20-30 ป    31-40 ป 

     41-50 ป    51 ปขึ้นไป 
4. ระดับการศกึษา  ต่ํากวาปรญิญาตรี   ปริญญาตรี  

     ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
5. ประสบการณ ในตําแหนง 

  1-5 ป    6-10 ป 
    11-20 ป    21 ปขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  แบบประเมนิตามมาตรฐานดานผูบริหาร ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานที่เพิ่มเติมจาก 
สมศ. 
 
คําชี้แจง ขอทานผูบริหารโปรดกาเครื่องหมาย   ในชองระดับความพึงพอใจที่มีตอ
การใชโปรแกรมประยุกตตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และมาตรฐานที่เพ่ิมเตมิจาก สมศ. ตรงตามความเปนจริง ในการใช
โปรแกรมประยุกต 

  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 

 
ตัวอยาง 
 
 

 ระดับคุณภาพ 
การใชโปรแกรมประยุกต 4 3 2 1 

0.   ผูบริหารมีคณุธรรม จริยธรรม มีความ 
      มุงมั่น และอุทิศตนในการทํางาน 

    

00. ขอคําถามชัดเจน ถามตรงไปตรงมา ไม
กํากวม 

    

 
 (ขอ 0.) ความพึงพอใจอิงตามมาตรฐานของโปรแกรมประยุกตอยูในระดับมากที่สุด 
 (ขอ 00.) ความพึงพอใจหลังการใชโปรแกรมประยุกตอยูในระดับมาก 
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 ระดับคุณภาพ 
การใชโปรแกรมประยุกต 4 3 2 1 

สวนที่ 1 มาตรฐานดานผูบริหาร  
                 ของ สมศ. 

    

ตบ.10.1 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ 
            มุงมั่น และอุทิศตนในการทํางาน 

    

ตบ.10.2 ผูบริหารมีความคิดริเร่ิมและ 
            มีวิสัยทัศน 

    

ตบ.10.3 ผูบริหารมีความสามารถใน 
            การบริหารวิชาการและเปนผูนําทาง 
            วิชาการ 

    

ตบ.10.4 ผูบริหารมีการบริหารที่มี 
            ประสิทธิภาพและผูเกี่ยวของพึงพอใจ 
            ในการบริหาร 

    

ตบ.11.1 สถานศึกษามีการจัดองคกร  
            โครงสรางการบริหาร และระบบ 
            การบริหารที่มีความคลองตัวสูง  
            ปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

    

ตบ.11.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ     
ตบ.11.3 สถานศึกษามีการบริหารโดยใช 
            หลักการมีสวนรวม และมี 
            การตรวจสอบถวงดุล 

    

ตบ.11.4 สถานศึกษามีระบบและดําเนิน 
            การประกันคุณภาพภายในเปนไป 
            ตามกฎกระทรวง 

    

ตบ.12.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม 
            และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน 
            พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

    

ตบ.12.2 สถานศึกษามีการจัดกระบวน 
            การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

    

ตบ.12.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริม 
            คุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
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 ระดับคุณภาพ 
การใชโปรแกรมประยุกต 4 3 2 1 

ตบ.13.1 มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู 
            ระดับสากล ระดับชาติ และระดับ 
            ทองถ่ินที่เหมาะสม สอดคลองกับ 
            หลักสูตรแกนกลางและความตองการ 
            ของผูเรียนและทองถ่ิน 

    

ตบ.13.2 สถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนที่ 
            เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 

    

ตบ.14.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกใน 
            การสงเสริมความสัมพันธ และความ 
            รวมมอืกับชุมชนในการพัฒนา 
            การเรียน 

    

ตบ.14.2 สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมความ 
            สัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน 
            การพัฒนาการศึกษา 

    

การประเมินความพึงพอใจ สวนที่ 1     

• ขอคําถามชัดเจน ถามตรงไปตรงมา ไม
กํากวม 

    

• การใชภาษาสละสลวย ราบรื่น อานแลวไม
สะดุด 

    

• รูปแบบที่ใช การออกแบบลําดับ  
ขั้นตอนในการสอบถาม 

    

• ตัวอักษรที่ใช อานงาย สะดวก และ  ไม
ระคายตา 

    

• ระยะเวลาที่ใชในการใชโปรแกรมประยุกต     

• ผลลัพธที่ไดรับจากการใชโปรแกรม
ประยุกตในการพัฒนาตนเอง 

    

• ความสุขที่ไดรับ ความเพลิดเพลิน และ
ความสนุกสนานในการใชโปรแกรม 
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 ระดับคุณภาพ 
การใชโปรแกรมประยุกต 4 3 2 1 

สวนที่ 2 มาตรฐานผูบรหิารมืออาชีพ    
(เพิ่มเติมจาก สมศ.) 

    

ตบ.15.1 ผูบริหารสรางโอกาสในการพัฒนาได 
            ทุกสถานการณ 

    

ตบ.15.2 ผูบริหารแสวงหาและใชขอมูลขาวสาร 
           ในการพัฒนา 

    

ตบ.15.3 ผูบริหารเปนผูนําและสรางผูนํา     
ตบ.15.4 ผูบริหารอํานวยความสะดวกใน 
            การพัฒนา และเชื่อมโยงความรูสึก 
            ของกลุม  

    

ตบ.15.5 ผูบริหารมีทักษะในการจัดการการอยู 
           รวมกนัในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่ 
           หลากหลาย 

    

ตบ.15.6 ผูบริหารเขาใจ ตอบสนอง และ 
           ตระหนักในการมีอิทธิพลของบริบท 
           ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ  
           กฎหมาย และวัฒนธรรม 

    

ตบ.16.1 ผูบริหารมีทักษะในการตัดสินใจดวย 
           การใชวิจารณญาณและเหตุผล 

    

ตบ.16.2 ผูบริหารมีทักษะในการจัดการความ 
            ขัดแยง 

    

ตบ.16.3 ผูบริหารมีทักษะในการสื่อสาร     
ตบ.16.4 ผูบริหารมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
           ขององคกรโดยเนนผลถาวร 

    

ตบ.16.5 ผูบริหารมีจิตวิทยาขั้นสูงใน 
            การบริหารงาน 

    

ตบ.17.1 ผูบริหารสนับสนุนการทํางานเปนทีม     
ตบ.17.2 ผูบริหารมีเจตคติที่ดีตออาชีพ และ 
            การบริหารงาน 

    

ตบ.17.3 ผูบริหารปลูกฝงคานิยมโดยใช 
            หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

    

ตบ.17.4 ผูบริหารมีจิตสํานึกในการเปนเจาของ 
            สถานศึกษา 
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 ระดับคุณภาพ 
การใชโปรแกรมประยุกต 4 3 2 1 

ตบ.18.1 ผูบริหารมีความรู ความสามารถและ 
            เปนผูนําดานการใชเทคโนโลยีใน 
            การบริหาร 

    

ตบ.18.2 ผูบริหารมีความรูและความเขาใจใน 
            ทฤษฎี รูปแบบ และหลักการ 
            การพัฒนาองคการ 

    

การประเมินความพึงพอใจ สวนที่ 2     

• ขอคําถามชัดเจน ถามตรงไปตรงมา ไม
กํากวม 

    

• การใชภาษาสละสลวย ราบรื่น อานแลวไม
สะดุด 

    

• รูปแบบที่ใช การออกแบบลําดับ  
ขั้นตอนในการสอบถาม 

    

• ตัวอักษรที่ใช อานงาย สะดวก และ   ไม
ระคายตา 

    

• ระยะเวลาที่ใชในการใชโปรแกรมประยุกต     

• ผลลัพธที่ไดรับจากการใชโปรแกรม
ประยุกตในการพัฒนาตนเอง 

    

• ความสุขที่ไดรับ ความเพลิดเพลิน และ
ความสนุกสนานในการใชโปรแกรม 
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 ระดับคุณภาพ 
การใชโปรแกรมประยุกต 4 3 2 1 

สวนที่ 3 การประเมินโปรแกรมประยกุต    

• มีระบบที่มีประสิทธิภาพในการกูขอมูลและ
ดําเนินการตอไปไดเมื่อระบบเกิดขัดของ 
เชน มีการกูขอมูลได 

    

• มีเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพเปนที่นาพอใจ เชน มีการ
ทดสอบความปลอดภัยของระบบ 

    

• มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางาน
ของระบบภายใตความกดดัน เชน การ
ปอนขอมูลไมครบ 

    

• มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางาน
ของระบบภายใตสภาพแวดลอมของ
คอมพิวเตอร เชน มีระบบการปฏิบัติงาน
ของคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน 

    

• มีการทดสอบความสมบูรณของระบบโดย
ใชขอมูลจริงและภายใตสถานการณที่
เกิดขึ้นจริง 

    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

☺ ขอบคุณครับ ☺ 
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ภาคผนวก ช 
การวิเคราะหความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ ฉบับที่ 2 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
X10.1        389.4000      1096.8000        .4145         .               .9792 
X10.2        389.2667      1100.8920        .3797         .               .9792 
X10.3        389.5000      1095.9828        .4505         .               .9791 
X10.4        389.5333      1088.7402        .5187         .               .9791 
X11.1        389.5000      1106.6034        .1993         .               .9794 
X11.2        389.5333      1089.1540        .5493         .               .9790 
X11.3        389.3333      1090.4368        .5374         .               .9790 
X11.4        389.2333      1106.3920        .2073         .               .9794 
X12.1        389.3000      1090.6310        .4812         .               .9791 
X12.2        389.5000      1091.7069        .5616         .               .9790 
X12.3        389.5000      1094.9483        .4774         .               .9791 
X13.1        389.5667      1086.6678        .5856         .               .9790 
Y10.1        388.8333      1096.8333        .5284         .               .9790 
Y10.2        388.9000      1097.1966        .4968         .               .9791 
Y10.3        388.9333      1098.9609        .3864         .               .9792 
Y10.4        389.0333      1083.4126        .7256         .               .9788 
Y11.1        388.9667      1098.5161        .4481         .               .9791 
Y11.2        388.9000      1092.2310        .5168         .               .9791 
Y11.3        388.9667      1088.9989        .6502         .               .9789 
Y11.4        388.7000      1097.5276        .5992         .               .9790 
Y12.1        388.8667      1091.3609        .6036         .               .9790 
Y12.2        388.9667      1085.5506        .6733         .               .9789 
Y12.3        389.0000      1090.4828        .6094         .               .9789 
Y13.1        389.1000      1083.3345        .6767         .               .9789 
X13.2        389.6333      1078.4471        .6826         .               .9788 
X14.1        389.3667      1087.2057        .6329         .               .9789 
X14.2        389.4333      1083.2885        .6608         .               .9789 
Z1           389.3333      1097.1264        .4173         .               .9792 
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Z2           389.2333      1101.7713        .3976         .               .9792 
Z3           389.4000      1106.7310        .2595         .               .9793 
Z4           389.3000      1108.4931        .1914         .               .9793 
Z5           389.4667      1096.5333        .4158         .               .9792 
Z6           389.4667      1097.5678        .4334         .               .9791 
Z7           389.6333      1090.9989        .5966         .               .9790 
Y13.2        389.2333      1071.9092        .8039         .               .9787 
Y14.1        389.1000      1083.7483        .7261         .               .9788 
Y14.2        389.0333      1078.4471        .7269         .               .9788 
ZZ1          388.9333      1096.1333        .4621         .               .9791 
ZZ2          388.9333      1096.7540        .5044         .               .9791 
ZZ3          389.0333      1096.0333        .4622         .               .9791 
ZZ4          388.9000      1098.5759        .4548         .               .9791 
ZZ5          389.1333      1092.8092        .4657         .               .9791 
ZZ6          389.1333      1095.2230        .4976         .               .9791 
ZZ7          389.2333      1091.0126        .4894         .               .9791 
A15.1        389.4333      1087.9782        .6634         .               .9789 
A15.2        389.5000      1091.7759        .6279         .               .9789 
A15.3        389.3667      1080.7230        .7289         .               .9788 
A15.4        389.3333      1091.8851        .6181         .               .9789 
A15.5        389.5667      1079.4954        .7454         .               .9788 
A15.6        389.5333      1090.8782        .6168         .               .9789 
A16.1        389.5000      1085.0172        .7363         .               .9788 
A16.2        389.6333      1072.1713        .8081         .               .9787 
A16.3        389.4667      1098.8782        .4532         .               .9791 
A16.4        389.6667      1076.6437        .8004         .               .9787 
A16.5        389.7667      1066.4609        .8222         .               .9786 
A17.1        389.2333      1091.7713        .6334         .               .9789 
A17.2        389.3333      1083.3333        .7058         .               .9788 
A17.3        389.4667      1087.2920        .6454         .               .9789 
A17.4        389.2333      1091.0126        .5837         .               .9790 
B15.1        389.0000      1087.4483        .6260         .               .9789 
B15.2        389.1000      1084.3690        .6072         .               .9789 
B15.3        388.9667      1081.2747        .7164         .               .9788 
B15.4        388.7667      1090.7368        .7710         .               .9788 
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B15.5        389.0000      1085.5172        .6731         .               .9789 
B15.6        389.0667      1088.6161        .6641         .               .9789 
B16.1        388.9667      1081.8954        .7023         .               .9788 
B16.2        389.1667      1081.0402        .7448         .               .9788 
B16.3        389.0000      1086.0690        .6597         .               .9789 
B16.4        389.1000      1074.3690        .8207         .               .9786 
B16.5        389.1667      1075.9368        .7507         .               .9787 
B17.1        388.8333      1092.4195        .6687         .               .9789 
B17.2        388.9333      1079.3057        .8301         .               .9787 
B17.3        389.0000      1083.4483        .6664         .               .9789 
B17.4        388.8000      1089.8897        .7713         .               .9788 
A18.1        389.6000      1090.8690        .4778         .               .9791 
A18.2        389.6000      1081.5586        .6786         .               .9788 
C1           389.4000      1097.8345        .3551         .               .9793 
C2           389.3667      1100.8609        .3780         .               .9792 
C3           389.2667      1093.9954        .5194         .               .9790 
C4           389.1667      1094.9713        .4611         .               .9791 
C5           389.3667      1087.8954        .5669         .               .9790 
C6           389.5000      1091.1552        .5242         .               .9790 
C7           389.4000      1092.8000        .5148         .               .9791 
B18.1        389.1667      1089.5230        .5983         .               .9790 
B18.2        389.1000      1077.0586        .7631         .               .9787 
CC1          389.0333      1093.5506        .4785         .               .9791 
CC2          389.0333      1096.9299        .4383         .               .9791 
CC3          388.9333      1096.7540        .4454         .               .9791 
CC4          388.9000      1092.3000        .5151         .               .9791 
CC5          389.1333      1087.7057        .5825         .               .9790 
CC6          389.2667      1093.7885        .4364         .               .9792 
CC7          389.1000      1091.6793        .4870         .               .9791 
EP1          388.9333      1096.7540        .4454         .               .9791 
EP2          388.9000      1092.3000        .5151         .               .9791 
EP3          389.1333      1087.7057        .5825         .               .9790 
EP4          389.2667      1093.7885        .4364         .               .9792 
EP5          389.1000      1091.6793        .4870         .               .9791 
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Reliability Coefficients    97 items  
N of cases =  30 cases 
Alpha =   .9792           Standardized item alpha =   .9788 
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ภาคผนวก ฌ 
เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือรายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 
 
 1.  ดร.จันทนา  นนทิกร 
  อดีตศึกษานิเทศก หัวหนาฝายวิชาการ และคณะกรรมการ TOP STAR  
  เขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 2.  ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  
  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 3.  ดร.วิลาวัลย  มาตุม   
          ผูอํานวยการแผนกใบประกอบวิชาชีพครู 
          สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 4.  รศ.ดร.รุจิร  ภูสาระ 

หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 5.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ 
  อดีตผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

6 นายสิรวิชญ  ขวัญสิริวิศาล 
โปรแกรมเมอรบริษทั สมารทคอมพดิจิตอล จํากัด 

 ผูจัดการบริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
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สําหรับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง  

“การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับพัฒนาตนเอง 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

 
คําชี้แจง แบบประเมินการใชโปรแกรมประยุกตสาํหรับพัฒนาตนเองของผูบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ประกอบดวย 2 สวน คือ (1) เปนการประเมินการใชโปรแกรม
ประยุกตดานมาตรฐานผูบริหารของสํานักงานรับรองและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) (สมศ.) และ (2) เปนการประเมนิการใชโปรแกรมประยุกตดานมาตรฐานผูบริหารมือ
อาชีพที่ไดเพ่ิมเติมจาก สมศ.   
 
ระดับความสอดคลองของเครื่องมืองานวิจัย 
 คะแนน +1 หมายถึง มีความถูกตอง และมีความสอดคลองตามหลักการ 
โครงสราง และทฤษฎีที่เกีย่วของ 

 คะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจในความถูกตอง และความสอดคลองตามหลักการ 
โครงสราง และทฤษฎีที่เกีย่วของ 

 คะแนน -1 หมายถึง ไมมีความถูกตอง และไมมีความสอดคลองตามหลักการ 
โครงสราง และทฤษฎีที่เกีย่วของ 
 
 ระดับความสอดคลอง 

รายการที่ประเมิน +1 0 -1 
สวนที่ 1 มาตรฐานดานผูบริหารของ สมศ.    

10.1 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงม่ัน และอุทิศตน 
       ในการทํางาน 

   

10.2 ผูบริหารมีความคิดริเริม่และมีวิสยัทศัน    
10.3 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเปนผูนํา 
       ทางวิชาการ 

   

10.4 ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและผูเกี่ยวของ 
       พึงพอใจในการบริหาร 
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 ระดับความสอดคลอง 
รายการที่ประเมิน +1 0 -1 

11.1 สถานศกึษามีการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และ 
       ระบบการบริหารที่มีความคลองตวัสูง ปรับเปลีย่นไดตาม 
       ความเหมาะสม 

   

11.2 สถานศกึษามีการบรหิารเชิงกลยุทธ    
11.3 สถานศกึษามีการบรหิารโดยใชหลกัการมีสวนรวม และ 
       มีการตรวจสอบถวงดุล 

   

11.4 สถานศกึษามีระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
       เปนไปตามกฎกระทรวง 

   

12.1 สถานศกึษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ 
       สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

   

12.2 สถานศกึษามีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน 
       สําคัญ 

   

12.3 สถานศกึษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง 
       หลากหลาย 

   

13.1 มีหลักสตูรและเนื้อหาสาระการเรียนรูระดับสากล ระดับ 
       ชาติ และระดับทองถิน่ที่เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตร 
       แกนกลางและความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 

   

13.2 สถานศกึษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอ 
       การเรียนรู 

   

14.1 สถานศกึษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ  
       และความรวมมือกับชมุชนในการพฒันาการเรียน 

   

14.2 สถานศกึษามีกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธและความ 
       รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
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 ระดับความสอดคลอง 
รายการที่ประเมิน +1 0 -1 

สวนที่ 2 มาตรฐานผูบรหิารมืออาชีพ (เพิ่มเติมจาก สมศ.)    
15.1 ผูบริหารสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ    
15.2 ผูบริหารแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา    
15.3 ผูบริหารเปนผูนําและสรางผูนํา    
15.4 ผูบริหารอํานวยความสะดวกในการพัฒนา และเชือ่มโยง 
       ความรูสึกของกลุม  

   

15.5 ผูบริหารมีทักษะในการจัดการการอยูรวมกันในสังคมที่มี 
      วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

   

15.6 ผูบริหารเขาใจ ตอบสนอง และตระหนักในการมีอิทธิพล 
       ของบริบททางการเมอืง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และ 
       วัฒนธรรม 

   

16.1 ผูบริหารมีทักษะในการตัดสินใจดวยการใชวิจารณญาณ 
       และเหตุผล 

   

16.2 ผูบริหารมีทักษะในการจัดการความขัดแยง    
16.3 ผูบริหารมีทักษะในการสื่อสาร    
16.4 ผูบริหารมีทักษะในการปฏิบตัิงานขององคกรโดยเนนผล 
       ถาวร 

   

16.5 ผูบริหารมีจิตวิทยาขั้นสูงในการบริหารงาน    
17.1 ผูบริหารสนับสนุนการทํางานเปนทมี    
17.2 ผูบริหารมีเจตคติที่ดีตออาชีพ และการบริหารงาน    
17.3 ผูบริหารปลูกฝงคานยิมโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
17.4 ผูบริหารมีจิตสํานึกในการเปนเจาของสถานศึกษา    
18.1 ผูบริหารมีความรู ความสามารถและเปนผูนําดานการใช 
       เทคโนโลยีในการบริหาร 

   

18.2 ผูบริหารมีความรูและความเขาใจในทฤษฎี รูปแบบ และ 
       หลักการการพัฒนาองคการ 
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 ระดับความสอดคลอง 
รายการที่ประเมิน +1 0 -1 

สวนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ    
• ขอคําถามชัดเจน ถามตรงไปตรงมา ไมกํากวม    
• การใชภาษาสละสลวย ราบรื่น อานแลวไมสะดุด    
• รูปแบบที่ใช การออกแบบลําดับขั้นตอนในการสอบถาม    
• ตัวอักษรทีใ่ช อานงาย สะดวก และไมระคายตา    
• ระยะเวลาที่ใชในการใชโปรแกรมประยุกต    
• ผลลัพธที่ไดรบัจากการใชโปรแกรมประยุกตในการพฒันา

ตนเอง 
   

• ความสุขที่ไดรับ ความเพลิดเพลิน และความสนุกสนานใน
การใชโปรแกรม 

   

สวนที่ 4 การประเมินโปรแกรมประยกุต    
• มีระบบที่มีประสิทธิภาพในการกูขอมูลและดําเนินการตอไป

ไดเม่ือระบบเกิดขัดของ เชน มีการกูขอมูลได 
   

• มีเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่มีประสทิธิภาพเปนที ่   
นาพอใจ เชน มีการทดสอบความปลอดภยัของระบบ 

   

• มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบภายใต
ความกดดัน เชน การปอนขอมูลไมครบ 

   

• มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบภายใต
สภาพแวดลอมของคอมพิวเตอร เชน มีระบบการปฏิบตัิงาน
ของคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน 

   

• มีการทดสอบความสมบูรณของระบบโดยใชขอมูลจริงและ
ภายใตสถานการณที่เกิดขึน้จริง 

   

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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ผลการวเิคราะหคา IOC 
 

 ผูเชี่ยวชาญคนที่ คา 
รายการที่ประเมิน 1 2 3 4 5 IOC 

สวนท่ี 1 มาตรฐานดานผูบริหารของ สมศ.       
10.1 ผูบริหารมคีุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่น และอุทิศ 
       ตนในการทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10.2 ผูบริหารมคีวามคิดริเร่ิมและมีวิสัยทัศน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
10.3 ผูบริหารมคีวามสามารถในการบริหารวิชาการและเปน 
       ผูนําทางวิชาการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10.4 ผูบริหารมกีารบริหารที่มีประสิทธิภาพและผูเกี่ยวของ 
       พึงพอใจในการบริหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11.1 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และ 
       ระบบการบริหารที่มีความคลองตัวสูง ปรับเปล่ียนได 
       ตามความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
11.3 สถานศึกษามีการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม  
       และมีการตรวจสอบถวงดุล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11.4 สถานศึกษามีระบบและดําเนินการประกันคุณภาพ 
       ภายในเปนไปตามกฎกระทรวง 

0 +1 0 +1 +1 .60 

12.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ 
       สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12.2 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
       เปนสําคญั 

+1 +1 0 +1 +1 .80 

12.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน 
       อยางหลากหลาย 

0 +1 +1 +1 0 .60 

13.1 มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรูระดับสากล ระดับ 
       ชาติ และระดับทองถ่ินที่เหมาะสม สอดคลองกับ 
       หลักสูตรแกนกลางและความตองการของผูเรียนและ 
       ทองถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 0 .80 

13.2 สถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อ 
       ตอการเรยีนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

14.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริม 
       ความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนใน 
       การพัฒนาการเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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 ผูเชี่ยวชาญคนที่ คา 
รายการที่ประเมิน 1 2 3 4 5 IOC 

14.2 สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธและความ 
       รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

สวนท่ี 2 มาตรฐานผูบริหารมืออาชีพ (เพิ่มเติมจาก สมศ.)     
15.1 ผูบริหารสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
15.2 ผูบริหารแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
15.3 ผูบริหารเปนผูนําและสรางผูนํา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
15.4 ผูบริหารอํานวยความสะดวกในการพัฒนา และ 
       เชื่อมโยงความรูสึกของกลุม  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

15.5 ผูบริหารมีทักษะในการจัดการการอยูรวมกันในสังคมที่ 
       มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

15.6 ผูบริหารเขาใจ ตอบสนอง และตระหนักในการมี 
       อิทธิพลของบริบททางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ  
       กฎหมาย และวัฒนธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16.1 ผูบริหารมีทักษะในการตัดสินใจดวยการใช 
       วิจารณญาณและเหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16.2 ผูบริหารมีทักษะในการจัดการความขัดแยง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
16.3 ผูบริหารมีทักษะในการสื่อสาร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
16.4 ผูบริหารมีทักษะในการปฏิบัติงานขององคกรโดยเนน 
        ผลถาวร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16.5 ผูบริหารมีจิตวิทยาขั้นสูงในการบริหารงาน +1 +1 +1 +1 0 .80 
17.1 ผูบริหารสนับสนุนการทํางานเปนทีม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
17.2 ผูบริหารมีเจตคติที่ดีตออาชีพ และการบริหารงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
17.3 ผูบริหารปลูกฝงคานิยมโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง +1 +1 0 +1 +1 .80 
17.4 ผูบริหารมีจิตสํานึกในการเปนเจาของสถานศึกษา 0 +1 0 +1 +1 .60 
18.1 ผูบริหารมีความรู ความสามารถและเปนผูนําดานการ 
       ใชเทคโนโลยีในการบริหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

18.2 ผูบริหารมีความรูและความเขาใจในทฤษฎี รูปแบบ  
        และหลักการการพัฒนาองคการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

สวนท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจ       
• ขอคําถามชัดเจน ถามตรงไปตรงมา ไมกํากวม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

• การใชภาษาสละสลวย ราบรื่น อานแลวไมสะดุด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

• รูปแบบที่ใช การออกแบบลําดับขั้นตอนในการสอบถาม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

• ตัวอักษรที่ใช อานงาย สะดวก และไมระคายตา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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 ผูเชี่ยวชาญคนที่ คา 
รายการที่ประเมิน 1 2 3 4 5 IOC 

• ระยะเวลาที่ใชในการใชโปรแกรมประยุกต +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

• ผลลัพธที่ไดรับจากการใชโปรแกรมประยุกตในการ
พัฒนาตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

• ความสุขที่ไดรับ ความเพลิดเพลิน และความสนุกสนาน
ในการใชโปรแกรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

สวนท่ี 4 การประเมินโปรแกรมประยุกต       
• มีระบบที่มีประสิทธิภาพในการกูขอมูลและดําเนินการ

ตอไปไดเมื่อระบบเกิดขัดของ เชน มีการกูขอมลูได 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

• มีเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเปนที่
นาพอใจ เชน มีการทดสอบความปลอดภัยของระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

• มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ
ภายใตความกดดัน เชน การปอนขอมูลไมครบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

• มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ
ภายใตสภาพแวดลอมของคอมพิวเตอร เชน มีระบบ
การปฏิบัติงานของคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

• มีการทดสอบความสมบูรณของระบบโดยใชขอมูลจริง
และภายใตสถานการณที่เกิดขึ้นจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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มาตรฐานการศึกษา ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 
เพื่อการประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) 
 

มาตรฐานดานผูบริหาร 
มี 5 มาตรฐาน  ไดแก 

มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (11) 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามกีารจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ  

ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา (12, 13) 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน 

สําคัญ (14, 15, 16) 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามหีลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียน 

การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู (14) 
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ 

พัฒนาการศึกษา (17, 18, 14.7)  
 

ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาในแตละมาตรฐาน มีดังนี ้
มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ มี 4 ตัวบงชี้ คือ 

10.1 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมัน่ และอุทิศตนในการทํางาน (1.1) 
เกณฑการพิจารณา 

10.1.1 ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ด ี
10.1.2 ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (สุจริต ยุตธิรรม การใชระบบคุณธรรม 

การรับฟงปญหา การระดมการมีสวนรวมในการบริหาร และการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

10.1.3 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 
10.1.4 ผูบริหารอุทิศเวลาในการทํางาน 
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา
ต่ํากวา รอยละ 50  

(0-1 ขอ) 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา
ระหวาง รอยละ 50-74 

(2 ขอ) 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา 

รอยละ 75-89  
(3 ขอ) 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา 

รอยละ 90 ขึ้นไป  
(4 ขอ) 

 
10.2 ผูบริหารมีความคิดริเร่ิมและมีวิสัยทัศน (11.2) 
เกณฑการพิจารณา 

10.2.1 ผูบริหารสามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ควรจะ
เปนในอนาคต 3-5 ป ขางหนาอยางชัดเจนและเหมาะสมกบับริบทของทองถ่ิน 

10.2.2 ผูบริหารริเร่ิมแนวทางในการบริหารที่ทาทายกับการเปลี่ยนแปลงและความเปนนิติ
บุคคลของสถานศึกษา 

10.2.3 ผูบริหารริเร่ิมวิธีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 
10.2.4 ผูบริหารมีวิธีการกระตุนใหทกุคนรวมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษา 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา
ต่ํากวา รอยละ 50  

(0-1 ขอ) 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา
ระหวาง รอยละ 50-74 

(2 ขอ) 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา 

รอยละ 75-89  
(3 ขอ) 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา 

รอยละ 90 ขึ้นไป  
(4 ขอ) 

 
10.3 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ (11.2, 11.3) 
เกณฑการพิจารณา 

10.3.1 ผูบริหารมีความรอบรูเกี่ยวกบัหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน (ตามหมวด 4 ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542) 

10.3.2 ผูบริหารใหความสําคัญกับบทบาทประธานในการแตงตัง้กรรมการและการ
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษา 
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10.3.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถ่ินของ
สถานศึกษา 

10.3.4 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
10.3.5 ผูบริหารมีการสงเสริมและพัฒนาครูในการผลิต/ใชส่ืออยางหลากหลายและ

เหมาะสมกับผูเรียน 
10.3.6 ผูบริหารมีความเปนผูนําในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน/กลุมโรงเรียน/ชุมชน 
10.3.7 ผูบริหารมีการสนับสนุนการพัฒนาและประเมินครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูงอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง 
10.3.8 ผูบริหารมีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 
10.3.9 ผูบริหารมีการวางระบบและกลไกที่ดใีนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยรวมมือกบัชุมชนและไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา
ต่ํากวา รอยละ 50  

(0-4 ขอ) 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา
ระหวาง รอยละ 50-74 

(5-7 ขอ) 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา 

รอยละ 75-89  
(8 ขอ) 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา 

รอยละ 90 ขึ้นไป  
(9 ขอ) 

 
10.4 ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและผูเกี่ยวของพงึพอใจในการบริหาร (11.4) 
เกณฑการพิจารณา 

10.4.1 การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย/มาตรฐานที่กําหนดไวไมนอย
กวารอยละ 75 ของแผน 

10.4.2 ผูบริหารนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารอยางตอเนื่อง 
10.4.3 ผูเกี่ยวของไมนอยกวารอยละ 75 พึงพอใจในผลงานของสถานศึกษา 
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา
ต่ํากวา รอยละ 50  

(0 ขอ) 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา
ระหวาง รอยละ 50-74 

(1 ขอ) 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา 

รอยละ 75-89  
(2 ขอ) 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา 

รอยละ 90 ขึ้นไป  
(3 ขอ) 

 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามกีารจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจรให

บรรลุเปาหมายการศึกษา มี 4 ตัวบงชี้ คือ 
11.1 สถานศึกษามกีารจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และระบบการบรหิารที่มีความคลองตัว

สูง ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม (12.1, 12.2, 12.4, 13.1, 13.4) 
เกณฑการพิจารณา 

11.1.1 สถานศึกษามแีผนภูมกิารจดัองคกรและโครงสรางการบริหารเปนลายลักษณอักษร 
รวมทั้งมีคําส่ังมอบหมายงานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

11.1.2 สถานศกึษามกีารวางระบบระเบียบรองรบัการบริหารที่มีความคลองตัวสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

11.1.3 สถานศึกษามคีณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดําเนนิการอยางเปนระบบ 
11.1.4 สถานศึกษามรีะบบบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ 
11.1.5 สถานศึกษามรีะบบการบริหารงบประมาณ ทรัพยและรายไดที่มีคณุภาพ 
11.1.6 สถานศึกษามรีะบบการบริหารงานทั่วไปที่มีคุณภาพ 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาต่าํกวา  

รอยละ 50  
(0-2 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาระหวาง 

รอยละ 50-74  
(3-4 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ

การพิจารณา  
รอยละ 75-89  

(5 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา รอยละ 

90 ขึ้นไป  
(6 ขอ) 
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11.2 สถานศึกษามกีารบริหารเชิงกลยุทธ (13.2) 
เกณฑการพิจารณา 

11.2.1 สถานศึกษามแีผนกลยุทธ มีตัวบงชีค้วามสําเร็จ มีแผนปฏิบัติการประจําปที่
สอดคลองกับอุดมการณและหลักการการจัดการศึกษาของชาติ 

11.2.2 สถานศึกษามกีารปฏิบัติตามแผน 
11.2.3 สถานศึกษามมีีระบบขอมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารที่ถูกตอง และครบถวน ทัน

ตอการใชงาน 
11.2.4 สถานศึกษามกีารนิเทศติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผน

อยางตอเนื่อง 
11.2.5 สถานศึกษามมีีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุง

งาน 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาต่าํกวา  

รอยละ 50  
(0-2 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาระหวาง 

รอยละ 50-74  
(3 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ

การพิจารณา  
รอยละ 75-89  

(4 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา รอยละ 

90 ขึ้นไป  
(5 ขอ) 

 
11.3 สถานศึกษามกีารบริหารโดยใชหลักการมสีวนรวม และมีการตรวจสอบ ถวงดุล (13.2,13.3, 

13.5) 
เกณฑการพิจารณา 

11.3.1 ผูบริหาร ครู ชุมชน นักเรียน และกรรมการสถานศึกษารวมกันทํางานพัฒนา
คุณภาพการศกึษา (เชน การทําแผนกลยุทธ การจัดทําหลักสูตรทองถ่ินรวมกนั เปน
ตน) 

11.3.2 สถานศึกษามคีณะกรรมการสถานศึกษา และการไดมาซึ่งคณะกรรมการเปนไป
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง 
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน (องคประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูบริหารสถานศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ) 

11.3.3 คณะกรรมการสถานศึกษามกีารประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยสองเดือนตอคร้ัง 
และนําผลการประชุมไปปฏิบัติ 

11.3.4 คณะกรรมการสถานศึกษามบีทบาทในการกําหนดทิศทางและการบรหิารโรงเรียน 
11.3.5 สถานศึกษามรีะบบและกลไกตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และการใชทรัพยากร

ของโรงเรียน 
11.3.6 สถานศึกษามรีะบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปรงใส 
11.3.7 สถานศึกษามกีารจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเองที่

สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษาและมกีารรายงานตอตนสังกัดและเผยแพรตอ
สาธารณะ 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาต่าํกวา  

รอยละ 50  
(0-3 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาระหวาง 

รอยละ 50-74  
(4-5 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ

การพิจารณา  
รอยละ 75-89  

(6 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา รอยละ 

90 ขึ้นไป  
(7 ขอ) 

 
11.4 สถานศึกษามรีะบบและดําเนินการประกนัคุณภาพภายในเปนไปตามกฎกระทรวง (12.3) 
เกณฑการพิจารณา 

11.4.1 สถานศึกษามรีะบบ กลไก และมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
11.4.2 สถานศึกษามรีะบบ กลไก และมกีารตรวจติดตามคุณภาพสถานศึกษาตาม

กฎกระทรวง 
11.4.3 สถานศึกษาไดรับการประเมนิทั้งภายในและภายนอกตามกฎกระทรวง และ

เผยแพรผลประเมินอยางกวางขวาง 
11.4.4 สถานศึกษานําผลตรวจติดตามและการประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุง

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนือ่ง 
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาต่าํกวา  

รอยละ 50  
(0-1 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาระหวาง 

รอยละ 50-74  
(2 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ

การพิจารณา  
รอยละ 75-89  

(3 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา รอยละ 

90 ขึ้นไป  
(4 ขอ) 

 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามกีารจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน 

สําคัญ มี 3 ตัวบงชี้ คือ 
12.1 สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ

เต็มศักยภาพ (16) 
เกณฑการพิจารณา 

12.1.1 สถานศึกษามสีภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
12.1.2 สถานศึกษามกีารสงเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยของผูเรียน 
12.1.3 สถานศึกษามกีารใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรู

ดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
12.1.4 สถานศึกษามหีองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นที่สีเขียว และส่ิงอํานวยความ

สะดวกเพยีงพอและอยูในสภาพใชการไดดี 
12.1.5 สถานศึกษามกีารจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่ 

             เกณฑการประเมินคณุภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาต่าํกวา  

รอยละ 50  
(0-2 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาระหวาง 

รอยละ 50-74  
(3 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ

การพิจารณา  
รอยละ 75-89  

(4 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา รอยละ 

90 ขึ้นไป  
(5 ขอ) 
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12.2 สถานศึกษามกีารจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (14) 
เกณฑการพิจารณา 

12.2.1 สถานศึกษามกีารจัดประสบการณการเรยีนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 
12.2.2 สถานศึกษามรีายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรยีนเลอืกเรียนตามความสนใจ 
12.2.3 สถานศึกษามกีารสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และส่ืออุปกรณ

การเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 
12.2.4 สถานศึกษามกีารจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของ

ผูเรียน 
12.2.5 สถานศึกษามรีะบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยู

เสมอ 
12.2.6 สถานศึกษามกีารนําแหลงการเรียนรูและภมูิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการ

สอน 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาต่าํกวา  

รอยละ 50  
(0-2 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาระหวาง 

รอยละ 50-74  
(3-4 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ

การพิจารณา  
รอยละ 75-89  

(5 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา รอยละ 

90 ขึ้นไป  
(6 ขอ) 

 
12.3 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย (15) 
เกณฑการพิจารณา 

12.3.1 สถานศึกษามกีารจัดและพฒันาระบบดแูลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง 
12.3.2 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ

ความคิดสรางสรรคของผูเรียน 
12.3.3 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความ

ถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศกัยภาพ 
12.3.4 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 
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12.3.5 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/
นันทนาการ 

12.3.6 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปญญาไทย 

12.3.7 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมความเปนประชาธปิไตย 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาต่าํกวา  

รอยละ 50  
(0-3 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาระหวาง 

รอยละ 50-74  
(4-5 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ

การพิจารณา  
รอยละ 75-89  

(6 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา รอยละ 

90 ขึ้นไป  
(7 ขอ) 

 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามหีลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่ 

เอ้ือตอการเรียนรู มี 2 ตัวบงชี ้
13.1 มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรูระดบัสากล ระดับชาติ และระดบัทองถ่ินที่เหมาะสม 

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน (14.1, 14.2, 
14.3) 

เกณฑการพิจารณา 
13.1.1 สถานศึกษามสีาระการเรียนรูที่บูรณาการการเรียนรูระดับสากล ระดับชาติ และ

ระดับทองถ่ินอยางเหมาะสม 
13.1.2 สถานศึกษามสีาระการเรียนรูที่เหมาะสมกบัทองถ่ินที่เปนมาตรฐาน สอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม  
13.1.3 สถานศึกษามกีารนําสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับทองถ่ินไปใชอยางเปนระบบ 

และมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ถูกตอง 
13.1.4 สถานศึกษามกีารประเมินผลการใชหลักสตูร โดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่

เกี่ยวของ 
13.1.5 สถานศึกษามกีารปรับปรุงสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกบัทองถ่ินใหทนัสมัยและ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาต่าํกวา  

รอยละ 50  
(0-2 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาระหวาง 

รอยละ 50-74  
(3 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ

การพิจารณา  
รอยละ 75-89  

(4 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา รอยละ 

90 ขึ้นไป  
(5 ขอ) 

 
13.2 สถานศึกษามส่ืีอการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู (14.1) 
เกณฑการพิจารณา 

13.2.1 สถานศึกษามส่ืีอธรรมชาติ (พืช สัตว ส่ิงของ และอ่ืนๆ) ที่เหมาะสมและเอื้อตอการ
เรียนรู 

13.2.2 สถานศึกษามส่ืีอเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 
13.2.3 สถานศึกษามส่ืีอภูมิปญญาทองถ่ินที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ด ี ดีมาก 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาต่าํกวา  

รอยละ 50  
(0 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาระหวาง 

รอยละ 50-74  
(1 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ

การพิจารณา  
รอยละ 75-89  

(2 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา รอยละ 

90 ขึ้นไป  
(3 ขอ) 

 
 มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพฒันา 

การศึกษา มี 2 ตัวบงชี้ คือ 
14.1 สถานศึกษามรีะบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนใน

การพัฒนาการเรียน (17, 18, 14.7) 
เกณฑการพิจารณา 

14.1.1 สถานศึกษามผูีรับผิดชอบหรือจัดหนวยงานรับผิดชอบในการสงเสริม
ความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 
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14.1.2 สถานศึกษามกีารจัดแผนงานเพื่อสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 

14.1.3 สถานศึกษามรีะเบียบรองรบัการสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 

14.1.4 สถานศึกษามกีารประเมินระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ และความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

14.1.5 สถานศึกษามกีารนําผลประเมินมาใชตัดสนิใจและปรับปรุงระบบและกลไกในการ
สรางความสัมพันธ และความรวมมือกับชมุชนในการพฒันาการศึกษา 

เกณฑการประเมนิคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาต่าํกวา  

รอยละ 50  
(0-2 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาระหวาง 

รอยละ 50-74  
(3 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ

การพิจารณา  
รอยละ 75-89  

(4 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา รอยละ 

90 ขึ้นไป  
(5 ขอ) 

 
14.2 สถานศึกษามกีิจกรรมสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา 
เกณฑการพิจารณา 

14.2.1 สถานศึกษามกีิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรใน
สถานศึกษาและชุมชนเหน็ความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน 

14.2.2 สถานศึกษามกีิจกรรมการใหบริการชุมชนอยางเหมาะสม 
14.2.3 สถานศึกษามกีารรวมกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
14.2.4 สถานศึกษาใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
14.2.5 สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ในชุมชน 
14.2.6 สถานศึกษามกีารสรางเครือขายความสัมพนัธกับชุมชน 
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตวับงชี้  
ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาต่าํกวา  

รอยละ 50  
(0-2 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณาระหวาง 

รอยละ 50-74  
(3-4 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ

การพิจารณา  
รอยละ 75-89  

(5 ขอ) 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา รอยละ 

90 ขึ้นไป  
(6 ขอ) 
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ลําดับ ชื่อโรงเรียน ที่อยู อําเภอ จังหวัด
รหัส

ไปรษณีย
เบอรโทรศัพท ชั้นเรียน สังกัด เขตพื้นที่

95 โรงเรียนบานเหนือ ม.1 บานเหนือ ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม จ.กระบี่ 81120 0 7564 0484 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. กระบี่
195 โรงเรียนบานควนตอ ม.3 บานควนตอ ต.บานคลองเขมา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. กระบี่
295 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา เลขที่ 3 ถ.สุขุมวิท ซ.46 (ภูมิจิตร) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110 0 2391 3145 อนุบาล1 - อนุบาล3 สช. กรุงเทพมหานคร เขต 1
395 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ เลขที่ 281-281/3 ถ.วงศสวาง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ 10800 0 2585 4353, 0 2585 2978 อนุบาล1 - ประถม6 สช. กรุงเทพมหานคร เขต 1
495 โรงเรียนสวนบัว เลขที่ 16/1 ถ.พหลโยธิน ซ.ราชครู แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพฯ 10400 0 2278 4847 อนุบาล1 - ประถม6 สช. กรุงเทพมหานคร เขต 1
595 โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม เลขที่ 51 ซ.วัดตะพาน ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 0 2245 3937 อนุบาล1 - ประถม6 กทม. กรุงเทพมหานคร เขต 1
695 โรงเรียนสายปญญา แขวงปอมปราบ เขตหวยขวาง จ.กรุงเทพฯ 10100 0 2221 0824 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. กรุงเทพมหานคร เขต 1

795 โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีสรามคําแหง
เลขที่643/6 ซอยรามคําแหง 119 สุขาภิบาล 3 แขวง
หัวหมาก

เขตบางกะป จ.กรุงเทพฯ 10240 0 2370 0316-7 อนุบาล1 - มัธยม3 สช. (นานาชาติ) กรุงเทพมหานคร เขต 2

895 โรงเรียนวัดตะกล่ํา เลขที่26 ม.3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ 10250 อนุบาล1 - ประถม6 กทม. กรุงเทพมหานคร เขต 2

995 โรงเรียนกานดา เลขที่ 29 ถ.ลาดพราว ซ.78(นิกรบดี) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310 0 2530 5156-7 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. กรุงเทพมหานคร เขต 2

1095 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) เลขที่ 18 ม.2 แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพฯ 10530 0 2543 1160 อนุบาล1 - ประถม6 กทม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
1195 โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน) เลขที่76 ถ.วุฒากาศ แขวงบางคอ เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 อนุบาล1 - ประถม6 กทม. กรุงเทพมหานคร เขต 3

1295 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
เลขที่ 300/1 ซ.สมเด็จพระเจาตากสิน 22 ถ.สมเด็จ
พระเจาตากสิน แขวงบุคคโล

เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 0 2477 9158 อนุบาล1 - ประถม6 กทม. กรุงเทพมหานคร เขต 3

1395 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน
เลขที่ 58 ถ.จรัญสนิทวงศ ซ.จรัลสนิทวงศ 11 แขวง
วัดทาพระ

เขตบางกอกใหญ จ.กรุงเทพฯ 10600 0 2412 8520 อนุบาล1 - อนุบาล3 สช. กรุงเทพมหานคร เขต 3

1495 โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย) เลขที่707 ซ.จรัญสนิทวงศ 44 ถ.จรัญสนิทวงศ เขตบางพลัด จ.กรุงเทพฯ 10700 0 2424 4086 อนุบาล1 - ประถม6 กทม. กรุงเทพมหานคร เขต 3
1595 โรงเรียนอนุบาลกองหลา เลขที่ 6 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 0 2421 1577 อนุบาล1 - อนุบาล3 สช. กรุงเทพมหานคร เขต 3
1695 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห) เลขที่ 8/2 ถ.แสงชูโต ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 อนุบาล1 - มัธยม3 เทศบาล กาญจนบุรี เขต 1
1795 โรงเรียนวัดเขาสะพายแรง ม.2 บานเขาสะพายแรง ต.สนามแย อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. กาญจนบุรี เขต 2
1895 โรงเรียนบานชองกลิ้งชองกรด ม.8 ต.หนองนกแกว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 0 1791 1996 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. กาญจนบุรี เขต 2
1995 โรงเรียนบานไรปา ม.5 บานไรปา ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. กาญจนบุรี เขต 3
2095 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา ม.5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 0 3459 5532 ตอ โรงเรียน อนุบาล1 - ประถม6 สช. กาญจนบุรี เขต 3
2195 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล ม.11 บานคอนเรียบอนุกูล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000 0 4380 1015 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. กาฬสินธุ เขต 1
2295 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา ม.3 ม.2 ถ.ยุวราชพัฒนา ต.รองคํา อ.รองคํา จ.กาฬสินธุ 46210 0 4389 7070 อนุบาล1 - อนุบาล3 สช. กาฬสินธุ เขต 1
2395 โรงเรียนนาแกราษฎรอํานวย ม.14 บานนาแก ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 46120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. กาฬสินธุ เขต 2
2495 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา เลขที่ 41 ม.7 ตําบลหนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ 46220 0 1260 9740 อนุบาล1 - ประถม6 สช. กาฬสินธุ เขต 2
2595 โรงเรียนบานบึงทอง ม.9  ต.สามขา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. กาฬสินธุ เขต 3
2695 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎรบํารุง ม.3 บานหนองคอนเตรียม ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 0 4386 7071, 0 6238 2930 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. กาฬสินธุ เขต 3
2795 โรงเรียนบอแกววิทยา เลขที่519 ม.10 ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 62150 0 5571 2926 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. กําแพงเพชร เขต 1
2895 โรงเรียนนารีราษฎรสามัคคี ม.5 บานแมนารี ต.นาบอคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. กําแพงเพชร เขต 1
2995 โรงเรียนนิคมสรางตนเองบางระกํา 5 ม.5 บานนิคม ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. กําแพงเพชร เขต 1
3095 โรงเรียนบานหนองบอน ม.5 บานสี่แยกตนไทร ต.บอถ้ํา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. กําแพงเพชร เขต 2
3195 โรงเรียนบานบึงหลม ม.6 บานบึงหลม ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. กําแพงเพชร เขต 2

กลุมตัวอยางสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ จํานวน 379 แหง
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ลําดับ ชื่อโรงเรียน ที่อยู อําเภอ จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย

เบอรโทรศัพท ชั้นเรียน สังกัด เขตพื้นที่

3295 โรงเรียนบานดงเกา ม.4 บานดงเกา ต.บานโตน อ.พระยืน จ.ขอนแกน 40320 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ขอนแกน เขต 1
3395 โรงเรียนบานโนนลาน ม.4 บานโนนลาน ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ขอนแกน เขต 1
3495 โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา เลขที่ 445 ถ.ศิวิลัย ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 0 4326 2244 อนุบาล1 - อนุบาล3 สช. ขอนแกน เขต 1
3595 โรงเรียนบานปางิ้วหนองฮี ม.4 บานปางิ้ว ต.เจาปูภูเหล็ก อ.บานไผ จ.ขอนแกน 40110 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. ขอนแกน เขต 2
3695 โรงเรียนบัวเหลืองสาขาบานหนองบัว ม.8 บานหนองกานเหลือง ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 40160 0 1260 6563 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ขอนแกน เขต 2
3795 โรงเรียนบานโคกลามกลางตําแย ม.4 บานโคกลาม ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน 40120 0 4333 9041 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. ขอนแกน เขต 3
3895 โรงเรียนบานดอนโจด ม.6 บานดอนโจด ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 40330 0 1048 4442 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. ขอนแกน เขต 3
3995 โรงเรียนบานโคกใหมนายม ม.6 บานโคกใหม ต.บานโนน กิ่ง อ.ซําสูง จ.ขอนแกน 40170 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ขอนแกน เขต 4
4095 โรงเรียนสองหองประชาบํารุง ม.7 บานหนองสองหอง ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน 40280 0 1873 3246 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ขอนแกน เขต 4
4195 โรงเรียนบานขุนดาน เลขที่ 225 บานขุนดาน ต.บานดง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 40250 0 4321 2402 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ขอนแกน เขต 4
4295 โรงเรียนบานหนองเสาเลา ม.1 บานหนองเสาเลา ต.หนองเสาเลา อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 40130 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ขอนแกน เขต 5
4395 โรงเรียนบานหวยบง ต.หวาทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 40150 0 9277 4584, 0 1059 9805 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ขอนแกน เขต 5
4495 โรงเรียนบานโนนหนองแวง ม.7 บานหนองแวง ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 40210 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ขอนแกน เขต 5
4595 โรงเรียนวัดสามผาน เลขที่55 ม.5 ต.สองพี่นอง อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 22120 0 3943 1786 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. จันทบุรี เขต 1
4695 โรงเรียนวัดเกวียนหัก (สมบัติราษฎรนุกูล) ม.7 บานเกวียนหัก ต.วนชล อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 0 3944 1975 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. จันทบุรี เขต 2
4795 โรงเรียนคลองตันคลอง 18 ม.4 บานคลองตันคลอง18 ต.บางขนาก อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ฉะเชิงเทรา เขต 1
4895 โรงเรียนวัดกระทุม (โสมประชาสรรค) เลขที่23 ม.1 บานปากคลองทาถั่ว ต.สนามจันทร อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 0 3882 1728 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ฉะเชิงเทรา เขต 1
4995 โรงเรียนวัดบานกลวย (ผลราษฎรบํารุง) ม.1 บานพลับ ต.คลองเขื่อน กิ่ง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000 0 3851 4598 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ฉะเชิงเทรา เขต 2
5095 โรงเรียนวัดทาเกวียน (สัยอุทิศ) เลขที่1156 ม.1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ฉะเชิงเทรา เขต 2
5195 โรงเรียนบานหนองชาก(ประโยชนบุพการีอุทิศ) ม.3 บานหนองชาก ต.หนองชาก อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 0 3820 1510 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ชลบุรี เขต 1
5295 โรงเรียนอนุบาลวัดชองลม ม.2 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0 3828 5848 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ชลบุรี เขต 1

5395
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดทุง
เหียง

วัดทุงเหียง 534 ม.4  ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 0 3829 3559, 0 1949 2379 มัธยม1 - มัธยม6 ศน. ชลบุรี เขต 2

5495 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎรอุทิศ) เลขที่ 5 ถนนสุขุมวิท ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0 3822 1264 อนุบาล1 - ประถม6 เทศบาล ชลบุรี เขต 3
5595 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เลขที่ 2507  ม.1 ถ.เสนาพิทักษ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 0 3830 8361 อนุบาล1 - ประถม6 สช. ชลบุรี เขต 3
5695 โรงเรียนวัดหลวงพอขาว ม.3 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 0 5642 6454 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ชัยนาท
5795 โรงเรียนดอนกะพี้วิทยาราม วัดราษฏรศรัทธาราม ต.เดนใหญ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 0 5645 1209, 0 1785 4538 มัธยม1 - มัธยม3 ศน. ชัยนาท
5895 โรงเรียนบานโนนขี้ตุน ม.9 บานโนนขี้ตุน ต.ตลาดแรง อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 36170 0 1068 9178 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ชัยภูมิ เขต 1
5995 โรงเรียนบานโนนพระคํา ม.12 บานโนนพระคํา ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ชัยภูมิ เขต 1
6095 โรงเรียนบานภูนกเขียน ม.7 บานภูนกเขียน ต.ทาใหญ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ชัยภูมิ เขต 1
6195 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา ม.4 บานทุงมอง ต.บานเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ 36120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ชัยภูมิ เขต 2
6295 โรงเรียนบานโนนคูณ ม.6 บานกุดมะนาว ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ชัยภูมิ เขต 2
6395 โรงเรียนบานพรมใตพิทยาคาร ม.9 ต.ผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 0 4484 4154, 0 6851 7950 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ชัยภูมิ เขต 2
6495 โรงเรียนบานหลุบงิ้ว ม.5 ต.บานกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 0 4474 5400, 0 6257 4252 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ชัยภูมิ เขต 3
6595 โรงเรียนบานตาล ม.4 ต.บานตาล อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 36160 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ชัยภูมิ เขต 3
6695 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน เลขที่ 120 ม.6 ต.ทาแซะ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 86140 0 7759 9152 อนุบาล1 - อนุบาล3 สช. ชุมพร เขต 1
6795 โรงเรียนวัดหูรอ ม.3 บานหูรอ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 0 7757 0673 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ชุมพร เขต 1
6895 โรงเรียนวัดนาสัก ม.1 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ชุมพร เขต 2
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6995 โรงเรียนบานทุงหลวง ม.14 บานศิริราษฏร ต.แมยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 0 5373 7431, 0 9835 5517 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เชียงราย เขต 1
7095 โรงเรียนบานเวียงชัย เลขที่ 240 ม.8 บานเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 0 5376 9101 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เชียงราย เขต 1
7195 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ม.1 บานดอยชัยมงคล ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120 0 5372 1513 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. เชียงราย เขต 2
7295 โรงเรียนบานปางมะขามปอม ม.8 ต.สันสลี อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 57170 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เชียงราย เขต 2
7395 โรงเรียนบานแมคําฝงหมิ่น ม.9 บานแมคําฝงหมิ่น ต.จันจวาใต อ.แมจัน จ.เชียงราย 57110 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เชียงราย เขต 3
7495 โรงเรียนบานสันนา ม.2 บานสันนา ต.เกาะชาง อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130 0 5367 5520 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เชียงราย เขต 3
7595 โรงเรียนบานปลองสาน ม.8 บานปลองสาน ต.ปลองหนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 0 5395 4181 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เชียงราย เขต 4

7695 โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปญญาพลอุปถัมภ) ม.2 ต.วงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 52200 0 5349 5509 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. เชียงใหม เขต 1

7795 โรงเรียนวารีเชียงใหม เลขที่ 59 ม.6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 0 5328 5133 อนุบาล1 - มัธยม6 สช. (ภาษาอังกฤษ) เชียงใหม เขต 1
7895 โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน เลขที่ 92 ม.3 ต.เวียง อ.พราว จ.เชียงใหม 50190 0 5347 5412 อนุบาล1 - อนุบาล3 สพฐ. เชียงใหม เขต 2
7995 โรงเรียนวัดงิ้วเฒา ม.8 ต.แมสาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 50250 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. เชียงใหม เขต 2
8095 โรงเรียนไชยปราการ เลขที่ 99 ม.2 ถ.สายเชียงใหม-ฝาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม 50320 0 5345 7031 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. เชียงใหม เขต 3
8195 โรงเรียนบานทามะแกง ม.7 บานทามะแกง ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม 50280 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. เชียงใหม เขต 3
8295 โรงเรียนวัดดงปางิ้ว เลขที่92 ม.7 บานดงปางิ้ว ต.มะขุนหวาน อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 50120 0 5348 1015 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เชียงใหม เขต 4
8395 โรงเรียนบานขุนแปะ ม.12 บานขุนแปะ ต.ทักษิณ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 50160 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. เชียงใหม เขต 5
8495 โรงเรียนบานแมเอาะ ม.10 บานแมเอาะ ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม 50270 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. เชียงใหม เขต 5
8595 โรงเรียนบานหลังทอ ม.1 บานหลังทอ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม 50240 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เชียงใหม เขต 5
8695 โรงเรียนน้ําผุด ต.น้ําผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 0 7525 9202, 0 9467 0032 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. ตรัง เขต 1
8795 โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ถนนตรังภูมิ ตําบลกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 0 7525 1087 อนุบาล1 - ประถม6 เทศบาล ตรัง เขต 2
8895 โรงเรียนบานหัวหิน ม.6 บานหัวหิน ต.สัตตบรรพต อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ตรัง เขต 2
8995 โรงเรียนบานโขดทราย ม.3 บานโขดทราย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ จ.ตราด 23110 0 3954 4438 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ตราด
9095 โรงเรียนบานตะเคียนดวน ม.3ต.ตะเคียนดวน กิ่ง อ.วังเจา จ.ตาก 63000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ตาก เขต 1
9195 โรงเรียนอนุบาลสีหอักษร เลขที่ 292/2 ถ.ไทยชนะ ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 0 5551 2068, 0 1962 2394 อนุบาล1 - อนุบาล3 สช. ตาก เขต 1
9295 โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม ต.แมจะเรา อ.แมระมาด จ.ตาก 63140 0 5558 5082 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. ตาก เขต 2
9395 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล ม.6 ต.ศรีกะอาง อ.บานนา จ.นครนายก 26110 0 3738 2861 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครนายก
9495 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ม.9 ต.คลองใหญ อ.องครักษ จ.นครนายก 26120 0 3739 1304 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. นครนายก
9595 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บานยาง) ม.1 บานยาง ต.ทุงกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0 3435 1316 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครปฐม เขต 1
9695 โรงเรียนหลวงพอแชมวัดตากองอนุสรณ เลขที่100/3 ม.6 บานสระหลวง ต.บอพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 0 3424 4011 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครปฐม เขต 1
9795 โรงเรียนวัดรางกําหยาด ม.3 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 0 3439 1031 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครปฐม เขต 2
9895 โรงเรียนบานขอนขวาง ม.4 ขอนขวาง ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 0 4253 4792 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครพนม เขต 1
9995 โรงเรียนบานหนองหอยใหญ ม.4 บานหนองหอยใญ ต.พุมแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครพนม เขต 1
10095 โรงเรียนบานนาปง ม.4 บานนาปง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครพนม เขต 1
10195 โรงเรียนบานดอนติ้ว ม.10 บานดอนติ้ว ต.ทาจําปา อ.ทาอุเทน จ.นครพนม 48120 0 4253 8341 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครพนม เขต 2
10295 โรงเรียนบานนาเข ม.6 ต.โพนทองนาเข อ.บานแพง จ.นครพนม 48140 0 4253 8841 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. นครพนม เขต 2
10395 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ หมู 5 ต.โพนสวาง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครพนม เขต 2
10495 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) เลขที่ 263 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0 4424 4136 อนุบาล1 - มัธยม6 เทศบาล นครราชสีมา เขต 1
10595 โรงเรียนอนุบาลบานคุณหนู เลขที่ 362 ถ.มหาดไทย ซ.เยื้องวัดบูรพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0 4424 3021, 0 6650 1061 อนุบาล1 - อนุบาล3 สช. นครราชสีมา เขต 1
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10695 โรงเรียนบานโคงกระโดน ม.6 บานโคงกระโดน ต.ทุงอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครราชสีมา เขต 2
10795 โรงเรียนบานหวยปอ ม.9 บานหวยปอ ต.หวยแถลง อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครราชสีมา เขต 2
10895 โรงเรียนบานลํานางแกว ม.1 บานลํานางแกว ต.ลํานางแกว อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. นครราชสีมา เขต 3
10995 โรงเรียนบานประชาสันต ม.10 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 0 4445 7523 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครราชสีมา เขต 3
11095 โรงเรียนปากชองพิทยาคม เลขที่333 บานปาไผ ม.1 ต.จันทึก อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 0 4431 2409 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. นครราชสีมา เขต 4
11195 โรงเรียนบานแกนทาว (อโศกมนตรี) บานแกนทาว ม.2 ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 0 1879 8740, 0 1264 2802 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. นครราชสีมา เขต 4
11295 โรงเรียนบานโตนด ม.3 บานโตนดพูนผล ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. นครราชสีมา เขต 5
11395 โรงเรียนบานหนองกราดนอย  ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครราชสีมา เขต 5
11495 โรงเรียนบานปาหวาย ม.2 บานปาหวาย ต.บัวลาย กิ่ง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครราชสีมา เขต 6
11595 โรงเรียนบานหนองพรานปาน ม.6 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. นครราชสีมา เขต 6
11695 โรงเรียนบานขุย ม.5 บานโนนชุมพวง ต.ลําทะเมนชัย กิ่ง อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. นครราชสีมา เขต 7
11795 โรงเรียนดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ม.5 บานดอนอีลุม ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 0 4448 9229 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครราชสีมา เขต 7
11895 โรงเรียนบานโนนมวง ม.4 บานโนนมวง ต.ทาหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 0 1790 2564 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครราชสีมา เขต 7
11995 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ ถนนราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 อนุบาล1 - ประถม6 เทศบาล นครศรีธรรมราช เขต 1
12095 โรงเรียนโสภณวิทยา เลขที่ 103 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7534 2885 อนุบาล1 - ประถม6 สช. นครศรีธรรมราช เขต 1
12195 โรงเรียนวัดควนสะตอ ม.5 บานควนสะตอ ต.ไสหรา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 0 7533 4225 ประถม1 - ประถม6 สพฐ. นครศรีธรรมราช เขต 2
12295 โรงเรียนเสริมปญญา เลขที่29 ถ.ทุงสง-หวยยอด ต.ปากแพรก อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 0 7541 1378, 0 7542 0454 อนุบาล1 - ประถม6 สช. นครศรีธรรมราช เขต 2
12395 โรงเรียนบานปากระแนะ เลขที่ 148 ม.6 บานปากระแนะ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270 0 1968 8756 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครศรีธรรมราช เขต 2
12495 โรงเรียนเชียรใหญ ม.7 ต.แมเจาอยูหัว อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช 80190 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. นครศรีธรรมราช เขต 3
12595 โรงเรียนวัดปากบางทาพญา ม.8 บานปากบาง ต.บานพิง-บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 0 7533 3782 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครศรีธรรมราช เขต 3
12695 โรงเรียนบานหนองบอน หมู 9 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครศรีธรรมราช เขต 3
12795 โรงเรียนปญญาสารธรรมมูลนิธิ เลขที่ 761 ม.6 ถ.นครศรี-ทาศาลา ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 0 7552 1575 มัธยม1 - มัธยม3 สช. (อิสลาม) นครศรีธรรมราช เขต 4
12895 โรงเรียนวัดธารน้ําฉา ม.3 บานตนเนียง ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครศรีธรรมราช เขต 4
12995 โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว ม.3 บานโพธิ์หนองยาว ต.ไผสิงห อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 60120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครสวรรค เขต 1
13095 โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) ม.3 บานคลองคาง ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 0 5627 4274 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครสวรรค เขต 1
13195 โรงเรียนวัดดานชาง ม.1 บานดานชาง ต.ดานชาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค 60180 0 1971 4885 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครสวรรค เขต 2
13295 โรงเรียนวัดคลองสาลี ม.2 บานคลองไพศาลี ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค 60150 0 5636 1097 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นครสวรรค เขต 2
13395 โรงเรียนวรนารถพิทยา เลขที่ 2 ซ.สามล 2 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 60140 อนุบาล1 - ประถม6 สช. นครสวรรค เขต 3
13495 โรงเรียนบานโพธิ์ประสาท ม.5 บานโพธิ์ประสาท ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค 60220 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. นครสวรรค เขต 3
13595 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน เลขที่ 60/13-18 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 0 2447 5655 อนุบาล1 - อนุบาล3 สช. นนทบุรี เขต 1
13695 โรงเรียนจันทรทองเอี่ยม ม.4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0 2571 2367 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นนทบุรี เขต 2
13795 โรงเรียนวัดศาลากุล เลขที่11 ม.3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0 2584 5147 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นนทบุรี เขต 2

13895 โรงเรียนพัฒนศาสนวิทยา ม.4  ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 0 9877 4505, 0 6296 0990, 0 7356 5270 มัธยม1 - มัธยม6 สช. (อิสลาม) นราธิวาส เขต 1

13995 โรงเรียนนะหฎอตุลสูบาน เลขที่ 225 ม.1 ถ.นะหฎอ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 0 7357 1230 มัธยม1 - มัธยม6 สช. (อิสลาม) นราธิวาส เขต 1
14095 โรงเรียนบานริแง ม.3 บานบูลกา ต.ดุซงยอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220 0 7353 9235 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นราธิวาส เขต 2
14195 โรงเรียนบานซรายอ ม.1 บานซรายอ ต.สุไหงโก-ลกใต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 0 7361 2128 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นราธิวาส เขต 2
14295 โรงเรียนบานสาน ม.8 บานสาน ต.สันทะ อ.นานอย จ.นาน 55150 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. นาน เขต 1
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14395 โรงเรียนบานแควง ม.2 บานแควง ต.หนองแดง อ.แมจริม จ.นาน 55170 ประถม1 - ประถม6 สพฐ. นาน เขต 1
14495 โรงเรียนบานน้ํารีพัฒนา ม.12 บาน้ํารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน 55130 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. นาน เขต 2
14595 โรงเรียนบอเกลือ เลขที่ 78 ม.5 ต.บอเกลือใต อ.บอเกลือ จ.นาน 55220 0 5477 8078 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. นาน เขต 2
14695 โรงเรียนบานประคอง ม.2 บานประคอง ต.เมืองยาง อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย 31110 0 4460 9233, 0 1997 8914 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. บุรีรัมย เขต 1
14795 โรงเรียนวัดบานเยยสะแก ม.3 บานเยยสะแก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000 0 9948 6868 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. บุรีรัมย เขต 1
14895 โรงเรียนวัดหนองสองหอง ม.5 บานหนองสองหอง ต.เมืองแฝก อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย 31130 0 1725 3162 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. บุรีรัมย เขต 1
14995 โรงเรียนบานตาอี ม.1 บานตาอี ต.บานกรวด อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย 31180 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. บุรีรัมย เขต 2
15095 โรงเรียนวัดบานไทร (เสคุรุราษฏรอนุสรณ) ม.4 ต.บานไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย 31140 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. บุรีรัมย เขต 2
15195 โรงเรียนบานวังกระโดน ม.5 ต.ถนนไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย 31110 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. บุรีรัมย เขต 3
15295 โรงเรียนบานปรือพวงสําราญ ม.7 บานหนองปรือใหม ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย 31170 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. บุรีรัมย เขต 3
15395 โรงเรียนตูมใหญวิทยา ม.6 ต.ตูมใหญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย 31190 0 4461 2422 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. บุรีรัมย เขต 4
15495 โรงเรียนบานโนนไฮ ม.5 บานโนนไฮ ต.กูสวนแตง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย 31120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. บุรีรัมย เขต 4
15595 โรงเรียนบานหนองใหญ ม.2 บานหนองใหญ ต.หนองใหญ อ.สตึก จ.บุรีรัมย 31150 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. บุรีรัมย เขต 4

15695 โรงเรียนอนุบาลปาริชาต
เลขที่ 109/72 หมูบานปาริชาต ถ.ติวานนท-วงแหวน
ตะวันตก (345) ต.บางคูวัด

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 0 2977 1562-4 อนุบาล1 - อนุบาล3 สช. (ภาษาอังกฤษ) ปทุมธานี เขต 1

15795 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ม.15 ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 0 2569 1011 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. ปทุมธานี เขต 2
15895 โรงเรียนวัดนาหูกวาง ม.2 ต.เขาลาน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 77130 0 3254 6551 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ประจวบคีรีขันธ เขต 1
15995 โรงเรียนบานหวากอ (มิตรภาพที่72) ม.4 บานหวาโทน ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 77000 0 3257 8285 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ประจวบคีรีขันธ เขต 1

16095
โรงเรียนบานวังวน (ชูชีพ-สนิทพลอยนอย
อุปถัมภ)

ม.8 บานวังวน ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ประจวบคีรีขันธ เขต 2

16195 โรงเรียนบานตรอกปลาไหล ม.6 บานตรอกปลาไหล ต.ยานรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ปราจีนบุรี
16295 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน ม.2 ต. บางแตน อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี 25150 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ปราจีนบุรี
16395 โรงเรียนวัดเนินไมหอม ม.17 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ปราจีนบุรี
16495 โรงเรียนบานปะนาเระ (รัฐอุทิศ) ม.1 ปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี 94130 0 7349 9020 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ปตตานี เขต 1
16595 โรงเรียนบานทากุน ม.5 ต.ตะโละกาโปร อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี 94150 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ปตตานี เขต 1
16695 โรงเรียนบานชะเมา ม.2 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี 94120 0 7335 7219 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ปตตานี เขต 2
16795 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ม.3 บานบาซาเอ ต.ปตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปตตานี 94160 0 7343 9066 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ปตตานี เขต 2
16895 โรงเรียนวัดดอนประดู ม.5 บานดอนประดู ต.บานรอม อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
16995 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ม.13 บานวัดกลาง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 0 3524 3345 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
17095 โรงเรียนสิทธิพยากรณ ม.6 บานคลองสี่ ต.วังนอย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
17195 โรงเรียนวัดไผลอม ม.4 ต.บูรพา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 0 3530 7899 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
17295 โรงเรียนประสาทวิทย ก.374/1 ถ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 0 3520 1717 ประถม1 - ประถม6 สช. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
17395 โรงเรียนบานดอกบัว (บุญมานุเคราะห) ม.7 บานดอกบัว ต.ทาวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0 5441 3451 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พะเยา เขต 1
17495 โรงเรียนชุมชนบานหวยงิ้ว ม.2 ต.ทุงรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150 0 5446 8359, 0 6180 7482 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พะเยา เขต 2
17595 โรงเรียนบานทุงแต ม.1 บานทุงแต ต.สรางสรรคงิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. พะเยา เขต 2
17695 โรงเรียนบานทาปากแหวง ม.11 บานทาปากแหวง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 82130 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พังงา
17795 โรงเรียนวัดอินทนิน ม.6 บานอินทนิน ต.ทุงมะพราว อ.ทายเหมือง จ.พังงา 82120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พังงา
17895 โรงเรียนบานควนพนางตุง (สินประชา) ม.3 บานบนไร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 0 7468 5208 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พัทลุง
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17995 โรงเรียนวัดไทรพอน ม.9 ต.ดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พัทลุง
18095 โรงเรียนวัดปากประ ม.8 บานปากประ ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พัทลุง
18195 โรงเรียนบานนอย ม.2 บานนอย ต.สายคําโห อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 0 5660 6197 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พิจิตร เขต 1
18295 โรงเรียนวัดใหมสามัคคีธรรม ม.3 บานคลองนอย ต.หนองปลอง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พิจิตร เขต 1
18395 โรงเรียนวัดทับปรู ม.2 บานทับปรู ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 0 5668 7312 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พิจิตร เขต 2
18495 โรงเรียนบานน้ําผึ้ง"วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ" ม.8 บานน้ําผึ้ง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 0 7838 7508 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พิจิตร เขต 2
18595 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย ม.8 บานแหลมเจดีย ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 0 1962 2034 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. พิษณุโลก เขต 1
18695 โรงเรียนอภิชาตบุตรวิทยา เลขที่ 265/1 ถ.บรมไตรโลกนารถ ซ.11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0 5521 8357 อนุบาล1 - ประถม6 สช. พิษณุโลก เขต 1

18795 โรงเรียนบานแถววังน้ําใสสามัคคี (คุรุราษฎรบํารุ ม.8ต.แมระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. พิษณุโลก เขต 2

18895 โรงเรียนบานนาหลม ม.4 บานนาหลม ต.บานดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 0 5538 1528 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. พิษณุโลก เขต 3
18995 โรงเรียนบานหนองไผ ม.5 บานหนองไผ ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 0 1324 6743, 0 9640 0227 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. พิษณุโลก เขต 3
19095 โรงเรียนวัดปากอาว (ญาณสาครวิทยาคาร) ม.5 หมู 3 ต. บางตะบูน อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 76110 0 3248 9246 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เพชรบุรี เขต 1
19195 โรงเรียนบานพุเข็ม ม.10 บานพุเข็ม ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เพชรบุรี เขต 2
19295 โรงเรียนวัดไสคาน ม.3 บานไสคาน ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3258 8464 , 0 9089 1650 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เพชรบุรี เขต 2
19395 โรงเรียนโฆษิตวิทยา เลขที่ 164 ถ.นิกรบํารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000 0 5674 8356 อนุบาล1 - ประถม6 สช. เพชรบูรณ เขต 1
19495 โรงเรียนวัชรชัย เลขที่ 7/1 ถนนเทพาพัฒนา ต. ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000 0 5672 1390 0 5672 1320 อนุบาล1 - ประถม6 สช. เพชรบูรณ เขต 1
19595 โรงเรียนบานหวยผักกูด ม.10 บานหวยผักกูด ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ 67120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เพชรบูรณ เขต 2

19695 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑศักดาราม เลขที่91 วัดไพรสณฑศักดาราม ถ.พิทักษ ต.หลมสัก อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 67110 0 5670 1480 มัธยม1 - มัธยม6 ศน. เพชรบูรณ เขต 2

19795 โรงเรียนบานไทรงาม ม.8 บานไทรงาม ต.น้ํารอน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ 67130 0 5672 4349, 0 6202 8766 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เพชรบูรณ เขต 3
19895 โรงเรียนบานกลาง ม.1 บานขอนยางขวาง ต.ทาแดงวังทาดี อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ 67140 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. เพชรบูรณ เขต 3
19995 โรงเรียนบานน้ําชํา(ประชาราษฎรสามัคคี) ม.2 ถ.แพร-ลอง ตปาแมต อ.เมือง จ.แพร 54000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. แพร เขต 1
20095 โรงเรียนบานนาไรเดียว(ประชาบํารุง) ม.4 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร 54120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. แพร เขต 1
20195 โรงเรียนบานนาใหม ม.8 เขตเทศบาลตําบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร 54160 0 5458 8176 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. แพร เขต 2
20295 โรงเรียนบานลิพอน ม.1 บานลิพอน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 0 7631 1677 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ภูเก็ต
20395 โรงเรียนบานหนองนาไรเดียว ม.6 บานหนองนาไรเดียว ต.กุดปลาดุก กิ่ง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44160 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. มหาสารคาม เขต 1
20495 โรงเรียนบานโชคชัย ม.4 โชคชัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 0 4374 5392 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. มหาสารคาม เขต 1
20595 โรงเรียนบานสะอาดดอนเงิน ม.7 บานสะอาด ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. มหาสารคาม เขต 1
20695 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ถ.ศรีสวัสดิ์ดําเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 0 4371 1067 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. มหาสารคาม เขต 1
20795 โรงเรียนบานโคกกลาง ม.4 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. มหาสารคาม เขต 2
20895 โรงเรียนบานเมืองเสือ ม.2 บานเมืองเสือ ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 0 1221 0818 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. มหาสารคาม เขต 2
20995 โรงเรียนบานเปลือยดอนมันน้ํา เลขที่61 ม.6 บานเปลือย ต.หวาย อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม 44120 0 9840 3658 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. มหาสารคาม เขต 2
21095 โรงเรียนบานมะนาว ม.2 บานมะนาว ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. มุกดาหาร
21195 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ถนนหาธันวามหาราช ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 0 4261 2295 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. มุกดาหาร
21295 โรงเรียนบานหนองโอใหญ ม.8 บานหนองโอ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. มุกดาหาร
21395 โรงเรียนบานแมนาเติง ม.2 บานแมนาเติง ต.แมนาเติง อ.ปาย จ.แมฮองสอน 58130 0 5369 8101 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. แมฮองสอน เขต 1
21495 โรงเรียนบานแมปาง ม.1 บานแมปาง ต.สันติคีรี อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน 58120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. แมฮองสอน เขต 2
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21595 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม เลขที่ 276 ม.1 ต.กองกอย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน 58110 0 5368 0042 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. แมฮองสอน เขต 2
21695 โรงเรียนบานนาหอม ม.1 บานนาหอม ต.นาคํา อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร 35110 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ยโสธร เขต 1
21795 โรงเรียนบานแจงนอย ม.12 บานแจงนอย ต.คอเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ยโสธร เขต 1
21895 โรงเรียนชุมชนประชาสรรค ม.7 บานหนองแคน ต.นาโส อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ยโสธร เขต 2
21995 โรงเรียนบานมวงไข ม.8 บานมวงไข ต.กระจาย อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 35150 0 1360 2744 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ยโสธร เขต 2
22095 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000 อนุบาล1 - ประถม6 เทศบาล ยะลา เขต 1
22195 โรงเรียนบานบึงน้ําใส ม.5 บานบือแนบือเกะ ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ยะลา เขต 1
22295 โรงเรียนผดุงศีลวิทยา เลขที่ 64 ม.8 ถ.สุขยางคต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 0 7328 2108 อนุบาล1 - ประถม6 สช. (อิสลาม) ยะลา เขต 2
22395 โรงเรียนบานบัวหลวง(สหราษฎรบํารุง) ม.10 บานสหราษฎร ต.เหลา กิ่ง อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด 45170 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. รอยเอ็ด เขต 1
22495 โรงเรียนธงธานี เลขที่ 101/1 ม.1 บานธวัชบุรี ต, ธงธานี อ, ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด 45170 0 4361 1003 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. รอยเอ็ด เขต 1
22595 โรงเรียนบานหนองผักแวน ม.4 บานหนองผักแวน ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000 0 4351 2215 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. รอยเอ็ด เขต 1
22695 โรงเรียนบานโพนสะอาด ม.9 โพนสะอาด ต.เหลาหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 45150 0 4354 7780 ตอ 132, 0 1873 5140 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. รอยเอ็ด เขต 2
22795 โรงเรียนบานดอนบอดอนแฮด ม.9 บานดอนแฮด ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด 45140 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. รอยเอ็ด เขต 2
22895 โรงเรียนบานตังหมอง ม.4 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด 45130 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. รอยเอ็ด เขต 2
22995 โรงเรียนบานสําราญ ม.4 บานสําราญ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด 45160 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. รอยเอ็ด เขต 2
23095 โรงเรียนบานโพนทอง ม.2 บานโพนทอง ต.เสมาปจจิม อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด 45110 0 4357 1572 ประถม1 - มัธยม3 สพฐ. รอยเอ็ด เขต 3
23195 โรงเรียนบานหนองกุง ม.6 บานนาเจริญ ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 45120 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. รอยเอ็ด เขต 3
23295 โรงเรียนบานสองพี่นอง ม.1 บานหัวหนอง ต.คอคอด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 0 7784 6271 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ระนอง
23395 โรงเรียนบานมาบปาหวาย ม.5 ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง 21120 0 1940 0781 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ระยอง เขต 1
23495 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา เลขที่118/1ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 0 3880 4627 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. ระยอง เขต 1
23595 โรงเรียนวัดเนินยาง ม.5 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 0 3866 1637, 0 6058 6184 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ระยอง เขต 2
23695 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ต.อางหิน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0 3226 1555 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. ราชบุรี เขต 1
23795 โรงเรียนวัดหนองตาหลวง ม.3 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ราชบุรี เขต 1
23895 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ม.3 ถนนทาราบ-ตาลเตี้ย ตําบลดอนใหญ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ราชบุรี เขต 2
23995 โรงเรียนบานหนองกระทุม ม.10  ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0 3238 9404 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ราชบุรี เขต 2
24095 โรงเรียนอนุบาลบานเพนียด ม.8 ถ.สุรนารายณ ต.เพนียด อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15250 0 3665 3115 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. ลพบุรี เขต 1
24195 โรงเรียนจินดารัตน เลขที่ 85 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 0 3641 2963, 0 3620 5968 อนุบาล1 - ประถม6 สช. ลพบุรี เขต 1
24295 โรงเรียนบานบอตะเคียนทอง ม.10 ต.หนองมะคา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15170 0 4727 6143 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ลพบุรี เขต 2
24395 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซาย ม.4 บานแสนสุข ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 8539627 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ลพบุรี เขต 2
24495 โรงเรียนบานแมกวัก ม.1 ต.บานออน อ.งาว จ.ลําปาง 52110 0 9851 7765 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ลําปาง เขต 1
24595 โรงเรียนวัดบานฮอง ม.8 บานฮอง ต.บานเอื้อม อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ลําปาง เขต 1
24695 โรงเรียนวังพราววิทยา เลขที่ 9 ม.2 บานวังพราว ต.วังพราว อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130 0 5434 9216, 0 1980 6955 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. ลําปาง เขต 2
24795 โรงเรียนตนธงวิทยา ม.3 ต.แมปุ อ.แมพริก จ.ลําปาง 52180 0 5435 9326 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. ลําปาง เขต 2
24895 โรงเรียนบานดอนไชย ม.6 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 52240 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ลําปาง เขต 3
24995 โรงเรียนบานหวยออ ม.2 บานหวยออ ต.น้ําดิบ อ.ปาซาง จ.ลําพูน 51120 0 5350 8743 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ลําพูน เขต 1
25095 โรงเรียนวัดเหมืองงา(ญาณมงคลศึกษากร) เลขที่ 129 ม.2 ถ.ลําพูน-เชียงใหม ต.เหมืองงา อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 0 5351 1976 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ลําพูน เขต 1
25195 โรงเรียนบานหนองสะลิง เลขที่ 25 ม.4 ต.ศรีเตี้ย อ.บานโฮง จ.ลําพูน 51130 0 9558 1025 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ลําพูน เขต 2
25295 โรงเรียนบานแสนสําราญ ม.4 บานแสนสําราญ ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 0 4285 4220 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เลย เขต 1
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25395 โรงเรียนบานรองไผ ม.3 ต.โคกใหญ อ.ทาลี่ จ.เลย 42140 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เลย เขต 1

25495 โรงเรียนบานหนองบง ม.4 บานหนองบง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
0 4289 9016, 0 9943 4784, 0 1049 6564, 0 
1369 5809

อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. เลย เขต 1

25595 โรงเรียนธรรมนิเทศกวิทยา เลขที่ 568 ม.13 บานเอราวัณ  ต.ผาอินทรแปลง กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 0 4285 3107 มัธยม1 - มัธยม3 ศน. เลย เขต 2
25695 โรงเรียนบานเลยวังไสย ม.1 บานเลยวังไสย ต.เลยวังไสย อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. เลย เขต 2
25795 โรงเรียนบานทาม ม.9 บานทาม ต.ทาม อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ 33130 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ศรีสะเกษ เขต 1
25895 โรงเรียนบานโนนดู ม.9 บานโนนดู ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ศรีสะเกษ เขต 1
25995 โรงเรียนบานหนองแกวสําโรง ม.4 บานสําโรง ต.หนองแกว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ศรีสะเกษ เขต 1
26095 โรงเรียนบานหนองแปน ม.3 บานหนองแปน ต.ผือใหญ กิ่ง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ศรีสะเกษ เขต 2
26195 โรงเรียนไผงามพิทยาคม ต.ไผ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 0 4560 0620, 0 1739 2883 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. ศรีสะเกษ เขต 2
26295 โรงเรียนบานออมแกว ม.7 บานออมแกว ต.กานเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 0 4564 1609, 0 9816 7587 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. ศรีสะเกษ เขต 2
26395 โรงเรียนปรือใหญวิทยบัลลังก ต.ปรือใหญ อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ 33140 0 4582 1108 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. ศรีสะเกษ เขต 3
26495 โรงเรียนหนองอารีพิทยา ม.3 บานลาวเดิม ต.ดินแดง โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. ศรีสะเกษ เขต 3
26595 โรงเรียนบานผือ ม.1 ต.เมือง อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ 33110 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ศรีสะเกษ เขต 4
26695 โรงเรียนบานหนองใหญ ม.4 บานหนองใหญ ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. ศรีสะเกษ เขต 4
26795 โรงเรียนบานมวงไขประชาราษฎรสงเคราะห ม.5 บานมวงไข ต.ดานมวงคํา อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. สกลนคร เขต 1
26895 โรงเรียนบานทาวัด"คุรุราษฎรบํารุงวิทย" ม.3 บานทาวัดเหนือ ต.เหลาปอแดงดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. สกลนคร เขต 1
26995 โรงเรียนบานถอน ม.8 บานถอนพัฒนา ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สกลนคร เขต 2
27095 โรงเรียนบานหนองลาดวทิยาคาร ม.8 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. สกลนคร เขต 2
27195 โรงเรียนมารียพิทักษสวางแดนดิน เลขที่ 53 ม.18 ถ.นิตโย ต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร 47110 0 4272 1552 อนุบาล1 - มัธยม3 สช. สกลนคร เขต 2
27295 โรงเรียนบานนาจาน ม.2 บานนาจาน ต.มวงมาย อ.บานมวง จ.สกลนคร 47140 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สกลนคร เขต 3
27395 โรงเรียนบานหนองฮาง ม.9 บานหนองฮาง ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สกลนคร เขต 3
27495 โรงเรียนบานบางดาน ม.1 บานบางดาน ต.วารีบรรพต อ.เมือง จ.สงขลา 90000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สงขลา เขต 1
27595 โรงเรียนวัดประดูหอม ม.1 บานประดูหอม ต.ศักดิ์สิทธิ์สัมพันธ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สงขลา เขต 1
27695 โรงเรียนบานหนองมวง ต.แมทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา 90110 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สงขลา เขต 2
27795 โรงเรียนผดุงศาสตรวิทยา เลขที่ 167/5 ถ.แสงศรี ซ.6 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 0 7424 6299 อนุบาล1 - อนุบาล3 สช. สงขลา เขต 2
27895 โรงเรียนบานสะกอม ม.2 บานสะกอม ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 0 7437 8689, 0 1098 8693 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สงขลา เขต 3
27995 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 ม.9 บานทุงลัง ต.ทักษิณ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สงขลา เขต 3
28095 โรงเรียนมหิดล ม.2 บานสวนชาม ต.เขาแดง อ.สะบายอย จ.สงขลา 90210 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สงขลา เขต 3
28195 โรงเรียนวรรธนะสาร ม.7 ต.ปาแกบอหิน อ.ทุงหวา จ.สตูล 91120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สตูล เขต 1
28295 โรงเรียนบานสนกลาง ม.4 บานสนกลาง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110 0 7472 3307, 0 9875 2113 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สตูล เขต 1

28395 โรงเรียนจตุพรวิทยา เลขที่ 61 ม.1 ถ.สุขุมวิท ซ.วัดดานสําโรง ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 0 2394 1143 ประถม1 - ประถม6 สช. สมุทรปราการ เขต 1

28495 โรงเรียนวัดเสาธงนอก ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 0 2338 1533 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สมุทรปราการ เขต 2

28595 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎรนุกู ม.4 บานคาย ต.บางกุง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0 3476 1768 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สมุทรสงคราม

28695 โรงเรียนบานแคราย (เกษตรพันธุพิทยาคาร) ม.2 ต.แคราย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110 0 3447 0772, 0 6792 4700 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สมุทรสาคร
28795 โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม  957 ถ.เจษฎางค ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 0 3441 1319 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สมุทรสาคร
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28895 โรงเรียนบานวังปน ม.9 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแกว 27260 0 3751 2200 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สระแกว เขต 1
28995 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม เลขที่ 135  ม.18  ต.ทุงมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว 27210 0 3725 2019 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. สระแกว เขต 1
29095 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร ม.2 บานหนองเทา ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 27160 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สระแกว เขต 2

29195
โรงเรียนวัดหนองพันเรือ(สํานักงานสลากกินแบง
สมทบ 167)

ม.1 บานหนองพันเรือ ต.ไผขวาง อ.บานหมอ จ.สระบุรี 18130 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สระบุรี เขต 1

29295 โรงเรียนวัดหนองกบ (ไทยกลาประชานุกูล) ม.2 บานหนองกบ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 0 3639 9421 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สระบุรี เขต 1
29395 โรงเรียนบานตะพานหิน ม.5 บานตะพานหิน ต. คําพราน อ.วังมวง จ.สระบุรี 18220 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สระบุรี เขต 2
29495 โรงเรียนวัดตะโกรวม ม.4 บานคอทราย ต.คอทราย อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี 16150 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. สิงหบุรี
29595 โรงเรียนทองเอนวิทยา ม.12 ต.ทองเอน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 16110 0 3658 1983,0 3658 2131 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. สิงหบุรี
29695 โรงเรียนบานนากาหลง ม.8 ต.บานปอม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 64160 0 1953 6439 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุโขทัย เขต 1
29795 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย  ม.2 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 0 5569 9437 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุโขทัย เขต 1
29895 โรงเรียนบานศาลาไกฟุบ ม.7 บานศาลาไกฟุบ ต.ทาชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 0 5566 0004 , 0 7842 2152 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุโขทัย เขต 2
29995 โรงเรียนบานไมงาม ม.4 ต.ปากน้ํา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 0 5568 7406 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุโขทัย เขต 2
30095 โรงเรียนบานรางกะทุม ม.5 บานรางกะทุม ต.ไผขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0 3550 0172 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุพรรณบุรี เขต 1
30195 โรงเรียนศรีประจันต"เมธีประมุข" ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 72140 0 3558 1050 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. สุพรรณบุรี เขต 1
30295 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค) เลขที่ 9 ม.1 ต.บางพลับ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110 0 3553 1391, 0 1268 1964 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุพรรณบุรี เขต 2
30395 โรงเรียนวัดคอกชาง ม.5 บานคอกชาง ต.องคพระ อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี 72180 0 1746 4520, 0 9052 5689 ประถม1 - ประถม6 สพฐ. สุพรรณบุรี เขต 3
30495 โรงเรียนบานสระเตย ม.1 บานสระเตย ต.แจงงาม อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. สุพรรณบุรี เขต 3
30595 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม ม.3 บานตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84140 0 7742 3236 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุราษฎรธานี เขต 1
30695 โรงเรียนบานเชี่ยวเฟอง ม.5 ต.ตะกุกเหนือ กิ่ง อ.วิภาวดี จ.สุราษฎรธานี 84180 0 7729 2168 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุราษฎรธานี เขต 2
30795 โรงเรียนวัดอินทาราม ม.2 บานทาเคย ต.ทาฉาง อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 84150 0 7738 9118 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุราษฎรธานี เขต 2
30895 โรงเรียนบานแมแขก เลขที่ 160 ม.3 ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุราษฎรธานี เขต 2
30995 โรงเรียนควนสุบรรณ ม.2 บานเฉียงพรา ต.ควนสุบรรณ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 84120 0 7726 3374 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุราษฎรธานี เขต 3
31095 โรงเรียนบานควนกลาง ม.7 ต.เขานิพันธ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 84190 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุราษฎรธานี เขต 3
31195 โรงเรียนบานหนองเหล็กราษฎรวิทยา ม.3 บานหนองเหล็ก ต.ลุมระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร 32180 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. สุรินทร เขต 1
31295 โรงเรียนบานสวาย ม.6 บานสวาย ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 0 9720 1245, 0 4450 1449 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุรินทร เขต 1
31395 โรงเรียนบานดูอาราง ม.7 บานอาราง ต.ยาง - นารุง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร 32110 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุรินทร เขต 1
31495 โรงเรียนบานคอ ต.ระเวียง กิ่ง อ.โนนนารายณ จ.สุรินทร 32130 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุรินทร เขต 2
31595 โรงเรียนบานโนนสูง ม.5 บานโนนสูง ต.บะ อ.ทาตูม จ.สุรินทร 32120 0 9283 5822 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. สุรินทร เขต 2
31695 โรงเรียนบานหาญฮี ม.3 บานหาญฮี ต.ดอนแรต อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร 32130 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุรินทร เขต 2
31795 โรงเรียนบานจารย ม.6 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร 32210 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. สุรินทร เขต 3
31895 โรงเรียนบานมะเมียง ม.4 บานมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร 32140 0 1072 5393 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. สุรินทร เขต 3
31995 โรงเรียนวิทยาราษฎรนุกูล หมู 5 บานโนง ต.ศรีสุข กิ่ง อ.ศรีณรงค อ.สังขะ จ.สุรินทร 32150 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. สุรินทร เขต 3
32095 โรงเรียนบานคุยนางขาว ม.3 บานคุยนางขาว ต.หนองกอมเกาะเมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0 4241 2986 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. หนองคาย เขต 1
32195 โรงเรียนบานนาโคก ม.4 บานนาโคก ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. หนองคาย เขต 1
32295 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค ม.3 ต.หนองพันทา อ.โซพิสัย จ.หนองคาย 43170 0 4248 0459, 0 1965 7859 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. หนองคาย เขต 2

32395 โรงเรียนบานโคกบริการสันกําแพง
เลขที่89 ม.7 บานโคกบริการสันกําแพง ถ.ซาง-เหลา
หนองซาง ต.ซาง

อ.เซกา จ.หนองคาย 43150 0 1954 7928 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. หนองคาย เขต 3
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ลําดับ ชื่อโรงเรียน ที่อยู อําเภอ จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย

เบอรโทรศัพท ชั้นเรียน สังกัด เขตพื้นที่

32495 โรงเรียนเลิดสิน ม.2 บานคํานาดี ต.คํานาดี อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. หนองคาย เขต 3
32595 โรงเรียนบานโคกปากุง ม.2 บานโคกปากุง ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. หนองบัวลําภู เขต 1
32695 โรงเรียนบานหวยขาโนนสมบูรณ ม.8 บานฮองขาถ, อุดร-เลย ต,นาคําไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. หนองบัวลําภู เขต 1
32795 โรงเรียนบานหวยบอทอง ม.15 บานหวยบอทอง ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. หนองบัวลําภู เขต 1
32895 โรงเรียนบานนาไกนาคํานอยวิทยา ม.8 บานนาไก ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. หนองบัวลําภู เขต 2
32995 โรงเรียนวัดศรีกุญชร ม.5 ต.ยางชาย อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง 14120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. อางทอง
33095 โรงเรียนวัดทองเลื่อน ม.11 บานทองเลื่อน ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 14150 0 3563 9102 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. อางทอง
33195 โรงเรียนบานหนองไฮ ม.6 บานหนองไฮ ต.หนองขา อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37000 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. อํานาจเจริญ
33295 โรงเรียนบานปาติ้ว ม.5 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. อํานาจเจริญ
33395 โรงเรียนบานใหมพัฒนา ม.10 ต.สรางถอนอย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 0 1725 3073 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. อํานาจเจริญ
33495 โรงเรียนเทศบาล 9 มณเทียรทองอนุรณ ถนนรอบหนองสิม ตําบลหากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0 4224 3528 อนุบาล1 - ประถม6 เทศบาล อุดรธานี เขต 1
33595 โรงเรียนบานหลุบหวายปาขาม ม.2 บานหลุบหวาย ต.บานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. อุดรธานี เขต 1
33695 โรงเรียนแสงอรามพิทยาคม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 0 4225 1094 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. อุดรธานี เขต 1
33795 โรงเรียนพันดอนวิทยา เลขที่222 หมู 7 ต. พันดอน อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 41110 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. อุดรธานี เขต 2
33895 โรงเรียนบานโนนอํานวย ม.9 ต.หัวนาคํา อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. อุดรธานี เขต 2
33995 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เลขที่ 312 ถ.บานดุง-หนามแทง ม.5 ต.ดงเย็น อ.บานดุง จ.อุดรธานี 41190 0 4227 0049 มัธยม1 - มัธยม6 สพฐ. อุดรธานี เขต 3
34095 โรงเรียนบานคําออ ม.7 บานคําออ ต. บานเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 0 4223 5218, 0 9943 0888 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. อุดรธานี เขต 3
34195 โรงเรียนบานโนนทอง ม.7 บานโนนทอง ต. เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. อุดรธานี เขต 4
34295 โรงเรียนบานตาดน้ําพุ ม.8 บานตาดน้ําพุ ต.คําดวง อ.บานผือ จ.อุดรธานี 41160 0 1954 6144 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. อุดรธานี เขต 4
34395 โรงเรียนวังโปงดํารงวิทย ม.3 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ 53230 0 9271 0195, 0 1039 6890 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. อุตรดิตถ เขต 1
34495 โรงเรียนพัฒนศึกษา เลขที่ 182/3 ถ.บรมอาสน ขางตลาดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000 0 5541 3664 อนุบาล1 - มัธยม6 สช. อุตรดิตถ เขต 1
34595 โรงเรียนบานน้ําลี ม.6 บานน้ําลี ต.น้ําหมัน อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ 53150 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. อุตรดิตถ เขต 2
34695 โรงเรียนวัดดงพิกุล ม.5 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. อุทัยธานี
34795 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) หมุที่ 3 บานทารากหวาย ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. อุทัยธานี
34895 โรงเรียนบานเนินสาธารณ ม.2 ต.บานเกา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 0 5659 1326 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. อุทัยธานี
34995 โรงเรียนบานทาไห (ไหทอง) ม.11 บานทาไห ต.ทาไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 0 4522 2135 อนุบาล1 - มัธยม3 สพฐ. อุบลราชธานี เขต 1
35095 โรงเรียนบานโนนรังใหญ ม.4 บานโนนรังใหญ ต.ไผใหญ อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 2641512 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. อุบลราชธานี เขต 1
35195 โรงเรียนบานหนองตอแกว ม.4 บานหนองแต ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. อุบลราชธานี เขต 1
35295 โรงเรียนบานฟาหวน ม.4   บานฟาหวน  ต.แกงเค็ง อ.กุดขาวปุน จ.อุบลราชธานี 34270 อนุบาล1 - ประถม6 สพฐ. อุบลราชธานี เขต 2
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