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 This study was conducted by using mixed method research, from quantitative and 

qualitative method. The purposes of this study were 1) to investigate the components of 

quality assurance management in schools for the future, 2) to investigate the relationship of 

the components of quality assurance management in schools for the future and 3) to 

confirm the components of quality assurance management in schools for the future. The 

population of this study were high schools and elementary schools under the office of the basic 

education totally 2,347 schools. The samples were 330 schools which determined by  Krejcie 

and Morgan table. The samples were selected by multi-stage sampling.  The respondents in each 

school were school director and a responsive person in school assurance totally 660 

respondents. The research instruments were questionnaire and opinionaire. The data collected 

between November 10, 2013 - January 10, 2014. The statistics used to analyzed the data were 

frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and path 

analysis. 

 The findings were found as followings: 

 1. There were 5 components of quality assurance management in schools for the 

future; namely, 1) management, 2) planning, 3) performance evaluation, 4) implementation 

and 5) leadership. 

 2. The components of quality assurance management in schools for the future 

were multiple components which related with each others. 

 3. The model of quality assurance management in schools for the future was 

appropriated, possible, advantage, and accurated based on the theories, principles, and 

concepts of the research framework. 
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 บทที่ 1 

                                                        บทนํา 

ในโลกของระบบเศรษฐกิจใหม ท่ีเต็มไปดวยเรื่องของการแขงขัน เราตองมีความเขาใจใน
ประเด็นปญหาพื้นฐาน 2 ประการ คือ ประการแรก จะตองรูวา กําลังทําอะไรอยูในโลกของการแขงขัน 
และในการแขงขันนั้นยอมมี “ผูแพ”และ“ผูชนะ” ซึ่งหลีกเล่ียงไมได ดังนั้นเราจะตองรูตัวเราเองและรูจัก
คูแขงขัน หรือเรียกงายๆ วารูเขารูเรานั่นเอง ประการท่ีสอง ถาเราตองการเปน “ผูชนะ” ดังนั้นเราตอง
เรียนรูศึกษาหาวิธีการใหองคกรประสบความสําเร็จ เปนผูชนะ และนําความรูนั้นมาปฏิบัติใหเกิดเป น
รูปธรรม ซึ่งจะสังเกตไดวาเกือบรอยละ 90 ขององคกรท่ีมีช่ือเสียงช้ันนําของโลก ตางลวนเปนองคกร
ตะวันตก และของญี่ปุนท้ังส้ิน ดังนั้นการท่ีองคกร หรือหนวยงานในประเทศไทยตองไปแขงขันกับเขา
ดวยตามกระแสโลกาภิวัตน จึงจําเปนท่ีจะตองพัฒนา ความคิด เรียนรูความคิด ของการบริหารงานใน
โลกตะวันตก องครวม อยางเปนระบบแลวนําความรูนั้น มาประยุกตใชในสังคมไทย ใหเกิดประโยชนแก
ประเทศชาติสูงสุด1 ในดานการจัดการศึกษาก็ไมมีเวน มีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จและ
เปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค2 

เปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2552-2561) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู และการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนท้ังนี้ เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ไมวาจะอยางไรก็ตามคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเปนส่ิงสําคัญท่ีทุกฝายท่ีมีสวนในการจัดการศึกษาตองตระหนัก และดําเนินการจน
บรรลุผลในท่ีสุด ระบบการประกันคุณภาพจึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะชวยในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของคนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 จึงระบุใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษา จัดให
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยจัดทํารายงานการประจําปเสนอตอ 

                                                             
   

1
 รุงเรือง  ล้ิมชูปฏิภาณ, การบริหารสมัยใหมเพื่อพัฒนาประเทศไทย, พิมพครั้งท่ี2 (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพเดือนตุลา, 2547), 23.  
2 ธีระ รุญเจริญ, รายงานการวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้

พื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคช่ัน, 2545),1. 
1 
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หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา รวมท้ังเพื่อรองรับการประประกันคุณภาพภายนอก (กําหนดไวในหมวด 6 มาตรา 
48) นอกจากนี้ เพื่อใหสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จึงไดมีการประกาศกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม 
(พ.ศ.2546) ซึ่งไดมีการนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว ในเลม127 ตอนท่ี 23 ก วันท่ี 
2 เมษายน 2553 ทําใหมีผลบังคับใชแลว กฎกระทรวงฉบับนี้ใหความชัดเจนเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกในสวนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดใหสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสงเสริมสนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงาน
ตนสังกัด ตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนโดยดําเนินการดังตอไปนี้ 1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 5. จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6. จัดใหมีการประเมินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7. จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 3       

ฉะนั้นการสนับสนุนใหองคกรมีการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต จึงเปนการสงเสริมใหมองเห็นความสัมพันธขององคประกอบภายในองคกร ท่ีมีความสัมพันธ
เกี่ยวเนื่องกัน ท่ีไมใชการแกปญหาเฉพาะหนา ท่ีมักจะสรางปญหาหรือผลกระทบกับสวนอ่ืน และเกิด
เปนปญหาขึ้นอีกในภายหลัง ในสวนของสถานศึกษาเอง ก็ตองมีการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามี
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเปนกลไกหนึ่งสําหรับบริหารจัดการอนาคต
ไดอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ท้ังตัวผูเรียน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย จนเกิดความพึงพอใจท่ีสะทอนใหเห็นเปนรูปธรรม 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 

จากการสังเคราะหบทสรุปผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญจํานวน 45 แหงท่ัวทุกภาคของประเทศไทยพบวามีขอเสนอแนะ 
ท่ีเกิดจากการประเมินคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ  (องคการมหาชน) 
สมศ. โดยเฉพาะดานบริหารจัดการการประกันคุณภาพ ซึ่งพอสรุปได ดังนี้ 1. ผูบริหารควรพัฒนาระบบ
                                                             

3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: 
เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, เลมที่ 1 (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพดีจํากัด, 2553), ก - ข . 
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ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในการกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ โดยแสดงให
เห็นพัฒนาการของคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกันเปนระบบครบวงจร PDCA ในทุก
ภาระงาน /โครงการ/กิจกรรม 2.ควรวางระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยต้ังเปา หมายความสําเร็จแตละ
โครงการใหชัดเจน ครอบคลุมตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายของโครงการ 3.มีวิธีการประเมิน และนํา
ผลการประเมินไปใชพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางจริงจังตอเนื่อง 4 . ควรจัดระบบการ
บริหารจัดการโดยใชแผนกลยุทธ/แผนประจําป เปนเคร่ืองมือโดยระบุวัตถุประสงคท่ีผูเรียน 5 . มีตัวบงช้ี
ความสําเร็จท่ีชัดเจน  6. มีการประเมินความสําเร็จโดยความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  7. ควรใช
ระบบบริหารงานคุณภาพที่ครบวงจร PDCA ในทุกดาน ท้ังดานผูบริหาร ครู และผูเรียน 8. พัฒนาระบบ
บริหารงาน ใหมีการประสานงานระหวางหัวหนาฝายใหมากขึ้น เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน     
9. มีการบริหารจัดการในดานขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบ 10. ผูบริหารควรนําผลการประเมินไปใชใน
การตัดสินใจ และปรับปรุงระบบและกลไกในการสรางความ สัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 11. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนรูตาม
ทิศทางของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม 12. สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการ
จัดทําโครงสรางแผนภูมิการบริหารกลุมงานตางๆ เพื่อความชัดเจนและความคลองตัวในการบริหาร   

13. สถานศึกษาควรสงเสริมความรวมมือของทุกฝาย กําหนดระเบียบรองรับการปฏิบัติงานไวอยาง
ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร  เพื่อสรางกลไกในการสงเสริมความสัมพันธของทุกฝายใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน และสะดวกในการติดตอประสานสัมพันธ 14. ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหนําส่ือภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางถูกตองชัดเจน โดยประสานกับ
ชุมชน จัดหาส่ือ อุปกรณท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่นจัดพิพิธภัณฑ เปนศูนยการเรียนรูของผูเรียน ชุมชน 
และผูท่ีสนใจท่ัวไป 15. ผูบริหารควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในการกําหนด
เปาหมายเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ แสดงใหเห็นพัฒนาการคุณภาพของสถานศึกษา อยางตอเนื่อง 
สอดคลองกันเปนระบบครบวงจร PDCA ในทุกภาระงาน /โครงการ/กิจกรรม 16. สถานศึกษาควรวาง
แผนการบริหารการใชพื้นท่ีภายในสถานศึกษา แหงใหมใหมีแหลงเรียนรู ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหเดนชัด 17. ผูบริหารควรพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ และเปนผูนําทางวิชาการ สามารถ
ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 18. สถานศึกษาควรจัดทําแผนกล
ยุทธใหเปนปจจุบัน และดําเนินการตามแผนงานทุกแผน โดกําหนดเปนโครงการไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป มีการประเมินผลการดําเนินการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปตอไป19. 

ผูบริหารควรนําเสนอหนวยงานตนสังกัดใหปรับปรุงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม เพื่อ
สามารถปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาไดอยางเต็มท่ี เต็มใจและเต็มเวลา 20. และอื่นๆโดยภาพรวมของ            
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สถานศึกษาแตละขนาด แตละพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายตามบริบท4   
จากบทสรุปผูบริหารขางตน แสดงใหเห็นวาระบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เปนกลไกสําคัญประการหนึ่ง ท่ีสามารถขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให
ดําเนินไปอยางตอเนื่อง ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผูท่ีจบการศึกษามี
คุณภาพตามท่ีมุงหวัง ผูปกครอง ชุมชน และองคกร/สถานประกอบการท่ีรับชวงผูจบการศึกษาเขาศึกษา
ตอหรือรับเขาทํางาน มีความม่ันใจวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
แมจะไมเทากันแตก็แตกตางกันไมมากนัก นักเรียนท่ีจบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแหง มีความรู
ความสามารถ มีทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด  นอกจากนี้ใน
การจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพตามท่ีคาดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเปนเครื่องมือท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษาในปจจุบัน และตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  ในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ นั้นเกี่ยวของกับทุก
ฝายในสถานศึกษา คือ ตองมีการทํางานท่ีมุงประโยชนท่ีจะเกิดแกผูเรียนเปนสําคัญ มีความตระหนัก 
รับรู และเห็นคุณคาของการทํางานเปนระบบ คุณภาพผูเรียนไดมาตรฐานการศึกษาตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด มีเปาหมายและดําเนินกิจกรรม/โครงการท่ีใชผลการประเมินตนเอง  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากองคกรภายนอก หรือผลการวิจัยท่ีสถานศึกษาจัดทําขึ้น เพื่อแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน
ของสถานศึกษาเอง ตลอดจนใชผลการวิจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนฐานในการกําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียน การติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ จะชวยใหงานบรรลุผลไดอยางดีและมี
ประสิทธิภาพ ผลท่ีเกิดกับผู เรียนก็จะเปนท่ีพึงพอใจกับผูปกครอง ชุมชนและองคกรหรือสถาน
ประกอบการท่ีรับชวงตอจากสถานศึกษา ดวยการดําเนินงานท่ีทุกคนมีจิตสํานึ กและความรับผิดชอบ
รวมกัน เชนนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงจะเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีแทจริง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิตในการทํางานของทุกคนเปนวัฒนธรรม
ขององคกรท่ียึดคุณภาพผูเรียนฝงแนนอยูในจิตใจตลอดเวลา5    

 อุทุมพร จามรมาน กลาวถึงการสงเสริมประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาวา
เปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เปาหมายท่ี 1: เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ โดยสะทอนผลสําเร็จไปท่ี หนาท่ีสําคัญของงานประกันคุณภาพระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 สพท. ตอง
รูวาสถานศึกษามีผลการประเมินเปนอยางไร ดีขึ้น หรือลดลง กี่โรงเรียน 2.จะเรงรัดสงเสริมสถานศึกษา
                                                             

4
 บทสรุปผูบริหาร, การประเมินคุณภาพรอบสอง, เขาถึงเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2554, เขาถึง

ไดจาก www.onesqa.or.th/  
5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : 

เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, เลมที ่1 (กรงุเทพฯ : บริษัทพิมพดี จํากัด, 2553), 1-2. 
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อยางไร 3. มีหนวยงานอ่ืนเขามาชวยเหลือ หรือไมอยางไร เปาหมายท่ี2 :  พัฒนาโรงเรียนท่ีไมไดรับรอง
มาตรฐานภายนอกรอบสองใหไดแนวดําเนินการ 1.จัดทําฐานขอมูลโรงเรียน 2.จัดระบบการเขาถึงขอมูล
โรงเรียน 3. จัดโรงเรียนพี่เล้ียง 4. สราง ความตระหนักใหผูบริหาร : ใหกระตือรือรน และมีความมุงมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 5. เสริมสรางประสิทธิภาพครู : ใหรูจักเด็ก มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
และสามารถจัดทําหนวยการเรียนรูตามหลักสูตรของตนเองได 6. จัดการเรียนรูใหนักเรียน : แจมใส อานได คิด
เลขได7.ชุมชนเขามามีสวนรวม : ยอมรับ ศรัทธา 8. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : มีการ
ประเมินตนเอง ตอเนื่อง และมีความสอดคลองกับทุกระดับ6 กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ใหขอคิดในการ
ดําเนินงานวา ผูบริหารทุกระดับตองใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยให
ขอคิดในการทํางานใหสําเร็จ 3 ประการ ไดแก 1. ปลุกใหต่ืน : หมายถึงใหคนอื่นรับทราบ และมีสวนรวม มี
ฐานขอมูล รูบทบาทหนาท่ี 2. ยืนใหมั่น : หมายถึง มีวิธีการทํางาน ควรเริ่มจากการวิเคราะหขอมูล กลับกลุม
คุณภาพและดําเนินการพัฒนาในแตละกลุมเปา หมาย 3. ลงลึกใหเปนวัฒนธรรม : หมายถึงหลังจากทํางานเสร็จ
แลว ควรมีการช่ืนชม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ศึกษาดูงาน และใหขวัญกําลังใจ7 สุวิมล วองวาณิช ไดกลาววา  
1. ผอ.สพท. ตองรูจักโรงเรียนเปนรายโรง (โรงเรียนใดใหความสําคัญ และโรงเรียนใดไมใหความ สําคัญ)2.ประชุม 
ใหคนในองคกรรับทราบและใหความสําคัญ 3. เสนอใหเปนนโยบายสําคัญใหเปนวาระแหงจังหวัด การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางยั่งยืน ใหขอเสนอแนะวา เขตพื้นท่ีควรมีบทบาทดังนี้ 1.วางระบบประกันคุณภาพการ
ชวยเหลือของเขตพื้นท่ี 2. เขตพื้นท่ีตองมีมาตรฐานของตนเอง และตองมีการวางระบบการประกันคุณภาพ 3.ทํา
ใหการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษายั่ งยืน 4. สถาน ศึกษาตองมีมาตรฐาน มีแผนพัฒนา
คุณภาพ ขอมูลสารสนเทศ และคนดูแลมาตรฐาน 5. มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน 6.วิเคราะหผลของ
การประเมินภายนอกและจัดทําแผนชวยเหลือสถานศึกษา  7. กํากับ ติดตามการปรับปรุงของสถานศึกษา 8.จัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู บทบาทของสถานศึกษา 1. วางระบบประกันคุณภาพภายใน 2. ประเมินคุณภาพ
ภายใน 3. รับการประเมินคุณภาพภายนอก 4. ใชผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวางแผนปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา8 

 ยูเนสโก พบวามีปจจัยหลายประการที่สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา คือ ดานนโยบาย เชน 
หองสมุดท่ีทันสมัย หนังสือจํานวนมากใหคนควาในส่ิงท่ีอยากรู อยากเห็น อยากทําความเขาใจ มีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีเช่ือมโยงหองเรียนกับโลกกวางได  ดังนั้นหากพอ แม ผูปกครอง ตองการทราบวา 
                                                             

6 เอนก รัศมี, “การวางแผนการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษา” เอกสารประกอบการประชุม จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ณ โรงแรม
บางกอกพาเลส (กรุงเทพฯ : เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก :  
http://noppa.igetweb.com/?mo=3&art=443548) 

7 เรื่องเดียวกัน. 
8 เรื่องเดียวกัน. 
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สถานศึกษามีคุณภาพในการบริหารการจัดการศึกษาหรือไมนั้นสามารถพิจารณาไดจากบัญญัติ 10 ประการ ท่ี
แสดงถึงระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ดังตอไปนี้ บัญญัติ 10 ประการท่ีแสดงถึงระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 1.

หลักสูตรไดรับการรับรอง 2. ผลการประเมินภาพใน (IQA) 3.ผลการประเมินภาพนอก (EQA) 4. สัดสวน ครู
อาจารย:นักเรียน นักศึกษา 5. อาจารยประจําหลักสูตร 6. มีคณาจารยผูสอนจริงตามประกาศ 7. รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา 8. หลักสูตรเปนท่ีตองการของสังคม (Demand Side) 9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ี
สามารถเขาสูวิชาชีพได 10. ความสําเร็จในทางวิชาชีพของบัณฑิต9 

     
         ปญหาของการวิจัย 

 

  แมวาระบบการศึกษาของไทยไดมีการดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแลวก็ตาม แต
จากการศึกษาวิจัยก็ยังพบวา มีปญหาและอุปสรรคตางๆ จํานวนมากในการดําเนินงาน เชน การขาดการ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบ มีความลาชาของกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย
ประกอบ เชน กฎกระทรวงและกฎหมายอื่นๆ  การขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและ
อื่นๆ10 ปญหาดานงบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพภายในมีจํากัด 
ปญหาดานครูและบุคลากรที่ยังขาดความรู มีความเขาใจไมตรงกัน และยังไมใหความรวมมืออยาง
เพียงพอ ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ขาดการมีสวนรวมในกระบวนการ 
พัฒนาระบบคุณภาพภายใน และการเตรียมรับการประเมินภายนอก ตลอดจนกระบวนการมีสวนรวม
ของผูปกครอง ชุมชนและนักเรียนยังมิไดรับการสงเสริมอยางเปนรูปธรรมเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีปญหา
ดานการประสานงานของหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ปญหาดานการนําผลการประกัน
คุณภาพภายใน ไปใชปรับปรุงพัฒนาและการเผยแพรผลการประเมินตอสาธารณชนยังกระทําจํากัดและ
ไมเห็นเปนรูปธรรม11 การจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาในทฤษฎี และแนวคิดการบริหาร
คุณภาพยุคใหมกลาวถึงความสําเร็จขององคการการศึกษาจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการซ่ึงจะ
                                                             

9 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (องคการมหาชน), “คุณภาพศิษย : เปาหมาย
การประเมิน” (เอกสารการประชุมทางวิชาการระดับชาติประจําป 2555 ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค  กรุงเทพฯ: ระหวางวันท่ี 10 -11 พฤษภาคม 2555), 9 –12. 

10 ธีระ รุญเจริญ, สภาพและปญหาการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาใน
ประเทไทย, รายงานการวิจัยโดยทุนสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

(กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน, 2545), 29 – 30. 
11 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) , ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 (กรุงเทพฯ : 

พิมพดี, 2546), 19. 
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ประกอบไปดวยวิสัยทัศน (Visions) และภาวะผูนํา (Leadership) ประสิทธิผลขององคการและอื่นๆ12 
รวมถึงขอปฏิบัติและวิธีการดําเนินการใหมๆท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรม เชน การดําเนินงานท่ีมุงเนน
ลักษณะท่ีมีคุณภาพสูง และสงผลตอกระบวนการทํางานท่ีดีขึ้น อันจะชวยตอบคําถามขององคการได
อยางถูกตอง แมนยํา วาองคการควรจะทําอะไร ทําอยางไร และเมื่อใด โดยวิธีใดจึงจะชวยใหองคการหรือ
ผูบริหารเขาใจวิธีการ ท่ีจะสามารถตอบสนองแนวทาง ตางๆ เหลานั้น นอกจากนี้องคการยังตองการจึงจะ
ชวยบอกไดวาควรจะดําเนินการอยางไร เพื่อใหองคการประสบผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ13 
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาใหประสบผลสําเร็จนั้นจะตองประกอบไปดวยการดําเนินงานคุณภาพ 
3 สวน ไดแก การควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control) การตรวจสอบทบทวนและการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Quality Audit and Intervention)และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(Quality Assessment) 14 ซึ่งตองดําเนินการบริหารคุณภาพในกระบวนการหรือแนวปฏิบั ติท่ีนํา
สถานศึกษาสูคุณภาพโดยมีกระบวนการหรือแนวปฏิบัติท่ีมุงคุณภาพ ในปจจุบันนิยมใชแนวคิดในการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice)15 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school-

based management) เปนกระบวนการบริหารท่ีทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวยคณะครู 
ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครองชุมชน นักเรียน ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามความ
ตองการ สงผลใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ท้ังนี้สามารถพิจารณาไดจาก ตัวช้ีวัดท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐาน ดานปจจัยท่ีบงบอกถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติ และศักยภาพของปจจัย เชน ความเพียงพอ 
ความเหมาะสม ความทันสมัย ฯลฯ มาตรฐานดาน กระบวนการท่ีบงบอกถึงระบบการปฏิบัติการของ
สถานศึกษา ต้ังแตขั้นวางแผน (plan) ขั้นปฏิบัติ (do) ขั้นตรวจสอบ (check) ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
(action) และมาตรฐานดานผลผลิตท่ีบงบอกถึงคุณลักษณะของผูเรียนท่ีพึงประสงค บงบอกถึง

                                                             
12 ภารดี  อนันตนาวี, ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ, เขาถึงเม่ือ 1 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก 
http://www.moe.go.th/wiggai/html,166.  

13 Dwelle Kathi, Organizational Effectiveness (Newsletter University of 

Wisconsin, 2000),1. 
14 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ, “การประกันคุณภาพการศึกษา : ตอนท่ี 1 หลักการแนวคิดและกรอบ

การประกันคุณภาพการศึกษา,”วารสารวิชาการ (2541), 33.  
15 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, “รางวัลคุณภาพแหงชาติ Thailand Quality Award” ประกัน

คุณภาพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548): ก. เขาถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก 
http://www.cu-qa.chula.ac.th/ inside qa/tqa.html.  
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ความสําเร็จในการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติงาน16,17 จากหลักการดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัย 
เรื่องการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษาโดย สุวิมล วองวาณิ ช ซึ่งได
ทําการศึกษาพบวาประกอบดวยระบบยอย 5 ระบบ ไดแก 1.ระบบการวางแผนและปฏิบัติการ 2. ระบบ 
ขอมูลและประมวลผล 3.ระบบการตรวจสอบการประเมิน 4. ระบบการรายงานผลการประเมิน 5.ระบบ
การใชผลการประเมิน โดยระบบการประเมินผลภายในท่ีพัฒนาขึ้นเปนระบบท่ีผูกติดอยูกับการทํางาน
ปกติตามวงจรการทํางานแบบ PDCA และเปนการประเมินท่ีอิงสถานศึกษา (school-base 

evaluation) คือมีฐานการดําเนินงานจากสถานศึกษา เพื่อใหระบบการประเมินผลดังกลาวดําเนินการ
ไปดวยดี18  สถานศึกษาตองสนับสนุนใหมีการทํางานเปนทีม มีการประเมินท่ีตอเนื่องยั่งยืน ตระหนักใน
คุณคาของการประเมิน และมีการกํากับติดตามการทํางานอยางเปนระบบ ท้ังนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรฐานหลัก 3 ดาน คือมาตรฐานดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต เพื่อตอบสนองตอกระแส
โลกและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป จําเปนตองเรียนรูและปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงตางๆ ใหเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยใหมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและมีกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ
คุณภาพสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานตามท่ีสังคมตองการ19 จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวิจัยพบวา 
แมนโยบายของรัฐจะใหความสําคัญกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่ อใหสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพมาตรฐาน แตปรากฏชัดวาการดําเนินการของสถานศึกษาสวนใหญไม
เปนไปตามความมุงหวัง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง 
ท่ีประเมินชวงป 2549-2551 จํานวนท้ังส้ิน 22,206 แหง พบวา สถานศึกษาท่ีไดระดับคุณภาพดี จํานวน
มากท่ีสุด จํานวน 15,844 แหง คิดเปนรอยละ 71.35 รองลงมาคือ สถานศึกษาท่ีไดระดับคุณภาพดีมาก 
จํานวน 4,284 แหง คิดเปนรอยละ 19.29 ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 2,062 แหง คิดเปนรอยละ 9.29 

                                                             
16 Yin Cheong Cheng Wai Ming Tam, School Effectiveness and School-Based 

Management Mechanism for Development (London: Falmer Press, 1996),1. 
17 อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนฐาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 3- 8. 
18 สุวิมล วองวาณิช, รายงานการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา 

(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน, 
2543). 

19 ชอบ ลีชอ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) 
เขาถึงเมือ่ 1 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.moe.go.th/data stat/load/quality 

assurance. 
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และมีสถานศึกษาท่ีไดระดับปรับปรุง จํานวน 16 แหง คิดเปนรอยละ 0.0720 นอกจากนี้ ยังมีปญหา
ความเช่ือมโยงระหวางระบบประกันคุณภาพภายในกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งปจจัยดังกลาว
สงผลตอคุณภาพผูเรียน ประเด็นปญหาดานการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาอาจมี
ปจจัยมาจากความพรอม และการขาดการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
รวมท้ังปญหาดานโครงสราง ดานทรัพยากร ดานบุคลากร และกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีความ
ซับซอน และแตกตางกัน ไมสอดคลองและเอื้อตอการดําเนินภารกิจใหปฏิบัติไดจริงตามบริบทของ
สถานศึกษา  ดังนั้นการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะ
ทําใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมี
ขอมูลและสารสนเทศท่ีสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผนและกําหนดนโยบายของการพัฒนา
สถานศึกษา ทําใหมีแรงจูงใจในการพัฒนาอยางตอเนื่องย่ังยืน ชาญณรงค พรรุงโรจน กลาวถึงเรื่อง
“คุณภาพศิษย : เปาหมายการประเมิน”วาปญหาการศึกษาของไทยในขณะนี้คือการขาดความตอเนื่อง
ในเชิงนโยบาย เพราะโดยเฉล่ียแลวไทยจะมี รมว.ศึกษาธิการปละ2 คนทําใหเรื่องนโยบายตองเปล่ียนไป
เปล่ียนมา รวมถึงเกิดปญหาการขาดการควบคุมเชิงคุณภาพ และการขาดการกํากับเชิงปริมาณ ท้ังนี้การ
ขยายโอกาสใหเด็กไดเขาถึงการศึกษามากขึ้นนั้นเปนเรื่องท่ีดี แตส่ิงท่ีตองมาพรอมกันคือการกํากับ
คุณภาพ อยากใหทุกฝายมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา มีความตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษ 
ในการจัดการศึกษาท่ีไมไดคุณภาพ สงผลเสียท้ังตอตัวผูเรียน และประเทศชาติ เชนโรงเรียนประถมตอง
ประกันการอานออกเขียนได อาชีวศึกษา ตองประกันวาเด็กจบแลวตองซอมเครื่องยนตเปน หรือ
มหาวิทยาลัยตองรับประกันไดวาบัณฑิตจบไป มีความรูเพียงพอในการเขาสูโลกแหงการทํางาน21  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อทราบองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

2. เพื่อทราบความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต 

3. เพื่อยืนยันองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 

                                                             
20 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา, “ครบรอบ 9 ป สมศ.” (เอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการ วันศุกรท่ี 6 พ.ย. 2552 ณ หองเจาพระยา อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
หอประชุมกองทัพเรือ, ว1-10) 

21 ชาญณรงค พรรุงโรจน, “คุณภาพศิษย : เปาหมายการประเมิน” (เอกสารประกอบบรรยาย
พิเศษเร่ือง สํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากแสดงนิทรรศการและการ
ประชุม ณ ศูนยไบเทค บางนา) เขาถึงเมื่อ10 พ.ค. 2555, เขาถึงไดจาก www.onesqa.or.th/ 
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ขอคําถามของการวิจัย 

1. องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมี
องคประกอบใดบาง 

2.  ความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคตมีลักษณะเปนอยางไร  

3.  องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตควรเปน
อยางไร 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตเปนพหุ
องคประกอบ 

2. องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ มีความสัมพันธกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

3. องคประกอบการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตเปนพหุองคประกอบ เปน
ประโยชน และมีความเหมาะสมสําหรับอนาคต 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยเปนจริงเปนจังและกวางขวางขึ้นมาเปนเวลานาน
พอสมควร และไดรับการพัฒนาปรับปรุงแกไขมาตลอด แต ในเรื่องของการบริหารจัดการดานประกัน
คุณภาพของสถานศึกษานั้นพบวา ยังมีปญหาอุปสรรคท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการเพื่อใหงานดาน
ประกันคุณภาพดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ22  

ดังนั้นการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จึงเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ท่ีจะใหผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของ ใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ขององคกร
การศึกษาตอไป แนวคิดเรื่อง การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต เปน
แนวคิดการผสมผสานศาสตร และศิลปการบริหารจัดการสมัยใหม กับการจัดการแหงอนาคต เพื่อ
วิเคราะหองคประกอบ ความสัมพันธ และยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 

                                                             
22 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , รายงานผลการประเมินพฤติกรรมดานการ

บริหารของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพและทําปกเจริญผล, 2542).  
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แนวคิด / ทฤษฎี การบริหารจัดการสําหรับอนาคต 
แนวคิดเร่ืองการบริหารจัดการสําหรับอนาคต ผูวิจัยไดพัฒนาแนวคิดการบริหารจัดการสมัย 

ใหมท่ีเปนพื้นฐาน และมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง โดยนําแนวคิด/ทฤษฎีของ Frank B. & Lillian 

M. Gilbreths ท่ีกลาวถึงการกําจัดความส้ินเปลือง และความไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการหา
วิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดอยางหนึ่ง (the one best way to do work) การศึกษาท่ีสําคัญคือลักษณะการ
เคล่ือนไหวของรางกายในการทํางาน (Motion Study) ผังกระบวนการทํางาน (Work Flow Process 

Chart) ลักษณะการทํางานของมนุษย การลดรอบการทํางาน หรือการลดระยะเวลาการทํางาน  การลด
ปจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจากการทํางาน  แนวคิดของ Henry L. Gantt : ผูพัฒนาการอธิบายแผนโดยใช
กราฟ (Gantt Chart)  มาเปนส่ือในการอธิบายแผน 1. การวางแผน 2. การจัดการ และ3. การควบคุม
องคกรท่ีมีความสลับซับซอน แนวคิดของเทยเลอร Frederick W.Taylor ไดแก 1.การทํางานดวยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร และพัฒนาวิธีการท่ีดีท่ีสุด 2.ใชหลักการทางวิทยาศาสตรในการคัดเลือกและการ
ฝกอบรมพนักงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ 3. มีการประสานงานกันอยางใกลชิดระหวาง
ผูบริหารและพนักงาน 4. แบงงานและความรับผิดชอบในงานเปนสวนตางๆ แนวคิดของ Henry Fayol 
เสนอ 14 ขอ คือ 1. การจัดแบงงาน  2. การมีอํานาจหนาท่ี 3. ความมีวินัย 4. เอกภาพของสายบังคับบัญชา 
5. เอกภาพในทิศทาง 6. ผลประโยชนของหมูคณะจะตองเหนือผลประโยชนสวนตน 7. มีระบบคาตอบแทนท่ี
ยุติธรรม 8. ระบบการรวมศูนย 9. สายบังคับบัญชา 10. ความเปนระบบระเบียบ 11. ความเทาเทียมกัน   

12. ความมั่นคง และสามัญฐานะของบุคลากร 13. การริเริ่มสรางสรรค 14. วิญญาณแหงหมูคณะ23 George 

Elton Mayo การศึกษาวิจัยเชิงทดลองในดาน 1.ประสิทธิภาพการทํางาน 2.การกําหนดคุณลักษณะ
ของสมาชิก โดยอาศัยความสัมพันธเชิงอํานาจของกลุม 3. แรงจูงใจ24  Rensis Likert เสนอทฤษฎีการ
บริหารซึ่งมีลักษณะ 4 รูปแบบ และเรียกวาการบริหาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบดวย ระบบท่ี 1: 

เผด็จการ  ระบบท่ี 2: เผด็จการแบบมีศิลป  ระบบท่ี 3: การปรึกษาหารือ ระบบท่ี 4: กลุมท่ีมีสวนรวม 
นอกจากนี้ ยังไดนําเสนอการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้ 1. ผูบังคับบัญชารับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอ 
แนะของผูใตบังคับบัญชา 2. ผูบังคับ บัญชากระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

3. ระบบการติดตอส่ือสารภายในองคการมีความคลองตัวเปนไปโดยอิสระ  4. ผูบังคับบัญชาและผูใต 
บังคับบัญชามีปฏิกิริยาโตตอบกันอยางเปดเผยและโดยกวางขวางเก่ียวกับเปาหมายขององคการ  การ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ ภายในองคการ 5. การตัดสินใจตางๆ กระทําโดยกลุมในทุกระดับของ
องคการ เปดโอกาสใหกลุมเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 6. การควบคุมงานมี
                                                             

23 ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ/ธุรกิจ, เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556. เขาถึงไดจาก 
http://www.google.co.th/search? ” 

24  George Elton Mayo, เขาถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.google. 

co.th/search?   



   12 

ลักษณะกระจายไปในหมูผูรวมงานใหมีการควบคุมกันเองและเนนในเรื่องการแกปญหาเปนหลัก  7. 
ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝกอบรมเพื่อใหการทํางานมีผลงานท่ี
สูงสุดและสําเร็จตามเปาหมาย25 แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ  ไดนําองคความรูเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไว  2 สวนใหญๆ คือ 1. ลักษณะสําคัญขององคกร 
2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมประกอบ ดวย 7 หมวด คือหมวด 1 การนําองคกร 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสีย 
หมวด 4 การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การ
จัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการจัดไดเปน 3 กลุม ไดแก 1 กลุมการนําองคกร 2 
กลุมพ้ืนฐานของระบบ  3 กลุมปฏิบัติการและสวนท่ีเปนผลลัพธ (หมวด7) เปนเกณฑเพื่อใชประเมิน
ประสิทธิผล ใน 4 มิติ ไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ  มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคกร26 แนวคิดดานการบริหารจัดการสําหรับอนาคต 
ไดแก Peter Ducker มีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ 1. การพัฒนาจัดทําเนื้อหาขององค
ความรู (Knowledge Development) 2. การพัฒนาใหเกิดระบบบริการองคความรู (Knowledge 

Service Provider) 3. การพัฒนาเผยแพร และถายทอดองคความรู (Knowledge Dissemination) 
และ 4. การพัฒนาและการคิดคนเปนภูมิปญญา และนวัตกรรมใหม (Knowledge Creation & 

Innovation)27
 Gary Hamel with Bill Breen กลาวถึงการบริหารจัดการสําหรับอนาคตวา 

กระบวนการบริหารจัดการ ไดแก 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2.การจัดทํางบจายลงทุน 3. การบริหาร
โครงการ 4. การวาจาง และการเล่ือนขั้นตําแหนง 5. การฝกอบรมและการพัฒนา 6.การส่ือสารภายใน
องคกร 7. การบริหารจัดการความรู 8. การทบทวนธุรกิจเปนระยะ 9. การประเมินผลงานพนักงาน และ
การใหคาตอบแทน28 พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ กลาวถึงการบริหารจัดการสมัยใหมท่ีจะนําไปสูการบริหาร

                                                             
25 ธัญญารัตน แสงสวาง, ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2557, เขาถงึได

จาก  http://www.l3nr.org/posts/356649.   
26 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ, คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ สวนราชการระดับกรมและสถาบันอุดมศึกษา , ขอมูล ณ วันท่ี  24  สิงหาคม 
2550. 

27 รุงเรือง ล้ิมชูปฏิภาณ, การบริหารสมัยใหมเพื่อพัฒนาประเทศไทย, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพเดือนตุลา, 2547), 40-47. 

28 Gary Hamel with Bill Breen, The Future of Management (Massachusetts by 

Harvard Business School Publishing, 2007), 5, 43 – 45. 
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จัดการสําหรับอนาคตวา ตองประกอบไปดวย วิสัยทัศน  วัตถุประสงค คานิยม29   สวนเทคนิคการ
บริหารจัดการนั้นมีความหลากหลายผูวิจัยขอเสนอเทคนิคท่ีนําไปสูการจัดการสําหรับอนาคตดังนี้ 
เทคนิค Balanced Scorecard ของKaplan and Norton ประกอบดวย 4 มุมองไดแกการเงิน 
(financial) ลูกคา (customer) กระบวนการภายใน (internal business process) และการเรียนรูและ
การพัฒนา (learning and growth) โดยมีวัตถุประสงค (objectives) และการวัด(measures) 
เปาหมาย (target) และการริเริ่ม มีความเปนเหตุเปนผล และมีความสมดุลกัน สัมพันธกับวิสัยทัศน และ
กลยุทธขององคกร30 เทคนิค Risk management ของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบ
ภายในองคกร (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 

(COSO)) แบงความเส่ียงออกเปน 4 ประเภทคือ 1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (strategic risk) 2. ความ
เส่ียงดานการดําเนินงาน (operational risk) 3. ความเส่ียงดานการเงิน (financial risk) 4. ความเส่ียง
ดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (compliance risk)31 เทคนิค Knowledge management ของ 
Peter Ducker ไดกลาวถึงการบริหารจัดการความรูวามี 4 ขั้นตอนคือ 1 การสรางความรู (Knowledge 

Creation)    2. การจัดเก็บความความรู (Knowledge Storage) 3. การถายทอดความรู (Knowledge 

Transfer)      4. การใชความรู (Knowledge Utilization) วิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด Best Practices ซึ่ง 
สมพร เพชรสงค ไดจัดองคประกอบท่ีสําคัญของการทํางานท่ีดีไว 7 ขั้นตอนดังนี้ คือ 1. การวิเคราะห
ภารกิจท่ีแทจริง 2. การศึกษาวิเคราะหสภาพของหนวยงาน 3. การกําหนดภาพความสําเร็จอนาคต
จัดทํารูปแบบ (Model) วิธีการการดําเนินงาน  4. การปฏิบัติตามแบบวิธีการ 5. ประเมนผลวิเคราะห
เปรียบเทียบดานข้ันตอนระยะเวลา งบประมาณ และผลท่ีไดรับกับวิธีการเดิม 6. ปรับปรุงพัฒนา และ
ขยายผลการนําไปใชในหนวยงานใหกวางขวางย่ิงขึ้นและ 7. การบันทึก เขียนรายงานใชเปนมาตรฐานใน

                                                             
29

 พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ, “เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม” (เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุนท่ี 4 ณ หองอบรมช้ัน 5 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550). 

30 Kaplan and Norton, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into 

Action (Boston : Harvard Business School Press,1996), 24-25.  

   
31

 คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในองคกร , Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission (COSO), Enterprise risk management , 
Integrated framework [Online], accessed 10 May 2014. Available from http://www. 

COSO. org/publictions.htm. 
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การปฏิบัติ32 แนวคิดดานคุณภาพของ Joseph Juran กลาวถึงไว 4 เรื่องใหญๆ คือ 1. คุณภาพและตนทุน
คุณภาพ (quality and cost of quality) 2. นิสัยคุณภาพ (quality habit) 3. ไตรยางคคุณภาพ (quality 

trilogy) 4. ลําดับขั้นความ สําเร็จท่ีเปนสากล (universal breakthrough sequence) 33 แนวคิดดานคุณภาพ
ของ Philip Crosby  ไดแกหลักการจัดการคุณภาพท่ีสมบูรณ 5 ประการ (five absolutes of quality 

management) คือ 1. คุณภาพ หมายถึง การทําตามมาตรฐาน 2. ปญหาคุณภาพ 3. การทําใหถูกต้ังแตแรก 

4. ตัวช้ีวัดผลงาน คือ ตนทุนคุณภาพ  5. มาตรฐานของผลงาน คือ ของเสียเปนศูนย34  มุมมองดานคุณภาพ
ของ Stephen Murgatroyd and Colin Morgan ประกอบดวย 5 ประการ 1. มาตรฐานการศึกษากําหนดโดย
ผูเช่ียวชาญภายนอก 2. มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวังท่ีโรงเรียนจะตองบรรลุถึง 3. มาตรฐานตอง
สามารถประเมินไดโดยใชเกณฑท่ีเปนปรนัย  4. มาตรฐานตองใชอยางเสมอภาค  5. การประกันคุณภาพ
การศึกษาจะประกอบดวยการตรวจสอบและทบทวน (Audit and Review) การทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐาน  
และการประเมินคุณภาพการศึกษา35 Cheng and Tam  ไดนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา 7 รูปแบบดังนี้ 1. 
เปาหมาย ท่ีกําหนด 2.  ปจจัยนําเขา 3.  กระบวนการ  4.  ความพึงพอใจ 5.  ความถูกตองและขอกฎหมาย 6. การ
ปราศจากปญหา 7.  การเรียนรูขององคกร36 นอกจากนี้ในสวนของการประกันคุณภาพผูวิจัยไดนํา
หลักเกณฑการประกันคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) สมศ. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2553 
เลม 127 ตอนท่ี 23 ก 2 เมษายน 2553 ตัวบงช้ีท่ี 7ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา จํานวน 4 ขอ ดังนี้ ขอท่ี 1ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา ขอท่ี 2 คณะกรรมการสถานศึกษา  ขอท่ี 3 บรรยากาศและ
สภาพแวดลอม ขอท่ี 4 ความยั่งยืนและตอเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา แตขอ 
                                                             

32 สมพร  เพชรสงค, กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  
รูปแบบการจัดระบบงานและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม (2547), เขาถึงเมื่อ 10 

พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.google.co.th/search?  
33 Joseph Juran, เขาถึงเมื่อ 11 /7 /12, เขาถึงไดจากhttp://www.juran.com/about_juran_ 

institute_our_founder.html  
34 Philip Crosby,  เขาถึงเม่ือ  11 /7 /12, เขาถึงไดจาก  http://uhost.rmutp.ac.th/ 

tasanee.p /Unit%205/5-1QGuru.html   
35 Murgatroyd, Stephen and Morgan, Colin. Total Quality Management and the 

School (Buckingham: Open University Press, 1994), 45. 
36 Yin Cheong Cheng Wai Ming Tam, เขาถึงเมื่อ 11 /7 /12 เขาถึงไดจากhttp://www. 

doctorsawat.com/upload/Master/ManaP/CH2-litet.pdf.  
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2 ไมมีความเกี่ยวพันกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ในท่ีนี้จึงไมไดนํามาใช37 แนวทางการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบดวย 1. ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (Internal Quality Assurance) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาจึงยึดหลักการ 3 ประการ คือ 1 .การกระจายอํานาจ (Decentrali- zation) 2. การเปด
โอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน (Participation) 3. การแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
(Accountability) มีกระบวนการดําเนินการท่ีสัมพันธตอเนื่องกัน 3 ขั้นคือ 1 .การประเมินคุณภาพ
ภายใน 2.การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3.การพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา 2.หลักเกณฑ และ
วิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกระบวนการ 8 ขั้นตอน  1.กําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  4. ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6. จัด
ใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7.จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน 
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 8.จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง38  

และเพื่อใหสอดคลอง กับแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต ผูวิจัยจึงนําแนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการสําหรับอนาคต การบริหารจัดการสมัยใหม 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม แนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ตัวบงช้ีดานการบริหารจัดการของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) เพียงตัวชี้วัดเดียว เพื่อมาใชเปนแนวทางในการสังเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต เปนกรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework) 
เพื่อใหไดองคประกอบใหมท่ีมีความเปนอนาคต เหมาะกับสภาพของสถานศึกษาท่ีมีความแตกตาง 
รายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 1 

 

 

 

 

 

                                                             
37 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), เกณฑมาตรฐาน 

และตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินภายนอกรอบสาม, เขาถึงเมื่อ11 มีนาคม  2555, เขาถึงไดจาก 
www.onesqa.or.th/ 

38 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: 
เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพดีจํากัด. 2553),1-47 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย 
ท่ีมา    : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับสวนราชการระดับกรม (กรุงเทพฯ :บริษัท 
อมรินทรพริ้นทต้ิงพับลิชช่ิง จํากัด,  2553),13. 

  : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนา
องคกร เวอรชั่น 1.0 (กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทรพริ้นทต้ิงพับลิชช่ิง จํากัด, 2551), 8-10. 

การบริหารจัดการ 
   การประกันคุณภาพ  
      สถานศึกษา 
     สําหรับอนาคต 

แนวคิด / ทฤษฎี  
การบริหารจัดการสมัยใหม 
- Frank and Lillian   

  Glibreth 

- Henry L. Gantt 

- Frederick W. Taylor 

- Henri Fayol 

- George Elton Mayo 

- Rensis Likert  

- ก.พ.ร. 

แนวคิดการประกันคุณภาพ 
- Joseph Juran    
- Philip Crosby   
- Stephen Murgatroyd   

  and Colin Morgan 

- Yin Cheong Cheng  

  Wai Ming Tam 

- สมศ. 

แนวคิด / ทฤษฎี 
การบริหารจัดการ 
สําหรับอนาคต 

- Peter Ducker 

- Gary Hamel with Bill  
  Breen  
- พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ 

เทคนิคการบริหารจัดการ 
สําหรับอนาคต 

- Balanced Scorecard (BSC) 
  (Kaplan and Norton) 
- Risk management  (COSO)  
- Change management(ก.พ.ร.)  
- Knowledge Management  

  (Peter Ducker ) 
- Best Practices (สมพร เพชรสงค) 

แนวคิด/หลักการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 -แนวทางการพัฒนาระบบการประกัน  
  คุณภาพภายใน  
 -การกําหนดมาตรฐานการศึกษา  
 -การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 -การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
 -การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

  การศึกษา  
 -การประเมินคุณภาพภายในตาม   
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 -การจัดทํารายงานประจําป  
 -การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  อยางตอเน่ือง  

ขอเสนอแนะจาก 

บทสรุปผูบริหาร  
และจากการสัมภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษา 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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  : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนา
องคกร เวอรชั่น 1.0, พิมพครั้งท่ี 1(กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทรพริ้นทต้ิงพับลิชช่ิง จํากัด, 2551), 35-38. 

  : สํานักทดสอบทางการศึกษา, แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, พิมพครั้งท่ี 1(กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, 2554), 1-68. 

        : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน),คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. 2554-2558, ฉบับสถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 
พ.ศ.2554) (กรุงเทพฯ: บริษัทออฟเซ็ทพลัส จํากัด, 2555). 
    : พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ,“เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม ,” (เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื่อง โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุนท่ี 4 ณ หองอบรมช้ัน 5 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550). 

  : สมพร  เพชรสงค, รูปแบบการจัดระบบงานและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพดี
เยี่ยม, กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, เขาถึงเมื่อ 10 

พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.google.co.th/search?  

: Yin Cheong Cheng Wai Ming Tam, Multi – models of quality in education. 

Quality Assurance in Education (1997), 22-31. 

      : Philip Crosby P.B., Quality is free (New York: Mc Graw-Hill, 1979), 127-

139,172. 

     : Gary Hamel with Bill Breen, The Future of Management (Published by 

arrangement with Harvard Business School Press, 2007), 5, 43 - 45. 

   : Joseph Juran J.M. and Gryna F.M., Quality planning and analysis, 3rd ed. 
(Singapore : Mc Graw-Hill Book, 1993), 9. 

     : Stephen Murgatroyd and Colin Morgan., Total quality management and 

the school (Buckingham : The Open University Press, 1994), 63-65. 

               : Kaplan R. and Norton D., The Balanced Scorecard : Translating strategy in 

to Action (Boston: Harvard Business School Press,1996), 24-25. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพ หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการท่ีสํานักบริการ

การศึกษามีการดําเนินการตามทิศทางท่ีกําหนดในการใชทรัพยากรท้ังหลายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายขององคกร จนทําใหเกิดหลักประกันหรือมั่นใจไดวาผลผลิตของ
การบริการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีพึงปรารถนา  

การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงาน
ตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น 

การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยสํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
(สมศ.) หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ี สมศ.รับรองเพื่อเปน การประกันคุณภาพและใหมีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม 
ตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจให 
กับผูรับบริการทางการศึกษา วาการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเกณฑการพิจารณาลักษณะการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน 8 ขั้นตอนคือ   
1. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 2. การกําหนดมาตรฐานการศึกษา 3. การจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7. การจัดทํารายงาน
ประจําป 8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   

สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้ังแตระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และสถานศึกษาท่ีขยายโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีไดรับ
การประเมินในรอบท่ีสาม 1/2554 

อนาคต หมายถึง เปนกระบวนการท่ีดําเนินอยางเปนระบบ มีแผนการดําเนินงานตามขั้นตอน
ชัดเจน และมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ เปนเจาของ (stakeholders) เพื่อใหเขาใจถึงแรงผลักดัน
ตางๆ ท้ังท่ีเห็นชัดและท่ียังไมเห็นชัด ซึ่งจะกําหนดรูปแบบของอนาคต และทําใหเห็นลูทางท่ีจะตอง
กระทําในปจจุบัน เพื่ออนาคตท่ีดีขึ้นในการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 บทที่ 2 

 

          วรรณกรรมที่เก่ียวของ  
 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางกวางขวาง เกี่ยวกับองคความรูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย
เรื่อง “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและ
ความรูพื้นฐานในเร่ืองท่ีเกี่ยวของจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการวิจัย และเปนประโยชนในการกําหนดกรอบเบื้องตนของการวิจัย โดยศึกษาสาระสําคัญ
ในประเด็นตอไปนี้ 

แนวคิด/ทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม 
 

ทุกองคการไมวาจะมีขนาด ประเภท หรือสถานท่ีต้ังอยางไร จําเปนตองมีการจัดการท่ีดี ซึ่ง
การจัดการท่ีดีเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินงานขององคการ การเติบโตและการดํารงอยูตอไปของ
องคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการในยุคศตวรรษท่ี 21 หรือองคการในอนาคต ซึ่งตองเผชิญกับปจจัย
แวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ โลกาภิวัตน และเทคโนโลยี 
ทําใหองคการตองมีแนวทางในการบริหารจัดการท่ีทันสมัยเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วนี้ 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสําหรับอนาคต นั้นมีพื้นฐานมาจากการจัดการสมัยใหม ซึ่งเปนเรื่องท่ี
ตองทราบภูมิหลังจากองคการสมัยใหม ความหมายของการจัดการสมัยใหม กระบวนการจัดการ 
บทบาทของการจัดการ คุณสมบัติของนักบริหารท่ีประสบความสําเร็จ ดังนั้นนักบริหารมืออาชีพทุกคน
ตองพรอมเตรียมรับมือในทุกๆ สถานการณ และเรียนรูพื้นฐานของการบริหารจัดการสมัยใหมไปดวย 

 
ความหมายของการบริหารจัดการสมัยใหม (Defining management) 

การบริหาร (Administration) ใชเปนคํากลางในการบริหารกิจการท่ีเปนสาธารณะประโยชน 
หรือการบริหารราชการแผนดิน เชน รัฐประศาสนศาสตร เปนศาสตรที่เกี่ยวกับการบริหารงานดานการ
ปกครองประเทศ (Public Administration) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) 
การจัดการ (Management) มักใชในการบริหาร ธุรกิจเอกชน ดังนั้นคําวา ผูบริหาร หรือผูจัดการ จึงใช
เรียกผูดํารงตําแหนงในระดับสูงของกิจการท่ีเปนภาครัฐและภาคเอกชน        

นพพงษ  บุญจิตราดุล กลาวถึง การบริหารวา เปนกิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป 
รวมมือกันดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคือยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางท่ีบุคคลรวมกันกําหนด 
โดยใชกระบวนการอยางมีระเบียบ และใชทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตางๆอยางเหมาะสม การบริหาร
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ในฐานะเปนศาสตร หมายถึง หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เทคนิค ตลอดจนปจจัยตางๆ ท่ีใชในการ
ดําเนินงานในองคการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดกําหนดเปนนโยบายไว39 

Rue & Byars  การจัดการ คือ รูปแบบของงานซึ่งเกี่ยวของกับการประสานทรัพยากรตางๆ 
ขององคกรอันไดแกท่ีดิน แรงงาน และทุน เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 40 

Bartol &Martin การจัดการเปนกระบวนการในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกรโดยการทําหนาท่ีหนัก 4 ประการ ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การช้ีนํา และการควบคุม
องคกร41 

Peter F. Drucker การจัดการ คือ การทํางานใหสําเร็จโดยผานบุคคลอ่ืน42 
Dalf R. การจัดการ คือ การทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรผานกิจกรรมตางๆ

ทางการจัดการซึ่งรวมถึงกิจกรรมหลัก 4 ประการ ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การช้ีนํา และการ
ควบคุมองคกร 43 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ ใหความหมายการจัดการคือ กระบวนการนําทรัพยากรการ
บริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตามขั้นตอนการบริหาร คือ 1 .การวางแผน (Planning) 2.การจัด
องคกร (Organizing) 3. การช้ีนํา (Leading) 4. การควบคุม (Controlling) ซึ่งจากความหมายดังกลาว
มีคําสําคัญ 3 คํา คือกระบวนการ ทรัพยากรการบริหาร และวัตถุประสงค สามารถนํามาเขียนเปน
แผนภูมิดังนี้44 

 

 

 

 

 

 
                                                             

39 นพพงษ บุญจิตราดุล, หลัการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: เทียมฝาการพิมพ, 
2551), 3. 

40 อางถึงใน สาคร สุขศรีวงศ, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, พิมพครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ:

บริษัทจี.พี.ไซเบอรพรินทร จํากัด, 2553), 25. 
41 Ibid, 25. 
42 Ibid, 25. 
43 Ibid, 26. 
44 ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 9 in 1 รูเฟองเร่ืองศัพทการบริหารธุรกิจ/การบริหารรัฐกิจ 

(กรุงเทพฯ: บริษัทธีระฟลมและไเท็กซ จํากัด, 2542), 444.   
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Dubrin and Ireland ใหความหมายของการจัดการ โดยใหความสําคัญกับทรัพยากรองคกร
ในเรื่องของขอมูลขาวสาร ( Information) เปนสําคัญวา เปนกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการใชทรัพยากรใหบรรลุเปาหมาย ผานเปาหมายในดานการวางแผน การจัดองคกร การ
ช้ีนํา และการควบคุม45 

 Frank B. & Lillian M. Gilbreths มีแนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการ คือ การทํางานใหมีคุณภาพ 
เนนการกําจัดความส้ินเปลือง และความไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการหาวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด
อยางหนึ่ง (the one best way to do work)  การลดระยะเวลาการทํางานเพ่ือใหไดงานเทาเดิมหรือมาก
กวาเดิม การลดปจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจากการทํางาน46 

 Henry L. Gantt :  อธิบายวา การวางแผนการจัดการ และการควบคุมองคกรที่มีความ
สลับซับซอน ทําใหผูรับฟงเกิดมิติในการรับรูมากย่ิงขึ้น และไดนําแนวคิดของ Taylor มาขยายเปนเครื่องมือ
ควบคุมงาน เรียก "Gantt Chart"47   
   Frederick W. Taylor ไดกลาวถึงการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร ตามหลักปรัชญาการบริหาร 
ไดแก 1. ทําการศึกษางานแตละสวนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและพัฒนาวิธีการท่ีดีท่ีสุดสําหรับการทํางาน
แตละอยาง 2. ใชหลักการทางวิทยาศาสตรในการคัดเลือก และการฝกอบรมพนักงาน และมอบหมายความ
รับผิดชอบใหทํางานท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับแตละคน 3. มีการประสานงานกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและ
พนักงาน 4. แบงงานและความรับผิดชอบในงานเปนสวนตางๆ ผลงานท่ีสําคัญของ Taylor ไดแก 1. การใช

                                                             
45 Dubrin A.J. and R.D. Ireland,  Management  Organization, 2nd ed. (Ohio: 

South-Western Publishing Co., 1993). 
       46 ธัญญารัตน แสงสวาง, ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557, เขาถึงได
จาก  http://www.l3nr.org/posts/356649. 

47 เรื่องเดียวกัน. 

Input 

-ทรัพยากรการบริหาร 
- 4 M,s 

- 6 M,s 

- 8 M,s 

Process 

- กระบวนการ 
- POLC 

- POSDC 
- POSDCORB 

Output 

-วัตถุประสงค 
- สินคา (Products) 
- บริการ (Services) 
  

FEEDBACK 

แผนภูมิท่ี 2 กระบวนการการจัดการ 
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ระบบคาตอบแทนรายชิ้น : ทํามากไดมาก ทํานอยไดนอย 2.หลักการเสียเวลา : เปนการศึกษาเพื่อหาเวลา
มาตรฐานในการทํางานแตละช้ินวาควรจะใชเวลาเทาใด ใชหลัก Put the right man in the right job 3. หลัก 
การทํางานตามแบบวิทยาศาสตร : ฝายบริหารควรกําหนดวิธีการและมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยใชวิธีทาง
วิทยาศาสตรที่สามารถวัดและตรวจสอบได (Method and Tools) 4. หลักการแยกงานดานการวางแผนออกจาก
งานปฏิบัติ : งานดานวางแผนเปนหนาท่ีของฝายบริหาร  งานดานการปฏิบัติเปนหนาท่ีของคนงาน 5. หลักการ
ควบคุมโดยฝายจัดการ : ผูจัดการควรไดรับการฝกท่ีดี สามารถวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานได 6.หลักการ
จัดระเบียบการปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานตองมีกฎระเบียบ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ48  
 Henri Fayol นักทฤษฎีการจัดการสมัยใหมการปฏิบัติการ(Operational management theory) 
ศึกษาองคการโดยรวมและมุงเนนท่ีกิจกรรมการจัดการ (Managerial activities) ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 5 
อยางคือ1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองคการ(Organizing) 3. การบังคับบัญชา หรือการส่ังการ 
(Commanding) 4. การประสานงาน (Coordinating) 5. การควบคุม (Controlling)  เขาพบวาหนวยธุรกิจ
ทุกแหงจะมี 6 งาน คือ 1. งานเทคนิค 2. งานการคา 3.งานการเงิน  4.งานดานความปลอดภัย5) งานบัญชี 6) 
งานจัดการ  เขาไดนําเสนอหลักการเรียกวาหลักการจัดการ14 ประการ (Fayol's Fourteen Principles of 

Management) คือ 1. การจัดแบงงาน (division of work) 2. การมีอํานาจหนาท่ี (authority) 3. ความมี
วินัย (discipline) 4. เอกภาพของสายบังคับบัญชา (unity of command) 5. เอกภาพในทิศทาง (unity of 
direction) 6. ผลประโยชนของหมูคณะจะตองเหนือผลประโยชนสวนตน (Subordination of Individual 

Interests to the General Interests) 7. มีระบบคาตอบแทนท่ียุติธรรม (remuneration) 8. ระบบการรวม
ศูนย (centralization)  9. สายบังคับบัญชา(scalar chain) 10. ความเปนระบบระเบียบ (order) 11.ความ
เทาเทียมกัน(equity)  12. ความมั่นคง และสามัญฐานะของบุคลากร (stability of tenure of (personnel) 

13. การริเริ่มสรางสรรค (initiative) 14. วิญญาณแหงหมูคณะ (esprit de corps)49  

 Rensis Likert กลาวถึงระบบการบริหาร ท่ีมีลักษณะแตกตางกัน 4 รูปแบบ และเรียกวาการ
บริหาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบดวย ระบบท่ี 1: เผด็จการ (System1: Exploitative Authoritative) 

เปนการใชอํานาจเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตัว เปนการบริหารองคการท่ีเนนหนาท่ีและโครงสรางแบบ
อํานาจนิยมสูง ระบบท่ี 2 : เผด็จการแบบมีศิลป (System 2 : Benevolent Authoritative) เปนการใช
อํานาจแบบเมตตา ใชระบบความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางนายจางตองทําใหลูกจางมีความเช่ือมั่น 
ระบบท่ี 3 : การปรึกษาหารือ (System3 : Consultative) ระบบนี้เปนการบริหารงานแบบมีความมั่นคง  แต
ฝายบริหารไมมีความเช่ือม่ันและความไววางใจอยางเต็มท่ีในตัวผูใตบังคับบัญชาระบบท่ี 4 : กลุมท่ีมีสวนรวม 
(System 4 : participative Group) เปนระบบการขยายขอบเขตความสัมพันธและความเปนมิตรกันระหวาง
                                                             

48 ธัญญารัตน แสงสวาง, ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2557, เขาถึงได
จาก  http://www.l3nr.org/posts/356649. 

49 เรื่องเดียวกัน. 
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นายจางกับลูกจางในระดับสูงจากการมีสวนรวมในการทํางานแบบกลุม : ซึ่งสาระสําคัญของการบริหารแบบ
มีสวนรวม ดังนี้ 1. ผูบังคับ บัญชารับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา 2. ผูบังคับบัญชา
กระตุนจูงใจผูใตบังคับ บัญชาใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน 3. ระบบการติดตอส่ือสารภายในองคการมี
ความคลอง ตัวเปนไปโดยอิสระ 4.  ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับ บัญชามีปฏิกิริยาโตตอบกันอยางเปดเผย
และโดยกวางขวางเกี่ยวกับเปาหมายขององคการ การปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ ภายในองคการ 5. การ
ตัด สินใจตางๆ กระทําโดยกลุมในทุกระดับขององคการ เปดโอกาสใหกลุมเขามามีสวนรวมในการกําหนด 
เปาหมายการดําเนินงาน 6. การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมูผูรวมงานใหมีการควบคุมกันเองและ
เนนในเรื่องการแกปญหาเปนหลัก 7. ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝกอบรม
เพ่ือใหการทํางานมีผลงานท่ีสูงสุดและสําเร็จตามเปาหมาย50   

สมพงศ เกษมสิน  กลาวไววา คําวา การบริหารนิยมใชกับการบริหารราชการ หรือการจัดการ
เกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพทบัญญัติ รัฐประศาสนศาสตร (public administration) และคําวา การ
จัดการ (management) นิยมใชกับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
และยังใหความหมายการบริหารไววา การบริหารมีลักษณะเดนเปนสากลอยูหลายประการ ดังนี้  

      1. การบริหารยอมมีวัตถุประสงค  
      2. การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบ  

      3. การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพื้นฐาน  
      4. การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ  
      5. การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล  

      6. การบริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคล กลาวคือ ความรวมใจ จะกอใหเกิด
ความรวมมือของกลุม อันจะนําไปสูพลังของกลุม ท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค  

      7. การบริหารมีลักษณะการรวมมือกันดําเนินการอยางมีเหตุผล  

      8. การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค  
      9. การบริหารไมมีตัวตน (intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย51 

 

 

 

                                                             
50 ธัญญารัตน แสงสวาง, ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557, เขาถึงได

จาก  http://www.l3nr.org/posts/356649.  
51

 อางถึงใน สมโชค สุทธิเมธานันท,  เขาถึงเมื่อวันท่ี 11 /7 /12  เขาถึงไดจาก http://www. 

kroobannok.com/blog/41632  
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กิจกรรมหลักและบทบาทของการจัดการสมัยใหม                                                                  
(Core Activities of Management and Managerial roles) 

กิจกรรมหลักทางการจัดการ แบงออกเปนกระบวนการซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4ประการ 
ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การช้ีนํา และการควบคุมองคกร  

1. การวางแผน (Planning) ประกอบดวยการกําหนดขอบเขตของธุรกิจ ต้ังเปาหมายและ
วัตถุประสงค ตลอดจนกําหนดวิธีการเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ท่ีต้ัง
ไว 52 เมื่อเปาหมาย วัตถุประสงค และวิธีการในการทํางานชัดเจนตามขอบเขตท่ีกําหนดแลว ผูบริหารจึง
ดําเนินกิจกรรมตอไป คือ การจัดองคกร 

2. การจัดองคกร (Organizing) ประกอบดวยการจัดบุคลากร แบงแผนกงานและจัดสรร
ทรัพยากรตางๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับแผนงาน เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการตามแผนใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด53 การวางแผน และการจัดองคกรนี้จัดไดวาอยูในสวนของการคิด 
ซึ่งเปนนามธรรม เพ่ือใหสวนการคิดนี้นําไปสูการกระทําท่ีสําเร็จเปนรูปธรรมจะตองอาศัยสมาชิกใน
องคกร ซึ่งหมายถึงตนเองและผูอื่นรวมกันทํางาน และเพื่อใหสมาชิกสามารถทํางานไดตามความรู
ความสามารถอยางเต็มท่ี และบรรลุวัตถุประสงคจะตองอาศัยกิจกรรมในลําดับตอไป เรียกวา การช้ีนํา 

3. การช้ีนํา (Leading) ประกอบดวยเนื้อหา 2 เร่ืองท่ีสําคัญคือ ภาวะผูนํา (Leadership) ซึ่ง
เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวผูบริหารเองและการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวของกับการชักจูง หรือ
กระตุนใหผูอื่นทํางานไดเต็มท่ีตามความรูความสามารถ 

4. การควบคุมองคกร (Controlling) เปนการควบคุมองคกรใหการดําเนินการตางๆภายใน
องคกร เปนไปตามแผนงานความคาดหวังหรือมาตรฐานท่ีกําหนด54 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Stephen P.Robbins, David A. De CenZo, Mary K. Coulter. Fundamentals of 

Management: Essential Concepts and Applications (Pearson Education Inc., New 

Jersey, 2013). 
53 Gomez –Mejia, L Balkin D. and Cardy, R. Management : People Performance 

Change (McGraw-Hill Companies Inc., New York, 2005). 
54 Ibid.  
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 กิจกรรมหลักในการจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
แผนภูมิท่ี 3 กิจกรรมหลักในการจัดการ 4 ประการ  
ท่ีมา : Dalf R, The New Era of Management: International Edition, Thomson Corporation  

       (Ohio. 2006) 
 

บทบาทของการจัดการสมัยใหม 
เมื่อกลาวถึงหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการจัดการในองคการมักมุงไปท่ีหนาท่ีตางๆในขบวนการจัดการ 

4 ประการ (การวางแผน การจัดองคการ การโนมนํา และการควบคุม) ดังท่ีกลาวขางตน ซึ่งผูบริหารแต
ละคนใหความสําคัญและเวลาในการทําหนาท่ีการจัดการเหลานี้แตกตางกัน นอกจากนี้ยังขึ้นกับลักษณะ
การดําเนินงานขององคการท่ีแตกตางกันดวย (เชน มีลักษณะการดําเนินงานเปนองคการท่ีแสวงหากําไร
หรือองคการท่ีไมแสวงหากําไร) ระดับของผูบริหารที่ตางกัน (ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง) และขนาด
ขององคการท่ีตางกัน ตัวอยางเชน ผูบริหารท่ีอยูในระดับบริหารท่ีแตกตางกันจะใหเวลาในการทํา
กิจกรรมของแตละหนาท่ีแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมของผูบริหารในองคการแลว 
Mintzberg กลาววาบทบาทของการจัดการสามารถจัดแบงไดเปน 3 กลุม หรือท่ีเรียกวา บทบาทดาน
การจัดการของ Mintzberg (Mintzberg’s managerial roles) ไดแก บทบาทดานระหวางบุคคล 

(interpersonal roles) บทบาทดานขอมูล (informational roles) และบทบาทดานการตัดสินใจ 
(decisional roles) โดยแตละกลุมของบทบาทมีบทบาทยอยดังตอไปนี้ 

บทบาทระหวางบุคคล (interpersonal roles)เปนบทบาทดานการสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ประกอบดวย บทบาทยอย ไดแก 

การวางแผน กําหนดเปา  
หมาย และวิธีการ เพ่ือให  
บรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

การจัดองคกร การจัดสรร 
ทรัพยากรตางๆในองคกร
ใหเหมาะสมกับแผนงาน 

การชี้นํา ภาวะผูนําและ
การจูงใจพนักงาน 

ใหปฏิบัติตามแผนงาน 

การควบคุม การดําเนินงาน 

    ตางๆ เพ่ือใหบรรลุ 
     เปาหมายท่ีต้ังไว 
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1. บทบาทตามตําแหนง (figurehead) ทําหนาท่ีประจําวันตางๆตามระเบียบท่ีเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือตามท่ีสังคมกําหนด เชน การตอนรับแขกขององคกร ลงนามในเอกสารตามกฎหมาย     
เปนตน 

2. บทบาทผูนํา (leader) ตองรับผิดชอบสรางแรงจูงใจและกระตุนการทํางานของพนักงาน
รับผิดชอบในการจัดหาคน ฝกอบรม และงานท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ 

3. บทบาทการสรางสัมพันธภาพ (liaison) โดยสรางเครือขายภายในและภายนอกเพื่อการ 
กระจายขอมูลใหท่ัวถึง 

บทบาทดานขอมูล (informational roles) เปนบทบาทดานการกระจายและสงผานขอมูล 
ประกอบดวย บทบาทยอย ดังนี้ 

4. เปนผูติดตามประเมินผล (monitor) เปนการติดตามเลือกรับขอมูล (ซึ่งมักจะเปน
เหตุการณปจจุบัน) เพื่อเขาใจความเคล่ือนไหวขององคการและส่ิงแวดลอม เปนเสมือนศูนยกลางของ 
ระบบ 

5. เปนผูกระจายขอมูล (disseminator) รับบทบาทสงผานขอมูลไปยังพนักงานในองคการ 
บางขอมูลก็เกี่ยวกับขอเท็จจริง บางขอมูลเกี่ยวกับการแปลผลและรวบรวมความแตกตางกันท่ีเกิดขึ้นใน
องคการ 

6. เปนโฆษก (spokesperson) ทําหนาท่ีประชาสัมพันธ สงตอขอมูลไปยังหนวยงานภายนอก
เกี่ยวกับแผนงาน นโยบาย กิจกรรม และผลงานขององคการ เชน เปนผูเช่ียวชาญในอุตสาหกรรม 

 บทบาทดานการตัดสินใจ (decisional roles) ทําหนาท่ีตัดสินใจในการดําเนินงานของ
องคการประกอบดวยบทบาทยอย ดังนี้ 

7. เปนผูประกอบการ (entrepreneur) หาโอกาสและริเริ่มส่ิงใหมๆ เชน การปรับปรุง
โครงการ เพื่อไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบโครงการ โดยการจัดใหมี
การทบทวนและกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาโปรแกรมใหมๆ 

8. เปนผูจัดการความสงบเรียบรอย (disturbance hander) รับผิดชอบแกไขการดําเนินงาน
เมื่อองคการเผชิญกับความไมสงบเรียบรอย โดยการทบทวนและกําหนดกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับความไม
สงบและวิกฤติการณในองคการ 

9. เปนผูจัดสรรทรัพยากร (resource allocator) เปนผูรับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากร 
ตางๆในองคการ เชน ทําการตัดสินใจและอนุมัติในประเด็นท่ีสําคัญตางๆขององคการ โดยจัดลําดับ และ
กระจายอํานาจ ดูแลกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ และจัดการเกี่ยวกับการทํางานของพนักงาน   

       10. เปนผูตอรอง (negotiator) : รับผิดชอบในการเปนตัวแทนตอรองในเรื่องสําคัญของ
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องคการ เชน มีสวนรวมในการทําสัญญากับสหภาพแรงงานขององคการ หรือการตอรองกับผูจัดหา 
(suppliers)55 

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ (Managerial Effectiveness) 
Samuel C.Certo กลาวถึงประสิทธิผลในการบริหารจัดการ หมายถึงการใชทรัพยากรของ

องคกรเพื่อใหตรงกับเปาหายขององคการ ถาองคการใชทรัพยากรใหบรรลุเปาหมายได ผูบริหารก็จะได
ช่ือวามีประสิทธิผล เมื่อใดท่ีองคกรเขาใกลเปาหมายเทาไหร ก็หมายความวา ผูบริหารมีประสิทธิผลมาก
ขึ้นเทานั้น56 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Managerial Efficiency) 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หมายถึงสัดสวนของทรัพยากรขององคการท้ังหมดท่ีใชใน

กระบวนการผลิต ยิ่งสัดสวนนี้มากก็หมายความวา ผูบริหารมีประสิทธิภาพมาก  ยิ่งทรัพยากรสูญเสียไป 
หรือไมไดใชในการผลิตก็หมายความวา ผูบริหารไมมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีทรัพยากรขององคการนั้น 
ไมไดหมายถึงวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสินคา และการบริการเทานั้น แตยังหมายถึงแรงงานของพนักงาน
ดวย ดังแผนภูมิท่ี 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงความสัมพันธระหวางแนวความคิดของประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ 
               บริหารจัดการ  
 

 

 

                                                             
55 บทบาทของการจัดการ, เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http : //www.bloggang. 

com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-2007 & group=29&gblog=8  
56  Samuel, C. Certo, Modern Management 9th ed, By publish by Pearson  

Education Inc (publishing as Prentice Hall, Copyright © 2003) 5-6. 

Efficient (most resources 

contribute to production) 
Not reaching goals  and not 

wasting resources 
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Inefficient (few resources 

contribute to production) 

Ineffective (little progress 

toward organizational goals) 

Reaching goals and wasting  

resources 

Not reaching goals and  

wasting resources 

Effective (substantial progress  

toward organizational goals) 
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จริยธรรมของนักบริหาร (Management Ethics)  

  แนวทางการปฏิบัติตนดานการเมืองในองคการอยางมีจริยธรรมควรตองคํานึงถึงใน 3 ประเด็น 
ไดแก 1.ประโยชนของสวนรวม 2. สิทธิสวนบุคคล 3. ความยุติธรรม กลาวคือ  

ประเด็นท่ี 1 การกระทําท่ีเปนการเลนการเมืองในองคการนั้น เพื่อประโยชนสวนตน หรือ
ประโยชนสวนรวม หากเปนไปเพื่อเปาหมายขององคการ ก็เปนการกระทําท่ีไมขัดกับจริยธรรม แตถา
เปนไปเพื่อประโยชนสวนตน ก็ถือวาเปนการกระทําท่ีไมมีจริยธรรม  
          ประเด็นท่ี 2 เปนเรื่อง สิทธิสวนบุคคล หากการกระทําเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิ
ท่ีควรมีของผูอื่น ก็เปนการขัดจริยธรรม  

ประเด็นท่ี 3 เปนเรื่อง ความยุติธรรม กลาวคือ การกระทํานั้นกอใหเกิดความเทาเทียมกัน 
ความยุติธรรมหรือไม หากเปนการกระทําท่ีทําใหบางคนไดผลประโยชนมากกวา หรือทําใหบางคนเสีย
ผลประโยชน ก็เปนการกระทําท่ีไมมีจริยธรรม เชน หัวหนาประเมินผลการปฏิบัติงานลูกนองอยางไม
ยุติธรรม โดยประเมินใหลูกนองท่ีชอบไดมีผลประเมินท่ีดีกวา และใชผลการประเมินเปนตัวกําหนด
รางวัลตอบแทน เปนตน  

          การตัดสินวาการกระทําใดมีจริยธรรมเปนเรื่องท่ีคอนขางยาก โดยเฉพาะกับผูบริหาร ผูท่ีมี
อํานาจในองคการ เนื่องจากผูมีอํานาจมักจะอางวาการกระทําของตนนั้น เพื่อประโยชนสวนรวม และ
เปน ไปตามเปาหมายขององคการ ไมไดกาวกายสิทธิของใคร และทําไปอยางยุติธรรมมีความเทาเทียม
กัน ซึ่งในทางปฏิบัติแลว ผูท่ีมีอํานาจมักเปนผูท่ีจะกระทําขัดกับจริยธรรมมากกวาพนักงาน ท่ัวไปท่ีไมมี
อํานาจ ดังนั้นผูบริหารที่มีอํานาจควรพิจารณาการกระทําของตนเองตามความเปนจริงใหดีเกี่ยวกับ 3 

ประเด็นขางตนวา เปนการกระทําอยางมีจริยธรรมหรือไม57 

                                                     
สรุป 

            1. การจัดการ (Management) หมายถึง ขบวนการท่ีทําใหงานกิจกรรมตางๆสําเร็จลงได
อยาง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดวยคนและทรัพยากรขององคการ 
      2. ผูจัดการ (Manager) หมายถึง ผูท่ีทํางานรวมกับหรือทําโดยผานพนักงานอื่นๆ ใหเกิดการ
ประสานงาน เพื่อใหกิจกรรมตางๆขององคการสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด การเปล่ียนแปลงของ
องคการในปจจุบัน ทําใหบทบาทของผูจัดการตองปรับเปล่ียนไป ไมมีเสนแบง ระหวางผูจัดการ กับ 
พนักงาน อยางชัดเจน 
 3. ประสิทธิภาพ หมายถึง การทํางานอยางถูกวิธี เปนการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา 
(Inputs) กับผลผลิต (Outputs) หากเราสามารถทํางานไดผลผลิตมากกวาในขณะท่ีใชปจจัยนําเขานอย
                                                             

57บทบาทของการจัดการ, เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www. 

bloggang. com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-007&group=29&gblog=8  
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กวา หรือ เทากัน ก็หมายความวา เราทํางานไดมีประสิทธิภาพมากกวา สวนประสิทธิผลในการจัดการ
หมายถึง การทําไดตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว นั่นคือ ประสิทธิภาพจะเนนท่ีวิธีการใน
การปฏิบัติงาน สวนประสิทธิผลจะเนนท่ีผลลัพธท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 

            4. กระบวนการจัดการ ( management process) ประกอบดวย กิจกรรมท่ีสําคัญ 4 

ประการ ไดแก 1. การวางแผน (planning) เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมาย และวางกล
ยุทธ รวมท้ังแผนปฏิบัติการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ  2. การจัดองคการ (organizing) เปน
การจัดวางโครงสรางองคการเพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว  3.การโนมนํา 
(leading/influencing) เปนการจูงใจ โนมนําพนักงานรายบุคคลและกลุม ใหปฏิบัติงานมีการ
ติดตอส่ือสาร รวมถึงการรับมือกับประเด็นตางๆเก่ียวกับพฤติกรรมของพนักงานในองคการ 4. การ
ควบคุม (controlling) เปนกิจกรรมเก่ียวกับการติดตามประเมินผลงาน เปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือ
มาตรฐานท่ีกําหนดไว และทําการแกไข เพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย หรือมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 5. ผูบริหารมักเปนผูท่ีมีอํานาจในองคการ และอาจใชอํานาจในทางท่ีขัดกับหลักจริยธรรม คือ 
ไมไดใชอํานาจเพ่ือประโยชนสวนรวม หรือเปนไปตามเปาหมายขององคการ หรือใชอํานาจซึ่งกาวกาย
สิทธิอันชอบธรรมของผูอื่น58 

        

มุมมองของการบริหารจัดการสมัยใหม 
 การบริหารจัดการสมัยใหม แนวทางพ้ืนฐานของการบริหารจัดการแหงอนาคต ในมุมมองของ

การจัดการภาครัฐแนวใหม หรือ New Public Management : ซึ่งจะนําไปสูการจัดการแหงอนาคต 
กลาวไดวาเปนพาราไดม (Paradigm) ท่ีสําคัญท่ีนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรใหการยอมรับใน
ปจจุบันวาเปนกรอบแนวคิดท่ีถูกนํามาใชในการบริหารภาครัฐในปจจุบันไดเปนอยางดี โดยท่ีแนวคิดการ
บริหารการจัดการภาครัฐแนวใหมถูกมองวาเปนปรัชญาการบริหารท่ีรัฐบาลนํามาใชต้ังแตทศวรรษท่ี 
1980 โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อใหการบริหารภาครัฐมีความทันสมัย (New Public Management is a 

management philosophy used by Governments since the 1980s to modernize the 

Public Sector) และถาจะกลาวถึงสาระสําคัญของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมนี้แลว นักวิชาการ
คนท่ีสําคัญแรกๆ ท่ีไดกลาวถึงไวก็คือ  

โจนาธาน บอสตัน (Jonathan Boston) และคณะไดสรุปใหเห็นสาระสําคัญของการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมไว ดังตอไปนี้ (Boston 1996) 

 1. มองวาการบริหารงานมีลักษณะท่ีเปนสากล หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ไมมีความแตกตาง
อยางเปนนัยสําคัญระหวางการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานของภาครัฐ 

                                                             
58 บทบาทของการจัดการ, เขาถึงเม่ือ 12 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.bloggang. 

com/viewdiary.php?id=oboy&month=10-009&date=13&group=2&gblog=6   
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           2. ปรับเปล่ียนจากการใหน้ําหนักความสําคัญท่ีเดิมมุงเนนใหความสําคัญตอการควบคุมปจจัย
นําเขาหรือทรัพยากรและกฎระเบียบตาง ๆ มาเปนการควบคุมในเรื่องของการผลผลิตและผลลัพธ หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือปรับเปล่ียนจากการใหความสําคัญในภาระรับผิดชอบตอกระบวนการของการ
ทํางาน (process accountability) มาเนนภาระรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ (accountability for 

results) แทน 

3. ใหความสําคัญตอเรื่องของการใชความสามารถหรือทักษะการบริหารมากกวาการท่ีใหความ 
สําคัญตอการกําหนดนโยบายแตเพียงอยางเดียว 

4. ใหความสําคัญตอการมอบอํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง (devolution of 

centralized power) ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหารของแตละหนวยงานมีอิสระและมีความ 

คลองตัวในการบริหารและการดําเนินงาน 

           5. เนนปรับเปล่ียนโครงสรางหนวยงานราชการใหมใหมีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหนวยงานอิสระใน
กํากับ โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางการกํากับดูแลควบคุมท่ีเปนภารกิจงานเชิงพาณิชยและไมใชเชิงพาณิชย
ออกจากกัน รวมถึงแยกภารกิจงานเชิงนโยบายและการใหบริการออกจากกันอยางเด็ดขาด 

          6. เนนการแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนเอกชน (privatization) และใหมีการจางเหมา
บุคคลภายนอก (outsourcing) รวมท้ังประยุกตใชวิธีการจัดจางและการแขงขันประมูลงาน 
(competitive tendering) เพื่อลดตนทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหสูงขึ้น 

          7. ปรับเปล่ียนรูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐใหมีลักษณะเปนระยะส้ันและกําหนด
เงื่อนไขขอตกลงใหมีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
          8. เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เชน การวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ 
การทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) การจายคาตอบแทนตามผลงาน การจัด
จางบุคคลภายนอกใหเขามาปฏิบัติงานเปนการช่ัวคราวเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานและการใหความสําคัญตอการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการ (corporate image) 

          9. มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (monetary incentives) มากข้ึน 

          10. สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใชจายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดตนทุน
คาใชจายและเพิ่มผลผลิต59 

พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ กลาวถึงการบริหารจัดการสมัยใหมวา ตองประกอบไปดวย วิสัยทัศน : 
เปนองคกรท่ีสรางสรรคส่ิงใหมๆ ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ และบริการเพื่อสรางความประทับใจใหกับ
ลูกคาพันธกิจ : 1. สรางความเปนผูนําในธุรกิจท่ีดําเนินอยู 2. สรางเสริมการทํางานเปนทีม 3. สราง
ความพอใจใหกับลูกคา 4. สรางรายไดอยางตอเนื่อง 5. สรางสรรคส่ิงแวดลอมท่ีดี และชวยเหลือสังคม
                                                             
       59 บทบาทของการจัดการ, เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.bloggang. 

com/viewdiary.php?id=oboy&month=10-009&date=13&group=2&gblog=6   
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วัฒนธรรมองคกร  วัตถุประสงค : 1. สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 2. มีจริยธรรม และรับผิดชอบตอ
สังคม 3. ใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา วิธีคิด : 4. ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการสราง
คุณภาพ 5. ใหความสําคัญแกกระบวนการทํางาน 6. กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา วิธีการทํางาน : 
7. บริหารดวยขอมูลจริงในสถานท่ีจริง 8. แกปญหาท่ีสาเหตุ เนนการปองกันการเกิดปญหาซ้ํา 9. ใช
กรรมวิธีทางสถิติ 10. จัดลําดับความสําคัญ 11. ดําเนินการบริหารแบบ PDCA 12) สรางระบบ
มาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ คานิยม : 1. ถูกตอง 2. ถูกใจ 3. ถูกเวลา 4. ถูกหลัก ซึ่ง
กระบวนการเหลานี้ตองคํานึงถึงคุณภาพ นิยามคุณภาพในความหมายเดิม คุณภาพคือ : การทําใหได
ตามมาตรฐานในความหมายใหม : คือความพอใจของลูกคา : คือคุณประโยชนท่ีลูกคาไดรับจากการใช
สินคาและบริการ : คือสภาพท่ีเปนคุณ : คือความสุขของทุกคน ในส่ิงท่ีชอบธรรม : คือการท่ีลูกคา
กลับมาหาเราไมใชสินคากลับมาหา นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคานิยมหลัก แนวคิดขององคกรในการสู
ความท่ีเปนเลิศท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ประกอบดวย 1. การนํา
องคกรอยางมีวิสัยทัศน 2. ความเปนเลิศท่ีมุงเนนลูกคา 3. การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล   

4. การเห็นคุณคาของพนักงานและคูคา 5. ความคลองตัว 6. การมุงเนนอนาคต 7. การจัดการเพื่อ
นวัตกรรม 8. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 9. ความรับผิดชอบตอสังคม 10. การมุงเนนท่ีผลลัพธและการ
สรางคุณคา 11. มุมมองในเชิงระบบ60  

เนตรพัณณา  ยาวิราช  กลาวไวในเรื่องแนวคิดการจัดการสมัยใหม เปนการจัดการเชิงกลยุทธ
เนื่องจากการจัดการตองมีการเพ่ิมมูลคา เพื่อใหองคกรแข็งแกรง ซึ่ งถาออนแอ ในยุคการแขงขันก็จะ
หายไปจากวงจรของธุรกิจ ดังนั้นเพื่อความอยูรอดผูบริหารจึงคิดหากลยุทธในการบริหารจัดการอยางดี
ท่ีสุด และท่ีนํามาใชกันในปจจุบันในองคกรตางๆ ท้ังทางธุรกิจภาคเอกชนและรัฐบาล คือการจัดการกล
ยุทธ ปจจุบันการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ รวมไปถึงหนวยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล  
สถาบันการศึกษา และองคการในรูปแบบตางๆ อีกดวย เนื่องจากแผนกลยุทธจะชวยกําหนดเปาหมายท่ี
แนนอนชัดเจน  และใหวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกันระหวางพนักงานและองคการศึกษาท่ีผานมาก็ใหการ
สนับสนุนสมมติฐานท่ีวา  การวางแผนกลยุทธจะชวยใหผลตอบแทนทางการเงินขององคการไดดีกวาการ 
ดําเนินงานท่ีปราศจากการวางแผนระยะยาว61 

 

 

                                                             
60

 พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ, (เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง เครื่องมือการบริหารจัดการสมัย 
ใหม, โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุนท่ี 4 ณ หองอบรมช้ัน 5 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550). 

61เนตรพัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม (กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2553). 
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                            ตารางเปรียบเทียบกลยุทธการบริหารในทศวรรษหนา  
         

เร่ือง           เดิม ใหม 
กลุมงาน หนาท่ีงาน ทีม 

ลักษณะงาน งาย มีความสลับซับซอน 

บทบาทพนักงาน ถูกควบคุม ใหอํานาจ 

การจางงาน เนนตําแหนง เนนรายได 
การวัดผล กิจกรรม ผลสัมฤทธ์ิ 
ความกาวหนา เนนอาวุโส เนนความสามารถ 

ผูจัดการ ทํางานเปนหัวหนา ทํางานเปนท่ีปรึกษา 
องคการ ขั้นตอนมาก ขั้นตอนนอย 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบกลยุทธการบริหารแบบเดิม กับกลยุทธการบริหารแบบใหม 
 

แนวคิด/ทฤษฎีการบริหารจัดการสําหรับอนาคต 

 

การบริหารจัดการแหงอนาคต (The Future of Management) เปนนวัตกรรมท่ีมีลักษณะ
พิเศษเฉพาะตัว ในการสรางความไดเปรียบในระยะยาว โดยมีข้ันตอนตางๆ ท่ีตองเริ่มตนจากจินตนาการ 
ไปจนถึงประดิษฐคิดคนท่ีจะนําไปสู “อนาคตของการบริหารจัดการ”เพื่อใชในยุคสมัยขางหนา และ
รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีสรางสรรคคุณคาใหกับโครงสราง และบทบาทในองคกร 

 

ความหมายของการจัดการสําหรับอนาคต 

Peter F. Drucker กลาววา สําหรับศตวรรษท่ี 21 โลกแหงอนาคต ปจจัยสําคัญท่ีสุดซึ่ง
ผูบริหารจําเปนตองสรางข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนการทํางานของตน คือ การเพิ่มผลิตภาพของงานและ
แรงงานท่ีใชความรูความสามารถในการทํางาน (Productivity) และถือวาเปนทรัพยสินท่ีมีคามากท่ีสุด
ขององคกรไมวาจะเปนองคกรธุรกิจหรือองคกรประเภทอื่นก็ตามดังนั้น ผูบริหารในศตวรรษท่ี 21 ส่ิงท่ี
ทาทายความสามารถ คือ ผูบริหารสามารถนําพาองคกรของตนใหอยูในฐานะผูนําการเปล่ียนแปลงได
หรือไม ผูทําการเปล่ียนแปลงจะมองเห็นการเปล่ียนแปลงวาเปนโอกาส ผูนําการเปล่ียนแปลงทราบ
วิธีการคนหาการเปล่ียนแปลงท่ีถูกตอง และทราบวิธีท่ีจะสรางการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิผลท้ัง
จากภายนอกและภายในองคกร ซึ่งส่ิงเหลานี้ตองการ  1. นโยบายการสรางอนาคต 2. วิธีการอยางเปน
ระบบในการมองหา และคาดการณถึงการเปล่ียนแปลง 3. วิธีท่ีถูกตองในการสรางความคุนเคยกับการ
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เปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกองคกร 4. นโยบายในการสรางสมดุลระหวางการเปล่ียนแปลงกับ
ความตอเนื่อง และ ปจจัยท้ังส่ีประการขางตนนี่เอง ท่ีเปนคุณสมบัติสําคัญของผูนําการเปล่ียนแปลง  

อนาคตเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดงาย และสามารถสรางใหมได ความพยายามท่ีจะสรางอนาคตคอนขางมี
ความเส่ียงสูง แตก็เรียกวายังเส่ียงนอยกวาการไมไดทําอะไรเลย62 

Gary Hamel with Bill Breen กลาวถึง การบริหารจัดการสําหรับอนาคตวา เปนนวัตกรรมท่ี
แตกตางไปจากเดิมๆ มีความสามารถอันเปนลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ในการสรางความไดเปรียบในระยะ
ยาว โดยมีข้ันตอนตางๆ ท่ีตองเริ่มตนจากจินตนาการ ไปจนถึงประดิษฐคิดคนท่ีจะนําไปสู “อนาคตของ
การบริหารจัดการ”ทําใหสามารถเตรียมความพรอมสําหรับการเปนผูสรางหลักการ กระบวนการ และ
แนวปฏิบัติในดานการบริหารจัดการขึ้นใหมเพื่อใชในยุคสมัยขางหนา และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ยังรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีสรางสรรคคุณคาใหกับโครงสราง และบทบาทในองคกร ประเมินผลงาน
พนักงาน และการใหคาตอบแทน63 

พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ กลาวถึงการบริหารจัดการสมัยใหมพื้นฐานท่ีมุงสูอนาคต ตองประกอบ
ไปดวย วิสัยทัศน : เปนองคกรท่ีสรางสรรคส่ิงใหมๆ ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ และบริการเพ่ือสราง
ความประทับใจใหกับลูกคา พันธกิจ : สรางความเปนผูนําในธุรกิจท่ีดําเนินอยู สรางเสริมการทํางานเปน
ทีม สรางความพอใจใหกับลูกคา สรางรายไดอยางตอเนื่อง สรางสรรคส่ิงแวดลอมท่ีดี และชวยเหลือ
สังคมวัฒนธรรมองคกร  โดยมีวัตถุประสงค : สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา มีจริยธรรม และ
รับผิดชอบตอสังคม ใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา มีวิธีคิดท่ีทุกคนในองคกรมีสวนรวมใน
การสรางคุณภาพ ใหความสําคัญแกกระบวนการทํางาน วิธีการทํางาน : บริหารดวยขอมูลจริงในสถานท่ี
จริง มุงแกปญหาท่ีสาเหตุ เนนการปองกันการเกิดปญหาซ้ํา ใชกรรมวิธีทางสถิติ มีการจัดลําดับ
ความสําคัญ ดําเนินการบริหารแบบ PDCA สรางระบบมาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ มี
คานิยม : ถูกตอง ถูกใจ ถูกเวลา ถูกหลัก64 

โจนาธาน บอสตัน (Jonathan Boston) และคณะกลาวถึงการจัดการอนาคต วาการ
บริหารงานมีลักษณะท่ีเปนสากล ควบคุมในเร่ืองของผลผลิตและผลลัพธใหความสําคัญตอความสามารถ
                                                             

62
 Peter F Drucker, Management Challenges, เขาถึงเมื่อ 18 เมษายน 2557, เขาถึงได

จากhttp://www.novabizz. com/NovaAce/Manage/Management_Challenges. htm 
#ixzz2zJVSbnbz 

63 Gary, Hamel with Bill Breen, The Future of Management (Published by 

arrangement with Harvard Business School Press, 2007), 43-45. 
64

 พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ, (เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง เครื่องมือการบริหารจัดการสมัย 
ใหม, โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุนท่ี 4 ณ หองอบรมช้ัน 5 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550). 
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หรือทักษะการบริหารมากกวาการกําหนดนโยบายแตเพียงอยางเดียว ใหความสําคัญตอการมอบอํานาจ
การควบคุมของหนวยงานกลาง ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหารของแตละหนวยงานมีอิสระและ
มีความคลองตัวในการบริหารและการดําเนินงาน เนนปรับเปล่ียนโครงสรางหนวย งานราชการใหมใหมี
ขนาดเล็กลง เนนการแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนเอกชนมีการจางเหมาบุคคล ภายนอก โดยวิธีการจัด
จางและการแขงขันประมูลงาน เพื่อลดตนทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหสูงขึ้น ปรับเปล่ียน
รูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐใหมีลักษณะเปนระยะส้ันและกําหนดเงื่อนไขขอตกลงใหมีความ
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน  พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการใหความสําคัญตอการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการ มีการสราง
แรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน มากข้ึน สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใช
จายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต65 

เนตรพัณณา  ยาวิราช  กลาวไวในเรื่องแนวคิดการจัดการสมัยใหมท่ีจะนําไปสูอนาคตวา เปน
การจัดการเชิงกลยุทธเนื่องจากการจัดการตองมีการเพิ่มมูลคา เพื่อใหองคกรแข็งแกรง หากลยุทธในการ
บริหารจัดการอยางดีท่ีสุด แผนกลยุทธจะกําหนดเปาหมายท่ีแนนอนชัดเจน  สอดคลองกับวิสัยทัศน 
การวางแผนกลยุทธจะชวยใหผลตอบแทนทางการเงินขององคการไดดีกวาการดําเนินงานท่ีปราศจาก
การวางแผนระยะยาว66 

 

แนวทางการบริหารจัดการสําหรับอนาคต 
การบริหารจัดการอนาคต เปนเรื่องท่ียังไมเกิดขึ้น แตหากมีพื้นฐานความรู และทักษะท่ีจําเปนอยาง

ครบถวน ก็จะนําไปสูอนาคต มีความเปนไปได ดังนั้นจึงตองศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ เพื่อ
เตรียมความพรอม การรูอนาคต พยากรณอนาคตไดถูกตองหรือใกลเคียงจะทําใหเกิดความไดเปรียบอยางยิ่ง  

Peter F. Drucker กลาววา โลกในศตวรรษท่ี 21 เปนโลกแหงการเปล่ียนแปลง และนี่คือ
ความเปนจริงของสังคมใหมท่ีมีปญหาทาทายท่ีสําคัญสําหรับองคกร ผูบริหาร หรือแมกระท่ังคนทํางาน
ทุกๆ คนความมุงหวังของนักบริหารคือ ตองการใหผูบริหารใครครวญวาความรูความสามารถท่ีทุกคนมี
อยูจะสามารถจัดการกับปญหาท่ีทาทายเพ่ือสรางเปนโอกาสใหกับองคกรและตัวเราเองไดอยางไร โดย
เนนหนักในเร่ืองของการ ปฏิบัติโดยมี 6 หัวขอหลักมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. แบบจําลองการบริหารแนวใหม  
               2. กลยุทธ : ส่ิงใหมท่ีแนนอนกวา  
                                                             
       65 บทบาทของการจัดการ, เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.bloggang. 

com/viewdiary.php?id=oboy&month=10-009&date=13&group=2&gblog=6   
       66 เนตรพัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม (กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2553). 
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               3. ผูนําการเปล่ียนแปลง  
               4. การเปล่ียนแปลงดานขอมูลขาวสาร  
               5. ผลิตภาพของแรงงานท่ีใชความรูความสามารถในการทํางาน  
               6. การบริหารตนเอง 
1. แบบจําลองการบริหารแนวใหม 
            ต้ังแตอดีตไดมีการออกแบบโครงสรางองคกร หลักการบริหารองคกรไวมากมาย แตเมื่อสภาพ 
แวดลอมเปล่ียนแปลงไป รูปแบบการบริหาร บางอยางอาจไมมีประโยชนหรือไมเปนจริง ในยุคหนึ่งบาง
สังคมมองการบริหารเปนเรื่องตองหาม แตในบางยุคสังคมมองการบริหารเปนเรื่องท่ีชอบธรรม จากอดีต
ท่ีคนหาหลักการบริหารท่ีถูกตองเพียงอยางเดียว หรือโครงสรางองคกรท่ีถูกตองเพียงอยางเดียวได
เปล่ียนไปแลว ในการจัดโครงสรางองคกร เปนส่ิงจําเปนท่ีผูบริหารตองใหความสําคัญ และจําเปนท่ีตอง
ศึกษาจุดออนหรือขอจํากัดขององคกรตางๆ วางานประเภทใดเหมาะสมมากท่ีสุดหรือนอยท่ีสุด เพราะ
เมื่อองคกรสามารถมีโครงสรางท่ีเหมาะสมแลว เทากับเปนการกําหนดอํานาจหนาท่ีของคนในองคกรไว
อยางชัดเจน และมีการบริหารคนท่ีถูกตอง โดยมีขอสมมติพื้นฐานวา องคกรตางๆ มีหรืออยางนอยก็ควร
จะใชวิธีการเพียงหนึ่งเดียวในการบริหารคน ซึ่งมักถูกใชสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคน ในตํารา
หรือบทความทุกเลมเกี่ยวกับการบริหารคน และไดกลายเปนขอสมมติพื้นฐานใหกับขอสมมติอื่นๆ เกี่ยว 
กับคนในองคกรและวิธีการบริหารคนในองคกรอีกมากมาย เราทราบกันมาประมาณ 50 ปแลววา เงิน
เพียงอยางเดียวไมสามารถจูงใจใหพนักงานหรือแรงงานทํางานใหองคกรได ความไมพอใจในตัวเงินท่ี
ไดรับกลับทําลายความต้ังใจในการทํางานของพนักงานหรือแรงงานเสียอีก อยางไรก็ตาม ความพอใจใน
ตัวเงินท่ีไดรับเปน ปจจัยอนามัย ซึ่ง เฟรดริค เฮอรซเบอรก ไดเขียนไวในหนังสือช่ือ The Motivation 

to Work เมื่อประมาณ 40 ปมาแลว คือ ในป 1959 ส่ิงจูงใจของแรงงานโดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานท่ีมี
ความรูความชํานาญ คือการทํางานท่ีทาทายความสามารถ พวกเขาตองการทราบภาระหนาท่ีขององคกร 
และตองการเช่ือถือในภาระหนาท่ีนั้นๆ พวกเขาตองการการฝกอบรมอยางตอเนื่อง พวกเขาตองการเห็น
ผลงานท่ีเขาไดทําไป นั่นคือผูบริหารควรบริหารกลุมแรงงานท่ีแตกตางกันดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน   

           ดังนั้นการบริหารคน จึงมีลักษณะเปนการทําตลาดใหงานขององคกร (Marketing Job) มาก
ขึ้น จุดเริ่มตนของท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติอาจจะตองเปนการบริหารเพื่อผลการปฏิบัติงาน และจุดเริ่ม 
ตนนี้เองท่ีอาจจะกลายมาเปนคํานิยามของผลท่ีตองการไดรับ ผลิตภาพของแรงงานท่ีมีความรูความ
ชํานาญถูกนํามากลาวถึงอยางมากในการบริหารคน เมื่อประมาณ 100 ปมาแลว หรือนับต้ังแตยุคของ 
Taylor กลาวโดยรวมแลวส่ิงท่ีไดกลาวถึงมาท้ังหมด ตองการขอสมมติพื้นฐานเก่ียวกับคนในองคกรและ
ผลงานของคนเหลานั้นแตกตางกันไป ผูบริหารที่ดีจะไมบริหารคน งานตองเปนเคร่ืองมือช้ีนําแนวทางให
บุคคล และเปาหมายขององคกร คือการสรางผลิตภาพใหกับจุดแข็งและความรู ความสามารถของแตละ
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บุคคล นี่เปนหนึ่งในแนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม และเปนเสียงเรียกรองแรกที่เตือนใหลงมือปฏิบัติ 
การเตรียมตัวเองใหพรอมรับกับส่ิงท่ีทาทายใหมๆ อยูเสมอ 

2. กลยุทธ : สิ่งใหมที่แนนอนกวา 
           ในศตวรรษที่ 21 องคกรธุรกิจควรวางพื้นฐานกลยุทธโดยยึดปจจัย 5 ประการ ดังนี้  1. การลด
อัตราเกิดของประชากรในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว คือปจจัยท่ีจัดวามีความสําคัญท่ีสุดในปจจุบัน คือ 
อัตราการเกิดท่ีลดลงของประชากรในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวและส่ิงสําคัญวาตัวเลขจํานวนประชากร 
รวม คือการกระจายอายุของประชากร โครงสรางกลุมอายุของประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไปจัดเปนปจจัย
ดานประชากรศาสตร นักการเมือง และการสาธารณะชนท่ัวไปในประเทศท่ีพัฒนาแลว พรอมท้ังปญหา
เรื่องผูอพยพดวย 2. การเปล่ียนแปลงในการกระจายรายไดท่ีใชจายได คือ การเปล่ียนแปลงโครงสราง
ของรายไดท่ีใชจายได มีความสําคัญเทาเทียมกับการเปล่ียนแปลงในโครงสรางประชากร ภาคเศรษฐกิจ
ในภาคท่ีมีการขยายตัวอยางมากเร่ืองลําดับความสําคัญ ดังนี้  1. รัฐบาล 2. สุขภาพ 3.การ ศึกษา       
4. นันทนาการ  ภาคนันทนาการภาคเดียวอาจสามารถเพิ่มผลผลิตภาพหรือผลิตผลในระบบเศรษฐกิจได
มากกวาท้ังสามภาคท่ีเหลือ ในบรรดาภาคเศรษฐกิจท้ัง 4 ภาค รัฐบาลสงผลกระทบการกระจายรายได
มากท่ีสุด ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการกระจายสัดสวนของรายไดประชาชาติมากท่ีสุด คือการเปล่ียน 
แปลงนโยบายรัฐบาล ภาคเศรษฐกิจท่ีเหลือ 3 ภาค คือ สุขภาพ การศึกษาและนันทนาการ ผูบริหารจึง
จําเปนตองอาศัยท้ังขาวสารขอมูลในเชิงปริมาณและการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ  3. การกําหนดผลการ
ดําเนินงาน คือทุกๆ สถาบันจําเปนตองพินิจพิเคราะหใหดีวาผลการปฏิบัติงานคืออะไร ในอดีตผลการ
ปฏิบัติงานเปนส่ิงท่ีเรากําหนดขึ้นมาได โดยงายและชัดเจนแตในปจจุบันไมใชเชนนั้นแลวและกลยุทธการ
ดําเนินงานขององคกรใดๆ ก็ตามจําเปนตองวางอยูบนฐานนิยามของคําวา“ผลการปฏิบัติงาน” 4. ความ 
สามารถทางการแขงขันในตลาดโลก คือทุกสถาบันจําเปนตองกําหนดความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดโลกเอาไวเปนเปาหมายหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ ดังนั้น ในการวางกลยุทธการดําเนินงานใดๆ ใน
การบริหารจําเปนตองใหการยอมรับในหลักการใหมๆ  5. แนวโนมความไมสอดคลองกันระหวางสภาพ 
แวดลอมทางเศรษฐกิจการเมือง คือหลักการสุดทายท่ีนําเสนอเพ่ือมาใชวางกลยุทธ ในชวงท่ีมีการเปล่ียน 
แปลงทางโครงสรางท่ัวโลกและภายใตภาวะความไมแนนอนคือหลักท่ีวา ดวยความไมสอดคลองกันมาก
ขึ้นระหวางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเมือง หากสถาบันตางๆไมไดเริ่มตนจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมใหมๆ แลว สถาบันเหลานั้นก็จะไมสามารถพัฒนากลยุทธของตนเองข้ึนมาได จะไม
สามารถ พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงใหมๆ ท่ีจะเกิดขึ้นอีกในไมกี่ปขางหนา  ไมสามารถตอบสนองตอ
การเปล่ียนแปลงใหมๆ ไดสําเร็จ ไมสามารถคาดหวังตอไปไดวาตนจะประสบผลสําเร็จได เฉพาะอยางย่ิง
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเต็มไปดวยการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางและการแลกเปล่ียนวิทยาการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวิทยาการในท่ีสุด 
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3. ผูนําการเปล่ียนแปลง 
            ผูนําในยุคแหงการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในความหมายของ Drucker คือ “ไมวาใครก็
ไมสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงได เพราะเราสามารถทําไดเพียงกาวไปขางหนา เพื่อเตรียมพรอมรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น”การเปล่ียนแปลงนั้นเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได แตมีความหมายอีกนัยหนึ่งวา
การเปล่ียนแปลงนั้นเปรียบเสมือน ความตายและภาษีอากร ไมมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใดท่ีเปนเหตุการณ
นาประทับใจแกบุคคลท่ัวไป ในยุคปจจุบัน การเปล่ียนแปลงนั้นกลายเปนบรรทัดฐานของสังคมสราง
ความเจ็บปวดและความเส่ียงและท่ีสําคัญ คือการทํางานภายใตสภาวะของการเปล่ียนแปลงนั้นตองการ
การทุมเทอยางมากท้ังกําลังกายและกําลังใจ ดังนั้น ผูบริหารในศตวรรษท่ี 21 ส่ิงท่ีทาทายความสามารถ 
คือ ผูบริหารสามารถนําพาองคกรของตนใหอยูในฐานะผูนําการเปล่ียนแปลงไดหรือไม ผูทําการเปล่ียน 
แปลงจะมองเห็นการเปล่ียนแปลงวาเปนโอกาส ผูนําการเปล่ียนแปลงทราบวิธีการคนหาการเปล่ียน  
แปลงท่ีถูกตอง และทราบวิธีท่ีจะสรางการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิผลท้ังจากภายนอกและภายใน
องคกร ซึ่งส่ิงเหลานี้ตองการ  1.นโยบายการสรางอนาคต 2. วิธีการอยางเปนระบบในการมองหา และ
คาดการณถึงการเปล่ียนแปลง  3. วิธีท่ีถูกตองในการสรางความคุนเคยกับการเปล่ียนแปลงท้ังภายใน
และภายนอกองคกร 4. นโยบายในการสรางสมดุลระหวางการเปล่ียนแปลงกับความตอเนื่อง  และ 
ปจจัยท้ังส่ีประการขางตนนี่เอง ท่ีเปนคุณสมบัติสําคัญของผูนําการเปล่ียนแปลง  
 การสรางการเปล่ียนแปลง  นโยบายสุดทายสําหรับผูนําการเปล่ียนแปลง คือ การวางนโยบาย
เกี่ยวกับนวัตกรรมตางๆ ขององคกรอยางมีระบบ หรือเปนนโยบายเพ่ือสรางการเปล่ียนแปลงนั่นเอง 
นโยบายนี้เปนส่ิงท่ีกําลังอยูในความสนใจขององคกร และประชาชนท่ัวไปในปจจุบัน แตไมใชนโยบายท่ีมี
ความสําคัญท่ีสุดตอองคกร นโยบายอยางการยกเลิกกิจกรรม และการปรับปรุงองคกรอยางมีระบบ 
รวมท้ังการฉกฉวยโอกาสเพื่อสรางความสําเร็จ กลับเปนนโยบายท่ีสามารถสรางผลิตภาพไดดี องคกร
ธุรกิจจําเปนตองมีนโยบายท่ีเรียกวา การสรางสรรคส่ิงใหมอยางเปนระบบ เพราะผูนําการเปล่ียนแปลง 
คือ ผูท่ีตองสรางสรรคส่ิงใหมเขาสูสังคมและอุตสาหกรรม เพราะนโยบายการสรางสรรคส่ิงใหมอยางเปน
ระบบนี้ สามารถสรางจิตสํานึกใหองคกรในฐานะท่ีเปนผูนําการเปล่ียนแปลง อีกท้ังยังทําใหท่ัวท้ังองคกร 
มองเห็นวาการเปล่ียน แปลงนั้นคือโอกาสท่ีเกิดขึ้นมาใหม ผูบริหารนําการเปล่ียนแปลงมักจะพล้ังพลาด 
และควรหลีกเล่ียง ไดแก หนึ่ง คือโอกาส ในการสรางนวัตกรรมท่ีไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมเชิงกล
ยุทธท่ีเกิดขึ้น นวัตกรรมท่ีมีแนวโนมประสบความ สําเร็จคือ นวัตกรรมท่ีตองสอดคลองกับสภาพแวด 
ลอมท่ีเปนอยู สอง คือความสับสนระหวาง ส่ิงแปลกใหมกับนวัตกรรม ส่ิงใดจะเปนนวัตกรรมไดส่ิงนั้นจะ 
ตองสามารถสรางสรรคคุณคาเพิ่มได ส่ิงแปลกใหมนั้นสามารถไดเพียงอารมณต่ืนเตนแปลกใหม แตผู  
บริหารในปจจุบันก็มักจะผิดพลาดซ้ําแลวซ้ําเลาจากการตัดสินใจสรางสรรคนวัตกรรมดวยเหตุผลเดียว 
คือเบ่ือท่ีจะทําในส่ิงเดิมๆ หรือผลิตสินคาเดิมๆ สามคือ ความสับสนระหวางการเคล่ือนไหวกับกิจกรรม 
การจัด ระบบ ใหมใหองคกรมาทีหลังกิจกรรม นั่นคือ เกิดข้ึนหลังจากท่ีองคกรทราบแลววา จะจัดระบบ
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ใหมใหกับส่ิงใด และดวยวิธีใดและดวยวิธีการอยางไร ดังนั้น การจัดระบบใหมใหองคกรโดยตัวของมัน
เอง เปนเพียงการเคล่ือนไหวไมใชกิจกรรม จึงไมสามารถใชทดแทนกิจกรรมขององคกรได  ท้ัง 3 อยาง
เหลานี้เปนส่ิงท่ีผูนําการเปล่ียนแปลงมักจะติดกับดักอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังหมดซ้ําแลวซ้ําเลาทางเดียว
ท่ีจะหลีกเล่ียง คือ การแนะนําการเปล่ียนแปลงเขาสูองคกร 
 การเปล่ียนแปลงและความตอเนื่อง ผูนําการเปล่ียนแปลง คือ บุคคลท่ีถูกออกแบบและหลอ
หลอมมาเพ่ือการเปล่ียนแปลง และในขณะเดียวกันก็ตองทราบถึงตําแหนง หรือจุดยืน หรือสถานภาพ
ของตนในองคกร ทราบวาตนเองตองทํางานกับใครบาง ทราบวาตนสามารถคาดการณ หรือคาดหวังใน
ส่ิงใดไดบาง การเปล่ียนแปลงและความตอเนื่อง เปนปจจัยท่ีสนับสนุนกัน ไมใชปจจัยท่ีขัดแยงกัน ยิ่ง
องคกรท่ีมีการจัดโครงสรางองคกรเพื่อใหสามารถเปนผูนําการเปล่ียนแปลงไดมากเทาไร องคกรก็จะตอง
สรางความตอเนื่องท้ังภายในและภายนอกใหกับตนเอง และตองการสรางสมดุลใหเกิดขึ้นระหวางการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วกับความตอเนื่องมากขึ้นเทานั้น ในอนาคตการสราง และรักษาสมดุลระหวาง
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วกับความตอเนื่อง ก็จะกลายเปนประเด็นท่ีกลาวถึงกันมากในการ
บริหารธุรกิจในอนาคต ท้ังจากกลุมนักบริหาร และนักวิทยาการ ตลอดจนนักเขียนตําราดานการบริหาร  
 การสรางอนาคต โลกเราเผชิญกับการเปล่ียนแปลงนับเปนเวลาหลายปมาแลวการเปล่ียน 
แปลงดานวิทยาการ หากแตเปนการเปล่ียนแปลงดานประชากรศาสตร การเมือง สังคม ปรัชญา และ
เหนืออื่นใดคือการเปล่ียนแปลงในระดับโลก ทฤษฎี เมื่อชวงเวลานั้นแหงการเปล่ียนแปลงไปอีกหลายสิบ
ปตอมา จึงจะมีการสรางทฤษฎีใหมข้ึนมาอีกเพื่ออธิบายถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้น แตคงจะมีปจจัยคงท่ีเกิด 
ขึ้นไมมากนักในระยะนั้น นับจากตอไปนี้อีก 30 ป ควรจะมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป แตความพยายามท่ี
จะคาดการณการเปล่ียนแปลงเหลานี้เปนส่ิงท่ีคาดการณลวงหนาไมได  มีนโยบายเดียวท่ีดูเหมือนจะ
ประสบความสําเร็จ คือ ความพยายามท่ีจะสรางอนาคต แนนอนการเปล่ียนใดๆ ก็ตามควรจะสอด  
คลองกับสภาพ แวดลอมท่ีเปนอยูภายใตขอจํากัดตางๆ อนาคตจึงเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดงาย และ
สามารถสรางใหมได ความพยายามท่ีจะสรางอนาคตคอนขางมีความเส่ียงสูง แตก็เรียกวายังเส่ียงนอย
กวาการไมไดทําอะไรเลย สัดสวนความพยายามท่ีจะทําในส่ิงท่ีบทนี้เสนอแนะยอมไมประสบผลสําเร็จ 
แตก็คาดวาคงจะไมมีใครทําเชนนั้น 

4. การเปล่ียนแปลงขอมูลขาวสาร 
         ขาวสารขอมูลนั้นชวยใหพนักงานและแรงงานท่ีใชความรูความสามารถในการทํางาน สามารถ
ปฏิบัติงานของตนได ในการผลิตขาวสารที่จําเปนตอการทํางานของผูบริหารนั้น ผูบริหารจะตองเริ่มตน
ดวยคําถาม 2 ขอ คือ 

  1. ขาวสารอะไรบางท่ีตัวเขาตองมีไวเพื่อทํางานกับกลุมบุคคลตางๆเพื่อให งานท่ีพวกเขา
รับผิดชอบสําเร็จลงดวยดี แลวขาวสารนั้นๆควรจะอยูในรูปแบบใด และเปนขาวสารในชวง เวลาใด  
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 2. ขาวสารอะไรบางท่ีพวกเขาตองการมีไวใชไดเองในการทํางานของตน มาจากแหลงใดอยูใน
รูปแบบใด และเปนขาวสารในชวงเวลาใด  

ผูบริหารที่ต้ังคําถามเหลานี้ จะคนพบในไมชาวาขาวสารเพียงเล็กๆ นอยๆ ท่ีตนเองจําเปนตองมี
ไวในการทํางานของตนเอง จนกลายเปนระบบขาวสารขององคกรตน  

ขั้นตอนแรก ผูบริหารจําเปนตองมีไวใชในการทํางานของตนเองคือ การไปหาบุคคลใดก็ตาม ท่ี
ผูบริหารจะตองทํางานดวย เปนบุคคลท่ีผูบริหารจะตองพึ่งพาการทํางานของเขา ตลอดจนเปนบุคคลใด
ก็ตามท่ีตองการทราบวาตนกําลังทํางานอะไรอยู จากนั้นก็สอบถามขาวสารจากบุคคลเหลานี้ แตกอนท่ี
จะต้ังคําถาม ผูบริหารจะตองเตรียมตัวท่ีจะตอบคําถามดวย เนื่องจากบุคคลอ่ืนเหลานี้ยอมจะกลับมา
ถามวา แลวขาวสารอะไรบางท่ีผูบริหารตองการจากพวกเขา ดังนั้นในขั้นแรกผูบริหารจําเปนตองพินิจ
พิเคราะหคําถามจากท้ังสองดานดวย คําถามเหลานี้จําเปนตองถูกนํามาใชถามซ้ําในองคกรทุกๆ18 เดือน 
หรือมากกวานั้น อีกท้ังจะตองถูกนํามาถามซ้ําอีกทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับงานและ
ภาระหนาท่ี ท่ีตนไดรับมอบหมาย ตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับงานและภาระหนาท่ีของผูอื่น  

แตใครก็ตามท่ีใหความสําคัญกับการต้ังคําถามเหลานี้ บุคคลคนนั้นจะเริ่มแนใจในไมชาวา อะไรคือ
ขาวสารท่ีตนตอง การ และอะไรคือขาวสารท่ีตนตองใหกับบุคคลอ่ืน หลังจากนั้นเขาก็จะสามารถ
รวบรวมจัดระบบขาวสารทั้งสองประเภทนี้ได  

ขั้นการรวบรวมขาวสาร ขาวสารท่ียังไมไดรับการรวบรวมหรือจะจัดกลุมอยางมีระบบ เรายังคง
เรียกวาเปนขอมูลไมใชขาวสาร นอกจากนี้ ขาวสารเดียวกันอาจจะถูกรวบรวมหรือนําไปจัดกลุมดวย
วิธีการท่ีแตกตางกัน เพ่ือวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันไป  โดยมีฐานขอมูลเดิมในการวางแผน ในการ
รวบรวมและจัดระบบใหมนั้น เพื่อใชในการวางกลยุทธในระยะยาวขององคกร เพื่อช้ีใหเห็นถึงโอกาส
ทางธุรกิจท่ีอาจจะสงผลเปนความสําเร็จหรือความลมเหลวเกินกวาท่ีคาดไว แตในขณะเดียวกันก็ยัง
ช้ีใหเห็นถึงผลตางท่ีเกิดขึ้น ระหวางผลดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับผลดําเนินงานท่ีคาดหวังไว  

ขั้นที่สาม ในการจัดระบบขอมูลเดียวกันดวยวิธีการที่แตกตางกันออกไปคือ การจัดระบบขอมูล
แยกตามระดับ ของการใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรท่ีแตกตางกันออกไป ซึ่งเปนขอมูลหลัก
ประกอบการตัดสินใจเล่ือนตําแหนงไปสูตําแหนงผูบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งตําแหนงผูจัดการท่ัวไปของ
หนวยธุรกิจหนึ่งๆ จากประสบการณของ Drucker ยังไมมีผูบริหารคนใดท่ีสามารถจัดระบบขาวสารหนึ่ง 
ไดเหมือน กับผูบริหารอีกคนหนึ่ง หรือดวยวิธีการที่เหมือนกัน ขาวสารเปนส่ิงท่ีจะตองไดรับการจัดระบบ
ตามวิธี การทํางานของผูบริหารแตละคน วิธีการพื้นฐานในการจัด ระบบขาวสารของตน วิธีการแรกคือ 
การจัดเหตุการณสําคัญแลวมีเหตุการณใดบาง อาจจะมีมากกวา 1 เหตุการณ ท่ีเปนเหตุการณสําคัญซึ่ง
มีผลตอการดําเนินงานของธุรกิจนับต้ังแตเกิดเหตุการณนั้นๆ ข้ึน วิธีการตอไป มาจากแนวคิดของทฤษฎี
ความนาจะเปนสมัยใหม ซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีใหมๆ หลายทฤษฎีในปจจุบัน เชน การบริหาร
คุณภาพทั่วท้ังองคกร ทฤษฎีความนาจะเปนนี้ช้ีใหเห็นถึงสวนตางระหวางความผันผวนตามปกติ ซึ่งเกิด 
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ขึ้นภายในชวงของการกระจายแบบปกติ กับความผันผวนอันเปนผลจากการเกิดเหตุการณหนึ่งๆท่ี
กําหนดให ผูบริหารจําเปนตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง วิธี การพื้นฐานอีกวิธีหนึ่ง การรวบรวมและ
จัดระบบขาวสาร เปนวิธีท่ีมีพื้นฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีระดับของการรับรู ซึ่งพื้นฐานแนวคิดมาจาก
ทฤษฎีการรับรูในเชิงจิตวิทยาอีกทอดหนึ่ง ซึ่ง กุสตาฟ เฟชเนอร เปนคนแรกท่ีกลาววา ประสาทสัมผัส
ของเราจะไมสามารถรับรูตอตัวกระตุนใดๆ จนกวาจะมีระดับของการกระตุนมากพอ คือผานพนระดับ 

ของการรับรู มีแนวคิดตางๆ ท่ีดําเนินรอยตามหลักทฤษฎีนี้  
5. ผลิตภาพของแรงงานท่ีใชความรูความสามารถในการทํางาน 

            Peter F. Drucker กลาววา สําหรับศตวรรษท่ี 21 แลว ปจจัยสําคัญท่ีสุดซึ่งผูบริหาร
จําเปนตองสรางข้ึนมาเพื่อสนับสนุนการทํางานของตน คือ การเพ่ิมผลิตภาพของงานและแรงงานท่ีใช
ความรูความสามารถในการทํางาน (Productivity) และถือวาเปนทรัพยสินท่ีมีคามากท่ีสุดขององคกร  
ไมวาจะเปนองคกรธุรกิจหรือองคกรประเภทอื่นกต็าม  

6. การบริหารตนเอง  
             ปจจุบันบุคคลท่ัวไป มักจะเรียนรูที่จะบริหารตนเอง แรงงานท่ีใชความรูความสามารถในการ
ทํางาน จึงกําลังเผชิญกับเงื่อนไขหรือขอกําหนดใหมๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิมอยางส้ินเชิง  ดังนั้นการ
บริหารตนเองนั้น จําเปนตองใหความสนใจกับการเตรียมพรอมตนเอง ซึ่งพอสรุปได 3 ขอสําคัญคือ       
             ขอแรก ควรมีการมองหาวิชาชีพท่ีสองซึ่งแตกตางไปจากวิชาชีพเดิม นั่นคือเปล่ียนงานจาก
องคกรหนึ่งไปสูอีกองคกรหนึ่ง  
            ขอสอง ควรทํางานในวิชาชีพคูขนาน ปจจุบันมีคนจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีประสบ
ความสําเร็จในวิชาชีพแรกของตน ท่ียังคงทํางานในสายวิชาชีพเดิม แตในขณะเดียวกันพวกเขาไดคนหา
วิชาชีพคูขนานเตรียมพรอมใหตนเองดวย ซึ่งสวนใหญจะเปนการทํางานในองคกร ท่ีไมแสวงหากําไร 
            ขอสาม ในสังคมสมัยใหมท่ีสมาชิกมีการศึกษาสูงขึ้น เรามักจะคาดหวังใหทุกคนตองประสบ
ความสําเร็จ การเปล่ียนแปลงและส่ิงทาทายท่ีเกิดขึ้นในกระบวน การบริหารตนเอง อาจจะเปนส่ิงท่ีเรา
มองเห็นไดชัดเจน เมื่อเทียบกับการเปล่ียนแปลง และส่ิงทาทายท่ีเรากลาวมาแลว นโยบายใหม 
วิทยาการใหม และวิธีการทํางานใหม ถูกจัดเปนเพียงปรากฏการณ (Evolutions) เทานั้น เขาเรียกการ
บริหารตนเองวา เปนการปฏิวัติ (Revolution) มนุษยชาติ  
            ในการบริหารตนเองนั้น ตองการส่ิงใหมและเปนส่ิงท่ีไมเคยมีมากอนจากบุคคลท่ีทํางานอยูใน
องคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมแรงงานท่ีใชความรูความสามารถในการทํางาน ปจจุบัน  การเปล่ียนจาก
กลุมผูใชแรงงาน ซึ่งทําตามคําส่ังท่ีไดรับ ไมวาจะเปนคําส่ังท่ีถูกกําหนดข้ึนจากเนื้องานเองหรือเปนคําส่ัง
จากหัวหนางานก็ตาม ไปสูกลุมแรงงานท่ีใชความรูความสามารถในการทํางาน ซึ่งตองบริหารตนเองให
สอดคลองกับส่ิงท่ีทาทายตางๆ ท่ีปรากฏอยูในโครงสรางของสังคม แมแตสังคมท่ีมีลักษณะเปนเอกเทศ
ของตนเอง มักจะตองประกอบไปดวยปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ องคกรจะตองมีอายุยืนยาวกวา
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พนักงาน และพนักงานสวนใหญยังคงตองการทํางานท่ีองคกรนี้ตอไป แตการบริหารตนเองนั้น ต้ังอยูบน
พื้นฐานของขอเท็จจริงท่ีมีลักษณะตรงขาม คือ พนักงานในองคกรมีแนวโนมวาจะมีอายุยืนยาวกวา
องคกร และพนักงานกลุมท่ีใชความรูความสามารถในการทํางานนั้น เปนกลุมท่ีมีอิสระในการเลือกท่ีจะ
อยูหรือลาออกไปจากบริษัท ดังนั้นส่ิงท่ีมุงใหความสําคัญคือ อนาคตของสังคม67 

 Gary Hamel with Bill Breen กลาววา แนวปฏิบัติในดานการบริหารจัดการขึ้นใหมเพื่อใช
ในยุคสมัยขางหนา และนวัตกรรมการบริหารจัดการ ยังรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีสรางสรรคคุณคาใหกับ
โครงสราง และบทบาทในองคกร ซึ่งประกอบไปดวย หนวยงาน แผนก กลุมงาน ชุมชนท่ีมีการทํางาน
อยางเดียวกัน รวมท้ังพันธมิตรทางธุรกิจอันไดแก  ซัพพลายเออร หุนสวน และลูกคาช้ันนํา แนวทางของ
การเช่ือมโยงสวนตางๆเหลานี้ ก็ถือวาเปนนวัตกรรมดานการบริหารจัดการเชนกัน เปาหมายของ
นวัตกรรมดานการบริหารจัดการอยูท่ีกระบวนการบริหารจัดการ ไดแก 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2. 

การจัดทํางบจายลงทุน 3. การบริหารโครงการ 4. การวาจาง และการเล่ือนขั้นตําแหนง 5. การฝกอบรม
และการพัฒนา 6. การส่ือสารภายในองคกร 7. การบริหารจัดการความรู 8. การทบทวนธุรกิจเปนระยะ 
9. การประเมินผลงานพนักงาน และการใหคาตอบแทน   Gary Hamel with Bill Breen กลาววา การ
จัดการสมัยใหมไมไดเปนเพียงเครื่องมือ และเทคนิคท่ีเปนประโยชน แตเปนแบบอยางในการมองโลก 
(Paradigm) การบริหารจัดการสมัยใหมเปนคําศัพทท่ียืมมาจาก Thomas Kuhn ซึ่งมีแนวคิดวา 
“แบบอยางในการมองโลกเปนเกณฑหนึ่งในการเลือกปญหา ซึ่งสรุปไดวามีทางแกไข”สวน Taylor เนน
เรื่องความมีประสิทธิภาพ Max Weber กลาวถึงระบบราชการของ ซึ่งไดเสียชีวิตไปเกือบ 90 ป แต
ระบบของเขาก็ยังใชอยูในปจจุบัน และเพิ่มปญหาใหกับผูบริหารที่มีหัวกาวหนา เพื่อปรับปรุงผลเสียท่ีจะ
ตามมาจากระบบราชการ การคิดคนการบริหารจัดการขึ้นใหมสําหรับศตวรรษท่ี 21 หรือการบริหาร
จัดการสําหรับอนาคตนั้น จึงตองอาศัยหลักการดานการบริหารจัดการสมัยใหม ซึ่งหลักการนี้ไดถูก
อธิบายไวต้ังแตศตวรรษท่ี 20 โดยนักทฤษฎี ไดแก  Henri Fayol, Frederick W. Taylor, Lyndall 

Urwick, Luther Gullick และ Max Weber ซึ่งมีหลักปรัชญาพื้นฐานตางกันเล็กนอยไดแก การทําให
เปนมาตรฐานเดียวกัน (Standardization) การสรางความชํานาญเฉพาะดาน (specialization) การมี
ลําดับช้ันภายในองคกร (hierarchy) การประสานพลังในเชิงการบริหารจัดการ (alignment) การ
วางแผนและการควบคุม (planning and control) รวมท้ังการใหรางวัลท่ีเปนปจจัยภายนอก 
(extrinsic rewards) เพื่อปรับแตงพฤติกรรมของมนุษย 

สําหรับแนวคิดการบริหารจัดการสําหรับอนาคตนั้น ตองสรางระบบการบริหารจัดการขึ้นมา
ใหม โดยอยูบนหลักการท่ีใหม และไมยึดติดธรรมเนียมเดิม มุง เนนไปท่ีความทาทายในเรื่อง 
                                                             

67
 Peter F. Drucker, Management Challenges, เขาถึงเมื่อ 18 เมษายน 2557 เขาถึงได

จาก http://www.novabizz. com/NovaAce/Manage/Management_Challenges. htm 
#ixzz2zJVSbnbz 
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ความสามารถในการปรับตัว โดยจะตองปลูกฝงใหอยูในองคกรท่ีสําคัญอยู 5 ประการ คือ  1. ชีวิต: การ
สรางความหลากหลาย และการคัดเลือก การทดลองตางๆสามารถเอาชนะการวางแผน การคิดตาง การ
คัดเลือกทางธรรมชาติ การรวมตัวกันของความหลากหลายท้ังดานความคิด ทักษะ ทัศนคติ และ
ความสามารถ  2. ตลาด: การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีความยืดหยุน“ภูมิปญญาของฝูงชน”การไมมีการเมือง
เขามาเกี่ยวของ ตลาดมีการปรับเปล่ียนตัวเองไดเร็วและดีกวาองคกรท่ีมีลําดับช้ันมากๆ เมื่อสรางตลาด
แลว นักสรางนวัตกรรมการบริหารก็จะตามมา ความมีประสิทธิภาพในดานการปฏิบัติการ  ความมี
ประสิทธิภาพในเชิงกลยุทธ  3. เปนประชาธิปไตย: กอใหเกิดนักเคล่ือนไหว ผูนําตองมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ตอผูถูกปกครอง ทุกๆคนมีสิทธิในการคัดคาน ความเปนผูนําตองกระจายไปใหท่ัวท้ังองคกร 4. ความ
ศรัทธา: กลาท่ีจะคนหาความหมาย พันธกิจเปนส่ิงสําคัญ จึงตองเปนส่ิงท่ีนาสนใจเพราะคนเรา
เปล่ียนแปลงเพ่ือส่ิงท่ีตนเองสนใจเทานั้น  5. เมืองใหญ: การเพิ่มความสามารถท่ีหลากหลาย ความ
หลากหลายเปนบอเกิดแหงความคิดสรางสรรค สามารถจัดองคกรเพื่อใหเกิดความสามารถดานตางๆได 

หลักการบริหารจัดการสมัยใหมนั้นมุงเนนเรื่องการควบคุม สวนหลักการบริหารจัดการแหง
อนาคต มุงเนนในเรื่องการเพ่ิมพูนความสามารถในการปรับตัว ซึ่งไมใชเรื่องงาย การนําหลักการไปใช
งานตองเริ่มจากการสรางทีมงานกอน จากท้ัง 5 ขอดังกลาวขางตนนั้น ผูบริหารตองกระตุนโดยต้ัง
คําถามตอไปนี้ 

1. ชีวิต : การสรางความหลากหลาย  
1.1 ทานจะทําอยางไร เพื่อใหเกิดความหลากหลายของขอมูล มุมมอง และความคิดเห็น 

เขาสูกระบวนการนี้  
1.2 ทานจะทําอยางไรเพื่ออกแบบกระบวนการดังกลาวเพ่ือใหสามารถเอื้ออํานวยมากกวา

ขัดขวางการพัฒนาอยางตอเนื่องของทางเลือกเชิงกลยุทธใหมๆ ละสงเสริมการทดลองท่ีไมมีวันหยุด 
2. ตลาด : การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีความยืดหยุน 

2.1 ทานจะออกแบบกระบวนการนี้ใหมไดอยางไร เพื่อใหนําเอาภูมิปญญาของคนทุกคนท่ี
เปนกลุมเปาหมายมาใชประโยชน แทนท่ีจะเอาภูมิปญญาของผูเช่ียวชาญเพียงกลุมเดียว 

2.2 กระบวนการนี้จะถูกนําไปใชไดอยางไรเพื่อชวยในการจัดใหทรัพยากรท่ีเคยเปนของ
โครงการท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มใหมๆไดเร็วขึ้น 

2.3 เราจะทําอยางไรใหผูสรางนวัตกรรมดานการบริหารไดรับทรัพยากรท่ีจําเปนในการ
พัฒนาความคิดริเริ่มของพวกเขาไดงายข้ึน 

3. เปนประชาธิปไตย : กอใหเกิดนักเคล่ือนไหว  
 3.1 ทานจะทําอยางไรเพื่อเปล่ียนแปลงกระบวนการนี้ เพื่อใหมันสงเสริม แทนท่ีจะ

ขัดขวางการมีสิทธิออกเสียงในทางคัดคานได 
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 3.2 ทานจะทําอยางไรเพื่อสรางกระบวนการนี้ใหมีการสนองตอบตอความตองการ และ
คํานึงถึงความกังวลของบุคลากรท่ีทํางานท่ีดานหนา ไดดีขึ้น 

 3.3 เราจะทําอยางไรใหบุคลากรมีโอกาสมากขึ้นในการออกเสียงเพื่อกําหนดนโยบายและ
กลยุทธ 

4. ความศรัทธา : กลาท่ีจะคนหาความหมาย  
4.1 คุณจะใชกระบวนการเหลานี้อยางไรเพื่อชวยใหองคกรมุงเนนความสนใจไปยัง

เปาหมายในข้ันที่สูงกวา ซึ่งองคกรของเราอางไว 
4.2 กระบวนการนี้ชวยพนักงานไดอยางไรในการคนหาและเช่ือมโยงเปาหมายท่ีตนใสใจ

เปนการสวนตัว 
5. เมืองใหญ : การเพิ่มความสามารถท่ีหลากหลาย  

5.1 กระบวนการนี้จะถูกออกแบบใหมไดอยางไร เพื่อชวยใหองคกรของเราใหกลายมาเปนสถานท่ี
ทํางานท่ีมีความนาต่ืนเตน และมีชีวิตชีวามากข้ึน และเปนแหลงดึงดูดคนเกงๆท่ีมีความคิดสรางสรรคได 

5.2 กระบวนการนี้จะถูกนําไปใชไดอยางไร เพื่อเอ้ืออํานวยใหเกิดการพบปะกันของ
ความคิดใหมๆ 

ในการทํางานเพื่อคิดคนการบริหารจัดการสําหรับอนาคต ขึ้นมาใหมจําเปนตองใชเวลา และ
ส่ิงท่ีผูบริหารสามารถทําไดคือ การกระตุนใหเพื่อนรวมงานไดคิด และพูดกันในโอกาสแหงการคิดคนดาน
การบริหารจัดการขององคกรของทานขึ้นมาเสียใหม 

สรุปไดวา เปาหมายการบริหารจัดการแหงอนาคตก็คือ การเสนอแนะใหผูบริหารสราง 
อนาคตข้ึนมาเอง เทคโนโลยีของการบริหารจัดการตองถูกสรางขึ้นมาใหม และส่ิงท่ีทาทายในการสราง
นวัตกรรมดานการบริหารจัดการก็คือ โอกาสอันยิ่งใหญท่ีคนพบวาวิ ธีการเดียวท่ีจะสรางองคกรท่ี
เหมาะสมกับอนาคตไดก็คือการสรางองคกรท่ีเหมาะสมกับมนุษย นี่คือโอกาสของผูบริหารท่ีจะสรางตัว
แบบดานการบริหรจัดการสําหรับศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีท้ังการแสดงอก การใหเกียรติ และทะนุถนอม
ความคิดริเริ่ม ความคิดสรางสรรค และความปรารถนาของมนุษยไดอยางแทจริง68 

พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ กลาวถึงการบริหารจัดการสมัยใหมพื้นฐานท่ีมุงสูอนาคตท่ีนําไปสูการ
ประกันคุณภาพตองประกอบไปดวยกระบวนการคุณภาพ นิยามคุณภาพในความหมายเดิม คุณภาพคือ : 

การทําใหไดตามมาตรฐานในความหมายใหม : คือความพอใจของลูกคา : คือคุณประโยชนท่ีลูกคาไดรับ
จากการใชสินคาและบริการ : คือสภาพท่ีเปนคุณ : คือความสุขของทุกคน ในส่ิงท่ีชอบธรรม : คือการท่ี
ลูกคากลับมาหาเราไมใชสินคากลับมาหา นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคานิยมหลัก แนวคิดขององคกรใน
การสูความท่ีเปนเลิศท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ประกอบดวย 1. 
                                                             

68
 Gary, Hamel with Bill Breen, The Future of Management (Published by 

arrangement with Harvard Business School Press, 2007), 43-45. 
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การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 2.ความเปนเลิศท่ีมุงเนนลูกคา 3. การเรียนรูขององคกรและของแตละ
บุคคล  4. การเห็นคุณคาของพนักงานและคูคา 5.ความคลองตัว 6.การมุงเนนอนาคต 7.การจัดการเพื่อ
นวัตกรรม 8. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 9. ความรับผิดชอบตอสังคม 10. การมุงเนนท่ีผลลัพธและการ
สรางคุณคา 11. มุมมองในเชิงระบบ69  

สรุป 

  การบริหารจัดการสําหรับอนาคต หรือในศตวรรษท่ี 21 ในมุมมองของ Peter F. Drucker 

ตองเปนไปเพื่อการเปล่ียนแปลงเปนความจริงของสังคมใหม ท่ีมีปญหาท่ีทาทายสําหรับองคกร ผูบริหาร 
หรือแมกระท่ังคนทํางานทุกๆ คน โดยเนนหนักในเร่ืองดังตอไปนี้ 

1. แบบจําลองการบริหารแนวใหม  
           2. กลยุทธ ในศตวรรษท่ี 21 มีพื้นฐานกลยุทธ โดยยึดปจจัย 5 ประการ ดังนี้ 1.การลดอัตรา
เกิดของประชากรในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว 2. การเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐบาล 3. การกําหนดผล
การดําเนินงาน 4. ความสามารถทางการแขงขันในตลาดโลก 5. แนวโนมความไมสอดคลองกันระหวาง
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมือง 
 3. ผูนําการเปล่ียนแปลง ประกอบดวย 1. นโยบายการสรางอนาคต  2.วิธีการอยางเปนระบบ
ในการมองหา และคาดการณถึงการเปล่ียนแปลง 3. วิธีท่ีถูกตองในการสรางความ คุนเคยกับการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกองคกร 4. นโยบายในการสรางสมดุลระหวางการเปล่ียนแปลงกับ
ความตอเนื่อง  

 4. การเปล่ียนแปลงขอมูลขาวสาร ผูบริหารจะตองเริ่มตนดวยคําถาม 2 ขอ คือ 1. ขาวสาร
อะไรบางท่ีตัวเขาตองมีไวเพื่อทํางานกับกลุมบุคคลตางๆ 2. ขาวสารอะไรบางท่ีพวกเขาตองการมีไวใชได
เองในการทํางานของตน ขาวสารมาจากแหลงใด อยูในรูปแบบใด และเปนขาวสารในชวงเวลาใด  
            5. ผลิตภาพของแรงงานท่ีใชความรูความสามารถในการทํางาน  
            6. การบริหารตนเอง หรือเรียกอีกอยางวาเปนการปฏิวัติ (Revolution) มนุษยชาติ  
 ในสวนของ Gary Hamel with Bill Breen ไดกลาวถึง นวัตกรรมดานการบริหารจัดการอยูท่ี
กระบวนการบริหารจัดการ ไดแก 1.การวางแผนเชิงกลยุทธ 2.การจัดทํางบจายลงทุน 3.การบริหาร
โครงการ 4.การวาจาง และการเล่ือนขั้นตําแหนง 5. การฝกอบรมและการพัฒนา 6. การส่ือสารภายใน
องคกร 7.การบริหารจัดการความรู 8.การทบทวนธุรกิจเปนระยะ 9.การประเมินผลงานพนักงาน และ
การใหคาตอบแทน การบริหารจัดการสําหรับอนาคตนั้น ตองสรางระบบการบริหารจัดการข้ึนมาใหม 

                                                             
69

 พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ, (เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง เครื่องมือการบริหารจัดการสมัย 
ใหม, โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุนท่ี 4 ณ หองอบรมช้ัน 5 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550). 



45 
 
โดยอยูบนหลักการที่ใหม และไมยึดติดธรรมเนียมเดิม มุงเนนไปท่ีความทาทายในเรื่องความสามารถใน
การปรับตัว โดยจะตองปลูกฝงใหอยูในองคกรท่ีสําคัญอยู 5 ประการ  

1. ชีวิต : การสรางความหลากหลาย  
2. ตลาด : การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีความยืดหยุน 

3. เปนประชาธิปไตย : กอใหเกิดนักเคล่ือนไหว  
4. ความศรัทธา : กลาท่ีจะคนหาความหมาย  
5. เมืองใหญ : การเพิ่มความสามารถท่ีหลากหลาย  
พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ กลาวถึงการบริหารจัดการสมัยใหมพื้นฐานท่ีมุงสูอนาคตท่ีนําไปสูการ

ประกันคุณภาพตองประกอบไปดวยกระบวนการคุณภาพ นิยามคุณภาพในความหมายเดิม คุณภาพคือ : 

การทําใหไดตามมาตรฐานในความหมายใหม : คือความพอใจของลูกคา : คือคุณประโยชนท่ีลูกคาไดรับ
จากการใชสินคาและบริการ : คือสภาพท่ีเปนคุณ : คือความสุขของทุกคน ในส่ิงท่ีชอบธรรม : คือการท่ี
ลูกคากลับมาหาเราไมใชสินคากลับมาหา 

สรุป 

แนวคิดในการบริหารจัดการสําหรับอนาคตเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับการคิดใหม นวัตกรรมในการ
คิดคนส่ิงใหม หรือการพิจารณาใหมตอแผนงาน ความคิดและระบบท้ังหลายเพื่อเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงแผนงาน ท้ังทางดานหลักการท่ีช้ีนําองคกร ตอการแขงขัน การบริหารองคกร  ความเปนผูนํา 
การตลาด การเปล่ียนแปลงอยางขนานใหญในวงการธุรกิจและสังคม การแปรเปล่ียนในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของโลก บทบาทของรัฐบาลท่ีเปล่ียนแปลงไปในโลกของเครือขาย ผลกระทบของเศรษฐกิจ
แบบเครือขายตอทุกภาคสวนของธุรกิจ การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค วิธีคิด 
วิธีการทํางาน คานิยม ท่ีสอดคลองกับองคการ ตลอดท้ังการคนพบใหมทางวิทยาศาสตรท่ีจะนําผูคนไปสู
การเปล่ียนแปลงทัศนะตอส่ิงตาง ๆ ในศตวรรษหนา 

 
เคร่ืองมือสําหรับผูบริหารในโลกอนาคต 
            ในโลกแหงอนาคตส่ิงท่ีผูบริหารตองคํานึงถึง ไดแก 3 เครื่องมือการจัดการสมัยใหมรับความ
เส่ียงจากวิกฤตธรรมดาไปถึงมหันตภัย และ 2 เครื่องมือไฮเทคท่ีชวยผูบริหารยุคดิจิตอลใหทํางานงายขึ้น 

ดังนั้นเครื่องมือใหมๆ ในเชิงการบริหารท่ีนักบริหารจะละเลยไมไดอาจแยกออกเปน 2 กลุมหลักคือ 

             1. กลุมแรก เครื่องมือท่ีจะชวยนักบริหารในการบริหารความเส่ียง จากสถานการณท่ีผิดปกติ 
ไปจนถึงการเกิดมหันตภัยท่ีกระทบในองคกรท้ังระบบออกเปน 3 เครื่องมือหลักๆ ดวยกัน 

1.1  เครื่องมือแรกที่มีความสําคัญและนํามาใชในการบริหารจัดการกิจการสมัยใหมมากข้ึน 
คือ การใชเครื่องมือท่ีเรียกวาฉากทัศน ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา scenario analysis เปนเคร่ืองมือท่ี
นําไปใชในการกําหนดวิสัยทัศน ซึ่งกอนท่ีจะกําหนดวิสัยทัศนท่ีเปนเรื่องระยะยาวได ผูท่ีจะกําหนด
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วิสัยทัศนจะตองมีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการสรางฉากสุดทายหรือเปาหมายปลาย
ทางการพิจารณาไดหากผูบริหารไมสามารถสรางหรือจิตนาการวาภาพอนาคตท่ีเปนภาพสุดทายจะเปน
อยางไรการทําแผนงานท่ีเปนลักษณะของแผนท่ีนําทางหรือ roadmap ก็ไมอาจจะทําได และท่ีสําคัญ 
roadmap ดังกลาวอาจจะเปนความคาดหวังท่ีผูมีสวนไดเสียของกิจการตองการรับรู ต้ังแตวันนี้ 
อยางเชน กรณีของแผนการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลในปงบประมาณ 2557  

1.2  เครื่องมือตัวท่ีสอง คือ แผนบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity 

Plan :BCP) เพื่อเปนแผนเตรียมความพรอมท่ีกิจการจะนําขึ้นมาใชได หากเกิดเหตุการณใดก็ตามท่ีทําให
กิจการตองหยุดชะงักและไมสามารถดําเนินงานหรือสงมอบสินคาและบริการใหกับลูกคาไดตามปกติเปน
เวลานานติดตอกันเปนวัน เปนสัปดาห หรือเปนเดือนไมใชเปนรายช่ัวโมง และรอใหมีการซอมแซมหรือ
ปรับปรุงเพื่อดําเนินการตอไปไดการนําเครื่องมือ BCP มาใชเพื่อใหเกิดกระบวนการเตรียมความพรอม
หรือการระบุกิจกรรมท่ีตองดําเนินการวาจะหาทางกอบกูธุรกิจหลังการเกิดเหตุการณท่ีรายแรงนั้นๆ 
อยางไร อะไรเปนทรัพยากรวิกฤติซึ่งหากสูญเสียไปจะกอบกูธุรกิจไมได หากไมเกิดเหตุก็ยังไมตองใชแผน
นี้ เชนการทําคลังสินคาของบริษัทแม็คโคร ท่ีจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อเปนศูนยการกระจายสินคาสงไปยัง
ประเทศเพื่อนบานในการเปดตัวอยางเสรีของ AEC  

1.3  เครื่องมือตัวท่ีสาม คือ ขอมูลความเส่ียงท่ีตองไดรับการยกระดับการจัดทําใหเปน
ทะเบียนขอมูลความเส่ียงท่ีครบถวนสมบูรณ (Risk Register& dashboard) เพื่อใหทุกคนในกิจการไมใช
เพียงผูบริหารเห็นภาพของขอมูลความเส่ียงอยางเดียวกัน ขอมูลความเส่ียงเหลานี้จะตองจัดเก็บและ
นําไปใชงานในการบริหารจัดการองคกรอยางครบถวน แทนท่ีจะพยายามปกปด หลีกเล่ียง ไมพูดถึง
ความเส่ียงท่ีเกิดอยู คําวาความเส่ียงในกรณีนี้หมายถึงเหตุการณท่ียังไมไดเกิดตอนนี้ หากแตมีโอกาสเกิด 
และเมื่อใดท่ีเกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ และทําใหเปาหมายท่ีกําหนดไวไม
บรรลุผล ดังนั้นนักบริหารจึงตองเรียนรูวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการกับความเส่ียงนอกเหนือ 
จากการวางระบบการควบคุมภายในแบบพื้นๆ ซึ่งในระบบการบริหารสมัยใหมถือวาการควบคุมภายใน
เปนเรื่องเด็กๆ ท่ีนักบริหารตองดําเนินการอยูแลว  นอกจากนั้นในการกําหนดเงื่อนไขการวาจางนัก
บริหารระดับสูงในหลายองคกร ยังเร่ิมมีการกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหาร
ความเส่ียงแลว ทําใหนักบริหารท้ังหลายอาจตองทําการบริหารความเส่ียงเพ่ิมเติม หรือหาทางวาจางมือ
อาชีพดานการบริหารความเส่ียงโดยเฉพาะมาชวยกิจการ โดยใหทําหนาท่ีในการมองไปขางหนาและ
กลับมาบอกกับนักบริหารท่ีเหลือวาขางหนามีอุปสรรคและภัยคุกคามอยางไรอยูบาง และกิจการตองมี
การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือลวงหนาอยางไร เครื่องมือในการบริหารขอมูลความเส่ียงนี้ มีลักษณะ
สําคัญท่ีแตกตางจากการบริหารงานประจําวันอีกอยางหนึ่งคือ เปนการใชขอมูลความเส่ียงในการสราง 
ภูมิคุมกันลวงหนา 
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            2. กลุมท่ีสอง เปนการบริหารท่ีเนนการพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม สังคมดิจิตอลเพื่อการบริหาร
จัดการมากข้ึน แทนการยึดติดอยูเฉพาะรูปแบบเดิม ๆ ไดแก  
 2.1 เครื่องมือแรกเปนการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธใหสอดคลองกับโลกดิจิตอล คือ การ
พัฒนาการโฆษณา การสงเสริมการจําหนายหรือแมแตชองทางการจําหนายแบบ outdoor ดวยระบบ
เสมือนจริง 3D หรือ Virtual marketing ใหกับลูกคาท่ีติดตออยูเพื่อใหเห็นภาพไดในลักษณะ 3 มิติ เชน 
การท่ีกิจการทองเท่ียวฮาวายสงขอมูล 3 มิติไปใหลูกคาไดสัมผัสกับความเปนฮาวายกอนท่ีลูกคาจะ
เดินทางมาถึง การท่ีโรงแรมทําวิดีโอเสมือนจริงท่ีอาศัยเทคโนโลยี 3D เพื่อใหพนักงานตอนรับแขก
สามารถใหบริการแขกพักไดจากทีวีในหองพัก โดยไมตองเสียเวลาในการโทรศัพทหรือเดินลงไปสอบถาม
เอง หรือการท่ีรานอาหารในเกาหลีใตติดต้ังระบบภาพ 3D เทาสินคาจริง เพื่อใหลูกคาท่ีกําลังกลับบาน
และรอรถไฟใตดินส่ังอาหารหรือสินคาได และไดรับสินคานั้นเมื่อกลับถึงบานพอดี โดยรวมของเคร่ืองมือ 
virtual 3D ก็คือการท่ีทําใหลูกคาไดเห็นภาพแบบ 3 มิติหรือ 4 มิติท่ีเสมือนจริงเกือบจะ 100% เพื่อ
กระตุนความตองการ นอกจากนั้นเทคโนโลยีไฮเทค 3D เสมือนจริงนี้ยังนํามาใชในการบริหารจัดการ
ประชุมขามพื้นท่ีท่ีทําใหผูท่ีรวมประชุมมีความรูสึกเสมือนวาไดรวมประชุมในสถานท่ีเดียวกันจริงๆ ไมใช
เปนการมองภาพจากจอทีวีเหมือนเดิมอีกตอไป  

               2.2 เครื่องมือตัวท่ีสอง คือ การวางระบบการควบคุมแบบไรสาย กับอุปกรณตางๆ ไดครบ
วงจรโดยเฉพาะอุปกรณไฟฟา ทําใหนักบริหารสามารถสอดสอง ตรวจตราการทํางานของบุคลากร การ
ปองกันการโจรกรรม การแกไขสถานการณไดเพียงการใชรีโมทคอนโทรลในการส่ังการ ทําใหสามารถ
ควบคุมการทํางานท้ังหมดได เครื่องมือนี้มีความสําคัญและเปนการตอยอดการทํางานของระบบงานท่ี
เรียกวา Office Automation เพราะภายใตระบบดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขใหระบบงานควบคุมการ
ทํางานของคน คนไมมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง นอกจากทําตามกฎเกณฑท่ีระบุไวอยางเดียวแตภายใต
ระบบงานใหมนั้นจะทําใหมนุษยทําการควบคุมการทํางานหรือท่ีเรียกวา Office management 

system ซึ่งอยูท่ีการส่ังการ การควบคุมโดยมนุษยเปนหลัก พัฒนาการท่ีกาวหนามากของเครื่องมือการ
ควบคุมการบริหารจัดการแบบไรสายนี้ ทําใหนักบริหารยุคใหมหลุดออกจากการควบคุมการดําเนินงาน
แบบหนึ่ง-ตอ-หนึ่ง มาเปนความสามารถในการควบคุมระบบงานทั้งหมดขามอุปกรณได สามารถอาน
และส่ังการอุปกรณท้ังหมดได แมวาจะอยูตางสถานท่ีกันหรือออกไปนอกสํานั กงานแลวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ขอดี คือการทํางานของเครื่องเทคโนโลยีไฮเทคเหลานี้เปนวิธีการแบบงายดาย หมายความ
วานักบริหารไมจําเปนตองมีความรอบรูทางคอมพิวเตอรพิเศษมากมาย และท่ีสําคัญอุปกรณท่ีใชเปน
รีโมทควบคุมก็คืออุปกรณสํานักงานท่ีใชอยูแลว อยางแล็บท็อป หรือ แทบเล็ท หรืออาจจะเปนสมารท
โฟนธรรมดา ไมตองมีหองควบคุมเหมือนกับงานไอทีโดยท่ัวไปแตอยางใด 
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เทคนิคการบริหารจัดการสําหรับอนาคต 

ในการจัดทําแผนพัฒนาการบริหารจัดการงานดานประกันคุณภาพของสถานศึกษา นั้นอาจใช
วิธีการผสมผสานท้ังการบริหารจัดการสมัยใหม การบริหารจัดการสําหรับอนาคตท่ีมีความเก่ียวโยงกันอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งถาจะนําส่ิงหนึ่งส่ิงใดมาใชเพียงอยางเดียวนั้น อาจไมสามารถตอบสนองความตองการไดตรง
เปาหมาย ดังนั้น ในการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตนั้น จึงควรสังเคราะห
เทคนิคตางๆ ตามบริบทของแตละองคกร ซึ่งผูวิจัยของเสนอเทคนิคเบ้ืองตนดังนี้  Balanced Scorecard 
Risk management ,Change management,  Knowledge management, Best practice  
 

Balanced Scorecard   
Kaplan and Norton ไดใหนิยามลาสุดของ Balanced Scorecard ไววา “เปนเคร่ืองมือ

ทางดานการจัดการท่ีชวยในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการ
วัดหรือประเมิน (Measurement) ท่ีจะชวยทําใหองคกรเกิดความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
และมุงเนนในส่ิงท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร (Alignment and  focused)”  Balanced 

Scorecard  คือระบบการบริหารงาน และประเมินผลท่ัวท้ังองคกร และไมใชเฉพาะเปนระบบการวัดผลเพียง
อยางเดียว แตจะเปนการกําหนดวิสัยทัศน (vision) และแผนกลยุทธ (strategic plan) แลวแปลผลลงไปสูทุกจุด
ขององคกรเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของแตละฝายงานและแตละคน โดยระบบของ Balanced 

Scorecard จะเปนการจัดหาแนวทางแกไขและปรับปรุงการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลท่ีเกิดขึ้นของ
กระบวนการทํางานภายในองคกร และผล กระทบจากลูกคาภายนอกองคกร มานํามาปรับปรุงสรางกลยุทธใหมี
ประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อองคกรไดปรับเปล่ียนเขาสูระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบ
แลว Balanced Scorecard จะชวยปรับเปล่ียนแผนกลยุทธขององคกรจากระบบ “การทํางานตามคําส่ังหรือส่ิง
ท่ีไดเรียนรูสืบทอดกันมา (academic exercise)” ไปสูระบบ “การรวมใจเปนหนึ่งเดียวขององคกร (nerve 

center of an enterprise) Balance Scorecard จะทําใหเราไดเห็นภาพขององคกรใน 4 มุมมอง และนําไปสู
การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผล โดยวิธีการรวบรวมขอมูลและนําผลท่ีไดมาวิเคราะห ผูพัฒนาเคร่ืองมือนี้ (Norton 

และ Kaplan) ยืนยันหนักแนนวา ความสมดุล (Balance) ในการพัฒนาองคกรนั้น สามารถวัด และประเมินได
จากการมองผานมุมมองของระบบการวัดและประเมินผลใน 4 มุมมอง คือ ประกอบดวย   

1. The Learning and Growth Perspective เปนมุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต 
เชน การพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน, ความพึงพอใจของพนักงาน, การพัฒนาระบบอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน เปนตน  

2. The Business Process Perspective เปนมุมมองดานกระบวนการทํางานภายในองคกร
เอง เชน การคิดคนนวัตกรรมใหมๆ  การจัดโครงสรางองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  การประสานงานภายใน
องคกร  การจัดการดานสายงานผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตน  
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3.The Customer Perspective เปนมุมมองดานลูกคาเชนความพึงพอของลูกคา ภาพลักษณ 
กระบวนการดานการตลาด  การจัดการดานลูกคาสัมพันธ เปนตน  

4. The Financial Perspective เปนมุมมองดานการเงิน เชน การเพิ่มรายไดประสิทธิ ภาพ
ในการผลิตท่ีมีตนทุนตํ่าและมีการสูญเสียระหวางผลิตนอย การหาแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนตํ่า เปนตน  

ดังนั้น BSC จึงเปนเสมือนเครื่องมือหรือกลไกในการวางแผนและบริหารกลยุทธท่ีมีการ
กําหนดมุมมองท้ัง 4 ดาน เพื่อใหเกิดความสมดุลในการพัฒนาองคกร จนบรรลุแผนกลยุทธท่ีไดวางไว
ท่ีสุดแมวา จะทําใหท้ัง 4 มุมมองนั้นครบถวน แตก็ไมไดหมายความวา ความสมดุลตามความมุงหมาย
ของ BSCจะเกิดขึ้นได ความสมดุลนี้พึงตองระลึกไวอยูเสมอในขณะพัฒนาและติดต้ัง BSC วาความ
สมดุลตามความมุงมาดคาดหมายของ BSC คือ ความสมดุล (Balance) ระหวาง  

1. จุดมุงหมาย (Objective): ระยะส้ันและระยะยาว (Short - and Long - Term)  

2. การวัดผล (Measure): ทางดานการเงินและไมใชการเงิน (Financial and Non-

Financial)  

3. ดัชนีช้ีวัด (Indicator): เพื่อการติดตามและการผลักดัน (lagging and Leading)  

4. มุมมอง (Perspective): ภายในและภายนอก (Internal and External)  

กระบวนการในการสราง BSC 

              1. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ขององคการ 
เพื่อใหทราบถึงสถานะ พื้นฐานขององคการ     
   2. กําหนดวิสัยทัศน (Vision) และกลยุทธขององคการ 

  3. การกําหนดมุมมอง (Perspective) ดานตาง ๆ ท่ีจะเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จในการ
ดําเนินกิจการมุมมองของแตละกิจการ จะแตกตางกันท้ังนี้ขึ้นอยูกับพื้นฐานของการดําเนินกิจการ 

 4. การจัดทําแผนท่ีทางกลยุทธ (Strategy Map) ระดับองคการโดยกําหนดวัตถุประสงค
ในแตละมุมมอง 

5. ผูบริหารระดับสูงตองประชุมรวมกันเพื่อยืนยันและเห็นชอบในแผนท่ีทางกลยุทธที่จัดขึ้น 

6. การกําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) และเปาหมาย (Target) 

สําหรับแตละมุมมองพรอมท้ังเรียงลําดับความสําคัญ 

7. การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)70 

 

                                                             
70

 อางถึงใน กฤษณี มหาวิรุฬห. 2547. แนวคิดการบริหารแบบ Balanced  Scorecard. 

Kaplan, R. & Norton, D. (2001). The strategy focused organization, Harvard Business 

Press.  เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557. Available: URL : เขาถึงไดจากhttp://www.geocities.com/ 

vichakarn2002/scorcard.doc 
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การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในองคกร (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission (COSO)) แบงความเส่ียงออกเปน 4 ประเภทคือ 1.ความ
เส่ียงดานกลยุทธ (strategic risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานและนําไป
ปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอการ
บรรลุวิสัยทัศน พันธกิจหรือสถานะขององคกรโดยแหลงท่ีมาของความเส่ียงดานกลยุทธสามารถจําแนกได   
2 ประเภทคือ ปจจัยความเส่ียงภายนอกไดแก ภาวการณการแขงขัน การเปล่ียนแปลงนโยบาย กระแสสังคม 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมืองและปจจัยความเส่ียงภายใน ไดแก
ปจจัยภายในท่ีองคกรสามารถควบคุมได แตสามารถสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการและวิธีดําเนินงาน ความเพียงพอ
ของขอมูลและเทคโนโลยีสําหรับการใหบริการเปนตน 2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (operational risk) 

คือความเส่ียงท่ีจะเกิดความเส่ียงอันเนื่องมาจากการกํากับดูแลกิจการท่ีดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและ
การขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการดําเนินงานภายใน คน ระบบหรือเหตุการณ
ภายนอก 3. ความเส่ียงดานการเงิน (financial risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเบิกจายงบประมาณไม
เปนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจท่ีเปล่ียนแปลง
ไปทําใหการจัดสรรไมพอเพียง4. ความเส่ียงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (compliance risk) คือ
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของได หรือกฎระเบียบหรือ
กฎหมายท่ีมีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน71 

 

การบริหารความเปล่ียนแปลง (Change Management) 

การบริหารการเปล่ียนแปลง หมายถึง การวางแผนและการดําเนินการตางๆ ท่ีจะลดผล 
กระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง รวมท้ังการสนับสนุนใหเกิดการปรับตัวและสรางการยอมรับ 

ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหม ๆ เพื่อรองรับใหการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยางบรรลุผลตามเปาหมายท่ี
วางไว  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การบริหารการเปล่ียนแปลงนั้นจะสงผล
ในสองระดับ กลาวคือ 

1. ระดับองคการ หมายถึง การเปล่ียนแปลงมีผลหรืออาจเปนผลจากการปรับเปล่ียนของ
กลยุทธซึ่งนําไปสูการกําหนดกระบวนการทางธุรกิจขององคการ  โครงสรางองคการท่ีอาจตองปรับ 
                                                             
   

71
 Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission(COSO), 

Enterprise risk management- Integrated framework , accessed 10 May 2014. Available 

from http://www.COSO.org/publictions.htm. 
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เปล่ียนเพื่อรองรับกับวิธีการทํางานหรือกิจกรรมใหม ๆ ซึ่งอาจสงผลใหงานตาง ๆ ท่ีวางไวตองถูกปรับ 
เปล่ียนใหเหมาะสม รวมท้ังการวัดผลลัพธท่ีจะนําไปสูการใหรางวัลและแรงจูงใจตาง  ๆ ท่ีกําหนดไว
สําหรับบุคลากรในองคการเมื่อสามารถปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงได 

2. ระดับของตัวบุคคล หมายถึง การเปล่ียนแปลงเขามาสูการรับรูของบุคลากรแตละคนมา
สูความรูความเขาใจ การทดลองปฏิบัติ และประเมินผลวาการเปล่ียนแปลงนั้นเปนอยางไรกอนไปสูการ
ยอมรับและการปรับตัวกับการเปล่ียนแปลง 

 

บทบาทหลัก ๆ ที่สําคัญตอการนําพาการเปล่ียนแปลงไปสูความสําเร็จนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 
ผูสงเสริมการเปลี่ยนแปลง 

ผูสงเสริมการเปล่ียนแปลง (Change Sponsor) หมายถึง ผูกําหนดและตัดสินใจวาการเปล่ียน แปลง
ใดจะเกิดขึ้นอยางไร เปนผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจและแกไขปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาท่ีมีผล กระทบสูงตอ
ความสําเร็จของการเปล่ียนแปลง จึงควรเปนผูบริหารระดับสูงขององคการหรือหนวยงานท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง ผูตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพจะตองมีมุมมองท่ีดีตอการเปล่ียนแปลง มีความเขาใจตอความจําเปน
ในการเปล่ียนแปลง รวมท้ังตระหนักและเขาใจวาภาวะผูนํามีความสําคัญตอความสําเร็จในการเปล่ียนแปลง
อยางไร เพื่อจะเขาใจบทบาทและทําหนาท่ีของตนในการเปนผูนําในการเปล่ียนแปลงไดอยางสมบูรณ 
ผูสนับสนนุการเปลี่ยนแปลง 

ผูสนับสนุนการเปล่ียนแปลง (Change Advocate) หมายถึง ผูท่ีใหการผลักดันและสนับสนุนการ
เปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม พรอมท้ังสามารถส่ือสารเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงไปยังกลุมเปาหมาย
ตาง ๆ ในองคการ ผูสนับสนุนการเปล่ียนแปลงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการ และการเปล่ียนแปลง
ท่ีจะเกิดข้ึนเปนอยางดี รวมท้ังมีทักษะในการบริหารจัดการและแกไขปญหา ตลอดจน ความสามารถในการ
โนมนาว จูงใจใหกลุมเปาหมายตาง ๆ ในองคการเกิดการยอมรับและสนับสนุนการเปล่ียนแปลง 
ผูเปนตัวแทนใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

ผูเปนตัวแทนใหเกิดการเปล่ียนแปลง (Change Agent) หมายถึง ผูท่ีมีสวนชวยและดําเนิน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ตลอดจนชวยควบคุมดูแลและติดตามใหการบริหารการ
เปล่ียนแปลงนั้น ๆ ดําเนินไปไดอยางราบรื่น และไดผลลัพธอยางท่ีคาดหวังไว โดยจะเปนตัวกลางในการ
ประสานงาน และทําการส่ือสารถึงปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานตลอดจนขอกังวลและความคิดเห็นตาง ๆ
ของกลุมเปาหมายใหผูสงเสริมการเปล่ียนแปลงและผูสนับสนุนการเปล่ียนแปลงไดรับทราบ เพื่อหาแนวทาง
ท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหา หรือนําไปสูการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจะทําใหการ
เปล่ียนแปลงแปลงนั้นประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูเปนตัวแทนใหเกิดการการเปล่ียนแปลงควรจะมีความรู
ความเขาใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับองคการและหนวยงานท่ีตนรับผิดชอบ ตลอดจนกระบวนงานตาง ๆ อีกท้ังควรมี
ความใกลชิดกับกลุมเปาหมาย (Change Target) และเปนศูนยกลางในการติดตอของแตละกลุมเปาหมาย 
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ผูเปนกลุมเปาหมายของการเปล่ียนแปลง 

ผูเปนกลุมเปาหมายของการเปล่ียนแปลง หมายถึง ผูท่ีตองทําการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียน 
แปลงท่ีจะเกิดขึ้น โดยกลุมบุคคลเหลานี้จะตองไดรับการส่ือสารใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีกําลังจะเกิดขึ้น ตลอดจนผลกระทบตาง ๆ ท้ังในระดับองคการ ระดับหนวยงานและใน
ระดับบุคลากรเอง พรอมท้ังตองมีการปรับทัศนคติ แนวคิดใหสอดคลองกับส่ิงท่ีองคการจะเดินไป
ขางหนาและมีความเต็มใจ ยินยอม และกระตือรือรนท่ีจะสนับสนุนการตลอดจนผลกระทบตางๆ ท้ังใน
ระดับองคการ ระดับหนวยงานและในระดับบุคลากรเอง พรอมท้ังตองมีการปรับทัศนคติ แนวคิดให
สอดคลองกับส่ิงท่ีองคการจะเดินไปขางหนา มีความเต็มใจ ยินยอม และกระตือรือรนท่ีจะสนับสนุนการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวอยางจริงจังและเปนรูปธรรม รวมท้ังแสวงหาความรูใหม ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให
สอดรับกับการเปล่ียนแปลงขององคการ 
กรอบการบริหารการเปล่ียนแปลง 

การบริหารการเปล่ียนแปลงใหเปนผลสําเร็จนั้น เกิดจากดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการบริหารการ
เปล่ียนแปลง ท่ีเหมาะสมท้ังในระดับองคการและระดับตัวบุคคล กรอบแนวทางของการบริหารการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีนั้นจะชวยในการวางแผนและการดําเนินกิจกรรมตางๆ  เพื่อใหการบริหารการ
เปล่ียนแปลงนั้นประสบผลสําเร็จ ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ ๆ รวม 4 ประการ 
1. การนําทาง (Navigation) 

หมายถึง การวางแผน การกํากับทิศทาง การบริหารจัดการ และการวัดผล อันจะนําไปสู
เปาหมายหรือจุดหมายปลายทางท่ีกําหนดไว การวางแผนการเปล่ียนแปลง จะประกอบไปดวยการกําหนด
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะทําใหรูวาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้นมีอะไรบาง มีแนวทางดําเนินการอยางไร รวมท้ัง
ตองมีการกําหนดระยะเวลาของแตละกิจกรรมในการปรับปรุงองคประกอบตางๆ ขององคกรเพื่อสนับสนุน
การเปล่ียนแปลง โดยคํานึงถึงความสามารถและระยะเวลาสําหรับการปรับเปล่ียนองคประกอบเหลานั้น
ดวยซึ่งแผนท่ีกําหนดไวนี้จะชวยทําใหมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของแนวทางการเปล่ียนแปลง ผลลัพธท่ี
สามารถวัดผลไดเปนระยะ ๆ และแสดงใหเห็นวากําลังจะกาวไปในทิศทางท่ีถูกตอง 
2. ภาวะผูนํา (Leadership) 

หมายถึงการสรางผูนําในการเปล่ียนแปลงใหมีภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพสามารถกําหนดทิศ
ทางการเปล่ียนแปลงไดอยางชัดเจน และมีความมุงมั่นตอการสรางภาพใหมขององคการ นอกจากนั้น
แลวการวางบทบาทและใหผูนําไดรับรูความสําคัญของบทบาทผูสงเสริมการเปล่ียนแปลง  (Change 

Sponsor)หรือ ผูนําการเปล่ียนแปลง (Change Leader) จะชวยใหเกิดการตัดสินใจ การแกปญหา การ
สนับสนุนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการเปล่ียนแปลงดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ บทบาทของผูบริหารหรือ
ผูนําในการเปล่ียนแปลงเก่ียวของมากกับการส่ือใหคนในองคกรเขาใจและตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญ
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และความจําเปนในการเปล่ียนแปลง หากผูนําขาดความตองการในการเปล่ียนแปลง ก็ไมอาจสรางความ
ตองการใหเกิดข้ึนกับบุคลากรอื่นๆ ในองคกรได 
3. การปรับแตงหรือสรางพลัง (Enablement) 

หมายถึงการสรางความพรอม ท้ังในดานศักยภาพและองคประกอบท่ีจําเปนแกบุคลากรและ
องคกร เพื่อสนับสนุนใหการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นได ไมวาจะเปนการเปล่ียนพฤติกรรมในการทํางานการ
สรางทักษะ ความรู การสนับสนุนเครื่องมือใหมๆใหกลุมบุคลากรท่ีไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
สามารถปรับตัวและตอบรับกับการเปล่ียนแปลงได การปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ เพื่อตอบสนองกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานใหม ๆ การใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางาน การปรับ เปล่ียนขอบเขต
หนาท่ีของงานตางๆ ภายในโครงสราง เพื่อใหเหมาะสมกับแนวทางใหมๆการประเมินผล การปฏิบัติงาน 

รวมท้ังการกําหนดแรงจูงใจตางๆ เปนตน 

4. ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเปล่ียนแปลง (Ownership) 

หมายถึง การสรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเปล่ียนแปลงและความตองการในการ
เปล่ียนแปลง ซึ่งเปนส่ิงสําคัญท่ีจําเปนตองสรางในองคกร โดยมีกิจกรรมหลักคือการส่ือสารทําความ
เขาใจในองคกร มีการสราง “ภาพ” ของการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นเปนอยางไร จะมีผลอยางไรกับ
บุคลากรและองคกร เพ่ือใหทุกคนเห็นจุดหมายปลายทางใน “ภาพ” เดียวกันต้ังแตตน การสราง
เครือขาย(Network) ของการเปล่ียนแปลงไมวาจะเปนผูเปนตัวแทนใหเกิดการเปล่ียนแปลง  (Change 

Agent)ท่ีจะเปนแรงสนับสนุนใหคนในหนวยงานไดรับขอมูล และเขาใจส่ิงตาง ๆ ไดถูกตอง สามารถ
ปรับตัวไดดีนอกจากนั้นการสรางเครือขายตาง ๆ นี้จะชวยใหเขาใจท่ีมาของแรงตอตานไดดีมากข้ึน เพื่อ
จะบริหารจัดการไดถูกประเด็น 
หลักการสําคัญของการจัดการการเปล่ียนแปลง 
           1. การวางแผนและเตรียมการ การกําหนดระยะเวลาในการทํางานท่ีเหมาะสม การสรางการ
สนับสนุน การส่ือสาร และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง การมีสวนรวม การจูงใจ   

             2. การนํานโยบายไปปฏิบัติ ทางเลือกในการนํานโยบายไปปฏิบัติทางเลือกนั้นขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดปญหาในการประเมินการเปล่ียน 
แปลงซึ่งตองการทาง เลือกหลายทางในเวลาเดียวกัน เชน การปรับเปล่ียนกลยุทธ วัฒนธรรม และ
โครงสรางองคการจะตองสัมพันธกัน 

            3. การตอตานการเปล่ียนแปลง โดยการตอตานจะมีหลายสาเหตุ ไดแก สาเหตุสวนบุคคลเกิด
จากการขาดความเขาใจและความม่ันใจ ความไมแนนอน การรับรูของแตละบุคคล ความเฉื่อยชา ความ
ไมไวใจ การเผชิญกับการเปล่ียนแปลง ผูบริหารมี 2 ทางเลือกคือ เพิ่มปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียน 
แปลง และลดการตอตานการเปล่ียนแปลง โดยช้ีแจงใหทราบวาพนักงานจะไดรับผล ประโยชนจากการ
เปล่ียนแปลง ไดแก การส่ือสาร (Communication) การสงเสริมใหมีสวนรวม (Participation) การ
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อํานวยความสะดวกและเปนผูใหการสนับสนุน (Facilitation and Support) การเจรจาตอรอง 
(Negotiation) การใชการบังคับ (Coercion)   

            4. การประเมินผลการเปล่ียนแปลงการรวบรวมขอมูลสามารถทําได  2 วิธี คือ เก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งเปนประโยชนตอผูบริหารในการนําแผนไปปฏิบัติ   การเก็บ
รวบรวมขอมูลนั้นจะตองเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  การเก็บขอมูลไดมากข้ึนจะทําใหการ
วิเคราะหมีความถูกตองมากข้ึน 

องคประกอบของการจัดการความเปล่ียนแปลงโดยทั่วไปมีข้ันตอนดังนี้ 
1. กระบวนการของการเปล่ียนแปลง  ประกอบดวย  

            การละลาย (Unfreezing) คือการเปล่ียนแปลงท่ีพยายามเอาชนะแรงตานจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลง (Resistance) การพยายามลดความรุนแรงของแรงตอตานนั้น  นักบริหารจะตองวางแผน
อยางรอบคอบเพราะการตอตานมักจะปรากฏใหเห็นเสมอเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลง 
            การเคล่ือนยาย (Movement) เปนการเปล่ียนแปลงท่ีตอเนื่องเพื่อท่ีจะผลักดันใหระบบท่ีถูก
ทําใหละลายแลวเขามาแทนท่ีระบบเดิม  ซึ่งผูนําการเปล่ียนแปลงมีความสําคัญมากท่ีจะทําใหองคการ
ต่ืนตัวท่ีจะรับความเปล่ียนแปลง  โดยอาศัยความสามารถในการแกไขปญหาโดยเฉพาะปญหาท่ีไมได
คาดหมายไวลวงหนา 
             การทําใหคงตัว (Refreezing) เปนการพยายามรักษาความสมดุลของแรงสองแรงระหวางแรงผลัก
เพ่ือใหเกิดความเปล่ียนแปลงจากสถานการณปจจุบันท่ีเปนอยู กับแรงตอตานความเปล่ียนแปลงท่ีจะมาถึง 
             2. กลยุทธการจัดการความเปล่ียนแปลง  

การปรับรื้อระบบ ทําโดยการออกแบบกระบวนการทํางานใหม โดยมีองคประกอบตางๆ ท่ี
สัมพันธกัน คือ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ โครงสราง ส่ิงจูงใจ และคานิยม ปจจัยสําคัญในการ
ประสบความสําเร็จในการปรับรื้อระบบ คือ การยอมรับจากผูบริหารระดับสูง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
ความสําเร็จคือ การวางแผน  ความรวมมือ 

            โดยท่ัวไปผูบริหารสามารถจัดการกับความเปล่ียนแปลงได โดยอาศัยกลยุทธตางๆ ท่ีมีความ
เหมาะสมกับองคการ  ซึ่งสามารถแบงไดเปน 

            1. กลยุทธแบบเผด็จการ เปนกลยุทธที่ผูบริหารใชอํานาจในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปา 
หมาย โดยไมคํานึงถึงความสําคัญของสมาชิกใน 

            2. กลยุทธแบบประชาธิปไตย เปนกลยุทธที่ผูบริหารจะเปดโอกาสใหสมาชิกในองคการมีสวน
รวมในการเปล่ียนแปลง  
            3. กลยุทธแบบใชอํานาจตามสายการบังคับบัญชา ผูบริหารจะใชอํานาจตามสายบังคับบัญชา  
ในการเปล่ียนแปลงการใชอํานาจจะแตกตางจากกลยุทธแบบเผด็จการ  
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กลยุทธการจัดการความเปล่ียนแปลงจึงเปนกลยุทธท่ีทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีได
ต้ังไว ซึ่งตองอาศัยความเขาใจความสามารถของนักบริหาร  รวมไปถึงความรวมมือจากบุคคลในองคการ
ดวย จึงจะทําใหสามารถบริหารความเปล่ียนแปลงได (Management of Change)72  

 

การจัดการความรู  (Knowledge Management: KM) 
การจัดการความรู  หมายถึง  กระบวนการอยางมีระบบเก่ียวกับการประมวลขอมูลสารสนเทศ 

ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณของบุคคลเพ่ือสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม และจัดเก็บ
ในลักษณะของแหลง ขอมูลท่ีบุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตางๆท่ีองคกรจัดเตรียมไว เพื่อ
นําความรูท่ีมีอยูไปประยุกต ใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งกอใหเกิดการแบงปนและถายโอนความรู และใน
ท่ีสุดความรูท่ีมีอยูจะแพรกระจายและไหลเวียนท่ัวทั้งองคกรอยางสมดุล เปนไปเพื่อเพ่ิมความสามารถใน
การพัฒนาผลผลิตและองคกร 

Peter Ducker  ไดกลาวถึงเรื่ององคความรูไววา “องคความรู คือทรัพยากรท่ีมีคามากท่ีสุดใน
สังคมปจจุบัน นับเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับองคกร หรือประเทศนานาชาติ ในการสราง
ศักยภาพในการแขงขัน เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในระบบเศรษฐกิจใหม  ดังนั้น เราจึงตองเรียนรูศึกษา 
และประยุกตเพื่อนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาอยางยั่งยืน ” สาระแหงระบบองคความรู ( Essences 

of Knowledge Management) ในการพัฒนาระบบองคความรู ไดแบงประเภทขององคความรูอยาง
กวางๆ เปน 2 กลุม คือ กลุมท่ียังเปนความรูท่ีอยูในรูปของกระบวนการความคิด และความจําของมนุษย
อยู และกลุมท่ีถูกจัดอยางเปนระบบ อยูในระบบของการเก็บขอมูล ไดดังนี้ 1 . ความรูท่ีเปนนัย (Tacit 

Knowledge) หรือ เรียกง ายๆ ว า “ภูมิปญญา” 2 . ความรู ท่ีมีการ จัดการ ท่ีชัดเจน  (Explicit 

Knowledge) คือความรูท่ีถูกวิเคราะห และมีการประมวลผลจัดเก็บรักษาเปนรายละเอียดอยางเปน
ระบบ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “องคความรู” ซึ่งมีองคประกอบ หรือสาระสําคัญ 4 ประการ คือ 1 . 
ศักยภาพการแขงขัน (Competitiveness Drive) 2. เนื้อหาหรือตัวองคความรู (Knowledge Content) 
3. เทคโนโลยีสานสนเทศและการส่ือสาร ( Information and Communication Technology; ICT) 
4. ทรัพยากรมนุษย ( Human Resources)  วงจรของการพัฒนาองคความรู (Knowledge Creation 

Cycle) ในการพัฒนาระบบองคความรูใหเปนวงจรท่ีมีความตอเนื่อง พัฒนาดวยกลไกของระบบเอง 
แนวทางของการพัฒนาระบบจะแบงเปน 4 ข้ันตอนดังนี้ คือ 1. การพัฒนาจัดทําเนื้อหาขององคความรู 
(Knowledge Development) 2. การพัฒนาใหเกิดระบบบริการองคความรู(Knowledge Service 

Provider) 3 . การพัฒนาเผยแพร และถายทอดองคความรูแกประชาชน  และผูประกอบการ

                                                             
72

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคกร 
เวอรชั่น 1.0 (กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทรพริ้นทต้ิงพับลิชช่ิง จํากัด, 2551), 35-38. 
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อุตสาหกรรม (Knowledge Dissemination)  และ 4. การพัฒนาและการคิดคนเปนภูมิปญญา และ
นวัตกรรมใหม (Knowledge  Creation  Innovation) 73 

Davenport and Prusak (1998) กลาววา ความรู หมายถึง สวนผสมของกรอบ
ประสบการณ คุณคา สารสนเทศ ท่ีเปนสภาพแวดลอมและกรอบการทํางาน สําหรับการประเมินและ
รวมกันของประสบการณและสารสนเทศใหม 
   Srinivas กลาวถึง ชองวางของความรู (Knowledge Gaps) โดยสรุปวา ชองวางของความรูท่ี
แสดงใหเห็นถึงวา "ตนเองไมมีความรู" เปนหนทางหนึ่งขององคการในการพัฒนาบุคคล โดยใช
กระบวนการของการจัดการความรูเพื่อลดชองวางและเติมเต็มความรูใหกับบุคลากรเหลานั้น 

 

                                              มี (Have)                           ไมมี (Don't Have) 
  

    รู (Know) 

  

             

    ไมรู (Don't Know) 

 
  
ตารางท่ี 2 กระบวนการจัดการความรู 
                                                      

ความแตกตางระหวางขอมูล สารสนเทศ และความรู 
            ขอมูล (Data) หมายถึง ขอมูลดิบท่ีเกิดจากการทํางานประจําวัน ซึ่งถือวาเปนขอมูลในระดับ
ปฏิบัติการ (transaction process) และเมื่อขอมูลดิบเหลานั้น ไดผานกระบวนการประมวลผล เชน 
การจัดกลุมของขอมูลขึ้นเปนรายงาน หรือการคัดเลือกขอมูลท่ีไมจําเปนออกจากระบบเหลานี้เปนตน 
เราจะถือวาผลผลิตท่ีไดจากการประมวลผลขอมูลดิบเหลานั้น เปน  สารสนเทศ (Information) ซึ่งมี
คุณคาระดับหนึ่งในการใชงาน ผูใชจะเปนผูกําหนดคุณคาเหลานั้น สารสนเทศหนึ่ง ๆ อาจมีคุณคา
สําหรับคนกลุมหนึ่ง แตอาจไรคุณคาสําหรับคนอีกหนึ่งก็ได ในทางกลับกันสารสนเทศเดิมท่ีเคยไรคุณคา
สําหรับคนอีกกลุมเดิมนั้น  อาจกลับมามีคุณคาใหมในภายหลังก็ไดดังนั้น การกําหนดคุณคาจึงขึ้นอยูกับ 

                                                             
73 ปเตอร ดรักเกอร เอฟ, การจัดการความรู, พิมพครั้งท่ี 1, แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล

(กรุงเทพฯ: บริษัท ส.เอเซียเพรส (1998) จํากัด), 2554 ,8-31. 

 

ความรูที่เปนทางการ  
(Explicit Knowledge) 

"รูวามีความรู" 

ชองวางของความรู  
(Knowledge Gaps) 

"รูวาไมมีความรู" 
  

ความรูที่เปนทางการ  
(Explicit Knowledge) 

"ไมรูวามีความรู" 

ความรูที่เปนทางการ  
(Unknown Knowledge) 

"ไมรูวามีความรู" 
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"ความตรงตอความตองการในการใชงาน" สวน ความรู (Knowledge) เปนกระบวนการของการขัดเกลา 
เลือกใช และบูรณาการ การใชสารสนเทศเหลานั้นจนเกิดเปนความรูใหม (new knowledge) ความรู
ใหมจึงเกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู และประสบการณเดิมผนวกกับความรูใหมท่ีไดรับ ความรู
ดังกลาวเปนส่ิงท่ีอยูภายในบุคคลเปนความรูท่ีไมปรากฏชัดแจง (tacit knowledge) หากเมื่อความรู
เหลานั้นไดถูกถายทอดออกมาในรูปของการเขียนท่ีเปนลายลักษณอักษร ความรูนั้นก็จะกลายเปน
ความรูท่ีปรากฏชัดแจง (explicit knowledge) ความรูดังกลาวจะมีคุณคาปรากฏเมื่อนํามาใชในการ
บวนการตัดสินใจ (decision making)  สารสนเทศเดิมท่ีเคยไรคุณคาสําหรับคนอีกกลุมก็ได ในทาง
กลับกันสารสนเทศเดิมท่ีเคยไรคุณคา 
วัตถุประสงคและประโยชนของการจัดการความรู 

เปาหมายหลักของการจัดการความรู คือ การใชประโยชนจากความรูมาเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันขององคการ  การจัด 
การความรูมีความสําคัญอยางยิ่ง  ไมวาจะเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนาก็ตาม  

วัตถุประสงคของการจัดการความรู มีดังนี ้
                1.  เพื่อปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

                2. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ 

                3. เพื่อปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาองคความรูและนํา
ความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชน 
            ประโยชนของการจัดการความรูได 8 ประการ ดังนี ้
               1. ปองกันความรูสูญหาย : การจัดการความรูทําใหองคการสามารถรักษาความเช่ียวชาญ ความ
ชํานาญ และความรูท่ีอาจสูญหายไปพรอมกับการเปล่ียนแปลงของบุคลากร  เชน  การเกษียณอายุ
ทํางาน  หรือการลาออกจากงาน ฯลฯ 
                2. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ : โดยประเภท คุณภาพ และความสะดวกในการเขาถึง 
ความรู เปนปจจัยของการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ  เนื่องจากผูท่ีมีหนาท่ีตัดสินใจตองสามารถ
ตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ 

               3. ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุน : การทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในงาน
และวัตถุประสงคของงาน  โดยไมตองมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงมากนักจะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ทํางานในหนาท่ีตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการทํางาน 

               4. ความไดเปรียบในการแขงขัน : การจัดการความรูชวยใหองคการมีความเขาใจลูกคา 
แนวโนมของการตลาดและการแขงขัน  ทําใหสามารถลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการแขงขันได 
               5. การพัฒนาทรัพยสิน : เปนการพัฒนาความสามารถขององคการในการใชประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญาท่ีมีอยู ไดแก สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และลิขสิทธ์ิ  เปนตน 
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               6. การยกระดับผลิตภัณฑ : การนําการจัดการความรูมาใชเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต และบริการ ซึ่งจะเปนการเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑนั้น ๆ อีกดวย 

                7. การบริหารลูกคา : การศึกษาความสนใจและความตองการของลูกคาจะเปนการสราง
ความพึงพอใจ และเพิ่มยอดขายและสรางรายไดใหแกองคการ 
               8. การลงทุนทางทรัพยากรมนุษย : การเพิ่มความสามารถในการแขงขันผานการเรียนรู
รวมกัน การจัดการดานเอกสาร การจัดการกับความไมเปนทางการเพิ่มความสามารถใหแกองคการใน
การจังและฝกฝนบุคลากร74 

 

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (BEST Practice : BP) 

  American Productivity and Quality Center ไดใหคําจํากัดความ Best Practice ไววา 
คือการปฏิบัติท้ังหลายที่สามารถกอใหเกิดผลท่ีเปนเลิศทําใหองคกรประสบผลสําเร็จ กาวสูความเปนเลิศ 

วงการศึกษา กลาววา (Best Practices : BP ) หมายถึงวิธีการทํางานใหมๆท่ีสถานศึกษาเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งนําไปสูผลลัพธท่ีตอบสนองความคาดหวั งของชุมชน 

นักเรียน ผูปกครอง อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพจนประสบความ สําเร็จและ
กาวสูความเปนเลิศ 
แนวทางการพิจารณาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 

สมพร  เพชรสงค ไดกลาวถึง วิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีแนวในการ
พิจารณา ๖ ประเด็น ดังนี้  

1. วิธีปฏิบัตินั้น ดําเนินการไดบรรลุผลสอดคลองกับความคาดหวังของผูเรียน ชุมชน 

ผูปกครองหรือเปนแนวปฏิบัติท่ีสรางความพึงพอใจใหสถานศึกษาหรือไม 
2. วิธีปฏิบัตินั้นผานกระบวนการนําไปใชอยางเปนวงจรจนเห็นผลชัดเจนทําใหเกิดคุณภาพ 

สูงอยางตอเนื่อง หรือวิธีปฏิบัติมีกระบวนการ PDCA จนเห็นแนวโนมของตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีดีขึ้น 

3. เลาถึงวิธีปฏิบัตินั้นวา“ทําอะไร (what) ทําอยางไร (how) และทําไมจึงทําหรือทําไป
ทําไม(why) 

4. ผลลัพธจากการปฏิบัตินั้นเปนไปตมองคประกอบและขอกําหนดหรือไม 
5. วิธีปฏิบัตินั้นสามารถระบุไดวา เกิดจากปจจัยสําคัญท่ีชัดเจนและปจจัยนั้นกอใหเกิดการ

ปฏิบัติท่ีตอเนื่องชัดเจน 

6. วิธีปฏิบัตินั้นใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) เชนการ
เลาเรื่อง (Storytelling) ในการถอดบทเรียนองคประกอบของการเขียนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

                                                             
           

74 อางจาก รุงเรือง ล้ิมชูปฏิภาณ , การบริหารสมัยใหม เพื่อพัฒนาประเทศไทย,  พิมพครั้งท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา, 2547), 40-47. 
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Best Practices จะมีประโยชนก็ตอเมื่อถูกเผยแพรใหเกิดการเรียนรูในโรงเรียนหรือผูเกี่ยว 
ของอื่นๆ ซึ่งมีองคประกอบในการเขียนดังนี ้

1.ความเปนมา เปนการเขียนเพื่อสะทอนส่ิงท่ีเปนความคาดหวังของนักเรียน ผูปกครอง 
ชุมชน ท่ีมีตอการจัดการศึกษาโรงเรียน และเพื่อใหทราบบริบทท่ัวไปของโรงเรียน 

2. การพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษาหรือ การจัดการเรียนรูตองสะทอนใหเห็นตอ
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนวาดําเนินการอยางไรและเช่ือมโยงความคาดหวังของนักเรียน  ชุมชน
ผูปกครองอยางไร 

3. วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ เปนการเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศอาจไดมาจากกิจกรรมเรื่องเลาเรา
พลังในการพัฒนาการจัดการเรียนรูมีอะไรบาง และอธิบายวา คืออะไรทําอยางไร และทําทําไม 

4. ผลการดําเนินการเปนการอธิบายวาผลท่ีเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศสงผลดีตอการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนอยางไร 

5. ปจจัยความสําเร็จ เปนการเสนอผลการวิเคราะหวาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ เกิดขึ้นไดเพราะ
อะไรมีอะไรเปนปจจัยในระบบท่ีทําใหวิธีปฏิบัติเหลานี้ดํารงอยูได ดํารงอยูในระยะยาว 

6. บทเรียนท่ีไดรับสะทอนใหเห็นวาเราจัดการศึกษาอยาไรอะไรเปนเคล็ดลับท่ีทําใหการ
ดําเนินการนี้ประสบผลสําเร็จ รวมท้ังมีขอพึงระวังอยางไร 

Best Practices ในหนวยงาน สามารถเกิดขึ้นไดหลายชองทางตัวอยางดังนี้ 
1. เกิดจากบุคคลอันมาจากการเรียนรูประสบการณภาวะผูนําทางผูบริหารท่ีคาดหวัง

ความสําเร็จการคิดเชิงอนาคตการเปล่ียนแปลงผูปฏิบัติงานหรืออยูใตบังคับบัญชาก็เรียนรูจากการปฏิบัติ
ริเริ่มสรางสรรคแกปญหาการทํางานเสนอแนะวิธีการตอผูบริหารและอาจจะเกิดแนวคิดการรับรูคํา
ปรารภของคณะกรรมการของผูปกครองของประชาชนหรือผูรับบริการกอใหเกิดการสรางสรรควิธีการ
ใหมหรือท่ีดีกวา 

2. เกิดจากปญหาอุปสรรค ในการบริหารจัดการท้ังระบบท้ังปจจัยนําเขากระบวนการและ
ผลผลิตไมไดตามเปาหมายความกดดันจากผูรับบริการการขับเคล่ือนนโยบายของผูบริหารระดับสูงภาวะ
ขอจํากัดของทรัพยากรทางการบริหารภาวะวิกฤติทําใหมีการแสวงหาแนวทางกระบวนการวิธีการท่ี
ดีกวาเพื่อใหไดผลผลิตความสําเร็จสูงสุด 

3. เกิดจากแรงขับเคล่ือนการพัฒนา คนหาวิธีการใหมเพื่อเพิ่มผลผลิตกําไรหรือสรางความ
พึงพอใจของผูรับบริการเสริมสรางประสิทธิภาพขององคการ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน BP เสนอแนะไดดังนี ้

ขั้นตอน 1 การวิเคราะหภารกิจท่ีแทจริงของหนวยงานนั้นๆ 

ขั้นตอน 2 การศึกษาวิเคราะหสภาพของหนวยงานซึ่งอาจดําเนินการไดหลายวิธีเชนใชวิธีการ
สํารวจการระดมความคิดการใชกระบวนการ AIC หรือ SWOT เปนตน 
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ขั้นตอน 3 การกําหนดภาพความสําเร็จอนาคตจัดทํารูปแบบ(Model) วิธีการการดําเนินงาน 

ขั้นตอน 4 การปฏิบัติตามแบบวิธีการอาจจะเริ่มทดลองนํารองตรวจสอบประเมินผลอยาง
ตอเนื่องเปนระยะ 

ขั้นตอน 5 ประเมินผลวิเคราะหเปรียบเทียบในดานขั้นตอนระยะเวลางบประมาณและผลท่ี
ไดรับกับวิธีการเดิม 

ขั้นตอน 6 ปรับปรุงพัฒนาและขยายผลการนําไปใชในหนวยงานใหกวางขวางย่ิงขึ้น 

ขั้นตอน 7 การบันทึกเขียนรายงานใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัตินอกจากขอเสนอ 7 ขั้นตอน
ขางตนแลวหนวยงานสามารถจะดําเนินการไดอีกหลายกระบวนการเชนตามแนวทางวงจรเดมมิ่ง 
(Deming circle) ซึ่งประกอบดวย  

P : การวางแผน 

D : การปฏิบัติ 

C : การตรวจสอบประเมินผล 

A : การปรับปรุงพัฒนากําหนดกิจกรรมใหมเปนตน 

คุณลักษณะ Best Practices 

การวินิจฉัย BP นอกจากจะทรงพลังมีความต่ืนตาต่ืนใจในตัวมันเองแลวควรจะมีประเด็นการ
พิจารณาดังตอไปนี้ 

1.เปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับภารกิจโดยตรงของหนวยงานนั้น 

2. สนองตอนโยบายการแกปญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงาน 

3. ลดขั้นตอนลดรอบระยะเวลาการทํางาน 

4. ลดทรัพยากรลดคาใชจาย 

5. การนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการทํางาน 

6. วิธีการท่ีริเริ่มสรางสรรคขึ้นมาใหมหรือประยุกตข้ึนใหม 
7. สามารถทําแผนผังเชิงเปรียบเทียบวิธีการเกาและใหม 
8. อํานวยความสะดวกในการใช 
9. วางระบบการใหบริการมีชองทางการใหบริการ 
10. สามารถเทียบเคียงวิธีการทํางานลักษณะเดียวกันกับหนวยงานอ่ืนได 
11. ผลผลิต/ ความสําเร็จเพิ่มข้ึน 

12. ความพึงพอใจของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

13. สามารถนําไปใชเปนมาตรฐานการทํางานตอไปไดยั่งยืนพอสมควร 
14. การพัฒนาปรับปรุงตอไปฯลฯ 
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ขอบขาย BP ในหนวยงานทางการศึกษา  

BP ดานบริการเสนอแนะไดดังนี ้ 
การประหยัดงบประมาณ 

การลดรอบระยะเวลาของข้ันตอนในการใหบริการ ( การออกใบสุทธิ/ การขอใชอาคาร
สถานท่ี/การออกใบรับรองการสําเร็จการศึกษา/ การใหบริการขอมูลสารสนเทศ/ การเบิกจาย
งบประมาณ/ฯลฯ) 

การสงเสริมศักยภาพของหนวยงานและสถานศึกษาสามารถนําระบบอีเล็คทรอนิกสมาใช
ในการปฏิบัติงานและพัฒนา 

ระบบการวัดผลผลิต (ขอบขายการวัดปริมาณคุณภาพเวลาคาใชจาย) 

การเปดโอกาสใหเอกชนหรือองคกรพัฒนาท่ีไมแสวงหากําไรเขามามีสวนรวมการบริหาร
จัดการ 

การบริการท่ีเนนความพึงพอใจของผูรับบริการ 
การรับฟงและตอบสนองความคิดเห็นของประชาชน 

การบริหารอัตรากําลังใหคุมคา (การเกล่ียอัตรากําลัง /การบรรจุแตงต้ังบุคลากรลงใน
อัตราวางอยางรวดเร็ว/ การมอบหมายงานใหบุคลากรหรือกลุมบุคคลตรงกับความรูความสามารถและ
ความถนัด /การสงเสริมบุคลากรใหทํางานเต็มตามศักยภาพ ) 

การจัดองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (การสงเสริมหรือพัฒนาใหบุคลากรพัฒนา
ความรูและทักษะการปฏิบัติงาน/ การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู/การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูที่หลากหลายสม่ําเสมอและตอเนื่องฯลฯ) 

การถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดขององคกรใหถึงระบบบุคคล 

การพัฒนาระบบควบคุมภายใน (การบริหารความเส่ียง/ การรายงานฯลฯ) 
BP ดานคุณภาพ 

  ระบบการรับนักเรียนเขาเรียน (การจัดทําขอมูลสารสนเทศกลุมอายุ 3-5 ปและ 7-16 ป/ การ
วางแผนการรับนักเรียน/ Educational Mapping / ระบบการติดตามนักเรียน) 

 การจัดรูปแบบการจัดการศึกษา (การจัดการศึกษาเด็กปญญาเลิศ/ การจัดการศึกษาเด็ก
ดอยโอกาส/ การจัดการศึกษาเด็กพิการ) 

การลดการออกกลางคัน 

การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

การจัดสรรโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาตอจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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การจัดระบบสนับสนุนเก้ือกูลชวยเหลือใหนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ทุน/ อาหารกลางวัน/ การทํางานนอกเวลาเรียน(Part Time1)/ การมีรายไดระหวางเรยีน
(รายไดท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู) ) 

การบริหารจัดการหลักสูตร (การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/การนําหลักสูตรไป
ใช/ การประเมินผลติดตามการใชหลักสูตร) 

การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

การจัดการเรียนการสอนแบบการบูรณาการและยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

การประกันคุณภาพภายใน 

      ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (การศึกษานักเรียนรายบุคคล/ การคัดกรองนักเรียน /
การสงเสริมสนับสนุนนักเรียน/ การปองกนัแกไข/ การสงตอนักเรียนฯลฯ) 
การเขียนรายงาน BP เคาโครงรายงาน BP ควรจะประกอบดวยประเด็นหลักๆดังตอไปนี้ 

1. ช่ือหนวยงาน 

2. ช่ือผลงาน 

3. ผลสําเร็จ 

4. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนท่ีสําคัญและเวลาแตละขั้นตอน 

5. แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลา 
6.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลา(ถามี) ของการปฏิบัติงานกอนปรับปรุงผลงาน (ท่ี

กําหนดไวเดิม) 

7. แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลา(ถามี) ของการปฏิบัติงานหลังปรับปรุงผลงาน (ท่ี
ปรับปรุงใหม) 

8. งบประมาณท่ีใชเพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลงาน 

9. เงื่อนไข / ขอจํากัดของผลงาน 

           10. แผนการพัฒนากิจกรรม/โครงการในอนาคต(สรุปเปนความเรียงไมเกิน 1 หนากระดาษA4) 

           11. แหลงอางอิงผลงานเชนรายงาน ,บันทึก, เอกสารหลักฐานอื่นๆและผลการสํารวจเปนตน
ท้ังนี้ตองขึ้นอยูกับ BP เรื่องนั้นๆ75 

พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ กลาวถึง การบริหารจัดการสมัยใหมเพื่อมุงสูอนาคตวา ตองประกอบไป
ดวยวิสัยทัศน : เปนองคกรท่ีสรางสรรคส่ิงใหมๆ ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ และบริการเพื่อสรางความ
ประทับใจใหกับลูกคาพันธกิจ : 1. สรางความเปนผูนําในธุรกิจท่ีดําเนินอยู 2. สรางเสริมการทํางานเปน
                                                             

75 สมพร  เพชรสงค, กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,
รูปแบบการจัดระบบงานและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม  (2547), เขาถึงเมื่อ 10 

พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.google.co.th/search?  
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ทีม 3. สรางความพอใจใหกับลูกคา 4. สรางรายไดอยางตอเนื่อง 5. สรางสรรคส่ิงแวดลอมท่ีดี และ
ชวยเหลือสังคมวัฒนธรรมองคกร  วัตถุประสงค : 1. สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 2.มีจริยธรรม และ
รับผิดชอบตอสังคม 3. ใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา วิธีคิด : 4. ทุกคนในองคกรมีสวน
รวมในการสรางคุณภาพ 5. ใหความสําคัญแกกระบวนการทํางาน 6. กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา 
วิธีการทํางาน : 7. บริหารดวยขอมูลจริงในสถานท่ีจริง 8. แกปญหาท่ีสาเหตุ เนนการปองกันการเกิด
ปญหาซ้ํา 9. ใชกรรมวิธีทางสถิติ 10. จัดลําดับความสําคัญ 11. ดําเนินการบริหารแบบ PDCA 12. สราง
ระบบมาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ คานิยม : 1. ถูกตอง 2. ถูกใจ 3.ถูกเวลา 4. ถูกหลัก ซึ่ง
กระบวนการเหลานี้ตองคํานึงถึงคุณภาพ นิยามคุณภาพในความหมายเดิม คุณภาพคือ : การทําใหได
ตามมาตรฐานในความหมายใหม : คือความพอใจของลูกคา : คือคุณประโยชนท่ีลูกคาไดรับจากการใช
สินคาและบริการ : คือสภาพท่ีเปนคุณ : คือความสุขของทุกคน ในส่ิงท่ีชอบธรรม : คือการท่ีลูกคา
กลับมาหาเราไมใชสินคากลับมาหา นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคานิยมหลัก แนวคิดขององคกรในการสู
ความท่ีเปนเลิศท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ประกอบดวย 1. การนํา
องคกรอยางมีวิสัยทัศน 2. ความเปนเลิศท่ีมุงเนนลูกคา 3. การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล   

4. การเห็นคุณคาของพนักงานและคูคา 5. ความคลองตัว 6. การมุงเนนอนาคต 7. การจัดการเพื่อ
นวัตกรรม 8. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 9. ความรับผิดชอบตอสังคม 10. การมุงเนนท่ีผลลัพธและการ
สรางคุณคา 11. มุมมองในเชิงระบบ76  

เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ 
พ.ศ. 2554 เปนแนวทางในการสรางองคประกอบท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซึ่งมีพื้นฐานแนวคิดเชนเดียวกับ
รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : 

MBNQA)77 และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) ท่ีมุงเนน
ใหองคกรทุกระดับหันมาใสใจในการพัฒนาคุณภาพขององคกร ตลอดจนมุงสูความเปนองคกรท่ีเปนเลิศ 
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจัดทําขึ้นโดยอาศัย 1. คานิยมหลัก (Core Value) 11 ประการ
ซึ่งมาจากความเช่ือและพฤติกรรมขององคกรท่ีมีผลการดําเนินการที่ดีหลายแหง ไดแก 1. การนําองคกร
อยางมีวิสัยทัศน 2. ความรับผิดชอบตอสังคม 3. การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 

                                                             
76

 พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ, “เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม.” เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุนท่ี 4 ณ หองอบรมช้ัน 5 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550. 

77
 Malcolm Baldrige National Quality Award, ไดเปล่ียนช่ือเปน Malcolm Baldrige 

Award, เขาถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2555, เขาถึงไดจาก www.nist.gov/baldrige. 
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4. ความเปนเลิศท่ีมุงเนนผูรับบริการ 5. การมุงเนนอนาคต 6. ความคลองตัว 7. การเรียนรูขององคกร
และแตละบุคคล 8. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 9. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 10. การมุงเนนท่ีผลลัพธ
และการสรางคุณคา 11. มุมมองในเชิงระบบ 2. ลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile) 
ไดแก ก. ลักษณะพ้ืนฐานของสวนราชการ ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร และ 3. ความทา
ทาย ไดแก ก. สภาพการแขงขัน ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร ค. ระบบการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. คานิยมหลัก (Core Value) 11 ประการ 
1.1 การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน 
ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญท่ีจะขับเคล่ือนใหองคการประสบความสําเร็จ โดยตองให

ความสําคัญกับเรื่อง ตอไปนี้ 
1. การกําหนดทิศทาง คานิยมท่ีมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเนนคานิยมท่ีให

ความสําคัญกับผูรับบริการ รวมท้ังกําหนดความคาดหวังขององคการท่ีมุงเนนใหเกิดความสมดุลของ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด ท้ังนี้เพื่อเปนการช้ีนาการดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจ
ขององคการ 

2. การจัดทํากลยุทธ ระบบ และวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุผลการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 
กระตุนใหมีนวัตกรรม สรางความรูและความสามารถ และทําใหมั่นใจวาองคการมีความย่ังยืน 

3. การกําหนดใหมีระบบการติดตามและทบทวนผลการดําเนินการขององคการ เพื่อนําผล
ดังกลาวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาองคการ 

4. การกํากับดูแลตนเองท่ีดี และการเสริมสรางจริยธรรมภายในองคการใหมีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ในดานจริยธรรม การปฏิบัติการ และผลการดําเนินการของ
องคการ ท้ังนี้ ผูบริหารระดับสูงควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี โดยการมีพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 

5. การสรางแรงบันดาลใจ จูงใจ และกระตุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการทําให
องคการประสบความสําเร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู มีนวัตกรรม และมีความคิดสรางสรรค 

6. การมีสวนรวมในการวางแผน การส่ือสาร การสอนงาน การพัฒนาผูนําในอนาคต   การ
ยกยองชมเชยพนักงาน และการเปนแบบอยางท่ีดี 

1.2 ความเปนเลิศท่ีมุงเนนผูรับบริการ   
การดําเนินการของสวนราชการ มุงเนนใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นผูท่ีจะตัดสิน

วา สวนราชการไดดําเนินการประสบความสําเร็จหรือไม ไดแกประชาชนซึ่งเปนผูรับบริการนั่นเอง ท้ังนี้
องคการท่ีมุงเนนผูรับบริการควรใหความสําคัญกับเรื่อง ดังตอไปนี้ 
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การใหความสําคัญกับผูรับบริการในปจจุบันและอนาคต คือ การเขาใจความตองการของ
ผูรับบริการในปจจุบัน และการคาดการณความตองการของผูรับบริการที่พึงมีในอนาคต 

การสรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ สามารถดําเนินการไดในทุกขั้นตอนต้ังแตการเขาถึง
บริการ คุณภาพของการใหบริการ การลดขอผิดพลาดในการใหบริการ การลดขอรองเรียนจากผูรับบริการ 
รวมท้ังความสัมพันธระหวางองคการกับผูรับบริการ ซึ่งชวยสรางความไววางใจ ความเช่ือมั่น และความพึง
พอใจใหกับผูรับบริการ ท้ังนี้ องคการท่ีจะสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการไดนั้น จําเปนตองรับ
ฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ สามารถคาดการณความเปล่ียนแปลงในอนาคต และตระหนักถึงการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี รวมท้ังการตอบสนองอยางรวดเร็วและยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลงของผูรับบริการ 

1.3 การเรียนรูขององคการและของแตละบุคคล 

การท่ีองคการจะบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินการไดนั้น องคการตองมีแนวทางท่ีปฏิบัติได 
เปนอยางดีในเรื่องการเรียนรูขององคการและของแตละบุคคล การเรียนรูขององคการ รวมถึงการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องของแนวทางท่ีมีอยูและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีนําไปสูเปาประสงคและ
แนวทางใหมๆ การเรียนรูตองถูกปลูกฝงลงไปในแนวทางท่ีองคการปฏิบัติการ ซึ่งหมายความวา การ
เรียนรูจะตอง 

1. เปนปกติวิสัยของงานประจําวัน 

2. มีการปฏิบัติในระดับบุคคล หนวยงาน และองคการ 
3. สงผลตอการแกปญหาท่ีตนเหตุ 

4. มุงเนนการสรางและแบงปนความรูท่ัวทั้งองคการ และ 

5. เกิดขึ้นจากโอกาสท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญและมีความหมายแหลงการ
เรียนรูในองคการ รวมถึงความคิดของบุคลากร การวิจัยและพัฒนา ขอมูลจากผูรับบริการ การแบงปน
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ และการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)  

ดังนั้น การเรียนรูจึงไมควรมุงเพียงแตการใหไดผลผลิตและบริการท่ีดีขึ้น แตควรมุงถึง
ความสามารถในการตอบสนองผูรับบริการ การปรับตัว นวัตกรรมและมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นดวย เพื่อทํา
ใหองคการมีความย่ังยืน รวมท้ังทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการมุงสูความเปนเลิศ 

1.4 การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 

การใหความสําคัญกับบุคลากร หมายถึง การมีความมุงมั่นท่ีจะทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจ
มีการพัฒนา และมีความผาสุก ซึ่งเก่ียวของกับวิธีปฏิบัติงานท่ีมีความยืดหยุนและมีผลการดําเนินการท่ีดี 
ท่ีปรับใหเหมาะสมกับความตองการของบุคลากร ท่ีมีความแตกตางกันในดานสถานท่ีทํางานและชีวิต
ครอบครัว ความทาทายท่ีสําคัญในการใหความสําคัญกับบุคลากร มีดังนี้ 

1. การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของผูนําองคการที่มีตอความสําเร็จของบุคลากร 
2. การยกยองชมเชยบุคลากรท่ีมากกวาการใหคาตอบแทนตามปกติ 
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3. การสนับสนุนการพัฒนาและความกาวหนาของบุคลากร 
4. การแบงปนความรูขององคการเพื่อใหบุคลากรสามารถใหบริการผูรับบริการไดดียิ่งขึ้น

และสนับสนุนใหองคการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
5. การสรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหบุคลากร กลาคิด กลาทําและมีนวัตกรรม 

6. การสรางสภาพแวดลอมสนับสนุนเพ่ือบุคลากรท่ีหลากหลาย 

องคการตองสรางความรวมมือท้ังภายในและภายนอกองคการเพ่ือใหสามารถบรรลุเปา 
ประสงคโดยรวมไดดีขึ้น ความรวมมือภายในองคการ อาจรวมถึง ความรวมมือระหวางบุคลากรและ
ผูบริหาร ซึ่งอาจนําไปสูการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมขามหนวยงาน หรือการปรับโครงสรางงาน เชน 
การพัฒนาทีมงาน  ความรวมมือภายในองคการ อาจเกี่ยวของกับการสรางเครือขายความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อปรับปรุงความยืดหยุน การตอบสนอง และการแบงปนความรูความรวมมือ
ภายนอกองคการ อาจเปนการรวมมือกับผูรับบริการ และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ความรวมมือใน
รูปแบบเครือขายเปนความรวมมือภายนอกท่ีมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ 

1.5 ความคลองตัว 
องคการตองมีความคลองตัว เพื่อใหประสบผลสําเร็จในภาวะปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา และมีการแขงขันในระดับโลก ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
และมีความยืดหยุน e-Service ทําใหองคการตองมีการตอบสนองท่ีรวดเร็วยิ่งขึ้น มีความยืดหยุน และ
ปรับเปล่ียนตามความตองการของผูรับบริการเฉพาะราย องคการตองใชเวลาใหส้ันลงเรื่อยๆ ในการนํา
ผลผลิตใหมและบริการใหมหรือท่ีปรับปรุงใหมเขาสูสังคม ขณะเดียวกันองคการตองตอบสนอง
ผูรับบริการใหรวดเร็วและยืดหยุนมากขึ้นเรื่อยๆ ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสําคัญประการหนึ่งในการบรรลุ
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร คือ รอบเวลาในการออกแบบกระบวนการหรือบริการออกสูสังคม หรือรอบ
เวลาการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

1.6 การมุงเนนอนาคต 

ในสภาพแวดลอมปจจุบัน การสรางองคการท่ีมีความยั่งยืนตองอาศัยความเขาใจปจจัยตางๆ 
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวที่มีผลกระทบตอการบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศนขององคการท้ังนี้องคการท่ี
จะประสบความสําเร็จตองมีแนวคิดท่ีในการมุงเนนอนาคตอยางจริงจัง และมีความมุงมั่นท่ีจะสรางพันธะ
ระยะยาวกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ ไดแก ผูรับบริการ บุคลากร ผูสงมอบบริการสาธารณชน และ
ชุมชนขององคการ  

1.7 การจัดการเพ่ือนวัตกรรม 

นวัตกรรม หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีมีความสําคัญตอการปรับปรุงบริการ กระบวนการ 
และการปฏิบัติการขององคการ รวมทั้งการสรางคุณคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย นวัตกรรมควรนํา
องคการไปสูมิติใหมในการดําเนินการ นวัตกรรมไมอยูในขอบเขตงานของการวิจัยและพัฒนาเทานั้น  
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นวัตกรรมมีความสําคัญตอการดําเนินการในทุกแงมุมและทุกกระบวนการ ผูนาองคการจึงควรช้ีนําและ
จัดการใหนวัตกรรมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู องคการควรบูรณาการนวัตกรรมไวในการทา
งานประจําวันและใชระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 
นวัตกรรมเกิดจากการสะสมความรูขององคการและบุคลากร ดังนั้น ความสามารถในการเผยแพรและใช
ประโยชนจากความรูเหลานี้อยางรวดเร็ว จึงมีความสําคัญตอการผลักดันนวัตกรรมขององคการ 

1.8 การจัดการโดยใชขอมูลจริง 
การวัดและการวิเคราะหผลการดําเนินการมีความสําคัญตอองคการ การวัดผลควรมาจาก

ความจําเปนและกลยุทธหลักขององคการ รวมท้ังควรใหขอมูลและสารสนเทศท่ีสําคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับ
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธท่ีสําคัญ การจัดการผลการดําเนินการขององคการตองใชขอมูลและ
สารสนเทศหลายประเภท ซึ่งควรครอบคลุมถึง ผลการดําเนินการดานผูรับบริการ ผลผลิตและบริการ 
รวมท้ังการเปรียบเทียบผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ กระบวนการ และผลการดําเนินการเทียบ
กับคูเทียบเคียง รวมถึงผลการดําเนินการของผูสงมอบ บุคลากร ตลอดจนธรรมาภิบาลและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขอบังคับ  

การวิเคราะห หมายถึง การสกัดสาระสําคัญของขอมูลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ประเมินผล การตัดสินใจ และการปรับปรุง ในการวิเคราะห องคการจําเปนตองใชขอมูลเพื่อบงบอกถึง
แนวโนม การคาดการณ และความเปนเหตุเปนผลกัน ซึ่งโดยปกติแลวอาจไมเห็นเดนชัด การวิเคราะห
จะสนับสนุนจุดมุงหมายหลาย ๆ ประการ เชน การวางแผน การทบทวนผลการดําเนินการโดยรวม การ
ปรับปรุงการปฏิบัติการ การจัดการการเปล่ียนแปลง และการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับคูเทียบ 

1.9 ความรับผิดชอบตอสังคม 

ผูนําองคการควรใหความสําคัญตอความรับผิดชอบท่ีมีตอสาธารณะ พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 
และความจาเปนในการการบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดีดวย ผูนําควรเปนแบบอยางท่ีดีในการมุงเนน
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและการคุมครองปองกันสุขอนามัยของสาธารณะ ความปลอดภัย และ
ส่ิงแวดลอม การคุมครองปองกันสุขอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม ครอบคลุมถึงการ
ปฏิบัติการขององคการ และรอบเวลาของกระบวนการและบริการ 

นอกจากนั้น องคการควรใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรและการลดความสูญเสีย
ต้ังแตตนทาง การวางแผนจึงควรคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบในเชิงลบท่ีอาจเกิด ข้ึนจากการ
ดําเนินการ การวางแผนท่ีมีประสิทธิผลควรปองกันมิใหเกิดปญหา แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นอยาง
ตรงไปตรงมา และจัดใหมีสารสนเทศและการสนับสนุนท่ีจําเปน เพื่อใหสาธารณะมีความตระหนัก ใน
เรื่องดังกลาวอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นของสาธารณะ ในหลายๆ องคการ ขั้นตอนการออกแบบ
กระบวนการมีความสําคัญมากในดานความรับผิดชอบตอสาธารณะ การตัดสินใจท่ีเกี่ยวกับการออกแบบ
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มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนหรือไม ดังนั้น กลยุทธการออกแบบกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลจึง
ควรคาดการณลวงหนาถึงความกังวลและความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอมท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

1.10 การมุงเนนท่ีผลลัพธและการสรางคุณคา 
การวัดผลการดําเนินการขององคการ จําเปนตองมุงเนนผลลัพธท่ีสําคัญ ผลลัพธดังกลาวควร

ใชเพ่ือสรางคุณคาและรักษาความสมดุลของคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ ไดแก ผูรับบริการ 
บุคลากร พนักงานท่ีเกี่ยวของ และชุมชน จากการสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญเหลานี้ ทํา
ใหองคการสามารถสรางภาพลักษณท่ีดี ท้ังนี้ กลยุทธขององคการควรระบุความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียท่ีสําคัญอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายซึ่งบางครั้งอาจมีความขัดแยงกันหรือมีการ
เปล่ียนแปลงไปกลยุทธดังกลาวจะชวยทําใหมั่นใจวาแผนงานและการปฏิบัติการตางๆ ตอบสนองตอ
ความตองการท่ีแตกตางกันของผูมีสวนไดสวนเสีย และหลีกเล่ียงผลกระทบในเชิงลบตอผูมีสวนไดสวน
เสียใดๆ การใชตัวช้ีวัดผลการดาเนินการแบบนําและแบบตาม  (Leading & Lagging) รวมกันอยาง
สมดุลเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิผลในการส่ือลําดับความสําคัญระยะส้ันและระยะยาวขององคการ การ
ตรวจติดตามผลการดําเนินการจริง และเปนพื้นฐานท่ีเดนชัดในการปรับปรุงผลลัพธตางๆ 

1.11 มุมมองในเชิงระบบ 

มุมมองในเชิงระบบ หมายถึง การจัดการท้ังองคการ และองคประกอบแตละสวน เพื่อบรรลุ
ความสําเร็จขององคการ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใหมุมมองในเชิงระบบในการจัดการ
องคการและกระบวนการท่ีสําคัญ เพื่อใหบรรลุผลลัพธ นั่นคือ ผลการดําเนินการท่ีเปนเลิศ เกณฑท้ัง  7 

หมวดและคานิยมหลักเปนกรอบในการสรางระบบและการบูรณาการกลไกของระบบเขาดวยกัน 
อยางไรก็ตาม การจัดการผลการดําเนินการโดยรวมใหประสบความสําเร็จ ตองอาศัยการสังเคราะหท่ี
มองภาพรวมขององคการ มุงเนน วิสัยทัศนพันธกิจ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ใหมี
ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการรวมกัน  ท้ังนี้ มุมมองในเชิงระบบ ครอบคลุม
ถึงการท่ีผูนําระดับสูงมุงเนนทิศทางเชิงกลยุทธและมุงเนนผูรับบริการ ซึ่งหมายความวา ผูนําระดับสูง
ตรวจติดตาม ปรับปรุงแกไข และจัดการผลการดําเนินการ โดยอาศัยผลลัพธการดําเนินการ มุมมองใน
เชิงระบบ ยังรวมถึงการใชตัวชี้วัด และความรูขององคการเพื่อสรางกลยุทธที่สําคัญ นั่นคือ การเช่ือมโยง
กลยุทธเหลานี้เขากับกระบวนการท่ีสําคัญและการจัดสรรทรัพยากรใหมีความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการโดยรวม และทําใหผูรับบริการพึงพอใจ  

กลาวโดยสรุป แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ ตองการท่ีจะ
เห็นหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับการปฏิบัติราชการท่ีมุงเนนใหการนาองคการเปนไปอยางมี
วิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีความยืดหยุน คลองตัว สงเสริมใหขาราชการพัฒนาตนเอง มี
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ความคิดริเริ่มและเรียนรูอยางตอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริง และ ทํางานโดย
มุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ78 

 

2. ลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile) 

เปนการอธิบายถึงภาพรวมในปจจุบันของสวนราชการ สภาพแวดลอมการปฏิบัติภารกิจ  
ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม ส่ิงสําคัญท่ีมีผล
ตอการดําเนินการ และความทาทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตรที่สวนราชการ เผชิญอยู รวมถึงระบบการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ79 ซึ่งแบงไดเปนสองวน คือ ก. ลักษณะพ้ืนฐานของสวน
ราชการ ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร 

ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ 
พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมายของสวนราชการนั้น เปนส่ิงท่ีแสดงวาองคกรต้ังขึ้นมาเพื่อ

อะไรในแตละพันธกิจมีผลผลิต (Output) คืออะไร ใครคือผูรับบริการ ซึ่งผูรับบริการ หมายถึง ผูท่ีมารับ
บริการจากสวนราชการโดยตรง หรือผานชองทางการส่ือสารตางๆ ท้ังนี้ รวมถึงผูรับบริการท่ีเปนสวน
ราชการดวย  

วิสัยทัศนของสวนราชการ คือ ภาพท่ีแสดงใหเห็นทิศทางท่ีองคกรจะดําเนินไปในอนาคต 
วัฒนธรรมและคานิยมของสวนราชการ คือ พฤติกรรมรวมในการทํางานเหมือนกันท่ัวทั้งองคกร  

คานิยม คือ หลักการและพฤติกรรมช้ีนําท่ีคาดหวังใหคนในองคกรปฏิบัติเชน การทํางานเปน
ทีม การมีจิตบริการ ซึ่งเปนวิถีปฏิบัติของคนในองคกร ความคิดริเริ่มสรางสรรค  บุคลากร ไดแก 
ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราวลักษณะโดยรวมของ
บุคลากร จํานวนบุคลากร ชวงอายุ เพศ ระดับการศึกษา (ใหระบุการศึกษาตามจริง ไมใชตามวุฒิท่ีใช
บรรจุเขารับราชการ) ท้ังนี้ เพื่อใหเห็นความหลากหลายของคนในองคกรซึ่งจะมีผลตอความตองการ การ
รับรู การพัฒนา การฝกอบรม แตกตางกันในแตละกลุมขอกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงานขอกําหนด
พิเศษในการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดท่ีจําเปนในดานความปลอดภัย สุขภาพ และส่ิงแวดลอม ใน
การปฏิบัติงานในบางตําแหนงท่ีสวนราชการไดกําหนดไว เชน สวนราชการท่ีมีการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมี
สารเคมีหรือรังสี จําเปนตองไดรับการปองกัน และตรวจสอบระดับสารเคมีหรือรังสีในรางกายไมใหเกิน
ปริมาณท่ีเปนอันตราย การมีความพรอมดานเทคโนโลยี อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
บรรลุเปาประสงคขององคกร : ระบบ internet ความเร็วสูง/ intranet / VDO-conference/            

                                                             
78 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2554, สําหรับสวนราชการระดับกรม (กรุงเทพฯ : บริษัท 
วิชั่นพริ้นทแอนดมีเดีย จํากัด, 2553), 3-9. 

79 เรื่องเดียวกัน, 5 - 6 
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e - Office/e-mail / เสียงตามสายอุปกรณ : P.C. / Notebook / โสตทัศนูปกรณ / รถMobile ส่ิง
อํานวยความสะดวก : ศูนยฝกอบรม / ศูนยสาธิต / หนวยบริการชุมชน กฎหมาย กฎหมาย กฎระเบียบ  

ขอบังคับท่ีสําคัญ หมายถึง กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีออกโดยหนวยงานอ่ืนท่ีไมเปน
การบังคับกับสวนราชการท่ัวไป หรือออกโดยสวนราชการของทาน ซึ่งเปนขอผูกพันท่ีสําคัญท่ีสวน
ราชการของทานตองปฏิบัติตาม เชน กรมทางหลวง ตองดําเนินการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
กอนดําเนินโครงการ โรงงานผลิตยาขององคการเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุขตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice – GMP) เปนตน 

ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร 
   โครงสรางองคกรและวิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดี  (Organizational 

Governance) หมายถึง การจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบการดําเนินการของสวน
ราชการ ในการตอบคําถาม ใหอธิบายโครงสราง และระบบวิธีการควบคุมเพื่อสรางหลักประกันในดาน
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสวนราชการความรับผิดชอบในดานการเงิน และการปองกันและ
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และในดานการปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวน
ไดสวนเสียโครงสรางองคกร ทําใหรูขอบเขตการทํางานของแตละสวนท่ีชัดเจนโครงสรางองคกรท่ี
เหมาะสมจะตอบสนองตอการบรรลุวิสัยทัศน โครงสรางท่ีแสดงการกํากับดูแล (ตรวจสอบการทํางาน/

นโยบาย)ภายนอก เชน สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการภาคประชาชน 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการภายใน เชน หนวยงานตรวจสอบภายใน ศูนย
ราชการใสสะอาด 

 

3. ความทาทายตอองคกร  
ความทาทายตอองคกร หมายถึงสภาพการแขงขัน ความทาทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตร 

และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ80 ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนคือ ก.สภาพการ
แขงขัน ข.ความทาทายเชิงกลยุทธ และ ค.ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ก. สภาพการแขงขัน  
สภาพการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการ ปจจัยสําคัญท่ีทําใหสวน

ราชการประสบความสําเร็จ เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันคือ ปจจัยแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปซึ่งมีผลตอ
สภาพการแขงขันของสวนราชการ ท้ังดานขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน แหลงขอมูล การ
ไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน คูเทียบ (Benchmark) วัตถุประสงคเพื่อใหองคกรดู
ตัวเองเทียบกับคนอ่ืน Benchmarking  คือ กระบวนการแลกเปล่ียนความรู แลกเปล่ียนประสบการณ 
                                                             

80 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคกร 
เวอรชั่น 1.0 (กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทรพริ้นทต้ิงพับลิชช่ิงจํากัด, 2551), 8-10. 



71 
 
และแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) กับองคกรอื่นภายใตกฎกติกาสากล โดยมีแนวคิด
วา องคกรใดองคกรหนึ่งนั้นไมไดเกงไปทุกเรื่องมีองคกรท่ีเกงกวาในบางเ ร่ือง ดังนั้นการศึกษาจาก
ประสบการณตรงขององคกรอื่น แลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลดการ
ดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทําใหทราบถึงศักยภาพหรือขีดความสามารถท่ีแทจริงขององคกรของ
ตนเอง ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน81 

            ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร   
ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการ เปนความทาทายตามพันธกิจดานปฏิบัติการ  

ดานทรัพยากรบุคคล ความทาทาย คือ ส่ิงท่ีองคกรตองเอาชนะเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศนดานพันธกิจ 
พิจารณาในแตละพันธกิจท่ีมีผลตอการบรรลุวิ สัยทัศน ดานปฏิบัติการ เชน การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การนํา IT เขามาใชในการปฏิบัติงาน ประสานการทํางานระหวางหนวยงาน ดานทรัพยากร
บุคคล เชน การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถหลากหลาย การพัฒนา
บุคลากรท่ีอายุมากใหใชคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินและปรับปรุงกระบวนการทํางานหลักอยาง

เปนระบบ เชน การดําเนินการ เรื่อง Blueprint for Change ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2000 

เครื่องมืออื่น ๆ ท่ีใชสําหรับการปรับปรุงกระบวนการ แนวทางในการประเมินกระบวนการทํางานหลัก 
เชน การวัดจากจุดคุมทุน การสํารวจความพึงพอใจของประชาชน การลดคาใชจาย   การใสใจกับการ
ปรับปรุงศักยภาพการดําเนินการชวยใหสวนราชการและผูตรวจประเมินกําหนดบริบทของแนวทางท่ีจะ
ใชในการปรับปรุงผลการดําเนินการ ตระหนักถึงการปรับปรุงการดําเนินการ นอกเหนือจากการทํางาน
ประจําวันเปนระบบท่ีสามารถตรวจสอบไดท่ัวทั้งองคกร โดยผานระบบ PDCA, TQM, PMQA, ISO, 5ส, 

QCC การแลกเปล่ียนความรูเพื่อการนําความรูท่ีมีอยูในองคกรมาใชประโยชน ท้ังการรวบรวม ถายทอด 
และแบงปน KM การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน การสอนงาน การใชระบบ IT ในการจัดเก็บองค
ความรู 

แนวทางในการบริหารจัดการท่ีจะนําไปสูองคการแหงความเปนเลิศ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการ
บริหารจัดการท่ีดีมีความสอดคลองและบูรณาการกันอยางเปนอยางระบบ ดังนั้นจึงนําเกณฑการพัฒนา

                                                             
81รณินทร  กิจกลา ,  พัฒนาสิ่ งแวดลอมและคุณภาพชีวิตชุมชนไทย ,  สถาบันอาจารย

มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ , เขาถึงเมื่อ 12

พฤษภาคม 2554, เขาถึงไดจาก http://www.crma38.com/index.php?lay=show&ac=article&Id 

=538678047&Ntype=28 
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คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Award (PMQA) มา
ประยุกตดังนี้ คือ 1. ลักษณะสําคัญขององคกร 2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ      

1. ลักษณะสําคัญขององคกร เปนการอธิบายถึงภาพรวมในปจจุบันของสวนราชการ
สภาพแวดลอมการปฏิบัติภารกิจความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผู รับบริการ สวนราชการอื่นและ
ประชาชนโดยรวม ส่ิงสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนินการ  และความทาทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตรท่ีสวน
ราชการ เผชิญอยู รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ   

2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวยคําถามตาง ๆ ในแตละหมวด ซึ่งเปน
แนวทางในการบริหารจัดการท่ีจะนําสวนราชการไปสูองคกรแหงความเปนเลิศได  และเกณฑในแตละ
หมวดจะมีความเช่ือมโยงกันระหวางหมวดตาง ๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการท่ีดี ตองมีความ
สอดคลองและบูรณาการกันอยางเปนระบบ  ประกอบดวย 7 หมวด คือหมวด 1 การนําองคกร หมวด 2  
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหมวด 4  
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ท้ังนี้เกณฑท้ัง 7 หมวดสามารถอธิบายไดเปน 2 สวน คือ 
สวนท่ีเปนกระบวนการ และสวนท่ีเปนผลลัพธ สวนท่ีเปนกระบวนการ (หมวด 1–6) เปนเกณฑเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของสวนราชการ สามารถจัดไดเปน 3 กลุม ไดแก  

1. กลุมการนําองคกร ประกอบดวย หมวด 1 การนําองคกร หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตรหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

2. กลุมพื้นฐานของระบบ ประกอบดวย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู   
3. กลุมปฏิบัติการ ประกอบดวย หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัด การ

กระบวนการ สวนท่ีเปนผลลัพธ (หมวด7) เปนเกณฑเพื่อใชประเมินประสิทธิผลของ สวนราชการใน 4 
มิติท่ีมีความสอดคลองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติดานการพัฒนาองคกร 82 

 

                                                             
82 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคกร 

เวอรชั่น 1.0 (กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทรพริ้นทต้ิงพับลิชช่ิง จํากัด, 2551), 3-4. 
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แผนภูมิท่ี 5 ความเช่ือมโยงระหวางลักษณะสําคัญขององคกร สภาพแวดลอมความสัมพันธ 
              และความทาทาย   

สรุป 

 แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสมัยใหม คือ ตองการท่ีจะเห็น
หนวยงานใหความสําคัญกับการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีมุงเนนใหการนําองคการเปนไปอยางมีวิสัยทัศน มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการใหมีความยืดหยุนคลองตัวสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มและเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริง และทํางานโดยมุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ83 

หลักการบริหารจัดการสมัยใหมนั้นมุงเนนเรื่องการควบคุม สวนหลักการบริหารจัดการแหง
อนาคต มุงเนนในเรื่องการเพิ่มพูนความสามารถในการปรับตัว แตก็อาศัยหลักการบริหารจัดการสมัย 
ใหมดวยเชนกัน สําหรับผูบริหารตองมีเครื่องมือท่ีนํามาใชในการจัดการในโลกแหงอนาคต ท่ีตองคํานึงถึง 
3 เครื่องมือการจัดการสมัยใหมรับความเส่ียงจากวิกฤตธรรมดาไปถึงมหันตภัย และ 2 เครื่องมือไฮเทคท่ี
ชวยผูบริหารยุคดิจิตอลใหทํางานงายขึ้น นอกจากนี้ ยังตองอาศัยเทคนิควิธีการสําหรับจัดการอนาคต 

การจัดทําแผนพัฒนา หรือแผนกลยุทธ อาจใชวิธี  PDCA, Balanced Scorecard, Risk management, 
Change management, Best Practice, Knowledge  Management หรือวิธีการอื่น ๆ ตามบริบท
ของแตละองคกร 

                                                             
83 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคกร 

เวอรชั่น 1.0 (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นทต้ิงพับลิชช่ิง จํากัด, 2551), 4-9. 
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แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับอนาคต 

โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 

พุทธศักราช 2545 สนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจบริหารการศึกษาไปยังระดับทองถิ่นและสถาน 
ศึกษา จึงมีความจําเปนตองมีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อใหเกิดความม่ันใจวา ผูเรียนไมวาจะอยูใน
ทองถิ่นใดก็ตามจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกัน ท้ังนี้จะมีท้ังการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและการประเมินภายนอก เปาหมายของการประเมินคุณภาพนั้น ไมใชเพื่อการลงโทษ แต
เปนเครื่องสะทอนใหสถานศึกษาไดนําไปพิจารณาจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางเต็มท่ี  

ฉะนั้นการประกันคุณภาพจึงเปนการประกันคุณภาพเพ่ือผูเรียน 

ความหมายของการประกันคุณภาพ 

   การประกันคุณภาพ เปนวิธีบริหารจัดการเพื่อเปนหลักประกันหรือสรางความมั่นใจวากระบวนการ
หรือการดําเนินงานจะทําใหไดผลลัพธที่มีคุณภาพตรงตามท่ีกําหนด84แนวทางท่ีจะใหไดผลตามท่ีปรารถนาทุก
ครั้ง หรือไดผลเทากันทุกคร้ังนั้นขึ้นอยูกับเมื่อครั้ง ท่ีดําเนินการจนไดผลดีนั้นทําอยางไร หากดําเนินการเหมือน
อยางท่ีเคยทุกคร้ัง โดยไมมีปจจัยแวดลอมใด ๆ มาแทรกซอนผลท่ีเกิดตามมาก็จะเปนเชนนั้นทุกครั้ง การเนนให
ดําเนินการเหมือนครั้งท่ีไดผลดีจึงถือเปนการประกันคุณภาพ หากวิธีการแปลผลลัพธนั้นไดมาตรฐานตามท่ี
กําหนด และสามารถสรางความพึงพอใจใหผูใชไดถือวาผลลัพธนั้นมี “คุณภาพ”  

คําวา “การประกัน” มีความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน 2542 วา “เปนการ
รับรองในการรับผิดชอบในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง” เชน การประกันวินาศภัยหรือการประกันชีวิต ในระบบ
ทางธุรกิจจะมีบริษัทรางคําสัญญาเปนขอความท่ีตกลงกันท้ัง 2 ฝาย หากทรัพยสินเสียหาย หรือบุคคล
เจ็บปวยหรือเสียชีวิต ก็จะมีการรับผิดชอบชดใชในรูปแบบตาง ๆ ตามสัญญา เชน การซอม สราง หรือ
จายคาสินไหมทดแทน เปนตน การประกันคุณภาพท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้ เปนการประกันคุณภาพทาง 
ดานการศึกษา ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาไดใหความหมายและเสนอมุมมองหลายแนวคิด เรียงตามลําดับปท่ี
เผยแพรเอกสารดังนี้ การประกันคุณภาพ หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งไดรับการวางแผน 

 Philip Crosby คุณภาพ เปนคําท่ีมีพื้นฐานมาจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในชวงแรกๆ
นักวิชาการไดใหความหมายของคุณภาพวา เปนความตรงตามขอกําหนด85  

 

                                                             
84 ชูชาติ วิรเศรณ,ี ISO 9000 สําหรับนักบริหารมืออาชีพ, สํานักพิมพซีเอ็ด, เขาถึงเมื่อ 15 

เมษายน 2555, เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ 

  85 Philip Crosby, Quality is still free: Making Quality Certain in Uncertain 

Times,McGraw-Hill (1996), 64.     
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 Burill and Ledolter โดยกลาววา คุณภาพหมายถึง การบรรลุตามขอกําหนดของสินคาหรือการ
บริการ  ซึ่งตองเกิดจากการตัดสินวา สินคาหรือบริการนั้นผานหรือไมผานตามขอกําหนด แตก็ยังให
ความสําคัญกับความตองการและความพึงพอใจของลูกคาดวยเชนกัน86  
    Joseph Juran and  Frank Gryna   ใหความหมายเพิ่มเติมในระยะหลังวา คุณภาพตองพิจารณา
ความพึงพอใจของลูกคา ความตองการและความพึงพอใจของลูกคา จึงเปนความหมายเฉพาะท่ีมีนักวิชาการ
หลายคนระบุไว 87 

Goetsch and Davis ใหความหมายวา คุณภาพเปนภาวะท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง ซึ่งมีความ
เกี่ยวของกับการผลิต การบริการ บุคคล กระบวนการ และส่ิงแวดลอม ส่ิงเหลานี้จะตองเปนไปตามความ
คาดหวังหรือเกินความคาดหวัง88   
 จะเห็นไดวา ความหมายของคุณภาพ มีการกลาวถึงไวใน 2 มิติ คือ มิติของสินคาหรือ
ผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานเปนไปตามขอกําหนด และมิติของความตองการและความพึงพอใจของลูกคา ดังเชน
ท่ี Sallis กลาววา คุณภาพมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ ความหมายเชิงสมบูรณ (absolute meaning) ซึ่ง
มีลักษณะคลายกับความดี ความงาม และความจริง เปนการแสดงถึงความมีมาตรฐานสูงสุด สวนความหมาย
ในเชิงสัมพันธ (relative meaning) เปนการเปรียบเทียบสินคาท่ีผลิตขึ้นใหไดมาตรฐานท่ีกําหนดและตรง
ตามความคาดหวังและความตองการของลูกคา89 สําหรับ Nicholls ไดใหความหมายเกี่ยวกับคุณภาพวา เปน
ลักษณะของสินคาและบริการ วิธีการผลิต และความตองการของลูกคา โดยกลาวเนนถึงพัฒนาการคุณภาพ 
4 ขั้น ไดแก 1.การผลิตสินคาไดตามมาตรฐาน 2. ความเหมาะสมกับจุดมุงหมาย 3. ส่ิงท่ีลูกคาตองการ        
4. การไดในส่ิงท่ีมีคาสูงสุดแกลูกคา ดังนั้น ส่ิงท่ี Nicholls กลาวถึงและแตกตางออกไปคือ การให
ความสําคัญกับกระบวนการในการผลิต ซึ่ง Goetsch and Davis ไดกลาวถึงเชนกัน90 

 จากความหมายของ “คุณภาพ” ท่ีกลาวขางตนซึ่งนักวิชาการหลายทานไดกลาวไว มีประเด็นท่ี
คลายคลึงกันและแตกตางกันอยูบาง เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว พบวาความหมายของคุณภาพมีลักษณะท่ี
เนนการพิจารณาถึงผลผลิตและการบริการ วิธีการหรือกระบวนการผลิต และความตองการของลูกคาหรือ
                                                             
 86 Burill and Ledolter, J. Achieving quality through continual improvement. 

(New York: John Wiley and Sons,1999), 131-132. 

 87 Joseph Juran and  Frank Gryna   , F.M. Quality planning and analysis, 3rd ed.  

 (Singapore : Mc Graw-Hill Book, 1993), 7. 
 88 Goetsch and Davis, S. Introduction to total quality : Quality productivity  

competitiveness (New York : Mcmillan, 1994), 4. 
 89 Sallis E., Total quality management in education (London : Kogan, 1993), 22-24. 
 90 Nicholl  J.,  Customer value in four steps, TQM  Magazine (5 December 1993),  
49-53 
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ผูรับบริการ ดังนั้นโดยสรุปแลว คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะของสินคาและบริการท่ีตองตรงตามขอกําหนด 
เหมาะสมและคุมคากับการใช และตองเปนส่ิงท่ีสรางความพึงพอใจและตรงกับความตองการของลูกคา  โดยมี
กระบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐานและสามารถผลิตสินคาไดตรงตามความตองการ 
ความหมายของคุณภาพการศึกษา 
  จากความหมายของคุณภาพตามท่ีไดกลาวมาแลว  เปนการใหความสําคัญตอคุณลักษณะของ
สินคาและบริการท่ีตองตรงตามขอกําหนด และสอดคลองกับความพึงพอใจและความตองการของลูกคา
หรือผูรับบริการ แตคุณภาพตามความหมายทางการศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนามนุษย ซึ่ง 
Gray แสดงทัศนะวา “มนุษยคือความหลากหลาย และเขามาสูระบบการศึกษาพรอมกับความแตกตาง
ในประสบการณ อารมณและทัศนะ ดังนั้นการพิจารณาวานักเรียนเปนเสมือนสินคา อาจทําใหเกิด
การละเลยตอความสลับซับซอนของกระบวนการเรียนรูและความเปนปจเจกชนของบุคคลไป”91  
  Yin Cheong Cheng Wai Ming Tam ไดใหความหมายของคุณภาพการศึกษาโดยใชกรอบ
ความคิดของวิธีการเชิงระบบ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองคการ (TQM) วา คุณภาพ
การศึกษาเปนคุณลักษณะของกลุมองคประกอบของปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิตของระบบ
การศึกษา โดยดําเนินการใหบรรลุตามความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก แต
คุณภาพการศึกษาถือเปนแนวคิดท่ีมีหลายมิติ และไมสามารถท่ีจะประเมินโดยใชตัวช้ีวัดเพียงตัวเดียว  
ท้ังนี้เพราะความคาดหวังของผูเกี่ยวของซึ่งมีหลากหลาย จะมีความแตกตางกัน  ดังนั้นจึงเปนเรื่องยาก
สําหรับสถาบันการศึกษาท่ีจะทําใหบรรลุความคาดหวังของทุกฝายในเวลาเดียวกัน  Cheng and Tam ได
นําเสนอรูปแบบของคุณภาพการศึกษา7 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบท่ีคํานึงถึงเปาหมายและขอกําหนด      
2) รูปแบบท่ีคํานึงถึงทรัพยากร ปจจัยนําเขา 3) รูปแบบท่ีคํานึงถึงกระบวนการ 4) รูปแบบท่ีคํานึงถึง
ความพึงพอใจ 5) รูปแบบท่ีคํานึงถึงความถูกตองตามกฎหมาย 6) รูปแบบท่ีคํานึงถึงความปราศจาก
ปญหา และ 7) รูปแบบท่ีคํานึงถึงการเรียนรูขององคการ อยางไรก็ตาม รูปแบบท้ัง 7 นี้จะสะทอนถึง
จุดเนนท่ีแตกตางกันของสถาบันในการสรางคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อใหเกิดคุณภาพท่ัวท้ังองคการ
และเปนการพัฒนาการศึกษาในระยะยาว จําเปนท่ีจะตองใชรูปแบบท้ัง 7 รูปแบบ ซึ่งอาจนํามาบูรณา
การเขาดวยกัน โดยเนนใหเกิดรูปแบบท่ีคํานึงถึงการเรียนรูขององคการ รูปแบบท่ีคํานึงถึงความพึงพอใจ 
และรูปแบบท่ีคํานึงถึงกระบวนการ92   

   จากความหมายของคุณภาพการศึกษาดังกลาว อาจสรุปไดวา คุณภาพการศึกษามีจุดเนนท่ีให
ความสําคัญกับคุณภาพในเชิงวิชาการ ซึ่งเปนคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับหลักการและวัตถุประสงคของการ
จัดการศึกษา รวมถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนประเด็นสําคัญ อยางไรก็ตาม คุณภาพตามความ
                                                             
 

91 Sallis E., Total quality management in education (London : Kogan, 1993), 28. 
 92 Yin Cheong Cheng Wai Ming Tam, W.M. Multi – models of quality in education. 

Quality Assurance in Education. (1997) 22 – 31.        
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ตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ ตลอดจนคุณภาพของการบริหารจัดการหรือกระบวนการ
ในการจัดการศึกษาก็ยังเปนส่ิงสําคัญท่ีโรงเรียนตองคํานึงถึงเชนกัน ดังนั้น การสรางความเขาใจรวมกัน
ระหวางนักการศึกษาและผูรับบริการตอคุณภาพการศึกษาจึงเปนส่ิงสําคัญ  

 

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดจากการรวมแนวคิด 2 อยางเขาดวยกัน คือ  แนวคิดเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ซึ่งกลาวไดวาคุณภาพการศึกษานั้น เปนการให
ความสําคัญกับคุณภาพในเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวของกับหลักการของการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
และคุณภาพตามความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีกระบวนการทํางานท่ีมีการวางแผน
และการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เพื่อจะเปนหลักประกันใหเกิดความเช่ือมั่นวาผลการปฏิบัติงานบรรลุถึง
มาตรฐานการศึกษา และตรงตามความตองการของผูรับบริการได  อยางไรก็ตาม ไดมีนักวิชาการที่ให
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไวดังนี้ คําวาการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยคําท่ี
แยกความหมายได 3 คํา คือ คุณภาพ การประกันคุณภาพ  และการศึกษา ซึ่งแตละคํามีความหมายดังนี้  

1. คุณภาพ (Quality)  คําวาคุณภาพโดยท่ัวไปมักมีความหมายกวางและมีนิยามแตกตางกัน
ไป สวนใหญเปนการรวมแนวคิดตางๆท้ังขอบเขตผลลัพธและความสัมพันธท้ังหมด โดยจะตองใชหลาย
แนวทางและหลายสวนท่ีจะใหความหมายตอบสนองตามตองการโดยใชความรูทางปรัชญาเศรษฐศาสตร 
พฤติกรรมผูบริโภค คานิยมของการใชผลผลิตตางๆ ความหมายสวนใหญจะมุงไปในลักษณะรวมๆ ใน
การดําเนินการดานคุณภาพของการจัดองคการภายในและผลกระทบจากการ เปล่ียนแปลงของตลาด 
ธรรมชาติของสินคาและการบริการใหเปนไปตามลักษณะท่ีกําหนดหรือเปนไปตามท่ีลูกคาตองการ ซึ่ง
ผูผลิตตองการทราบวาจะตองทําอยางไรให ไดมาตรฐานในการดําเนินงานตางๆในองคการเปนไปตามส่ิง
ท่ีลูกคาตองการและสามารถแขงขันทางการตลาดได  ความหมายของคุณภาพจึงหมายถึงองคประกอบ
ของกระบวนการ ในการปรับปรุงผลผลิต93 โดยเนนการผลิตสินคาใหไดตามขอ กําหนด (Specification)  
ของสินคาท่ีผูผลิตกําหนดขึ้นโดยรวมถึงส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวย94  
 พจนานุกรม Webster’s Dictionary (The new lexicon Webster’s Dictionary of the 

English language)  ใหความหมายของคุณภาพวาเปนการทําใหส่ิงนั้นมีความเหมาะสมหรือชวยใหโดย
วิธีตางๆ โดยการจัดสภาพแวดลอมและสวนประกอบตางๆ ใหมีลักษณะพิเศษตามวัตถุประสงค คุณภาพ
                                                             
 93 Arcaro S. Jeromes, Quality in Education: An Handbook, Delray Beach, Fla: st. 

(Lucic Press. Implementation,1995), 55.  

 94 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ระบบประกันคุณภาพ, คณะวิทยาศาสตรวิทยาเขตปตตานี, 
2548. เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2554, เขาถึงไดจาก http://Scitech2.pn.psu.ac.th/foodsci 

/foodsci/712-203/Fprv14/QC.html. 
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นี้จะหมายรวมท้ังหมดถึงส่ิงตางๆ ท่ีชวยใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือส่ิงท่ีตองบริการ95 ซึ่งความหมาย
ตางๆ ในศตวรรษท่ี18 จะใหความหมายไปในทิศทางถึงการปฏิบัติตางๆ ท่ีมีลักษณะเจาะจงตามท่ีระบุ
สวนในศตวรรษ ท่ี 19 จะหมายถึงการทําตามลักษณะเบื้องตนโดยการควบคุมและใชเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการการฝกอบรมบุคคลากรใหไดมาตรฐานการใชหลักการทางวิศวกรรมและอื่นๆ96 ซึ่งจะ
พบวาคุณภาพเปนส่ิงจําเปนในการดําเนินการตางๆขององคการดังแผนภูมิของ Card  

 

 

 

 

 

  
  

 

แผนภูมิท่ี 6 คุณภาพโดยเนนลูกคาเปนสําคัญของ Card 

ท่ีมา  : Kadolph J. Sara (1998:17; Citing Card. 1992 pp.101 - 102) 

 

            2. การประกันคุณภาพ (Assurance) ความคิดเรื่องการประกันคุณภาพเกิดขึ้นครั้งแรกใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกท่ีมีการเริ่มใชสถิติในการควบคุมคุณภาพต้ังแตป 
ค.ศ.1940 เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตอาวุธสงครามท่ีเรียกวา การควบคุมกระบวนการโดยอาศัย
สถิติ (Statistical Process Control; SPC)หลังจากสงครามเลิกแลวไดมีการนําเอาวิชาสถิติไปใชควบคุม
คุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอยางกวางขวางและกระจายไปในยุโรปโดยเฉพาะเมื่อป ค.ศ.1946 เดม
มิ่ง (Deming) ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญจากสหรัฐอเมริกาไดไปชวยสอนวิชาการควบคุมคุณภาพใหแกประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งคร้ังแรกไดเนนหนักไปในเรื่องสถิติ ตอมาชาวญี่ปุนไดนําความรูนี้ไปปรับปรุงจนประสบผลสําเร็จ
ในการใชระบบควบคุมคุณภาพ เชน ระบบควบคุมคุณภาพเชิงรวม (Total Quality Control) เปนตน97 
                                                             

95 Kadolph Sara J., Quality Assurance for textiles and apparel (New York: 

Fairchild, 1988), 4. 
 96 Hart  Christopher W. L., and Bogan., Christopher E. The Baldridge (New York : 

McGraw-Hill Incorporated,1992), 4 – 5. 
 97 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ระบบประกันคุณภาพ, คณะวิทยาศาสตรวิทยาเขตปตตานี, 
2548, เขาถึง เมื่อ 10 กุมภาพันธ 2554, เขาถึงไดจาก http://Scitech2.pn.psu.ac.th/foodsci 

/foodsci/712-203/Fprv14/QC.html.. 

ความตองการของลูกคา 

คานิยม 

การสูญเสีย 

ความตองการการดําเนินการทางธุรกิจ 

การตอบสนองความตองการ ผลประโยชน 

ราคา คุณภาพ 
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สําหรับสาระในการประกันคุณภาพในกระบวนการผลิตหรือการใหบริการนั้นส่ิงท่ีองคการหรือบริษัทให
ความสนใจคือเรื่องราคา หรือตนทุน(Cost) ลักษณะดานคุณภาพ (Quality Characteristic) และเวลา
สงมอบหรือกําหนดการ (Schedule) นําสงสินคาหรือบริการเร่ืองของราคาและการนําสงสินคาขึ้นอยูกับ
การตลาดและองคประกอบอื่น ๆ ขององคการในขณะท่ีเรื่องคุณภาพเกี่ยวของกับผลผลิตโดยตรงและ
เปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจขององคการมั่นคง ผูบริหารองคการจึงตองการใหผลผลิตมีคุณภาพมี
การรักษาคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ (Achieve, Sustain, and Improve Quality) ของผลผลิตและ
บริการ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ จึงประกอบไปดวยระบบยอยๆ ภายในหลายระบบ เชนการ
วางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ องคประกอบของ
ระบบประกันคุณภาพนี้  
   Ellis ใหความหมายวา การประกันคุณภาพหมายถึงกระบวนการท่ีผูผลิตไดใหการรับประกันกับ
ลูกคาหรือผูมารับบริการวา ผลผลิตหรือการบริการท่ีเกี่ยวของจะเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยาง
ถูกตอง98 

 Parsons และ Harrington and Mathers ไดกลาววา การประกันคุณภาพคือปฏิบัติการท้ัง 
หลายท่ีไดรับการวางแผนและจัดทําอยางเปนระบบ เพื่อจะสรางความม่ันใจวาผลผลิตและบริการสามารถ
ตอบสนองตอขอกําหนดดานคุณภาพที่ระบุไว99 

Harman เนนวาการประกันคุณภาพเปนกลไกและกระบวนการตางๆ ท่ีองคการจัดขึ้น เพื่อจะ
นําไปสูการรักษาและการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายมั่นใจในวิธีการควบคุมและ 

มาตรฐานของผลผลิต และยังเปนการประกันวาผลผลิตไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด100     
Vroman and Lunchsinger ไดกลาวไวเชนเดียว กันวา การประกันคุณภาพคือการใชวิธีการ

ตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาผลผลิตไดมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไว101   

                                                             
 98 Ellis R., Quality assurance for university teaching: Issues and approaches, In R. 

Ellis (ed),Quality assurance for university teaching (Great Britain : Open University 

Press, 1993), 3-15. 
99 Harrington H.J. and Mathers, D.D. ,  ISO9000 and beyond : From compliance 

to conformance improvement  (New York : McGraw-Hill,1997), 22. 

 100 Harman G. , Quality assurance for higher education : developing and 

managing quality assurance for higher education systems and institutions in Asia  

and the Pacific (Bangkok UNESCO,1996), 6. 

 101 Vroman H.W., and Luchsinger, V.P Managing organization quality (New York :  

IRWIN, 1994), 329. 
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นักวิชาการอีกกลุมหนึ่งไดใหความหมายของการประกันคุณภาพ โดยเนนถึง ระบบหรือ
กระบวนการท่ีจะทําใหเกิดความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานวามีประสิทธิภาพ  

Frazie rอธิบายวา การประกันคุณภาพเปนระบบของกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาภารกิจการควบคุมคุณภาพไดรับการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ102   

Cuttance นิยามการประกันคุณภาพไววา คือกลยุทธท่ีไดวางแผนไวอยางเปนระบบและ
ปฏิบัติงานตามท่ีไดออกแบบไว เพื่อรับประกันวากระบวนการไดรับการดูแลและปฏิบัติเพื่อไปสูเปาหมาย
ท่ีต้ังไว 103 

Hill กลาววา การประกันคุณภาพเปนความพยายามในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดคุณภาพ
โดยมีการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซึ่งตองอาศัยการตรวจสอบเปนเครื่องมือสําคัญ104  

Sallis กลาววา การประกันคุณภาพมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากการควบคุมคุณภาพ เพราะเปน
วิธีการท่ีดําเนินการกอนและระหวางกระบวนการผลิตเพื่อปองกันการผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในการผลิต 
โดยมีหนวยประกันคุณภาพที่ไดรับการฝกอบรมและเปนผูใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงาน รวมท้ังใหมีการ 
ตรวจสอบจากบุคคลภายนอกและการตรวจสอบภายในองคการโดยใชเกณฑมาตรฐานเปนเกณฑการ 
ตรวจสอบ105 

   Frazier กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการท่ีมีเปาหมายท่ีไมใชการตรวจ 
สอบคุณภาพหลังจากส้ินสุดกระบวนการแตเปนการให ความ สําคัญกับการปองกันขอผิดพลาด โดยใช
การวิเคราะหกระบวนการอยางเปนระบบ และมีการออกแบบกระบวนการเพื่อท่ีจะสามารถรวบรวม
ขอมูลท่ีจะใชในการประเมินและควบคุมปญหา เพื่อการตัดสินใจและสามารถใหขอมูลแกผูมีสวนเกี่ยว 
ของได โดยเนนใหครูและผูเกี่ยวของอื่น ๆ กํากับติดตามและปรับปรุงแกไขกระบวนการของตนเอง ซึ่ง
อาจไมจําเปนตองมีผูตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกสิปปนนท  เกตุทัตอธิบายในรายละเอียดวา การ
ประกันคุณภาพเปนเกณฑท่ีเกี่ยวกับผลท่ีจะเกิดขึ้น (Result – Oriented Criteria)คือมีการต้ังเกณฑวา
คุณภาพที่ตองการคืออะไร และพยายามทําใหไดตามนั้นซึ่งจะเปนการดูจากผลผลิต และยังเปนเกณฑท่ี

                                                             
 102 Frazier A., A roadmap for quality transformation in education (Boca Raton: 

 St. Lucie Press,1997), 227. 

 103Cuttance P. , The Contribution of quality assurance reviews to development in 

school systems, In D.H.Hargreaves and D. Hopkins (eds.), Development planning for 

school improvement  (London: Cassell, 1994), 49-68. 

 104 Hill R. , Quality assurance, continuous quality improvement and health care   

(Document In Quality Assurance Seminar, Saraburi, 12-15 October 1998), 2.  

 105
 Sallis E. , Total quality management in education (London : Kogan, 1993), 25. 
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เกี่ยวของกับกระบวนการ (Process–Oriented Criteria) คือ การเรียนการสอน การฝกงาน กิจกรรม
ตางๆ ซึ่งถือเปนการควบคุมคุณภาพที่กระทําโดยภาควิชาหรือโรงเรียน106   
 อํารุง  จันทวานิช และไพบูลย แจมพงษ กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปน
กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการเพื่อสรางความม่ันใจไดวาสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาได
ตามมาตรฐาน โดยนักเรียนหรือผูสําเร็จการศึกษาจะตองมีความรู ความสามารถและคุณลักษณะตางๆ  
ตามเปาหมายของการจัดการศึกษาและเปนท่ียอมรับของสังคม107  

 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึงระบบท่ีสรางความ
มั่นใจตอสังคม  ผูปกครองและลูกคาวาสถาบันการศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ผูจบ
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว108  
 จากท่ีกลาวมาผูว ิจัยสามารถสรุปไดวา มีความหมายเนนถึงกลไกหรือกระบวนการ หรือ
กิจกรรม ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานท่ีสถานศึกษาดําเนินการอยางเปนระบบไดมาตรฐาน เพื่อสรางความ
มั่นใจวา ระบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพจะสงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานตามท่ี
กําหนด หรือมีคุณลักษณะเปนไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษา  อันเปนการสรางการยอมรับและ
ความมั่นใจตอผูรับบริการและสังคม โดยการนําเสนอหลักฐานรองรอยในรูปแบบตาง ๆ เชน บันทึกสถิติ
ของคุณภาพผลผลิตในชวงท่ีผานมา การมีคูมือระบุรายละเอียดของกระบวนการผลิตและผลผลิต การ
แสดงหลักฐานวามีการตรวจสอบผลผลิตตามคูมือการผลิตหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเกณฑการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
          3. การศึกษา (Education) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแนวพระราชดําริ
เกี่ยวกับความหมายของการศึกษา เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2520 ไวดังนี้  
            การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 
คานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็
ยอมทําไดสะดวกราบร่ืน ไดผลท่ีแนนอนและรวดเร็ว 
 

                                                             
 106 สิปปนนท เกตุทัต,  แนวความคิดในการประกันคุณภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใน
ยุคโลกาภิวัตน (เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในพิธีเปดการสัมมนาเรื่องแนวคิดในการประกัน
คุณภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน ณ โรงเรียนเซนตจอหน 15 มิถุนายน 2538). 
 107 อํารุง จันทวานิช และไพบูลย แจมพงษ , “การศึกษา : แนวทางการพัฒนาคุณภาพ,”
วารสารวิชาการ 9 (กันยายน 2542), 2 –12. 

 108 สมศักด์ิ สินธุระเวชญ, “การประกันคุณภาพการศึกษา,”วารสารวิชาการ 1, 5 (พฤษภาคม 
2540),5 – 21. 
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            การศึกษามีความหมายใน 2 มิติ คือมิติแรกเปนการพัฒนาองคความรูในเรื่องตางๆ และมิติท่ี
สองเปนการพัฒนาบุคคลผูศึกษาเองใหมีความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม109 

 Aristotle กลาววา การศึกษา หมายถึง การอบรมคนใหเปนพลเมืองดี และดําเนินชีวิตดวยการทําดี 

 John Locke กลาววา การศึกษา คือ องคประกอบของพลศึกษา จริยศึกษา และพุทธิศึกษา 
 Jean Jacques Rousseau กลาววา การศึกษา คือ การนําความสามารถในตัวบุคคลมาใชให
เกิดประโยชนโดยการจัดการศึกษาตองสอดคลองกับ ธรรมชาติของบุคคล  

           John Dewey กลาววา การศึกษา คือชีวิต (Education is life) ไมใชเปนการเตรียมตัวเพื่อ
ชีวิตในภายหนา การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth) ท้ังในดานรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา  
 Talcott Parson กลาววา การศึกษาคือ เครื่องมือเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีบทบาทใน
วงการอาชีพตาง ๆ ของผูใหญ110 

John Friedich Herbart ใหความหมายของการศึกษาวา การศึกษาคือ การทําพลเมืองใหมี
ความประพฤติดี  และมีอุปนิสัยท่ีดีงาม  

Friedrich Froebelการศึกษา หมายถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กเพื่อใหเด็กพัฒนาตนเอง 
John Dewey ไดใหความหมายของการศึกษาไวหลายความหมาย คือ 1. การศึกษาคือชีวิต 

ไมใชเตรียมตัวเพ่ือชีวิต  2. การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 3. การศึกษาคือกระบวนการทางสังคม       

4. การศึกษาคือการสรางประสบการณแกชีวิต  

Carter V. Good ไดใหความหมายของการศึกษาไว 3 ความหมาย คือ 1. การศึกษาหมายถึง
กระบวนการตาง ๆ ท่ีบุคคลนํามาใชในการพัฒนาความรู ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติท่ีดีมี
คุณคา และมีคุณธรรมเปนท่ียอมรับนับถือของสังคม  2. การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมท่ีทําให
บุคคลไดรับความรูความสามารถจากสิ่งแวดลอมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  3. การศึกษาหมายถึงการถายทอด
ความรูตาง ๆ ท่ีรวบรวมไวอยางเปนระเบียบใหคนรุนใหมไดศึกษา111 

สาโรช บัวศรี ใหความหมายวา การศึกษา คือ การพัฒนาขันธ 5 โดยใชมรรค 8 เพื่อใหอกุศล
มูล คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง ลดนอยลง หรือเบาบางลงมากท่ีสุด ขันธ 5 ประกอบดวย  

รูป คือ รางกาย (Physical Structure) เวทนา คือ ความรูสึก (Feeling หรือ Sensation)สัญญา คือ 

ความทรงจํา (Memory หรือ Perception) สังขาร คือ เครื่องปรุงแตง (Aggregate) เชน ทัศนคติ ความ
สนใจ ความสามารถ และทักษะ เปนตนวิญญาณ คือ การเกิดความรู (Consciousness)  

                                                             
        109 ความหมายของการศึกษา, เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก www.pwa.co. 

th/webboard/cgi-bin/wbread.php?acc=3814.  
110 เรื่องเดียวกัน.  

 111 เรื่องเดียวกัน.  
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            วิจิตร ศรีสอาน กลาววา การศึกษาเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให
เปนไปในแนวทางท่ีพึงปรารถนา การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนี้เปนไปอยางจงใจ มีการกําหนดจุดมุง 
หมายและดําเนินการอยางเปนระบบ มีกระบวนการเหมาะสมและผานสถาบันทางสังคมท่ีไดรับ
มอบหมายใหทําหนาท่ีดานการศึกษา112 

            ปน มาลากุล การศึกษา เปนเครื่องหมายท่ีทําใหเกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคล 

สาโรช  บัวศรี การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคคลและสังคมท่ีทําใหคนไดมีการเรียนรู และ
พัฒนาขึ้นไปสูความเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม113 

สมศักด์ิ ดลประสิทธ์ิ ใหความหมายของการศึกษาในแนวกวาง หมายถึง กระบวนการทางสังคมท่ี
นําบุคคลเขาสูการดํารงชีวิตในสังคมหรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งวาเปนกระบวนการอบรมบมนิสัยใหมนุษย
สามารถประพฤติปฏิบัติตนและประกอบอาชีพการงานรวมกับมนุษยอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม เปาหมายของ
การศึกษาดังท่ีกลาวนี้มิใชเพียงเพื่อประโยชนของคนแตละคนเทานั้น แตตองมุงไปสูสังคมในภาพรวมคือ การ
นําไปสูสังคมท่ีเขมแข็ง มีเอกภาพอันเนื่องมาจากสมาชิกของสังคมมีคุณภาพและรวมสรางประโยชนใหกับ
สังคมท่ีตนอยูอาศัยอาจกลาวไดวา การศึกษาเปนกิจกรรมทางสังคมท่ีเปนรากฐานสําคัญของการ          
สรางพลังของชาติ ชาติใดมี “ทุนทางสังคม” แข็งแกรง มีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด มีปริมาณมากแค
ไหน ยอมขึ้นกับคุณภาพของระบบการศึกษา114  
 ปรัชญา  เวชสารัชช  สรุปความหมายของการศึกษาวา การศึกษาเปนกระบวนการใหและรับความรู
และประสบการณ การปรับเปล่ียนทัศนคติ การสรางจิตสํานึก การเพ่ิมพูนทักษะ การทําความเขาใจใหกระจาง 
การอบรมปลูกฝงคานิยม การถายทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของสังคม การพัฒนาความคิด โดยมีวัตถุ 
ประสงคท่ีจะใหบุคคลมีความเจริญงอกงามทางปญญา มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมสําหรับการประกอบ
อาชีพสามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม มีคานิยมท่ีดีและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข115 

  สรุป การศึกษา  เปนเครื่องมือ และมีกระบวนการอันสําคัญในการพัฒนาสงเสริมใหบุคคล
เจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย   อารมณ สังคม และสติปญญา สามารถใชความรู 
ความคิด ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม นําไปความประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ จนเปนสมาชิกของสังคมท่ีมีคุณธรรมสูง 
                                                             

112 ความหมายของการศึกษา, เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก www.pwa.co. 

th/webboard/cgi-bin/wbread.php?acc=3814.  
113 เรื่องเดียวกัน. 

        114 สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, คนคุณภาพ คือ คุณภาพการศึกษา (2544), เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ 
2555, เขาถึงไดจาก : http//www.school.net.th/library/create-web/10000/sociology/3k.  
 115 ปรัชญา เวชสารัชช, หลักการจัดการศึกษาในชุดฝกอบรมครู (2545), เขาถึงเม่ือ 1 มีนาคม 
2555, เขาถึงไดจาก : http://www.moe.go.th/wijai/principle%20edu.html.  
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หลักการที่นําไปสูการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 การดําเนินการในการประกันคุณภาพเปนกระบวนการดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการทบทวน
และติดตามกระบวนการผลิตอยางใกลชิด ดังนั้น หลักการสําคัญในการนําไปสูการประกันคุณภาพจึง
เกี่ยวของกับการปรับปรุงคุณภาพเปนหลัก โดยเฉพาะการเนนท่ีการปรับปรุงกระบวนการ (Process 

Improvement) เพ่ือจะนําไปสูความพึงพอใจของลูกคา หลักการสําคัญๆ ในการนําไปสูการประกัน
คุณภาพมีดังนี้ 
 1. แนวคิดการจัดการใหความบกพรองมีคาเปนศูนย Philip Crosby(Zero Defects Concept)  

 องคการหลายแหงไดเริ่มสรางโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพ โดยเนนความบกพรองเปนศูนย 
ต้ังแตชวงทศวรรษท่ี 1960 แตโดยสวนใหญไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร Philip Crosby ไดนํา
แนวคิดนี้กลับมาใชโดยเสนอแนะไวในหนังสือ Quality Is Free กลาววาความบกพรองเปนศูนยเปน
โปรแกรมท่ีเนนมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยเช่ือวาความผิดพลาดท้ังหลายเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 

ประการ คือ 1. ขาดความรู  2. ขาดความเอาใจใส  และเสนอวาจําเปนตองเริ่มพัฒนาสาเหตุในประการ
ท่ี 2 เปนสําคัญ โดยตองทําใหเกิดขอตกลงในผูปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน นั่นคือ ตองสราง
ทัศนคติท่ีมีตอการนําหลักการเกี่ยวกับความบกพรองเปนศูนยไปใชเพื่อใหเกิดมาตรฐานเสียกอน   
 2. แนวคิดโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพของ Philip Crosby (Crosby’s Quality 

Improvement Program)  
 Crosby ไดเสนอแนะขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพไว 14 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การใหคํามั่นสัญญาโดย
ฝายบริหาร 2. การสรางทีมงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 3. การสรางเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ 4. การ
กําหนดคาใชจายเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 5. สรางความตระหนักเรื่องคุณภาพใหเกิดขึ้นกับบุคคลทุกกลุม 6. 

การแกไขปญหาดานคุณภาพท่ีไดแยกแยะไวแลว 7. เตรียมการใหมีวันแหงการปลอดความบกพรอง (Zero 

defects day)  8. ใหการฝกอบรมหัวหนางาน 9. รักษาสภาพของการเปนวันปลอดความบกพรองตอไป 10.

การต้ังเปาหมายดานคุณภาพ 11. สรางกระบวนการแกไขความผิดพลาด  12. ใหการยอมรับและเห็นคุณคา
ของความสําเร็จ 13. กอต้ังคณะท่ีปรึกษาดานคุณภาพ  14. ทบทวนกระบวนการ116 

   3. แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพของ Joseph Juran (Juran’s Ten Steps to Quality 

Improvement) Juran เปนบุคคลแรกท่ีไดนําหลักการคุณภาพเขามาสูการบริหาร เรียกวา Quality 

Trilogy แนวคิดดังกลาวประกอบดวยกระบวนการพ้ืนฐาน 3 ประการ ซึ่งเช่ือมโยงใหเห็นความจําเปน
ของกิจกรรมคุณภาพ อันไดแก การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) Juran ไดเสนอขั้นตอนท่ี
สําคัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
            1. สรางความตระหนักใหเห็นความจําเปนและโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพ 

                                                             
 

116Philip Crosby, P.B. Quality is free ( New York: Mc Graw-Hill,1979), 127–139,172. 
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  2. ต้ังเปาหมายสําหรับการปรับปรุง 
  3. จัดองคการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยเริ่มจากการตั้งหนวยงานท่ีดูแลเรื่องคุณภาพ 
ดําเนินการแยกแยะปญหา คัดเลือกโครงการ และแตงต้ังคณะทํางาน 

  4.จัดใหมีการฝกอบรม 

  5. สรางโครงการท่ีจะนําไปสูการแกปญหา 
  6. รายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

  7. ใหการยกยองผูปฏิบัติงานรวมท้ังใหความสําคัญและใหการยอมรับวาการปรับปรุงคุณภาพ
เปนส่ิงจําเปน 

  8. เผยแพรผลการปฏิบัติงานใหไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

  9. บันทึกผลการปฏิบัติงาน 

 10. พัฒนาระบบการทํางานและกระบวนการทํางานปกติในหนวยงานเปนประจําในแตละป 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 117 

 4. แนวคิดเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพโดยใชวงจรของ W. Edwards Deming (PDCA)  
  วงจร PDCA  ริเริ่มพัฒนาโดย Walter Shewhart แตไดนํามาดําเนินการและเปนท่ีรูจักกัน
แพรหลายโดย W. Edwards Deming นักวิชาการดานการบริหารท่ีมีช่ือเสียงโดยเสนอเก่ียวกับหลักการ
สําคัญของแนวคิดนี้อยูบนพื้นฐานของการทํางานท่ีมีความคงเสนคงวา (Stable) และสามารถทํานายได 
(Predictable) เพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งจะตองแสดงใหเห็นวา โปรแกรมการ
ปรับปรุงคุณภาพตองเริ่มท่ีการวางแผน ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
ตรวจสอบแกไขและจะเคล่ือนเขาสูการวางแผนอีกครั้งอยางตอเนื่องทําใหงานท่ีกระทําอยูนั้นมีคุณภาพ
ตลอดไป  ภารกิจหลักของการปรับปรุงคุณภาพโดยการใชวงจร PDCA มีดังตอไปนี้  
 การวางแผน (Plan – P) หมายถึง ขั้นตอนการศึกษาปญหา กําหนดเปาหมาย การแกปญหา 
และการวางแผนแกปญหาในการปฏิบัติงาน การวางแผนจะชวยพัฒนาความคิดตาง ๆ เพื่อนําไปสู
รูปแบบท่ีเปนจริงข้ึนมา ทําใหเกิดรายละเอียดท่ีพรอมจะนําไปสูการปฏิบัติ 

 การปฏิบัติตามแผน (Do – D) หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินการแกปญหา หรือการนําวิธีการ
แกปญหาไปปฏิบัติซึ่งตองออกแบบวิธีการดําเนินการเพื่อแกปญหา 
 การตรวจสอบ (Check – C) หมายถึง การตรวจสอบประเมินวาการดําเนินการบรรลุผลตามความ
ตองการหรือไม การตรวจสอบประเมินอยางตอเนื่องจะสรางความมั่นใจวาคุณภาพของผลผลิตจะมีอยู
ตลอดเวลา 

                                                             
 117 Joseph Juran  J.M.  and Gryna F.M. , Quality planning and analysis, 2nd ed  (New York:  

McGraw - Hill, 1980),  . 
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 การกําหนดมาตรการแกไขปญหา (Act – A) หมายถึง ขั้นตอนการนําวิธีการแกปญหาท่ีไดจาก
การตรวจสอบแลววาไดผลมากําหนดเปนมาตรฐานการทํางานเพ่ือยึดถือเปนแนวปฏิบัติตอไปหากพบวา
เกิดขอบกพรองขึ้น ใหปฏิบัติการแกไขตามลักษณะของปญหาท่ีคนพบ 

 การกระทําดังกลาวจะตองปฏิบัติตอเนื่องกันไปอยางไมมีท่ีส้ินสุดเปนเสมือนกับวงจรท่ีมีการ
หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ท้ังนี้เพื่อใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง กลาวโดยสรุป วงจร PDCA ก็คือวิธีการท่ีเปน
ขั้นตอนในการทํางานใหสําเร็จอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเช่ือถือวางใจได โดยมีจุดหมายเพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวนั่นเอง118   

  5. หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability)  

 ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาและคุณภาพของนักเรียนท่ียังไมเปนท่ีพึงพอใจของสังคม ทําให
เกิดแนวคิดท่ีจะเรียกรองใหผูมีสวนสําคัญในการจัดการศึกษาแสดงบทบาทของความรับผิดชอบตอ
การดําเนินการของตนการท่ีนักเรียนออกจากโรงเรียนโดยไมมีเครื่องมือท่ีจะเรียนรู (tools of learning) 

ไมมีสํานึกแหงการแสวงหาความรูหรือมองไมเห็นถึงความสัมพันธระหวางการเรียนรูกับงานท่ีจะตองทํา 
เปนปญหาท่ีหนวยงานทางการศึกษาและโรงเรียนตองแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
 Lessinger ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดจึงถือเปนหลักประกันวานักเรียนทุกคนจะไดรับ
ทักษะทางการศึกษาท่ีจําเปนเพื่อเปนประโยชนสําหรับชีวิตและการเรียนรูที่สมบูรณ 119     
 Milliken กลาววา ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดนี้ เปนการตรวจสอบอยางเขมงวดโดยนัก
การศึกษาหรือครูผูสอน เพ่ือจะแสวงหาวิธีการใหโรงเรียนไดใชงบประมาณหรือวิธีการตางๆ ในการ
ทดสอบท่ีจะยืนยันไดวาครูสอนนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการเนนใหมีการปรับปรุงทั้งใน
ดานการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนรวมท้ัง 
เนนใหมีการรายงานความกาวหนาของนักเรียน เพื่อจะเปนส่ือสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน120 

 Porter ในการดําเนินการเพื่อแสดงความรับผิดชอบนั้นส่ิงท่ีสําคัญประการแรกคือ  การ
วางแผน เพราะการวางแผนจะชวยใหผูปฏิบัติรูเปาหมายการดําเนินการตางๆ และสามารถจะวัดความ  
สําเร็จของการดําเนินการตามเปาหมาย อยางไรก็ตาม แผนจะตองแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงท่ี 

 

                                                             
 118 W. Edwards Deming,   Out of the crisis (Cambridge: Massaschnsetts Institute of 

Technology, 1986), 88-89 . 
119 Lessinger L. M. , Accountability for results : A basic challenge for American’ 

schools. In L.N. Lessinger  and  R.W.Tyler (eds.), Accountability in Education 

(Worthington: Charles A. Publishing, 1971),7-14. 
120 MillikenW.G. , Making the School System Accountable. In L.N. Lessinger and R.W.  

Tyler (eds.), Accountability in Education (Worthington: Charles A.Publishing,1971),18-21. 
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ชัดเจน ระหวางเปาหมายกับผลท่ีคาดวาจะไดรับ121  
 Lessinger กลาววาจะเปนวิธีการสรางใหเกิดความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ซึ่งจะพิจารณา
ท้ังในสวนของกระบวนการและผลท่ีไดรับในการจัดการศึกษา ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดดังกลาว 
แสดงถึงการใหความสําคัญกับสถานศึกษา ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติการเรียนการสอน   และสงผลตอนักเรียน
โดยตรง ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดเปนส่ิงจําเปนในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ
สถานศึกษามีความเปนอิสระในการตัดสินใจดําเนินงาน สถานศึกษาจึงตองมีความรับผิดชอบท่ีจะแสดง
ใหเห็นวาไดใชอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานไปอยางถูกตองเหมาะสม อยางไรก็ตาม หนวยงานระดับเขต
การศึกษา หรือระดับประเทศ ก็มีบทบาทจะเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบ โดยอาจจะเปนผูกําหนด
มาตรฐานและเปาหมายการจัดการศึกษา และแสวงหาวิธีการในการพัฒนาและปรับปรุงการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา Lessinger ไดเสนอแนวคิดไววา ความสัมพันธของการจัดการศึกษาไมควรใช
การวัดประเมินวาไดตามมาตรฐานชาติเทานั้น แตตองดูความสําเร็จในสถานการณท่ีเกิดขึ้นจริงๆ ของ
โรงเรียนและของนักเรียนและตองหลีกเล่ียงความผิดพลาดในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ มาตรฐาน
ชาติจนละเลยความตองการของทองถิ่นไป122 

 สรุปหลักการที่นําไปสูการประกันคุณภาพและแนวคิด ทฤษฏีการบริหารคุณภาพไดนั้น ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการทบทวนและติดตามกระบวนการผลิตอยางใกลชิด หลักการสําคัญในการนําไปสู
การประกันคุณภาพจึงเก่ียวของกับการปรับปรุงคุณภาพเปนหลักโดยเฉพาะการเนนท่ีการปรับปรุงกระบวนการ 
(Process Improvement) เพื่อจะนําไปสูความพึงพอใจของลูกคามีหลักการสําคัญ  ๆดังนี้ 
 1. หลักการเกี่ยวกับการจัดการใหความบกพรองมีคาเปนศูนย (Zero Defects Concept) ซึ่ง
เปนแนวคิดของครอสบี้ท่ีเนนมาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีความบกพรองนอยท่ีสุด จากความเช่ือวา
ความผิดพลาดเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ การขาดความรู และการขาดการเอาใจใสการแกไข 

              2. โปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพตามแนวคิดของCrosby (Crosby’s Quality Improvement  

Program) Crosby ไดเสนอแนะข้ันตอนในการปรับปรุงคุณภาพไว 14 ขั้นตอน  
            3. หลักการปรับปรุงคุณภาพตามแนวคิดของเดมมิ่ง(Edwards Deming)ท่ีเนนเทคนิคการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการทํางานโดยใชกฎระเบียบ มีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องโดยมีการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผนและการตรวจสอบแกไขและเล่ือนสูการวางแผนอีกอยางตอเนื่องก็จะเกิด
คุณภาพซึ่งตอมาจึงเกิดเปนวงจร PDCA  

                                                             
 121 Porter J. W. , Accountability in Education, In L.N. Lessinger and R.W.Tyler (eds.), 

Accountability in Education (Worthington: Charles A. Publishing, 1971),18-21. 
122 Lessinger L. M. , Accountability for results : A basic challenge for American’ 

schools,  In L.N. Lessinger  and  R.W.Tyler (eds.), Accountability in Education  

(Worthington:  Charles A. Publishing, 1971), 7-14. 
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 4. หลักการปรับปรุงคุณภาพตามแนวคิดของ จูรัน มีแนวคิดคลายกับเดมม่ิง โดยให
ความหมายของคุณภาพวาความเหมาะสมท่ีตองทําโดยใชหลักการคุณภาพเขามาสูการบริหารท่ีเรียกวา 
Quality Trilogy ซึ่งประกอบไปดวยแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการไดแก การวางแผนคุณภาพ (Quality 

Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) 
โดยหลักการสําคัญของจูรัน คือสรางความตระหนักและโอกาสในเรื่องคุณภาพท่ีไมมีกระบวนการท่ีจบ
ส้ินจะตองดําเนินไปไมหยุดยั้ง   
 5. หลักการความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) โดยเนนท่ีความสามารถใน
ตรวจสอบบุคลากรและความรับผิดชอบขององคการโดยเลสซิงเกอร  และมิลเกล (อางอิงมาจาก 

Lessinger., Millken.) ท่ีเสนอแนะวาการสรางใหความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได จะพิจารณาท้ังในสวน
ของกระบวนการ และผลลัพธท่ีไดรับในการจัดการศึกษาสถานศึกษาควรมุงเนนการปรับปรุงท้ัง
กระบวนการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติและพฤติกรรมของผูเรียน ดังนั้นจึงควรดู
ความสําเร็จในสถานการณท่ีเกิดขึ้นจริงของโรงเรียนและจากผูเรียน ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดจึง 
ถือเปนหลักประกันวานักเรียนทุกคนจะไดรับทักษะทางการศึกษาท่ีจําเปนเพื่อเปนประโยชนสําหรับชีวิต
และการเรียนรูที่สมบูรณ 
 ดังนั้น จึงกลาวไดวา  แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและหลักการสําคัญท่ีจะ
นําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษา ไมวาจะเปนหลักการเกี่ยวกับความบกพรองเปนศูนย หลักการใน
การวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ วงจร PDCA รวมท้ังหลักการเกี่ยวกับ
การแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได เปนหลักการที่รูจักกันดีในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมและใช
เพื่อการปฏิบัติและพัฒนางานอยางตอเนื่องเปนแนวคิดท่ีมีคุณคาและจะเปนประโยชนอยางสูงตอการ
พัฒนาการปฏิบัติงานซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษาได 
 

แนวคิด /หลักการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ สติ 
ปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุขโดยจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจัก
รักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติรวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากลตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง” เปนความมุงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา      
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และไดกําหนดหลักการสําคัญขอหนึ่ง 
คือใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
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การศึกษาโดยท่ีกําหนดให “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา”เปนภารกิจสําคัญหมวดหนึ่งท่ี
สถาน ศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองดําเนินการอีกทั้งตองเปนไปตามระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดดวย การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ี
สามารถขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่องปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มี
คุณภาพตามมาตรฐาน เชนนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีแทจริงและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิตในการทํางานของทุกคนเปน
วัฒนธรรมขององคกรท่ียึดคุณภาพผูเรียนฝงแนนอยูในจิตใจตลอดเวลา                              

สําหรับระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานตนสังกัดจะทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนและ
รวมพัฒนาสถานศึกษาใหสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่นตลอดท้ังเสริมสรางใหสถานศึกษาเปน
องคกรท่ีไดรับการยอมรับตามมาตรฐานการศึกษาอยางแทจริง  

 
วิวัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ป พ.ศ. 2544  
สืบเนื่องจากการท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหการประกันคุณภาพ

การศึกษาตองมีระบบ หลักเกณฑและวิธกีารเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น ในชวงเวลาท่ียัง
ไมมีกฎกระทรวงไดมีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยใหสถานศึกษาถือปฏิบัติไปพลางกอน 

ป พ.ศ. 2546  
 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ซึ่งไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
พัฒนาสถานศึกษาโดยเนนความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตาม
ภารกิจ 8 ประการ ดังนี้ 

 1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

  2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
  6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
  8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับนี้มีวัตถุประสงคหลักคือ 
เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบโดยเนนการดําเนินการประเมินตนเอง พัฒนาและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแนวคิดการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต้ังอยูบนพื้นฐานของการปองกันเพื่อใหการ
ดําเนินการจัดการศึกษาไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  

ป พ.ศ. 2553 
 ดวยเหตุท่ีมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติบัญญัติใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ังการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและตองเปนไปตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด ดังนั้น จึงไดมีการยกเลิก
กฎกระทรวงท่ีออกไปแลวและใหใชกฎกระทรวงท่ีปรับใหม คือ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนโดยท่ีหลอมรวมการประกันคุณภาพภายในของ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอกไว
ในฉบับเดียวกัน กฎกระทรวงฉบับนี้สรางความเขาใจเก่ียวกับระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกท่ีชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีการต้ังคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ท่ีมี
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณในดานการจัดการศึกษา การ
บริหารสถานศึกษาหรือการประเมินการจัดการศึกษา จํานวนไมเกิน 9 คน แตงต้ังโดยรัฐมนตรีเพื่อชวย
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดรวมท้ังสามารถ
แขงขันกับนานาอารยประเทศและผูเรียนมีคุณภาพอยูในระดับตน ๆ เมื่อเขารวมแขงขันในเวทีโลก  

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มี 8 ประการ ดังนี้ 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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จะเห็นไดวา ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสวนของการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน นั้น ยังคงกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติไวเชนเดิม กลาวคือใหสถานศึกษามีการกําหนด
เปาหมายซึ่งไดแก มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนาและประเมินตนเองอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป ใชกระบวนการบริหารท่ีดีสรางการมีสวนรวมจากทุกฝายในการบริหารและจัดการศึกษามุง
ใหการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปน “การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึงผล
อันเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด”  
 

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) เปนระบบ
ท่ีสถานศึกษาสรางความมั่นใจ (Assure) แกผูรับบริการ ท้ังผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคกร
หรือสถานประกอบการท่ีรับผูเรียนเขาศึกษาตอหรือทํางานวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพไดตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ ทักษะและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุขรวมทั้งสรางประโยชนใหแกครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ดวยการบริหารจัดการท่ี
มีคุณภาพท้ังองคกรโดยใชหลักการมีสวนรวม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผูบริหาร
ตระหนักถึงเปาหมาย คือ ผลประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียนเปนอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบไดและถูกกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและประกาศกฎกระทรวง ดังท่ีกลาวแลว  
 ดังนั้น การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจึงยึด หลักการ 
3 ประการ คือ 

1. การกระจายอํานาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวในการ
บริหาร และตัดสินใจดําเนินงาน ท้ังดานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร 
การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและผูสอนทําบทบาทหนาท่ีในการสอน จัดกิจกรรมและพัฒนาส่ือเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรไดอยางเต็มท่ี สามารถจัดการศึกษาได
สอดคลองกับสภาพพื้นท่ี ความตองการของชุมชนและสังคมไดมากท่ีสุด 

2. การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน (Participation) หนวยงานท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ ภูมิปญญาทองถิ่น/ปราชญชาวบาน เขามามี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ท้ังในฐานะเปนคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะทํางานในสวน
อื่น ๆ ของสถานศึกษาโดยมีการรวมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน สงเสริม และติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ตลอดจนรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา  
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3. การแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเปนเปาหมาย (Goals) ท่ีผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนตองไดรับรูเพื่อการพัฒนารวมกันและ
เพ่ือการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาวาสามารถนําพาผูเรียนไปสูมาตรฐานท่ีได
กําหนดรวมกันไวหรือไมจากเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาดังกลาว  สถานศึกษาตองสรางการมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกกลวิธีการพัฒนา
ท่ีเหมาะสมและสามารถทําใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม มีการประชาสัมพันธเปาหมายและจุดเนนท่ี
ตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรูเพ่ือเปนสัญญาประชาคมและเพื่อใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีทิศทางการ
ทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน จากหลักการดังกลาวขางตนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงมี
กระบวนการดําเนินการท่ีสัมพันธตอเนื่องกัน 3 ขั้น คือ 

 3.1 การประเมินคุณภาพภายใน เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษา
หรือโดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ท้ังนี้ 
เพื่อนําผลจากการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนา กิจกรรม/โครงการพัฒนาท่ีจัดทําขึ้นจึงต้ังอยูบน
ฐานความเปนจริง มีความเปนไปไดและสําเร็จผลในเวลาอันเหมาะสม 

      3.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํารายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพรอมท้ังเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เมื่อจะตรวจสอบความกาวหนา สถานศึกษาจะตองมีขอมูลสารสนเทศท่ีแสดงแนวโนมผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบการ
เก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนและการปฏิบัติงานเปนประจําทุกปมีวิธีการเก็บขอมูลท่ี
ไมยุงยากและเกิดจากการปฏิบัติจริงขอมูลสารสนเทศท่ีจะแสดงแนวโนมผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
และคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาไดไมควรจะนอยกวา ๓ ปการศึกษา ดังนั้น ครูทุกคนตอง
สามารถแสดงขอมูลผลการเรียนของผูเรียนไดเปนรายบุคคล รายหองเรียน รายช้ัน รายกลุมสาระ จน
เปนขอมูลรวมระดับสถานศึกษาไดหรือโครงการอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาดําเนินการก็จะตองสามารถตอบไดวา 
เหตุใดจึงเพ่ิมกิจกรรมใหมขึ้นหรือปรับลดกิจกรรมบางอยางลงขอมูลสารสนเทศเหลานี้จะถูกนําไปสรุป
รายงานใหคณะกรรมการสถานศึกษาทราบเพ่ือรวมกันหาแนวทางพัฒนาตอไป 

      3.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสู คุณภาพ  
ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและโครงสราง 
การวางแผนและการดําเนินงานตามแผนรวมท้ัง “สรางจิตสํานึก” ใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปน “ความรับผิดชอบรวมกัน” ของทุกคน 
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 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนคําท่ีมีความหมายกวางมากแตในระดับสถานศึกษานั้น 
แทจริงแลวคือหนาท่ีหลักของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยมีคุณภาพท่ีตองการใหเกิดกับ
ผูเรียนเปนเปาหมายซึ่งในปจจุบันกําหนดในรูปของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ฉะนั้น ในการ
คิดกิจกรรม/โครงการหรือพัฒนานวัตกรรมใดตองสะทอนผลท่ีเกิดกับผูเรียนได อยางไรก็ตามการ
ดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จไดตองเกิดจากผูปฏิบัติงานทุกคนทํางานอยางเปนระบบทํางานรวมกันไดดี
รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดยอมรับผลท่ีเกิดขึ้นรวมกันและ
พรอมท่ีจะแกไขใหดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 7 กระบวนการดําเนินการท่ีสัมพันธตอเนื่องกัน  
 

ประเทศนิวซีแลนดท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาท่ีท่ัวโลกยอมรับใชแนวคิด“หวงโซ
คุณภาพ”(Chain of Quality) ในการขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมี
ความเขมแข็งโดยคํานึงถึงองคประกอบท่ีสําคัญ 5 สวน ท่ีเช่ือมโยงกัน  ดังแผนภูมิท่ี 8 คือ 

1. การมีอุดมการณและเปาหมายท่ีชัดเจนรวมกัน   
2. การนําองคกรและการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  
3. การสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีความเปนผูนําการสอนอยางมืออาชีพ 

          4. การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพสูงภายใตสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยเอื้อการเรียนรูและ
สรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 

5. การมีสวนรวมของผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน  
 

 

 

 

การประเมิน 

คุณภาพภายใน 

การติดตาม 
ตรวจสอบคณภาพ

การพัฒนา
คณภาพ

 การประกัน 

คุณภาพภายใน 
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แผนภูมิท่ี 8 หวงโซคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ท่ีมา : Evaluation Indicators for Education Reviews in Early Childhood Services (2004) 

 

สถานศึกษาท่ีมีระบบบริหารจัดการดวยวงจรคุณภาพนําโดยผูบริหารที่เปนผูนําทางวิชาการสูง
ยอมมีการพัฒนาคณะครูอาจารยใหเปนบุคลากรท่ีมีความสามารถทางวิชาการ มีภาวะผูนําเชนเดียวกัน  
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนยอมมีประสิทธิภาพ ชอบท่ีจะกําหนดเปาหมายท่ีทาทายแสวงหาวิธีการ
หรือนวัตกรรมใหมท่ีจะทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว จัดการเรียนรูท่ีสนุกกระตุนใหคิดและทดลอง
ทํา ความสนุกในการเรียนรูทําใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางกันและกัน การจัดการศึกษาไดรับความ
รวมมืออยางดีจากผูปกครอง ครอบครัวและชุมชน อันเนื่องมาจากการท่ีทุกคนทุกฝายมีอุดมการณและ
เปาหมายท่ีชัดเจนรวมกันจากความเช่ือมโยงของการปฏิบัติงานดังกลาวมั่นใจไดวาผูเรียนตองมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานตามท่ีสถานศึกษากําหนดอยางแนนอน 

 

หลักเกณฑ และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได

กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในใหสถานศึกษาดําเนินการโดยยึด
หลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ดังตอไปนี้ 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

การมีอุดมการณและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน

การนําองคกร 
และการ

บริหารจัดการ 

การสรางบุคลากร
ที่มีคุณภาพการ   
มีภาวะผูนําอยาง 
มืออาชีพ

การจัดการเรียนการสอน 

ที่มีคุณภาพสูงภายใตสภาพ
แวดลอมที่ปลอดภัยเอ้ือ    
ตอการเรียนรูและสราง 
        ปฏิสัมพันธ 

ผูเรียนใฝดี ใฝเรียนรู 
คิดเปน แกปญหาได 
ทํางานเปนและทํางาน 

รวมกับผูอืน่ไดเห็นแก 
สวนรวมและรูทันโลก 

การมีสวนรวมของผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน 
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4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
“มาตรฐานการศึกษา” เปนขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค และมาตร- 

ฐานท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหงและเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม
และกํากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษามาตรฐานการศึกษา
ท่ีมีอยูในปจจุบันมีหลายระดับ เชน มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา อีกท้ัง ยังมีการกําหนดมาตรฐานข้ึนหลายประเภท เชน มาตรฐานการแนะแนว มาตรฐานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน มาตรฐานลูกเสือและเนตรนารี มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน เปนตน แตหากพิจารณาอยางถี่ถวนจะเห็นวามาตรฐานท้ังหลายนั้นมีวัตถุ  
ประสงคเฉพาะและมีเปาหมายคือ คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญท้ังนั้น 

ตามกฎกระทรวงไดกําหนดไววา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นตอง
กําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดและตองครอบคลุมสาระการเรียนรูและ
กระบวนการเรียนรู รวมท้ังคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่นดวย ดังนั้น สถานศึกษาจึงตอง
วิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังระดับปฐมวัย 
มาตรฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา นโยบาย
ของหนวยงานสวนกลาง คุณลักษณะพิเศษของผูเรียนท่ีสถานศึกษา ทองถิ่นและชุมชนคาดหวัง เชน ความ
มีสํานึกรักบานเกิด การเปนยุวเกษตรกร การอนุรักษอาชีพทองถิ่น/พื้นบาน การมีทักษะในอาชีพ (อาชีพใด
อาชีพหนึ่ง) ความ สามารถเฉพาะทางดานใดดานหนึ่ง เปนตน นํามาสังเคราะหหลอมรวมกําหนดเปน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางไรก็ตามสถานศึกษาตองพึงตระหนักเสมอวามาตรฐานท่ีเกี่ยวกับ
คุณภาพผูเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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แผนภูมิท่ี  9 ตัวแปรท่ีสัมพันธและเช่ือมโยงสูมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนดขึ้นนั้นควรมีการระบุตัวช้ีวัดท่ีเปนองคประกอบของ
มาตรฐานนั้น ๆ ใหชัดเจนเพื่อใหเกิดความสะดวกและความเขาใจตรงกันในการวัดและประเมินและการ
ส่ือสารกับผูเกี่ยวของในการกําหนดมาตรฐานน้ันควรประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาแหงนั้น ๆ บุคคลท่ีมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษาและคณาจารย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูนําชุมชน นักปราชญ/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย/แหลงความรูใกลเคียง เจาของกิจการ/สถานประกอบการ
ในชุมชน บุคคลท่ีเกี่ยวของเหลานี้ควรอยางยิ่งท่ีจะตองมีสวนรวมในการกําหนดคุณภาพผูเรียน เมื่อทุก
คนท่ีเกี่ยวของเห็นพองตองกันในคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานท่ีรวมกันกําหนด จึงมีความเต็มใจและ
ยินดีท่ีจะผลักดัน สนับสนุนและทํางานรวมกับสถานศึกษาใหพัฒนาไปสูเปาหมายไดในเวลาอันรวดเร็ว
และยั่งยืน 
 

2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

แผน (Plan)  เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ กิจกรรม วิธีการท่ีไดผานการคิดมาแลวลวงหนา โดยผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันคิดและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ สําหรับเปนเครื่องช้ีนําการดําเนินการ
ใดๆท่ีสอดรับกับเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร การวางแผนมักมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย
และกรอบเวลาของการดําเนินการตามแผนอยางชัดเจน ในสถานศึกษาตองมีการจัดทําแผน 2ประเภท คือ  

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(เนนที่คุณภาพผูเรียน) 

มาตรฐานการศึกษา 
       ของชาติ 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานหนวยงาน
ตนสังกัด 

ความตองการ 
ของชุมชน และทองถ่ิน 

เอกลักษณ 
ของสถานศึกษา 

ความตองการ 
และบริบทของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานคุณภาพ
ผูเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
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2.1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเปนแผนท่ีมีรอบระยะเวลาการพัฒนาท่ีมุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเปนแผน 3 ป แผน 4 ป หรือแผน 5 ป แลวแตความ
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะทอนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธท่ีจะใชในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อนําไปสูเปาหมาย ไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีวางไว (Strategic Plan/Improvement 

Plan)  
 2.2 แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan / Operation plan) ซึ่งแตกออกมาจากแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการดําเนินงานเปนรายป แผนปฏิบัติการประจําปแตละปควรมี
จุดเนนท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมนอกจากความชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา สถานท่ี งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบแลว สถานศึกษาตองกําหนดกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน ความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน การปรับปรุงแกไขเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ราบรื่น คลองตัว มีการประเมินตนเอง อัน
นําไปสูการไดขอมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปเขียนรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตอไป 

การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตองผานการคิดและวิเคราะหเชิงกลยุทธ
มาแลวอยางรอบดานและรอบคอบโดยอาจใชวิธี SWOT Analysis, Balanced Scorecard , Risk 

management ,Change management หรือวิธีการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นวาเหมาะสมสําหรับเปนเข็มทิศ
ช้ีนําการดําเนินงานตามกลยุทธเพื่อนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนและมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษา
วางเปาหมายไวสวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปจะมีการระบุวัตถุประสงค เปาหมาย การจัดสรร
ทรัพยากรและกรอบเวลาของการดําเนินงานตามแผนอยางชัดเจน  

ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถตรวจสอบตนเองได
วาเปนแผนพัฒนาท่ีมีคุณภาพหรือไมโดยพิจารณาจากประเด็นท่ีกฎกระทรวงกําหนดใหตองดําเนินการ ดังนี ้

 1. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการท่ีจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

 2. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน 
และเปนรูปธรรม 

 3. กําหนดวิธีดําเนินงานท่ีมีหลักวิชา ผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษ ท่ีอางอิงได ให
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การ
สงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู
มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว 

 4. กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
 5. กําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน

ตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
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 6. กําหนดบทบาทหนาท่ีและแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครอง และ
องคกรชุมชน 

 7. กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 8. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 10 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทศวรรษหนานั้นสถานศึกษาตองใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญตองเขาใจบริบทและความตองการของสถานศึกษาเอง โดยการวิเคราะหความ
ตองการจําเปนภายใตสถานการณท่ีเปนอยูมีขอมูลเชิงประจักษท่ีอางอิงไดท้ังผลการประเมินตนเอง ผลการ
ประเมินภายนอก ผลการประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ รวมท้ังผลการวิจัยจาก
การทําวิจัยช้ันเรียนของครูแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนขอมูลประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรมหรือ
นวัตกรรมท่ีนํามาใชสอดคลองกับการแกปญหาและความตองการใชแหลงวิทยาการที่อยูใกลเคียงใหเปน
ประโยชน และท่ีสําคัญมากท่ีสุดประการหนึ่งคือ บุคคลทุกฝายท่ีเกี่ยวของตองมีจิตสํานึกรวมในการจัด
การศึกษาใหถึงเปาหมายท่ีหวังไวรวมกัน  
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนดไวมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตอง
จัดระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการประจําป 

เปาหมาย และภาพความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจําป แผนปฏิบัติการประจําป แผนปฏิบัติการประจําป 

สภาพปญหา 
และความ
ตอง การที่
จําเปน 

- ครู นักเรียน 

- การบริหาร
จัดการ 

- งบประมาณ 

ฯลฯ 

วิธีการดําเนินงาน ท่ีมี
หลักวิชา/ผลการวิจัย/
ขอมูลเชิงประจักษ และ 
ครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
- การเรียนรู 
- การวัดประเมินผล 

- การพัฒนาบุคลากร 
- การบริหารจัดการ

แหลงสนับสนุน
ทางวิชาการ 

 - มหาวิทยาลัย/    
  สถาบันอุดมศึกษา 

- ภูมิปญญา
ทองถิ่น/ปราชญ
ชาวบาน 

- แหลงเรียนรูฯลฯ 

บทบาท
หนาท่ีของ
บุคลากร 

-  ผูบริหาร 
   สถานศึกษา 
-  ครู 
-  นักเรียน 

ฯลฯ 

การมีสวนรวม
ของ 
พอแม 
ผูปกครอง 
และบุคลากร
ภายในชุมชน 

การใช
งบประมาณ
และทรัพยากร

อยางมี
ประสิทธิภาพ 
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3.1 การจัดระบบบริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถจัดระบบบริหารโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยท่ีมีความเหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายใชเทคนิคการบริหารและการจัดการ
ใหสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เชน การใชวงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA : Plan Do Check Act) ของ
เดมิ่ง (Deming Cycle) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (TQM) เปนตน  

การจัดโครงสรางการบริหารสถานศึกษาควรจัดใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และ
หนวยงานตนสังกัดท่ีมีการแบงงานเปน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป ท้ังนี้ การบริหารงานตามโครงสรางของสถานศึกษา
สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญหรือใหญพิเศษจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีคณะกรรมการหลายระดับ หลายฝาย
นับต้ังแตระดับบริหาร/อํานวยการ ระดับกลุมสาระการเรียนรู ระดับช้ัน หรือมีการต้ังคณะทํางานเฉพาะขึ้น
เพ่ือรับผิดชอบงานเปนคราว ๆ ไป สถานศึกษาขนาดกลางซึ่งดูจะมีความคลองตัวมากท่ีสุดก็จําเปนตองมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดผูรับผิดชอบงานท่ีเหมาะสม เนนการทํางานรวมกันเปนทีมใหมากท่ีสุดสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กควรเนนลักษณะการทํางานแบบบูรณาการ เชน รวมงานวิชาการและงานงบประมาณไว
ดวยกันเพราะทุกงานตองเกี่ยวของกับการใชเงิน หรือรวมงานวิชาการกับงานบุคลากรเพราะการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนตองเกี่ยวของกับครู ครูทุกคนตองทํางานบริหารท่ัวไปได เปนตน การทํางานในรูป
คณะกรรมการอาจมีความจําเปนนอยมากสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กเพราะบุคลากรมีอยูเพียงไมกี่คน 
ดังนั้น ทุกคนจึงตองมีแผนการทํางานของตนเองควบคูกับแผนการสอนดวยเพื่อเปนการตรวจสอบการทํางาน
เปนระยะตามวงจรคุณภาพมีการปรับปรุงงานทันทวงทีไมทําใหงานค่ังคาง จึงมีเวลาใหกับการพัฒนาการ
เรียนการสอนไดเต็มท่ี 

3.2 การจัดระบบสารสนเทศ 

 สถานศึกษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูครอบคลุมและเพียงพอตอการ
นําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาสืบคนไดงายและรวดเร็ว ผูรับผิดชอบดูแลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตองทํางานอยางมีระบบโดยมีการกําหนดกรอบการเก็บขอมูลเฉพาะท่ีจําเปนวางแผนการ
เก็บขอมูลซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายสรางความเขาใจใหทุกฝายความตระหนักถึง
ความจําเปนในการเก็บขอมูลและสารสนเทศเพ่ือใหเกิดความรวมมือและใหขอมูลท่ีถูกตองขอมูลและ
สารสนเทศท้ังหลายลวนตองไดจากครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาท้ังส้ินเมื่อมีความเขาใจท่ีถูก
ตองการไดมาซึ่งขอมูลก็จะมีความถูกตองและไดขอมูลท่ีเปนปจจุบัน  
 การศึกษาของสถานศึกษามีหลายดาน เชน ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับผูเรียน วิธีการ/
รูปแบบ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู วิธีการ/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาการมี
สวนรวมพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการใชแหลงเรียนรูในและนอก
สถานศึกษาวิธีการ/จํานวนครั้ง/จํานวนโครงการท่ีสถานศึกษาและชุมชนรวมกันพัฒนาเพื่อสรางใหเกิด
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องคกรแหงการเรียนรูในชุมชน เปนตน  แตอยางไรก็ตาม ขอมูลและสารสนเทศท่ีนับวามีความสําคัญและ
จําเปนท่ีสุดคือ ขอและสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผูเรียนสถานศึกษาจะตองจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผูเรียนเปนรายบุคคลและตองทําใหเปนปจจุบันในทุกภาคเรียนเพื่อการวางแผนและปรับปรุงการดําเนินงาน
ไดทันเหตุการณ การมีระบบขอมูลและสารสนเทศจึงจะนับวาไดประโยชนอยางแทจริง 
 การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟมเอกสารหรือจัดเก็บโดยใชระบบตาง 
ๆ จากคอมพิวเตอรท้ังนี้ขึ้นอยูกับจํานวนผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาปจจุบันสถานศึกษาขนาดใหญ
ใชคอมพิวเตอรชวยในการบันทึกขอมูลประมวลผล แลวสรุปเปนสารสนเทศเพ่ือการใชงานไดทันที
เชนเดียวกันสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรไมเพียงพอควรใชคอมพิวเตอรในการเก็บ
ขอมูลและสารสนเทศเชนเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยลดภาระในเรื่องนี้ไดอยางมาก 

 

4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีทางการทํางานเพ่ือให

ทุกคนทุกฝายมีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานท่ีไมขัดแยงกันแตแผนจะไมมีความหมายถาการ
ดําเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาไมดําเนินงานตามแผน ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนําทาง
วิชาการควบคูกับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรมยอมสรางคนท่ีมีคุณภาพให
เกิดขึ้นไดไมยากนักผูบริหารจะทําหนาท่ีจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล กํากับ ติดตามและนิเทศงานของ
บุคลากรทุกคน/ทุกฝายเพื่อกระตุนและสงเสริมใหปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไวใหความสําคัญการ
ดําเนินงานและปรับปรุงงานอยางตอเนื่องจนเปนปกติวิสัครูตองทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนอยางเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา แบงเวลาหรือบริหารเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปไดอยางเหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จตามแผนทุกฝายมีสวนรวมในการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานซึ่งทุกคนท่ี
เก่ียวของจะปฏิบัติตามหนาท่ีและบทบาทของตนเองอยางดีท่ีสุดและภาคภูมใจในความสําเร็จรวมกัน ดังนั้น 
ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาสถานศึกษาผูบริหารจึงควรเปนผูนําในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวรวมท้ังมีการสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามและใหความ
ชวยเหลือแกบุคลากรทุกคน/ทุกฝายใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 
   
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของ
การปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาพรอมท้ังเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 ในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นั้นสถานศึกษาจําเปนตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีตอเนื่องเพื่อใหเห็นแนวโนมการ
ปฏิบัติงานวาดีขึ้นหรือกําลังถอยลงและควรมีการปรับปรุงแกไขหรือเรงพัฒนาในเรื่องใดบาง การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงควรกระทําทุกป  ถือเปนการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางเปนระบบตอเนื่องการดําเนินงานทําไดท้ังระหวางและหลังการ
ดําเนินงานโดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับคุณภาพผูเรียนเปนอันดับแรกและเช่ือมโยงถึง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในดานอื่น ๆ รวมถึงเอกลักษณของสถานศึกษาดวย 

 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในแตละครั้งเปนขอมูลเชิง
ประจักษใหกับผู เกี่ยวของทุกฝายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัด
ประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากรและการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว 
 นอกจากนี้ กฎกระทรวงยังกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษามีหนาท่ีในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่งดวยโดยใหดําเนินการติดตามตรวจสอบอยางนอยหนึ่ง
ครั้งในทุกสามปท้ังนี้ในสวนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาภายในเขต
การศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับการตรวจสอบคุณภาพและไดรับประโยชนจากการติดตาม
ตรวจสอบครบถวน กรณีท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาใดมีสถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบจํานวนไมมากควร
มีการติดตามตรวจสอบเปนประจําทุกป  

สวนเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีสถานศึกษาอยูในความดูแลรับผิดชอบจํานวนมากไมสามารถ
ตรวจสอบใหครบไดภายใน 3 ป ก็ควรมีการประสานงานโดยอาศัยบุคลากร/ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู
ความสามารถมารวมปฏิบัติการไดควรมีการแตงต้ังคณะทํางานในการออกติดตามตรวจสอบมีการกําหนด
กรอบการตรวจสอบท่ีชัดเจนซึ่งประเด็นการตรวจสอบตองสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการแจงผลการตรวจสอบใหสถานศึกษาทราบเปดเผย
ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชนทราบดวยประโยชนจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางสม่ําเสมอนั้นจะทําใหผูปกครอง ชุมชนหรือแมแต
ผูเรียนเองรับรูถึงปญหาอุปสรรคการดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษาและหาทางปรับปรุงและพัฒนารวมกัน  
รวมท้ังนําผลการตรวจสอบคุณภาพไปปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติการ
ประจําปและใชเปนขอมูลเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกดวย 
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6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายในเปนกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทําโดยบุคลากรภายในหรือผูท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง การ
ประเมินคุณภาพภายในถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการเพื่อท่ีจะไดทราบขีดความสามารถใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาบรรลุตามเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม
นําผลการประเมินไปแกไขขอบกพรองได ทันทีเพื่ อการพัฒนาอยางตอเนื่ อง  (Continuous 

Improvement) การประเมินภายในถือเปนกระบวนการตรวจสอบการทํางานของสถานศึกษาหรือการ
ประเมินตนเอง (Self-Evaluation)   

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรยึดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปน
หลักแตอยางไรก็ตามควรสะทอนภาพความสําเร็จท่ีชัดเจนอยางนอย 2 ดาน ดังนี้ 

6.1 คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุกระดับช้ัน พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูเรียน โดยระบุไดถึงกลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิ เศษ กลุมผูเรียนท่ีมีความเส่ียง กลุมผูเรียนท่ีมี
ปญหาในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน กลุมผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะยังไมเปนไปตามท่ีพึงประสงคเพราะ
ขอมูลจากการประเมินเหลานี้จะสะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ
ตามท่ีกําหนดไวหรือไมอันนําไปสูการปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป 

  6.2 คุณภาพการศึกษาดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนดไวแลวในทุกมาตรฐานดวย
วิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับส่ิงท่ีตองการประเมิน เชน ใชการสังเกต การสัมภาษณ การ
ตรวจสอบจากเอกสารหรือขอมูลเชิงประจักษ เปนตน 

 

7. การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถสรุปและจัดทํารายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือวาเปนรายงานประจําปของสถานศึกษาได ท้ังนี้ เพื่อ
ไมใหสถานศึกษาตองมีภาระในการจัดทํารายงานหลายเลม การจัดทํารายงานประจําปถือเปนเรื่องปกติ
ท่ีสถานศึกษาตองจัดทําหลังการจัดการศึกษาผานไปแตละป ท้ังนี้ นอกจากเพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของแลวสถานศึกษาตองเปดเผย
รายงานนั้นตอสาธารณชนดวย รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษานี้
จะนําไปเปนฐานขอมูลและหลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาสําหรับรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกดวย 
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 สถานศึกษาสามารถการกําหนดรูปแบบของรายงานประจําปไดตามความเหมาะสม โดยใช
ภาษาท่ีอานเขาใจงายนําเสนอท้ังขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระสําคัญอาจแบงออกเปน 4 สวน 
คือ 1. ขอมูลพ้ืนฐาน 2.แผนการพัฒนาการจัดการศึกษา 3. ผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา และ 

4. สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 
 

ตารางท่ี 3 สาระสําคัญของรายงานประจําป 
สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน เชน ขอมูลเกี่ยวกับ

สถานศึกษา นักเรียน บุคลากร 
ทรัพยากร ชุมชน เกียรติยศช่ือเสียง
และจุดเดนของสถานศึกษาเปนตน 

สวนท่ี 2 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เชน วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค กลยุทธ/วิธีการดําเนิน 
งานใหบรรลุเปาหมาย เปนตน 

สวนท่ี 3 ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

สวนท่ี 4 สรุปผลการพัฒนาและการนําผล 

ไปใช   
 

8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึง ความย่ังยืนของการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปล่ียนในทางท่ีดีขึ้นอยาง
สม่ําเสมอมีการใชผลการประเมินคุณภาพภายในผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลประเมินอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ
มาเปนฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนา กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น
สถานศึกษาตองยึดคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเองจัดระบบและโครงสรางท่ี
เหมาะสม วางแผนและดําเนินงานตามแผนดวยจิตสํานึกท่ีวา “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนภาระ
งานปกติท่ีทุกคนจะตองรับผิดชอบผลท่ีเกิดขึ้นรวมกัน การดําเนินงานมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง 
สงผลถึงคุณภาพผูเรียนท้ังสถานศึกษา”  

การทําใหคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่องนั้นสถานศึกษาควรคํานึงถึง
ส่ิงตอไปนี้ 

1. สรางจิตสํานึก การพัฒนาใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาโดยถือวาการ
พัฒนาระบบประกันคุณภายในสถานศึกษาเปนวัฒนธรรมการทํางานปกติของสถานศึกษา 

2. กําหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางเดนชัดเพื่อสราง
ความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษารวมกันจัดระบบและโครงสรางท่ีเหมาะสม วางแผนและดําเนินงาน
ตามแผนโดยเนนระบบคุณภาพมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาท่ี
เหมาะสมและปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
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3. นําผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหนวยงานตน
สังกัดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการใชขอมูลและสารสนเทศอยางชาญฉลาด 

4. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยครูและ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู กลาวคือ รูจักพัฒนาตนเอง ใฝเรียนรูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและแบงปนความรูตลอดเวลาเกิดทีมผูเช่ียวชาญในเรื่อง ตาง ๆ อยางหลากหลายจน
ไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของมีการเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปล่ียนความรูกับองคกรอื่น ๆ มี
นวัตกรรมใหม ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึน  
บทบาทหนาที่ และภารกิจสําคัญของหนวยงานที่เก่ียวของ  

ดังไดกลาวแลววาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาเกี่ยวของกับ
บุคลากรทุกคนทุกฝายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาตลอดท้ังสถานศึกษาตองพรอมรับการประเมิน
ภายนอกดวย ดังนั้น สถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานตนสังกัด สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา มีบทบาทหนาท่ีและภารกิจสําคัญท่ีตองดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจขางตนของหนวยงานตนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาขับเคล่ือนไปอยางมีประสิทธิภาพทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมในอนาคต
รวมท้ังมีการพัฒนาสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษายิ่งขึ้นบุคลากรของหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาควรมีบทบาทหนาท่ีและภารกิจสําคัญในการกําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
สถานศึกษา 

1. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปโดยปฏิบัติตามแนวทางท่ี
กฎกระทรวงกําหนด 

2.  จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา หนวยงาน ตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3. นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกและผลการประเมินอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของไป
ประกอบการ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหสาธารณชนรับทราบ เพื่อรวมกันพัฒนา
สถานศึกษา 

5. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและดําเนินงานตามแผนโดยใชหลักการมี
สวนรวมอยาง จริงจัง 

6. บริหารจัดการทรัพยากรใชอยางคุมคาและแสวงหาเพิ่มเติมอยางพอเหมาะ 

7. กรณีผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน สถานศึกษาตองจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและเสนอ สมศ.ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมิน 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. สรางความตระหนัก ความเช่ือและความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. รวมดําเนินการวางระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
3. นิเทศ กํากับดูแลและสงเสริมใหระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินไปอยางตอเนื่อง 
4. ศึกษาวิเคราะหวิจัยกิจกรรม/รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดย

พัฒนาจากสถานศึกษาตนแบบ และขยายผลไปยังสถานศึกษาแหงอื่นท่ีมีบริบทเดียวกันตอไป 

5.  ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง อยางนอยหนึ่งครั้งในทุก
สามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบรายงานผลใหสาธารณชนรับทราบเพ่ือรวมมือกันพัฒนาใหกาวหนาตอไป 

หนวยงานตนสังกัด 

1. จัดทําแนวทาง/คูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. จัดสรรทรัพยากร ท้ังงบประมาณ บุคลากร ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเปนความจําเปน
พื้นฐานใหแกสถานศึกษา 

3. ติดตามตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกป 
4. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
5. ศึกษาวิจัยสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและถอดประสบการณเผยแพร

แกสถานศึกษาโดยท่ัวไป 

6. ประกาศผอนผันการปฏิบัติและวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในใหกับสถานศึกษา 
กรณีท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาแจงวาสถานศึกษาแหงนั้น ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการ ตามแนวปฏิบัติท่ี
กําหนดไวในกฎกระทรวงได 
  เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจขางตนของหนวยงานตนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาขับเคล่ือนไปอยางมีประสิทธิภาพทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมในอนาคต
รวมท้ังมีการพัฒนาสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษายิ่งขึ้น บุคลากรของหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาควรมีบทบาทหนาท่ีและภารกิจสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
บุคลากรระดับสถานศึกษา 
1. ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 1.1 เตรียมความพรอม 

 ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ไดแก แนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะหมวด 1 
หมวด 4 และหมวด 6 กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับ   
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ป พ.ศ.2546 และฉบับป พ.ศ. 2553) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 สรางความตระหนักและจิตสํานึกแกบุคลากรใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน
เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางยั่งยืนเปนผลใหคุณภาพผูเรียนมีพัฒนาการท่ีกาวหนาขึ้นโดยลําดับ 

 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามีการเพิ่มพูนความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาท่ีพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพภายในอยางมีคุณภาพเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 กําหนดนโยบาย โครงสราง บทบาทหนาท่ีของบุคลากรในสังกัดและมอบหมายงานใหมีผูรับผิดชอบ
ชัดเจนตรงตามความรูความสามารถ ประสบการณ ความถนัดและความสนใจ 
 กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีระดับสถานศึกษาโดยนําขอมูลและสารสนเทศ
ท่ีไดจัดทําไวรวมท้ังขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ีผานมาผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน  ผลการทดสอบระดับชาติและผลการประเมินท่ีเกี่ยวของ มาวิเคราะหและสังเคราะหแลวจึงจัดทํา
แผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีท่ีกําหนดไว  
 กรณีสถานศึกษาขนาดใหญหรือขนาดกลางควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับสถานศึกษามอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบใหชัดเจน โดยใหหลายฝายมีสวนรวม ไดแก 
ผูปกครองนักเรียน ผูแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา องคกรภาครัฐและภาคเอกชนในทองถิ่น 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผูสอนทุกระดับการศึกษาโดยมีจํานวนตามท่ีเห็นสมควรสวนสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีมีบุคลากรนอยมากอาจไมจําเปนตองต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในแตควรแตงต้ัง
คณะทํางานในภาพรวมของสถานศึกษาท่ีกําหนดภาระหนาท่ีท่ีแตละคนตองรับผิดชอบงานท่ีชัดเจนซึ่ง
หมายรวมถึงงานประกันคุณภาพภายในดวย 

 จัดระบบขอมูลและสารสนเทศการดําเนินงานท่ีสอดรับตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยจัดใหมีขอมูลยอนหลังไมนอยกวา 3 ป เพื่อเห็นแนวโนม
ความกาวหนาในการพัฒนาสถานศึกษา ไดแก สภาพการดําเนินงานดานบริหาร ผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษารายปของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบแรกและรอบที่ 2 รวมท้ัง
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบการประเมินท่ีผานมาขอมูลนักเรียนท่ีจําเปนสําหรับการ
วางแผน เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล หองเรียน ระดับช้ัน กลุมสาระการเรียนรู ผลการเรียนเฉล่ียราย
ปในภาพรวมของสถานศึกษาเพื่อเทียบเคียงกับผลการประเมินระดับชาติ  ขอมูลดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนรายช้ัน/ รายป จํานวนนักเรียนลาออกกลางคัน นักเรียนท่ีมีพฤติกรรม
เส่ียง นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ นักเรียนท่ีมีภาวะผูนํา เปนตน ขอมูลเกี่ยวกับครูผูสอน เชน จํานวนครู
จําแนกตามวุฒิการศึกษา สัดสวนครูตอผูเรียน สัดสวนครูตอนักเรียนใน 1 หองเรียน เปนตน ตลอดจนจัดเก็บ
ขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น ขอมูลดานงบประมาณ ท้ังนี้ เพื่อสรางเปนขอมูลพื้นฐาน (Baseline 

Data) และเปนจุดเริ่มของการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบตอไป 
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  1.2 ดําเนินการ 
 จัดทําคูมือ/แนวดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับสถานศึกษาโดยใหบุคลากร
หลายฝายในสถานศึกษามีสวนรวมดําเนินการ ซึ่งชวยใหการดําเนินงานมีลักษณะการมีสวนรวมท่ัวท้ัง
องคกร (school wide) และเปนหลักฐานแสดงถึงความตระหนักและความพยายามของสถานศึกษาท่ี
เดนชัดขึ้นและนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กอาจจัดทําแนวทาง
ดําเนินงานอยางยอก็ไดปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดอยางเปนระบบ 

1.3  ประเมินผล 

   นิเทศ ติดตามตรวจสอบใหบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในอยางเขมแข็งปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่องเปนระบบสัมพันธกันทุกฝายใชแผนงาน/ โครงการเปน
เข็มทิศในการปฏิบัติงานจริงใชขอมูลและสารสนเทศ ผลการประเมินภายในและภายนอกเพ่ือประโยชน
ในการพัฒนาและเพื่อการจัดทํารายงานประจําป ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกดานทุกป 
ท้ังดานผูบริหาร ดานครูผูสอน และดานผูเรียน ใหครบถวนตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาทุก
ระดับท่ีโรงเรียนจัดการศึกษา นําผลการติดตามตรวจสอบมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาแลว
ประมวลผล เปนขอมูลและสารสนเทศในการจัดทําเปนรายงานประจําปตอไป 

  1.4  พัฒนาและปรับปรุง 
 ประชาสัมพันธหรือเผยแพรผลงานใหนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับทราบรวมช่ืนชมผลงาน นําผลไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
ตอเนื่องเปนระบบตอไป    
2. ครู 
           2.1. เตรียมความพรอม 
 ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของเชนเดียวกับผูบริหารสถานศึกษาทําความเขาใจถึง
คุณประโยชนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ ไดแก ขอมูล
นักเรียนรายบุคคลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนสอนหรือรับผิดชอบ(กรณี
เปนหัวหนากลุมสาระ) ขอมูลดานสุขภาพ ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค สถิติการมาเรียน ขอมูล
สวนตัวของครูเอง ไดแก ดานการศึกษาอบรมหรือการดูงาน ขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นท่ี
ครูใชในการจัดการเรียนรู เปนตน ท้ังนี้ควรจัดทําใหอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน (ครูมีแฟมประวัติและ
ผลงานของตนเอง)รวมกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนในภาพรวมของสถานศึกษาและจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีตนรับผิดชอบเปนรายบุคคลจัดทําหนวยการ
เรียนรู/แผนการจัดการเรียนการสอนผลิตและใชส่ือ/แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีทาทายการเรียนรู
ของผูเรียนทําใหรูสึกสนุกและตองการแสวงหาตําตอบหรือความรูในสวนอื่น ๆ เพิ่มเติมตอไปอีกใช
วิธีการวัดและประเมินผลหลาย ๆ วิธีที่สอดคลองกับกิจกรรมท่ีใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและตัดสิน
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ผลการเรียนไดอยางถูกตองสะทอนแนวทางในการปรับปรุงผูเรียนไดอยางถองแทรวมท้ังจัดทําแผนงาน/
โครงการท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษโดยเนนกิจกรรมท่ีใหความสําคัญกับผูเรียนเปนอันดับตนใหความ
รวมมือในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีระดับสถานศึกษา นโยบาย 
เปาหมาย การจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา 
             2.2 ดําเนินการ 
 จัดการเรียนรูและกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาและหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการ
เรียนการสอนวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงรวมท้ังบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาวิธีสอน/จัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญตามท่ีไดรับมอบหมาย 

            2.3 ประเมินผล 
 ประเมินและสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เขียน
รายงานการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ รายภาคเรียนแลวรวบรวมสรุป
เปนรายงานประจําป นําเสนอหรือรายงานผลแกผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนหรือสาธารณชน เปนตน 

            2.4 พัฒนาและปรับปรุง 
 นําผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนการ
สอนและผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ มาศึกษาวิเคราะหจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาเปนรายบุคคล รายช้ัน 
รายภาค รายป เพื่อกําหนดเปนเปาหมายใหมในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการพัฒนาตามศักยภาพใหมากท่ีสุด 
3. นักเรียน 

 กําหนดเปาหมายการเรียนรูของตนเองเพื่อใหรู จักการวางแผนพัฒนาระบบการคิด การ
แกปญหาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในตัวผูเรียนตามสภาพความเปนจริงไดเปนอยางดีมีสวนรวมและ
และใหความรวมมือกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา/หนวยหรือแผนการจัดการ
เรียนรูและแผนงาน/โครงการใหขอมูลแกผู เกี่ยวของตามความเปนจริงโดยการแสดงความคิดเห็นให
สัมภาษณ หรือแสดงนิทรรศการ/ผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองนักเรียน องคการภาครัฐและภาคเอกชน 

จัดระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก สภาพ
การดําเนินงานดานบริหาร การจัดแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น สภาพทางภูมิศาสตรหรือบริบท
ของชุมชน การปกครอง อาชีพ สภาพเศรษฐกิจของทองถิ่นตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและคานิยมของ
ทองถิ่นรวมกําหนดนโยบาย เปาหมาย มาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีระดับสถานศึกษา โดยใชขอมูล
ทองถิ่นตามสภาพจริงรวมสงเสริมบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางมืออาชีพเสนอความ
คิดเห็นพัฒนาเชิงวิชาการสนับสนุนหรือระดมทุนทรัพยเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ
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เรียนรูติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของ
บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาสภาพแวดลอมสถานท่ีของโรงเรียนและใหการสงเสริมสนับสนุนใหมีส่ือ/ 
อุปกรณแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นรวมท้ังการจัดสาระการเรียนรูทองถิ่นใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนรูตามสภาพจริง 

ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยใหขอมูลตามความเปนจริงสงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งสามารถนําสูการปฏิบัติจริงไดอยาง
สอดคลองตอเนื่องเปนระบบบงบอกถึงความเปนตัวตนของสถานศึกษาไดชัดเจนตามสภาพจริง   

รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดระบบขอมูลสารสนเทศ 

- จัดทํานโยบาย เปาหมาย /มาตรฐาน/ตัวบงชี้ /วิธีการ/คูมือดําเนินการ 
- สนับสนุน สงเสริม ใหขวัญกําลงัใจ 
- ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา 
- เผยแพร ประชาสัมพันธการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน ผูปกครอง/องคกรภาครัฐ 

บทบาทหนาที ่
และภารกิจของ

บุคลากร 

ระดับ
สถานศึกษา

- กําหนดเปาหมายการ
พัฒนาของตนเอง 
- ใหความรวมมือการ
จัดกิจกรรม 

- ใหขอมูลดานตาง ๆ 
แกผูเกี่ยวของ

นักเรียน 

1. เตรียมความพรอม 

- ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
- สรางความตระหนักและจิตสํานึกแกบุคลากร 
- กําหนดนโยบาย โครงสรางและการ
มอบหมายงาน 

- กําหนดเปาหมาย มาตรฐาน ตัวบงชี้ 
วิธีการและคูมือดําเนินงาน 

- จัดระบบขอมูลสารสนเทศกําหนด
ผูรับผิดชอบ 

- พัฒนาบุคลากร สรางขวัญกําลังใจ 
- 2. ดําเนินการ 
- ปฏิบัติตามแผน 

- 3. ประเมิน 
- วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
- สรุปและรายงาน 

- 4. ปรับปรุงและพัฒนา 

ผูบริหารสถานศึกษา 

- 1.เตรียมความพรอม 

- ศึกษาแนวคิด ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 
- จัดระบบขอมูลสารสนเทศ 

- กําหนดเปาหมายการพัฒนา 
- จัดทําแผนการจัดการเรียนรู แผนงาน/
โครงการ 
- จัดทําคูมือดําเนินงาน 

- 2. ดําเนินการ 
- จัดการเรียนรู 
- ดําเนินการแผนงาน/โครงการ 
- 3. ประเมินผล 

- ประเมินผลการจัดการเรียนรู 
- ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ 
- สรุปและจัดทํารายงาน 

- 4. ปรับปรุงและพัฒนา 
- ปรับแผนการดําเนินงาน

ครูผูสอน 

แผนภูมิท่ี 11 บทบาทหนาท่ีและภารกิจสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ   
       สถานศึกษาของบุคลากรระดับสถานศึกษา 
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บุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ผูบริหารการศึกษา เชน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
   1.1  เตรียมความพรอม 

 ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของเชนเดียวกับสถานศึกษาและศึกษาอยางลุมลึกท้ังใน
ประเทศและตางประเทศเพ่ือการมีวิสัยทัศนในการทํางาน สามารถเปนท่ีพึ่งแกสถานศึกษาไดอยางสมภาคภูมิ 
 กําหนดนโยบาย โครงสราง บทบาทหนาท่ีของบุคลากรในสังกัดและมอบหมายงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยใหมีผูรับผิดชอบชัดเจนตรงตามความรู
ความสามารถประสบการณ ความถนัดและความสนใจ สรางความตระหนักและจิตสํานึกแกบุคลากรใน
การสรางและพัฒนาใหเกิดเปนวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

          1.2  ดําเนินการ    
 จัดระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เปนรายสถานศึกษา (School Profile) ไดแก สภาพการดําเนินงานดานบริหาร ผลการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษารายปของสถานศึกษาขอเสนอแนะและผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา รอบแรกและรอบท่ี 2 เพื่อสรางเปนขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และเปนจุดเริ่มของ
การพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบ 

 กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดทําคูมือ
ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใหชุมชนองคกรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ตลอดจนบุคลากรในสํานักงานท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีหรือเพิ่มพูนความรูความสามารถมีขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติหนาท่ี
เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพภายในอยางมีคุณภาพมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในเวลาท่ีกําหนด 

 กําหนดวิธีการและดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอย
หนึ่งครั้งในทุกสามปเพ่ือใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งสามารถนําสูการปฏิบัติ
จริงไดอยางสอดคลองตอเนื่องเปนระบบบงบอกถึงความเปนตัวตนของสถานศึกษาไดชัดเจนตามสภาพ
จริง โดยเฉพาะการเสนอแนะใหใชขอมูลสารสนเทศของตนเองและขอเสนอแนะของการประเมินภายนอก
รอบท่ีผานมาเปนเหตุผลในการจัดทําแผนงาน / โครงการ การประเมินภายในและการจัดทํารายงานประจําปท่ี
มีการปฏิบัติเปนคณะและรับรูรวมกันอยางตอเนื่องท่ัวถึง (school wide) ทุกขั้นตอน 

           1.3 กํากับ ติดตาม และประเมินผล 

 วิเคราะหหาจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาแลวประมวลผลเปนระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อจัดทําเปน
รายงานประจําป  สรุปและเผยแพรผลการดําเนินงานตอสาธารณชนประชาสัมพันธหรือเผยแพร
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
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 1.4  ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินอยางตอเนื่อง นําผลการดําเนินงานไปวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหตอเนื่อง 
 

2. ศึกษานิเทศกหรือผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 

2.1  วางแผน 

 ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ วิเคราะห วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของสถานศึกษา 
 จัดระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามสวนท่ีตนรับผิดชอบ 
ไดแก สภาพการดําเนินงานดานบริหาร ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายปของสถานศึกษาผลการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบแรกและรอบท่ี 2 เพื่อสรางเปนขอมูลพื้นฐาน (Baseline 

Data) รายโรง และรายป ซึ่งเปนจุดเร่ิมของการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบ  ร วมกํ าหนดน โยบาย 
เปาหมาย มาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาท่ีสอดรับกับนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนด กําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
รูปแบบของตนเองท่ีสอดคลองกับแนวทาง/คูมือดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยใหชุมชน องคกรภาครัฐและภาคเอกชน ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ตลอดจน
บุคลากรในสํานักงานท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นนําเสนอผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพื่อใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป 

           2.2 ดําเนินการ 
 ช้ีแจงทําความเขาใจผูเก่ียวของในการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไดแก นโยบาย เปาหมาย มาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ี ตลอดจนวิธีการการติดตามตรวจสอบและ
เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงาน นําแผนการดําเนินงานสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ 

 2.3  นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ  
 นิเทศ ติดตามและตรวจสอบเพื่อใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง
สามารถนําสูการปฏิบัติจริงไดอยางสอดคลองตอเนื่องเปนระบบ สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนรายสถานศึกษา สรุปในภาพรวมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเทียบ  
เคียงกับระดับประเทศเพื่อการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งกําหนดมาตรการเรงรัดคุณภาพสถานศึกษากรณีท่ี
พัฒนาไปไมถึงมาตรฐานหรือไมผานเกณฑมาตรฐาน วิเคราะหหาจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาแลวประมวลผล
จัดกลุมโรงเรียนตามผลการประเมินเพื่อการพัฒนาจัดทําเปนขอมูลและสารสนเทศรายงานประจําป 
   2.4 ปรับปรุง และพัฒนา  
 นําผลการติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานใหมีคุณภาพสูงขึ้น
ประชาสัมพันธหรือเผยแพรผลการดําเนินงานหรือความสําเร็จ 
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3. บุคลากรสนับสนุน  

บุคลากรสนับสนุน หมายถึง นักวิชาการศึกษา เจาหนาท่ีกลุมงานอื่น ๆ ในหนวยงานตนสังกัดหรือ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดแก กลุมงานอํานวยการ กลุมงานนโยบายและแผน กลุมงานสงเสริมการจัด
การศึกษาเอกชน กลุมงานบริหารงานบุคคล กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาและหนวยตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา คณะอนุกรรมการบริหารบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(อ.ก.ค.ศ.) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) รวมท้ัง หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนในทองถิ่นควรใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกตาง  ๆในการดําเนินงาน ดังนี้  
 ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตาม
บทบาทหนาท่ีของตนเอง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาเพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและรวมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องใหเปนระบบตอไป 

-   
-  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ความสัมพันธของการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

บทบาทหนาท่ีและ
ภารกิจของบุคลากร 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 ศึกษาแนวคิด กฎหมาย
ที่เก่ียวของ 

 สนับสนุนการพัฒนา
สถานศึกษา 

 ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลสถานศึกษา 

 เผยแพร ประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงาน  

บุคลากรสนับสนุน 

1.วางแผน 

 ศึกษาแนวคิดระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวของ 
 จัดระบบขอมูลสารสนเทศ 

 จัดทําแผนงาน/โครงการ 
 จัดทําคูมือดําเนินงาน 

2. ดําเนินการ 
 ชี้แจงทําความเขาใจผูเก่ียวของ 
 นําแผนสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ 

3. นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ 

 วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
 สรุปผลและจัดทํารายงาน 

 เผยแพรประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงาน 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 

 ปรับแผนการดําเนินงาน 

 ประชาสัมพันธเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน 

ศึกษานิเทศก  

1.เตรียมความพรอม 

 ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวของ 
 กําหนดนโยบาย โครงสรางและการ
มอบหมายงาน 

 สรางความตระหนักและจิตสํานึกแก
บุคลากร 

2. ดําเนินการ 
 จัดระบบขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
 กําหนดเปาหมาย มาตรฐาน ตัวบงชี้ 
วิธีการและคูมือดําเนินงาน 

 พัฒนาบุคลากร 
 ตรวจสอบคุณภาพ 

3. กํากบั ติดตาม ประเมินผล 

 วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
 สรุปและเผยแพร 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 

ผูบรหิารการศึกษา 

แผนภูมิท่ี 12 บทบาทหนาท่ีและภารกิจสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    
                ของบุคลากรระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนการปฏิบัติงานอยางมีขั้นตอนทําอยาง
ตอเนื่องดวยกระบวนการมีสวนรวมมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ คุณภาพท่ีเกิดกับผูเรียน การทํางานโดยยึด
ระบบคุณภาพยอมสรางความม่ันใจใหกับพอแม ผูปกครอง ชุมชน องคกรท่ีเกี่ยวของวาสถานศึกษา         
จัดการศึกษาท่ีไดพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอหนาท่ีในการจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญอยางไรก็ดีผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายตองมีความรับผิดชอบรวมกันดวย โดยตองตระหนักถึงคุณประโยชนของการประกันคุณภาพภายในมี
จิตสํานึกท่ีเห็นวาการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจําเปนตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษายอมสงผลถึงผูเรียนอยางแนนอนผลการจัดการศึกษาโดยรวมระดับประเทศก็จะบรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติและสามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศได 

การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานอกจากจะเปนการพัฒนาสถานศึกษาโดยตรง
แลวผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในยังใชหลักฐานยืนยันคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเตรียมพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ฉะนั้น สถานศึกษาตองมี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่องท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อ
สะทอนถึงผลการจัดการศึกษาแตละระดับ ผลการบริหารจัดการศึกษา ผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญและผลจากการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาซึ่งผลการดําเนินงานท้ัง 4 ดาน
ดังกลาวเปนมาตรฐานท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใชในการประเมิน
คุณภาพภายนอก (ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

หมวด 3 ขอ 38) “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จะเปนตัวเช่ือมโยงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษากับการประเมินคุณภาพภายนอกดวยเหตุนี้สถานศึกษาจําเปนตองมีมาตรฐานการศึกษาท่ีมีความ
ครอบคลุม ชัดเจนและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาท่ีเกี่ยวของทุกระดับความคาดหวังในอนาคตสถานศึกษา
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะมีขอมูลและสารสนเทศท่ีสะทอนใหเห็นผลการจัดการศึกษาท่ีแทจริง  

ในกรณีท่ีสถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกแลว ปรากฏวา ผลการจัดการศึกษาไดไม
ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจะตองจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพตามขอเสนอแนะท่ี
ไดรับเสนอแผนตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
แจงผลการประเมินโดยผานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลังจากนั้น ภายใน 2 ปสถานศึกษาจะไดรับการประเมินใหมอีกครั้งหนึ่ง123 

 
 

 

                                                             
 123 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษา (กรุงเทพฯ : กลุมพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. ม.ป.ป.) 
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กรณีศึกษา 
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 

ภายในชวงกวา 10 ปท่ีผานมานับแตมีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เมื่อป
พุทธศักราช 2552 ท่ีกําหนดใหตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาจํานวนมากประสบ
ผลสําเร็จจากการพัฒนาสถานศึกษาดวยการปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทํา
ใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา ดังนั้น เพื่อเปนการเรียนรูจากรูปแบบ
และแนวทางการดําเนินงานท่ีนําสูการปฏิบัติไดผลดีมากอนแลวในท่ีนี้จึงขอเสนอบทสรุปท่ีไดจาก
กรณีศึกษาจากผลงานวิจัยและผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศสําหรับใช
เปนกรณีตัวอยางใหกับสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาไดนําไปประยุกตใชเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็งตอไป  

 

 กรณีศึกษาท่ี 1 

บทสรุปจากการสังเคราะหรายงานประจําปของสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี 
จากการสังเคราะหรายงานประจําปของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีประเมินแลววาดี จํานวน 74 แหง สถานศึกษาเหลานี้มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับดีและดีมากท้ังในการประเมินรอบแรกและรอบสองและไดรับการ
รับรองคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานพบวาขั้นตอนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติดีมีการดําเนินงานเปนไปตามกรอบภาระงานท่ีกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนดไวทั้งส้ิน 

ภายใตแนวคิดและหลักการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ท่ีมีการปฏิบัติดีนั้นสถานศึกษาอาศัยแนวคิดการพัฒนาเชิงระบบของเดมิ่ง (Plan Do Check Act) เปน
พื้นฐานการปฏิบัติงานดังนี้  

P (Plan) การวางแผน สถานศึกษามีการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ และใชในการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพผูเรียน ดวยการ
กําหนดวัตถุประสงคต้ังเปาหมายกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน/พัฒนาและระยะเวลาการพัฒนามีการ
จัดหาและจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนท้ังในดานบุคคลเครื่องมือและงบประมาณ รวมท้ังทําความเขาใจใน
แนวปฏิบัติเพื่อสรางความชัดเจนในการดําเนินงานกับบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  

D (Do) การปฏิบัติ สถานศึกษามีการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติ ดําเนินการ
ตามแผนอยางจริงจัง  

C (Check) การตรวจสอบ สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือติดตาม
ความกาวหนาและความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบ 
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A (Act) การพัฒนาปรับปรุง หากผลการปฏิบัติเปนท่ีนาพอใจประสบความสําเร็จ สถานศึกษาก็จัดให
เปนมาตรฐานเพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไปเพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นและหากผลการปฏิบัติมีขอควร 
ปรับปรุงสถานศึกษาก็จะมีการกําหนดวิธีการปรับปรุงตอไป 124 

ทุกขั้นตอนของการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการ
บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management: SBM) ผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา เขามามีสวนรวมคิด รวม
ดําเนินงาน รวมตัดสินใจ (Decision-Making) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาอยางแทจริงและใชหลักการสรางเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวนในการสนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกัน 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี13 แนวคิดหลักของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี 
 

 

 

                                                             
        124 วิษณุ ทรัพยสมบัติ,  การสังเคราะหรูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติดีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
(สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2552), ม.ป.ป. 
 

SBM  

SBM  
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กรณีที่ 2 

กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเปนสถานศึกษาขนาดใหญมีเอกลักษณเปนของตนเองโดยเฉพาะ นั่น

คือ ความเปนสุภาพบุรุษเปนผูมีน้ําใจนักกีฬาจากการศึกษากระบวนการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยพบวาการดําเนินการประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ เปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรโดยผูบริหารใหความรู 
สรางความตระหนักและสงเสริมใหบุคลากรติดตามความเคล่ือนไหวเร่ืองการประกันคุณภาพอยูเสมอมี
การแตงต้ังบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานออกเปน 2 ชุด ชุดแรกเปนคณะอนุกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีหลักในการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนและชุดท่ีสองเปนคณะทํางาน
วิจัย ทําหนาท่ีหลักในการประสานงานระหวางบุคลากรในโรงเรียนและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ฝายตาง ๆ มาจัดหมวดหมูเพื่อสะทอนผลการดําเนินงานและนําขอมูลไปใชปรับปรุงพัฒนางาน  

นอกจากนี้ ผูบริหารสถานศึกษายังมีการสรางความเคารพและศรัทธาในตัวผูบริหารใหกับคณะครูรวมท้ัง
เนนความรวมมือจากชุมชนและการสนับสนุนจากตนสังกัด  

ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยยึดวงจรบริหาร
คุณภาพตามแนวคิดเชิงระบบ (PDCA) ดังนี้ 
 1. การวางแผนปฏิบัติงาน เปนการกําหนดปรัชญาและเปาหมายการศึกษาท่ีเดนชัด โดยยึดพระ
บรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาอุปนิสัยของ
นักเรียนเปนหลักและการพัฒนาความสามารถของผูเรียนโดยเนนทักษะดานวิชาการและทักษะชีวิตมี
แผนงานหลักในการปฏิบัติงาน 5 แผนงาน ไดแก แผนงานท่ัวไป แผนงานการเรียนการสอนฝายวิชาการ 
แผนงานสงเสริมพลานามัย แผนงานการจัดการคณะและแผนงานปรับปรุงพัฒนาโดยมีการจัดทําแผน
งบประมาณลวงหนา 3 ปซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ การไมมีขอจํากัดดานงบประมาณ 

 2. การปฏิบัติงานตามแผน เปนการนําแผนสูการปฏิบัติผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรทํางาน
รวมกันเปนทีมเนนการกระจายอํานาจจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานอยางครบครันและมีการ
กํากับติดตามและใหการนิเทศการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

 3. การตรวจสอบและประเมินผล เปนการวางกรอบการประเมินผลโดยยึดเปาหมายการศึกษา
ของโรงเรียนเปนหลักและเนนการประเมินผลภายในแบบไมเปนทางการสํานักทดสอบทางการศึกษา,  
 4. การนําผลประเมินมาปรับปรุงงาน เปนการใชระบบการประเมินผลการทํางานของบุคลากร
ขับเคล่ือนการพัฒนาและปรับปรุงงาน125 

 

                                                             
125 สํานักทดสอบทางการศึกษา, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามกฎกระทรวงวา

ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เลม 1 (กรุงเทพฯ: 2553), 54 - 56. 
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กรณีที่ 3 

จิ๋วแตแจว: เรียนรูจากโรงเรียนวัดศรีบังวัน  

           โรงเรียนวัดศรีบังวัน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูเพียงจํานวน 4 คน (ขอมูลปการศึกษา 2553) 
มีนักเรียนจํานวน 63 คนเปดสอนระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ต้ังอยูท่ีตําบลริมปง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1 ดําเนินการพัฒนาระบบการ

 

 

 

การวางแผน 

 

ข้ันดําเนินงาน 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินผล 

การนําผลการประเมิน 

มาปรับปรุงงาน 

   ขั้นเตรียมการ 

สรางความเคารพ 

และศรัทธาในตัวผูบริหาร 

ใหความรู  
สรางตระหนัก 

กับบุคลากร 

แตงต้ัง 
กรรมการรับผิดชอบ 

เนนความรวมมือ 

จากชุมชนและตนสังกัด 

 
 กําหนดปรัชญาการศึกษา
และเปาหมายการพัฒนาที่
เดนชัด  

 การจัดทําแผนงานหลัก 5 

แผนงาน ที่ไมมีขอจํากัด
ดานงบประมาณ 

o สงเสริมบุคลากรทํางานรวมกัน 

  เปนทีม  
o เนนการกระจายอํานาจ 
o จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใน 

  การทํางาน 

o กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน 
และใหการนิเทศ 

o วางกรอบการประเมินผล
โดยยึดเปาหมายการศึกษา 

o เนนการประเมินผลภายใน
แบบไมเปนทางการ 

ใชระบบการประเมินผลการทํางาน
ของบุคลากรขบัเคลื่อนการพัฒนา
และปรับปรุงงาน 

แผนภูมิท่ี 14 กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
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ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยใชวิธีบูรณาการภายใตหลักการมีสวนรวม (Participant) 

หลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) แนวคิดเชิงระบบ PDCA และทฤษฎีเชิงระบบ 
(System Approach) จนประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาไดรับการยอมรับเปนศูนยการเรียนรูโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยูในระดับดีและดีมาก และเปนแกนนําโรงเรียน
ขนาดเล็กของเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 โรงเรียนวัดศรีบังวัน มีข้ันตอนการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการและสรางความตระหนัก ดําเนินการโดย 
 จัดประชุมครู ผูปกครองนักเรียน กํานัน ผูใหญบาน ผูแทนองคกรสวนทองถิ่น  คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในซ่ึงจะนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพการของสถานศึกษาบทบาทและภารกิจของครู ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
นอกจากนี้เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและความสมัครใจในการเขารวมเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน   
 ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการตามโครงสรางการบริหารงาน 4 งาน ไดแก งานวิชาการ งาน
บุคลากร งานงบประมาณและงานบริหารท่ัวไปมีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา คณะกรรมการนิเทศภายใน และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
2. ขั้นดําเนินการ ดําเนินการโดย 

 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดแนวตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและปฐมวัย มาตรฐานการประเมินภายนอกเอกลักษณของทองถิ่นและปณิธานของ
สถานศึกษาจนไดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 18 มาตรฐาน ท่ีเพิ่มตัวบงช้ีในมาตรฐานท่ี 8 

คือ ผูเรียนภูมิใจ เห็นคุณคาภูมิปญญาทองถิ่นนิยมและดํารงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของทองถิ่น 

 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายความสําเร็จและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยคํานึงถึงนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาโดยเฉพาะดานคุณภาพของคนไทยท่ีชาติตองการ
นโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีตองการใหเชิดชูเอกลักษณของทองถิ่นมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาผลการประเมินภายนอกรอบแรกและรอบท่ี 2 รวมท้ังขอเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาทุกดานเนนในสวนท่ีเกี่ยวกับผูเรียนและครู 
จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษาสภาพปญหาความตองการและความคาดหวังของทองถิ่นและ
ชุมชนท่ีมีตอสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยจัดทําโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลอง
ครอบคลุมกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและงานท้ัง 4 งาน ตามภารกิจของสถานศึกษา 
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 จัดระบบการพัฒนาหลักสูตร ระบบบริหารงานและนิเทศติดตามภายใน ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องเอื้อตอการจัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการปฏิบัติงาน
ท้ังหมดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่องมีการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับการพฒันา
คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางนอยปละ 2 ครั้ง ประชุมครู
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ปละ 1 ครั้ง 
 วิเคราะหผลการประเมิน เพื่อหาจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและจัดทํารายงานประจําป เผยแพร
ผูเกี่ยวของรับทราบ ไดแก ผูปกครอง สาธารณชน เทศบาลและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูนเขต1  

3. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน ดําเนินการโดย 

 มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบดวย ผูปกครอง 
ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนชุมชน ผูแทนองคกรสวนทองถิ่น (เทศบาล) ผูแทนจากพระสงฆ 
รวมจํานวน 7 คน ทําการประเมินทุกเดือนมีนาคมของทุกป 
 สรุปผลการดําเนินงานเปนรายงานประจําปฉบับสมบูรณและฉบับยอ 

4. ขั้นนําผลการประเมินคุณภาพไปใชดําเนินการโดย 

 นําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปวิเคราะหจุดเดน จุดท่ีควร
พัฒนาเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบตอไป 

 จัดทําแผนงาน/โครงการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง ไดแก จัดใหมีหองสมุดมีชีวิต 
จัดทําแผนพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล และใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  
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      วางแผน 

 

 

 

  พัฒนา/ปรับปรุง                             ดําเนินการ 
 

 

 

                                            ตรวจสอบ 

                                              
 

  

แผนภูมิท่ี 15 กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดศรีบังวัน จังหวัดลําพูน 
 

กรณีที่ 4 

วัฒนธรรมการทํางานที่เนนการมีสวนรวม: ถอดบทเรียนจากโรงเรียนวัดอมรินทราราม  
โรงเรียนวัดอมรินทรารามอยูในกรุงเทพมหานครเปนโรงเรียนขนาดใหญมีครูผูสอนรวม 71 คน 

นักเรียนรวม 1,275 คน (ขอมูลปการศึกษา 2553) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 เปดสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

จุดเดนของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยูท่ี “การสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีเนนการมี
สวนรวม” ในทุกขั้นตอนของการทํางานท้ังบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยเฉพาะบุคลากร
ทุกคนภายในสถานศึกษาทุกคนลวนตระหนักในความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีตองดําเนินการใหเปนระบบอยางชัดเจน ครูทุกคนชวยกันสรางความม่ันใจใหกับผูปกครอง
วาผูเรียนจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานศึกษา มีความรูความสามารถ มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร มีพัฒนาการตามวัยท่ีเหมาะสม ขยันเรียนและมี
นิสัยใฝรู  โรงเรียนวัดอมรินทรารามยังไดยึดวงจรคุณภาพการทํางานโดยกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีชัดเจนรวมกัน 3 ขอ คือ 1. เพื่อใหครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรูความเขาใจและ
สามารถนําข้ันตอนการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในมาปฏิบัติได 2. เพื่อนําขอมูลผล

   -เผยแพร   
    ประชาสัมพันธ 

-พัฒนา/ปรับปรุง 
-ตอยอด

-สรางความตระหนัก 

 -จัดทํามาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา 

-ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

ปละ 1 คร้ัง 

-ทําตามแผน 

-ประชุม
ผูเก่ียวของ 

-นิเทศภายใน 

ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

SBM 

System Approach 

Participant 

School wide    
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การดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

และ 3. เพื่อเผยแพรขอมูลการจัดการศึกษาสูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 
โรงเรียนไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในท่ีเนนการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกฝายของโรงเรียนและบุคลากรภายนอก ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน
โดยยึดหลักการบริหารเชิงระบบ PDCA ดังนี้  
ขั้นวางแผน  
 สรางความตระหนักแกครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนท่ีจะตองรูและตระหนักรวมกัน 
ขั้นดําเนินการ 
 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตองการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐาน
หลักสูตรและความตองการของผูเกี่ยวของโดยกําหนดเปาหมายคุณภาพดานผูเรียนแตละกลุมสาระการ
เรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ตองไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 70 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ศิลปะ ตองไดคะแนนเฉล่ียรอยละ75 และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตองได
คะแนนเฉล่ียรอยละ 65 

 จัดระบบบริหารและสารสนเทศเปน 4 กลุมงาน ใหเอ้ือตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ คือ 
กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคลและกลุมบริหารท่ัวไปแตละกลุมงาน
เปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมและมีการประสานสัมพันธไมตรีที่ดีตอกันเพื่อการประสานงานท่ีราบรื่น 
กําหนดแนวทางปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบและจัดใหมีขอมูลคุณภาพการศึกษาท่ี
ครอบคลุมการดําเนินงานท้ัง 4 กลุมงาน 

 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา มีการประชุม
เพื่อจัดทําแผน จัดทําโครงการและกิจกรรมโดยผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในแตละงานวางแผนรวมกัน คณะ
ครูทุกคนมีสวนรวมและนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนําสูการปฏิบัติ 

 ดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ โดยครูทุกคนดําเนินงานตามแผนของแตละงานท่ีกําหนด
ไว โดยรับรูรวมกันวาจะทําอะไร อยางไร เมื่อไร โดยมีผูดูแลรับผิดชอบต้ังแตคณะครู หัวหนางาน หัวหนาสายช้ัน 
รองผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบแตละกลุมงาน   
ขั้นติดตามและประเมินผล 
 นิเทศติดตามโดยคณะผูบริหาร ผูเกี่ยวของและไดรับการติดตามตรวจสอบจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กําหนดกรอบการประเมิน จัดทําเครื่องมือเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการดําเนินงานดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในแผนโดยผูท่ีรับผิดชอบแตละ
กลุมงาน ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ตรวจสอบการดําเนินงาน 8 ดาน คือ ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
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ของสถานศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ดานการดําเนินงานตามแผน ดานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดานการจัดทํารายงานประจําปและดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ป ร ะ เ มิ น ผ ล
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด วิเคราะหผลตามมาตรฐานและจัดทํารายงานประจําป นําเสนอผล
ใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของรับทราบซึ่งถือเปนการแสดงภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
ขั้นพัฒนาและปรับปรุง 
 เสนอขอมูลยอนกลับใหแกผูปฏิบั ติงานอยางสม่ําเสมอเพื่อสงเสริมพัฒนาและประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมเดลโรงเรียนคุณภาพ: ถอดบทเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลแหงรัฐวิคตอเรีย 
กรมการศึกษาและการอบรม(Department of Education &Training) แหงรัฐวิคตอเรียของ

ประเทศออสเตรเลียไดใช “โมเดลโรงเรียนคุณภาพ” เปนแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอนแบบมืออาชีพใหแกโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลจนทําใหเกิดความสําเร็จในการจัดการศึกษาสงผล

เตรียมการ 
1.เตรียมความพรอมบุคลากร 
     สรางความตระหนักใหความรู 
2.  กําหนดผูรับผิดชอบ 

ผลดําเนินงาน 
 คุณภาพผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 

 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
 คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

 การพัฒนาชุมชนและแหลงการเรียนรู 

ดําเนินงาน

การวางแผน 

 กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 จัดระบบบริหารและการสนเทศ 

 จัดทําแผนพัฒนาการจัดศึกษา 

ํ ึ

การดําเนินงาน 

 ทําอะไร 
 ทําอยางไร 
 ทําเมื่อไร 

การตดิตามและประเมิน 

 นิเทศ ติดตาม 

 ตรวจสอบ 

 ประเมินผล 

การพัฒนา ปรับปรุง 
 ใหขอมูลยอนกลับ 

 พัฒนาตอยอด 

การสรางวัฒนธรรมการ 
ทํางานที่เนนการมีสวนรวม 

แผนภูมิท่ี 16 กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดอมรนิทราราม กรุงเทพมหานคร 
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ใหผูเรียนมีคุณภาพและบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวโรงเรียนคุณภาพเปนโรงเรียนท่ีมีองคประกอบท่ี
สําคัญ 8 ประการ ดังนี้ 

1. ความเปนมือผูนํามืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา  
2. การใหความสําคัญกับการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู 
3. การกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนารวมกันของบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
4. การจัดการเรียนการสอนท่ีกําหนดเปาหมายการพัฒนาอยางชัดเจน 

5. การกําหนดความคาดหวังท่ีตองการใหผูเรียนสามารถบรรลุถึงได 
6. การสรางโรงเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู 
7. การสรางความรูสึกรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
8. การสนับสนุน สงเสริมและสรางสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ในการพัฒนาโมเดลโรงเรียนคุณภาพมุงเนนการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบมืออาชีพของครูโดย
ยึดหลักการดังนี้ 

หลักการท่ี 1 กําหนดเปาหมายหรือผลลัพธการเรียนรูที่ผูเรียนตองบรรลุใหชัดเจน 

หลักการท่ี 2 ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูทั้งในและนอกช้ันเรียนโดยครูทุกคนมีสวน
รวมในการกําหนดแนวทางพัฒนาและนําเสนอแนวทางแกไขปญหาผูเรียน 

ผูนํามืออาชีพ 

(Professional 

leadership) 
เนนการเรียนรูและ  
การจัดการเรียนการ

สอน (Focus on 

teaching and

รวมกําหนดวิสัยทัศนและ
เปาหมายการพัฒนา 

(Shared vision and 

goals) 

สอนอยางมีเปาหมายท่ี

ชัดเจน (Purposeful 

teaching
กําหนดเปาหมายการ

พัฒนาท่ีผูเรียน (High 

expectations of 

all learners) 

สรางชุมชนแหงการ

เรียนรู (Learning 

communities) 

กําหนดภาระความ
รับผิดชอบ 

(Accountability) 

ตอ

แผนภูมิท่ี 17 โมเดลโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัดรัฐบาล แหงรัฐวิคตอเรีย  
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หลักการท่ี 3 ใชการวิจัยเปนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

หลักการท่ี 4 รวมมือรวมพลังในการจัดการเรียนรูโดยบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ไดเขามามี
สวนรวมแลกเปล่ียนความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณเชิงวิชาชีพรวมท้ังมีการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

หลักการท่ี 5 นําขอมูลและสารสนเทศการเรียนรูของผูเรียนมาเปนฐานการพัฒนา 
หลักการท่ี 6 จัดการเรียนรูอยางตอเนื่องและมีการพัฒนาอยางยัง่ยืนโดยไดรับการสนับสนุน

จากหนวยงานสวนกลางและเครือขายในพื้นท่ี 

หลักการท่ี 7 สรางภาระความรับผิดชอบรวมกันจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในทุกระดับ ท้ัง
ระดับชาติท่ีเปนหนวยงานตนสังกัด หนวยงานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี 18 หลักการสําคัญ 7 ประการ ของการจัดการเรียนรูแบบมืออาชีพ 

 

วงจร SALT: ภาระความรับผิดชอบของโรงเรียนในการจัดการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการ
เรียนการสอนของครู “SALT” เปนคํายอมาจาก “School Accountability for Learning and 

Teaching” เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่ไดรับการออกแบบและพัฒนามาต้ังแตป ค.ศ. 1995 โดย
กระทรวงการศึกษาของรัฐโรดไอแลนด ประเทศสหรัฐอเมริกา (Rhode Island State Department Of 
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Education) ซึ่งมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางภาระความรับผิดชอบใหกับโรงเรียนในการจัดการเรียนรู และการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีหลักการท่ีสําคัญ 10 ประการ ดังนี้ 

1. ปญหาการเรียนรูของผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและแกไข 
2. การแกไขปญหาการเรียนรูขึ้นอยูกับจุดแข็งของกระบวนการจัดการเรียนรูและการสอนในช้ันเรียน 

3. การสรางจุดแข็งในช้ันเรียนจําเปนตองมีการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 
4. การใชมาตรฐานการเรียนรูจะชวยผลักดันใหนักเรียนมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น 

5. ความกาวหนาของการเรียนรูของผูเรียนเกิดจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานตางๆ เขาไป
ชวยเหลือ 

6. การใชขอมูลสารสนเทศจะชวยทําใหทราบสภาพการณท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน 

7. การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพจะตองผสมผสานกับงานท่ีครูและทีมงานในโรงเรียนไดปฏิบัติอยาง
แทจริง 

8. ใชคําส่ังรัฐเพ่ือปกปองความถูกตองพื้นฐานและสนับสนุนการเรียนรูและการเรียนการสอนอยาง
ตรงไปตรงมา 

9. สรางระบบภาระความรับผิดชอบในทุกหนวยงานโดยกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนท่ีจะสงผลตอโรงเรียน 

10.ใหมีการอภิปรายรวมกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับมาตรฐานและการเรียนการสอน  
SALTประกอบดวยกิจกรรมท่ีเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการศึกษาตนเอง (Self-Study) เปนกิจกรรมพัฒนาทีมงานของโรงเรียน
เพื่อใหบุคลากรเกิดความรูความสามารถ  
    กิจกรรมท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Improvement Plan) 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีจัดทําขึ้นจะนําโรงเรียนไปสูเปาหมายความสําเร็จท่ีกําหนดไวโดยแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาท่ีจัดทําขึ้นตองมีความละเอียด ลึกซึ้ง และเกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย 

กิจกรรมท่ี 3 การตรวจเย่ียมโรงเรียน (School Visit) เปนกิจกรรมท่ีบุคลากรทุกฝายท่ี
เกี่ยวของท้ังหนวยงานทางการศึกษา มหาวิทยาลัย เขตพื้นท่ีการศึกษา ชุมชน ผูปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาเขาไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อใหขอเสนอแนะ ชวยเหลือและมีการจัดทํา
รายงานการตรวจเย่ียมเพื่อนําเสนอขอเสนอแนะ/ขอควรพัฒนาใหแกโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 4 การสนับสนุนโรงเรียนและการสรางขอตกลงเพ่ือเขาไปชวยเหลือโรงเรียน(Compact 

for Learning) เปนการสนับสนุนโรงเรียนในดานตาง ๆ ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูรวมท้ังเปนการสราง
ขอตกลงรวมกันในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนภายหลังจากท่ีหนวยงาน ตาง ๆ ไดเขาไปตรวจเย่ียม
โรงเรียนเพื่อเปนการสรางความมั่นใจและสงเสริมใหโรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว 

กิจกรรมท่ี 5 การจัดทํารายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน (School Report Night) 
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เปนการจัดทํารายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเสนอตอชุมชน พอแมผูปกครอง อยางนอย 1 ครั้ง
ตอปเพื่อเปนการสะทอนใหเห็นวาโรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพแลวเกิดผลอยางไรรวมท้ังเปน
การนําเสนอวิธีการที่ชุมชนเขามาชวยเหลือโรงเรียน แลวไปสูความทาทายท่ีเกิดขึ้นอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

เมื่อสถานศึกษา และประชาสังคมไดคุนเคยกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ตระหนักเห็นความสําคัญและประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได
พัฒนาตอยอดการดําเนินงานจากแนวทางของกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกับคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ขึ้นใหมเปน
กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกับคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2553 ต้ังแต
วันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2553 โดยมีแนวทางใหสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประสาน

ศึกษาตนเอง(Self-

Study) 

จัดทําแผนพัฒนา
(Improvement Plan) 

ตรวจเย่ียมโรงเรียน 
(School Visit) 

รายงานการจัดการศึกษา
(School Report Night) 

SALT 

สนับสนุนและสรางขอตกลง 
(Compact for Learning) 

แผนภูมิท่ี 19 วงจร “SALT” : ภาระความรับผิดชอบของโรงเรียนกับการจัดการรูของผูเรียนและการจดั 

                                      การเรียนการสอนของครู 
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ความรวมมือกับประชาสังคมในทองถิ่นดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหเกิดความเขมแข็งอันจะ
สงผลใหผูเรียนท่ีสถานศึกษาใหความรูเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพตามเปาประสงคของหลักสูตรและสังคม
อยางเต็มตามศักยภาพตอไป 

อยางไรก็ตาม การนําแนวคิดเหลานี้ไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ของโรงเรียนมิใชเปนการเพิ่มภาระงานท่ีมากข้ึนแตอยางใด แตเปนการเสริมหรือสนับสนุนใหโรงเรียนมี
ระบบหรือวิธีการท่ีจะพัฒนาโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยใชระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนฐานในการขับเคล่ือน ใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนนั้น และเราถือวาขั้นประเมินผลการ
ดําเนินงาน (C : Check) เปนขั้นท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะเปนขอมูลเช่ือมโยงไปสูขั้นปรับปรุงพัฒนา 
(A : Act) เพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนพัฒนา (P : Plan) ทําใหวงจรคุณภาพ PDCA ขับเคล่ือนไป
อยางมีชีวิตและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในขั้น Act นั้นมีความหมายเปน 2 นัย กลาวคือ  

นัยแรก ถาพบวาผลการประเมินคุณภาพตามแผนท่ีกําหนด ในขั้น Check อยูในเกณฑท่ีพึงพอใจ 
ก็รักษาวิธีปฏิบัติท่ีดีเหลานั้นไวเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard) ในการปฏิบัติงานประจําตอไป  

สวนนัยท่ีสอง ถาประเมินแลวพบวายังไมเปนท่ีพึงพอใจหรือไมบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด ก็
ใหนําขอบกพรองเหลานั้น นํากลับวิเคราะหสาเหตุของปญหาเพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนา (Plan) ในป
ตอไป รวมท้ัง เรื่องท่ีไมเปนปญหาแตตองการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นดวย หากดําเนินการเชนนี้ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามกลไกของระบบประกันคุณภาพก็จะขับเคล่ือนสูการปรับปรุงพัฒนาตามวงจร
คุณภาพนี้อยางยั่งยืนและไมขาดตอนปแลวปเลา คุณภาพการศึกษาก็จะกาวหนายิ่งขึ้นตามลําดับ  

จะเห็นไดวาแมแตมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard) เมื่อนําไปสูการปฏิบัติในปตอๆ ไปก็
ตองมีการประเมินและปรับปรุงพัฒนาเชนกัน ดังนั้น สถานศึกษาท่ีมุงสรางวัฒนธรรมคุณภาพใหยั่งยืน 
จําเปนตองขับเคล่ือนวงจรคุณภาพ PDCA กับ SDCA  ใหกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้งดวยกลวิธีท่ี
เหมาะสมกับบริบทของแตละสถานศึกษา ซึ่งการใชแนวคิดตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องของโรงเรียนมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA อยาง
แนบแนน  ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ เกิดผลถาวรและยั่งยืน และสงผลใหผูเรียนไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ โดยมุงหวังใหผูอานเกิดความคิดรวบยอดต้ังแตระบบการประกัน
คุณภาพ การดําเนินงานประกันคุณภาพอยางเปนระบบ ตอเนื่องและเกิดความย่ังยืน สามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชพัฒนางานประกันคุณภาพของสถานศึกษาตนเองไดอยางเหมาะสมตอไป 
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แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อเตรียมอนาคต 
เปนการนําเสนอเน้ือหาแนวคิดใหมท่ีไดรับการยอมรับจากนักวิชาการท้ังในและตางประเทศ 4 

แนวคิด ไดแก แนวคิดท่ี 1 กระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาด แนวคิดท่ี 2 การจัดการ
ความรู แนวคิดท่ี 3 การสรางเครือขายการเรียนรู และแนวคิดท่ี 4 การนําผลการประเมินไปใชประโยชน 
รายละเอียดแตละแนวคิดมี ดังนี้ 

 

 

 

 

 

กระบวนการใชขอมูลอยางชาญฉลาด (Data Wise) 

การจัดการความรู (Knowledge Management) 

การสรางเครือขายการเรียนรู ( Learning Network) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

การจัดทํารายงานประจําป 
ที่เปนการประเมินคุณภาพภายใน 

P 

D 

C 

A 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

การใชประโยชนจากผลการประเมิน (Evaluation Utilization) 

การพัฒนา
และปรับปรุง 

แผนภูมิท่ี 20 ความสัมพันธของวงจรคุณภาพ PDCA กับการใชแนวคิดตางๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                อยางตอเนื่อง 
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แนวคิดที่ 1 กระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาด (Data Wise Improvement  
               Process) 

แนวคิด หลักการ ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาด (Data Wise 

Improvement Process) เปนกระบวนการนําขอมูลสารสนเทศท่ีโรงเรียนมีอยูมาใชเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนท่ัวท้ังโรงเรียน โดยนําขอมูลจากการประเมินนักเรียนมาใชอยางมีประสิทธิผล แนวคิดนี้
พัฒนาโดยทีมนักการศึกษาใน Boston Public Schools และทีมนักวิจัยของ Harvard Graduate 

School of Education  กระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาดแบงออกเปน 3 ระยะ 
ไดแก (1) ระยะเตรียมการ (prepare) เปนระยะท่ีโรงเรียนตองจัดทําขอมูลพื้นฐานสําหรับการเรียนรูจาก
ผลการประเมินของผูเรียน (2) ระยะสืบเสาะ (inquire) ในระยะนี้โรงเรียนตองสืบเสาะแบบแผนของ
ขอมูลท่ีบงช้ีถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน และ (3) ระยะปฏิบัติ (act) เปนการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูจากการออกแบบและการปฏิบัติการสอน โดยโรงเรียนสามารถดําเนินการและยอนกลับมาสูระยะ
สืบเสาะและระยะปฏิบัติในกระบวนการพัฒนาเปนวงจรอยางตอเนื่องได ดังแผนภาพ 

 
แผนภูมิท่ี 21 กระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาด (Boudett,City& Murnane.2006) 
 

แนวปฏิบัติของโรงเรียนตามแนวคิดของกระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาด 
 จากแผนภาพ จะเห็นไดวา การสรางวัฒนธรรมการใชขอมูลใหเกิดในสถานศึกษา ในชวง
เริ่มแรกหรือระยะเตรียมการสถานศึกษาจําเปนตองสรางคณะทํางานใหสามารถทํางานแบบรวมมือรวม
พลังได และพัฒนาความรูดานการประเมินใหแกคณะทํางานดานขอมูล ท้ังนี้เพื่อใหสามารถแปลง
รายงานผลการประเมินผูเรียนท่ีทุกคนสามารถเขาใจไดงายและสามารถสนทนารวมกันเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวได อันเปนการสรางความเขาใจรวมกันและนําไปสูการพัฒนางานของสถานศึกษาตอไป 
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 เมื่อสถานศึกษาเตรียมความพรอมของคณะทํางานแลว ระยะตอมาเปนระยะสืบเสาะ
สถานศึกษาจะตองนําสารสนเทศท่ีไดจากขอมูลมาใชประโยชน โดยการใหคณะทํางานดานขอมูลจัดทํา
ภาพสรุปรวมของขอมูลท่ีทุกคนสามารถเขาใจไดงายเชน การจัดแสดงผลเปนแบบกราฟก ส่ิงสําคัญใน
ขั้นนี้คือ การดึงทุกฝายใหสนทนารวมกันในส่ิงท่ีเห็นไดจากขอมูล ซึ่งจะนําไปสูขั้นตอนการขุดคนขอมูล
ของนักเรียนเพื่อระบุปญหาท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังตรวจสอบแบบแผนของขอมูลจากแหลงอื่นรวมดวย 
หลังจากระบุปญหาไดแลวก็เปนขั้นตอนในการแสวงหาแนวทางหรือวิธีการสอนท่ีสามารถแกปญหาท่ี
ระบุไวได  
 ระยะสุดทายเปนระยะปฏิบัติ สถานศึกษาจะตองตัดสินใจเลือกกลยุทธการสอนท่ีจะใช
แกปญหา โดยมองถึงภาพอนาคตท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อนํากลยุทธนั้นลงสูหองเรียน และจัดทําเปนแผนปฏิบัติ
การ ตลอดจนวางแผนเพื่อประเมินความกาวหนารวมกันท้ังเปาหมาย ขอมูลท่ีตองการ ตลอดจนวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล หลังจากนั้นจึงเปนการนําแผนลงสูการปฏิบัติ สถานศึกษาจะตองดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินวา การดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดังกลาวนั้น เปนการดําเนินงาน
รวมกันทุกคน ปฏิบัติตามส่ิงท่ีไดกําหนดไว ผูเรียนไดเรียนรูเพิ่มขึ้น และจะดําเนินการอะไรตอ ไปอีก
หลังจากนี้ 
 เม่ือถึงขั้นตอนสุดทายของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาดแลว 
สถานศึกษาสามารถยอนกลับไปเริ่มจากขั้นตอนการจัดทําภาพสรุปรวมของขอมูลท่ีไดจากการพัฒนา
รอบท่ี 1 เริ่มเปนวงจรการพัฒนารอบท่ี 2 ตอไปเรื่อย ๆ เปนวงจรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องตอไป 
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แผนภูมิท่ี 22 แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในกระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาด 

 

        

1.การจัดระบบงานแบบรวมมือรวมพลังเพื่อ
สรางวัฒนธรรมการใชขอมูล 

- จัดต้ังคณะทํางานดานขอมูล 

- กําหนดโครงสรางคณะทํางาน 

- กําหนดตารางเวลาที่สมาชิกทุกคนทํางานรวมกัน 

- อภิปรายผลของการประเมินและขอมูลอื่น ๆ 

2.การสรางความรูเกี่ยวกับการประเมิน 

- พัฒนาความรูดานการประเมินใหแก
คณะทํางาน 

3.  การจัดทําภาพสรุปรวมของขอมูล 

- คณะทํางานดานขอมูลจัดกระทําขอมูลและแสดงผล
แบบกราฟก 

4.การขุดคนขอมูลของนกัเรียน 

- ระบุปญหาของผูเรียนเปนสําคัญ 

- คนหาแบบแผนหรือความไมคงเสนคงวาของขอมูล
จากแหลงขอมูลอื่น 

5.การตรวจสอบการสอน 

- กําหนดกรอบปญหาใหเปนปญหาเชงิปฏิบัติ 

- กําหนดวิธีสอนที่มีประสิทธิผลตอประเด็นปญหา 

6.การพัฒนาแผนปฏิบตัิการ 
- ตัดสินใจเลือกกลยุทธการสอนที่จะแกปญหาที่ระบุ 
- อธิบายถึงสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อนํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ 

7.การวางแผนเพื่อประเมินความกาวหนา 
- กําหนดเปาหมายรวมกันในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง 
และรยะยาว 
- กําหนดขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวมใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
- กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

8.การปฏิบัตแิละการประเมิน 

- นําแนวคิดในรายงานลงสูการปฏิบัติจริง 
- ติดตามประเมินผลจาก 4 คําถาม 

- เราทุกคนดําเนินการในเร่ืองเดียวกัน
หรือไม 
- เรากําลังทําในสิ่งที่เราพูดวาควรทําใช
หรือไม 
- ผูเรียนไดเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือไม 
- เราจะดําเนินการอะไรตอไป 
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                                                       สรุป 

กระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาดเปนกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน
ท่ัวทั้งโรงเรียนท่ีตองอาศัยการรวมมือรวมพลังจากบุคลากรทุกฝาย โดยการสรางวัฒนธรรมการใชขอมูล
ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาและเนนปญหาของผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารจึงเปนกลไกสําคัญในการทําให
กระบวนการตาง ๆ ดําเนินการอยางตอเนื่องเปนวงจรการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปได ซึ่งสอดคลองกับ
บทบาทภาระหนาท่ีหลักของสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
แนวคิดที่ 2 การจัดการความรู (Knowledge Management) 

  การจัดการความรูเปนแนวคิดหนึ่งท่ีสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียน
ตามวัฎจักร PDCA บรรลุผลและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนก A (Act) : การดําเนินงานใหเหมาะสม ซึ่งจําเปนจะตองพิจารณาขอมูลตางๆ อยางรอบดานท่ีมี
อยูในโรงเรียนเพื่อนําไปสูการปรับปรุง พัฒนาและแกไขจุดบกพรองตางๆ ท่ีนําไปสูการกําหนดแผนงาน
เพื่อการปฏิบัติตอไป 

  การจัดการความรูโดยหลักการแลวเปนการสรางและใชความรู/ขอมูลขององคกรท้ังท่ีอยูในตัว
คน (Tacit Knowledge) คือ ความรูท่ีเปนประสบการณ หรือภูมิปญญา ท่ีไมไดอยูในรูปของเอกสาร 
และความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) ความรู/ขอมูลความรูท่ีบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรและมี
การเผยแพรในรูปแบบท่ีเปนทางการ เชน รายงานผลการประเมินจากหนวยงานตางๆ รายงานผลการ
ประเมินตนเอง หรืองานวิจัย เปนตน เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว เมื่อเกิดปญหา ขอคนพบ หรือ
ประเด็นใหมๆ ท่ีเกิดจากการใชความรูหรือการไมบรรลุเปาหมายและไมบรรลุเปาหมาย ก็ตองกลับไป
สรางความรูใหมเพื่อทําความเขาใจประเด็นท่ีเกิดขึ้นและนําไปใชเพื่อบรรลุเปาหมายตอไป ในกรณีของ
โรงเรียนก็เชนกันการจัดการความรูเปนการสรางและใชความรู/ขอมูลท่ีมีอยูอยางรอบดานเพื่อนําไป
กําหนดในแผนและการปฏิบัติตามวัฎจักร PDCA อันนําไปสูการบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และเมื่อใชความรูแลวไมบรรลุเปาหมายหรือบรรลุเปาหมาย จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการขบ
คิด แลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อวิเคราะห สังเคราะหใหเกิดความรูเพื่ออธิบายการบรรลุเปาหมายและไมบรรลุ
เปาหมายนั้น นั่นก็คือ จะวนกลับไปยังการสรางความรูอีกรอบนั่นเองและจะวนเปนวัฎจักรอยางนี้ไป
เรื่อยๆ อยางไมมีส้ินสุด  
  การจัดการความรูเนนใหความสําคัญกับคนในองคกรเปนหลัก เนื่องจากคนเปนตัวขับเคล่ือนใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการและสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพและท่ีสําคัญบุคลากรเหลานี้จะตองอยูบน
ฐานของความรูท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปาหมายหลักของการจัดการความรูในองคกรก็เพื่อพัฒนา
องคกรอยางตอเนื่อง ดังนั้น การจัดการความรูจึงเปนกระบวนการพัฒนาคน เพื่อใหคนใชความรูในการ
พัฒนางานใหมีช้ินงานหรือผลงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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  การจัดการความรูในแตละตํารา/เอกสารมีขั้นตอนการปฏิบัติท่ีแตกตางกันขึ้นอยูกับความ
ละเอียดของผูเขียนนั้นๆ ท่ีจะนําเสนอ สําหรับในท่ีนี้การจัดการความรูจะนําเสนอเปน 4 ขั้นตอน ดัง
แผนภูมิท่ี 23 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 23 แสดงขั้นตอนการจัดการความรู 
 

การจัดการความรูแตละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การสรางความรู (Knowledge Creation) เปนขั้นตอนท่ีใหไดมาซึ่งความรูท่ีจะ
นําไปใช วิธีการไดมาขององคความรู ไดแก การประชุม การพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ
ระหวางกัน หรือการคนควาจากตํารา เอกสาร งานวิจัย และผลการประเมินดานตางๆ เปนตน 

  ขั้นตอนท่ี 2 การจัดเก็บความความรู (Knowledge Storage) เปนขั้นตอนการจัดเก็บ รักษา 
องคความรูท่ีไดจากการสรางในข้ันตอนท่ี 1 ใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสามารถสืบคนหรือหยิบจับมาใชได
อยางสะดวก เชน รูปเลมรายงาน แฟมเอกสาร บันทึกในคอมพิวเตอร หรือความรูท่ีอยูในตัวคน เปนตน  
  ขั้นตอนท่ี 3 การถายทอดความรู (Knowledge Transfer) เปนขั้นตอนการเขาถึงขอมูลหรือการ
เผยแพรขอมูลท่ีอยูในรูปแบบตางๆ ท่ีสามารถถายโอนจากแหลงหนึ่งไปยังแหลงหนึ่งดวยวิธีการตางๆ เชน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู การประชุม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ หรือกระบวนการทางการศึกษา เปนตน 

  ขั้นตอนท่ี 4 การใชความรู (Knowledge Utilization) เปนการนําความรูท่ีสรางขึ้นไปใช
ประโยชนเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคหรือการบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

การสรางความรู       
  (Knowledge Creation) 

การจัดเก็บความรู 
 (Knowledge Storage) 

การใชความรู 
(Knowledge Utilization) 

การถายทอดความรู 
(Knowledge Transfer) 

วิเคราะห ขบคิด ผลการ  
 ใชความรูคนควา สังเคราะห
และแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

กัน 
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  ท้ัง 4 ขั้นตอนขางตน จะมีการปฏิบัติเปนวัฎจักร กลาวคือ เมื่อปฏิบัติถึงขั้นท่ี 4 คือ ขั้นการใช
ความรู แนนอนท่ีสุดผลท่ีเกิดขึ้นยอมแสดงออกมาวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายหรือไม ดังนั้น 
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการสรางความรูใหมเพื่ออธิบายผลท่ีเกิดขึ้น นั่นคือ จะตองมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู ขบคิด วิเคราะห สังเคราะหใหมหรือหาขอมูลใหมมาสนับสนุน อธิบายส่ิงท่ีเกิดขึ้นท้ังประเด็น
ปญหาและประเด็นท่ีสําเร็จ จนกระท่ังนําความรู ท่ีสรางนี้ผานขั้นตอนตางๆ ของการจัดการความรูเพื่อ
นําไปใชอีกรอบและจะเปนอยางนี้ไปเรื่อยๆ 

แนวปฏิบัติของโรงเรียนตามแนวคิดของการจัดการความรู 
  สําหรับโรงเรียนสามารถประยุกตข้ันตอนการจัดการความรูขางตนไปใชในโรงเรียนไดตามความ
เหมาะสมและบริบทของโรงเรียนไดโดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอนได ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

สรุป 

 

แนวคิดท่ี 3 การสรางเครือขายการเรียนรู 
เครือขายเปนกลุมของบุคคลและความสัมพันธระหวางบุคคลภายในกลุมหรืออาจมีการ

เช่ือมโยงระหวางกลุมท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลดวยความสมัครใจ เพื่อแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารระหวางกัน ประสานงานเช่ือมโยงกัน สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน 

ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ/รายละเอียด 

การสรางความรู 

การจัดเก็บความรู
(Knowledge Storage) 

การใชความรู 

การถายทอดความรู
(Knowledge Transfer) 

ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู คนควา สืบคน จากแหลงขอมลู เชน ผลการ
ประเมินตางๆ รายงานการประเมินตนเองปกอนๆ ขอมูลพ้ืนฐานของ
โรงเรียน นโยบายระดับตางๆ เอกสาร ตํารา งานวิจัย ครู ผอ.ฯลฯ 

จัดเก็บความรูในรูปแบบของเลมรายงาน บันทึกการประชุม ระบบ
คอมพิวเตอร ประสบการณในตัวครูและผูบริหาร ฯลฯ 

การเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน สืบคนดวยคอมพิวเตอร 
เผยแพรผานสื่อ โปสเตอร แผนพับ การประชุม หรือแลกเปล่ียน

เรียนรูระหวางกัน ฯลฯ 

นําความรู/ขอมูลเปนฐานเพ่ือไปใชกําหนดในแผนงานหรือแนว
ปฏิบัติตางๆ 

วิเคราะห ขบ
คิด ผลการใช

ความรู
สังเคราะห 
คนควา และ
แลกเปล่ียน
เรียนรู

ระหวางกัน 

แผนภูมิท่ี 24  แนวปฏิบัติการจัดการความรูของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง   
       ตอเนื่องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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โดยมีวัตถุประสงครวมกันภายใตรูปแบบหรือระเบียบโครงสรางท่ีบุคคล องคกร หรือสมาชิกยังคงมีความ
เปนอิสระตอกัน 

เครือขายการเรียนรู (learning network) หมายถึง การเช่ือมโยงขอมูลขาวสาร สาระ ความรู 
จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ มาใชประโยชนในการเรียนรู ซึ่งผูเรียน ผูสอน และสถานศึกษาสามารถนํา
เครือขายการเรียนรูตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน และการแลกเปล่ียนเรียนรูกัน เครือขายการ
เรียนรูที่สําคัญ ไดแก  

1. บาน/ครอบครัว เปนเครือขายการเรียนรูแหงแรกและมีความใกลชิดกับผูเรียนมากท่ีสุด ท่ี
ผูเรียนสามารถเรียนรูเรื่องของตนเอง ครอบครัว คุณธรรม และจริยธรรม ฯลฯ จากการปฏิบัติจริงท่ีบาน 

2. ชุมชน เปนเครือขายการเรียนรูท่ีหมายถึง ภูมิปญญาทองถิ่น องคกร หนวยงาน สถาบัน 
สถานประกอบการ ฯลฯ ซึ่งเปนแหลงรวมของความรู และประสบการณตาง ๆ ท่ีมีอยูภายในชุมชน  

3. เครือขายเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแก เครือขายอินเตอรเน็ต ส่ือวัสดุอุปกรณ ส่ือ
โสตทัศนูปกรณ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือโทรคมนาคม มัลติมีเดีย ฯลฯ ท่ีสามารถนํามาใชในการ
เรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
หลักการสําคัญของเครือขายการเรียนรู  

1. การกระตุนความคิด แสวงหาความรู จิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น และการมีสวน
รวมในการพัฒนา 

2. การถายทอด แลกเปล่ียน การกระจายความรู ท้ังในสวนของวิทยากรสากลและภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการสรางองคความรูใหมๆ 

3. การแลกเปล่ียนขาวสารกับหนวยงานตางๆ ของท้ังในภาครัฐและเอกชน 

4. การระดมและประสานการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อการพัฒนาและลดความซ้ําซอน       
สูญเปลาใหมากท่ีสุด 

การสรางเครือขายการเรียนรู ถูกสรางมาดวยวิธีการตาง ๆ กัน โดยสามารถแบงชนิดของ
เครือขายออกเปน 3 ลักษณะดังนี้  

1. เครือขายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ เครือขายชนิดนี้มักเกิดจากการท่ีผูคนมีใจตรงกัน ทํางาน
คลายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปญหาเดียวกันมากอน เขามารวมตัวกันเพื่อแลกเปล่ียนความคิดและ
ประสบการณ มีการขยายเปาหมาย/วัตถุประสงค ของกลุมมากข้ึนในท่ีสุดก็พัฒนาขึ้นเปนเครือขาย
เพื่อใหครอบคลุมตอความตองการของสมาชิกไดกวางขวาง 

2. เครือขายจัดต้ัง ซึ่งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดําเนินงานของภาครัฐเปน
สวนใหญ การจัดต้ังอยูในกรอบความคิดเดิมท่ีใชกลไกของรัฐผลักดันใหเกิดงานท่ีเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
และสวนมากภาคีหรือสมาชิกท่ีเขารวมเครือขายมักจะไมไดมีพื้นฐาน ความตองการ ความคิด ความ
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เขาใจ เวนแตวาเครือขายจะไดรับการช้ีแนะท่ีดี ดําเนินงานเปนขั้นตอนจนสามารถสรางความเขาใจท่ี
ถูกตอง เกิดเปนความผูกพันระหวางสมาชิกจนนําไปสูการพัฒนาเปนเครือขายท่ีแทจริง  

3. เครือขายวิวัฒนาการ เปนการถือกําเนิดโดยไมไดเปนไปตามธรรมชาติต้ังแตแรก และไมได
เกิดจากการจัดต้ังโดยตรงแตมีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู โดยเริ่มท่ีกลุมบุคคล/องคกรมารวมกันดวย
วัตถุประสงคกวางๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรูไปดวยกัน โดยยังไมไดสรางเปาหมายหรือวัตถุประสงค
เฉพาะท่ีชัดเจนนัก เครือขายท่ีวานี้แมจะไมไดเกิดจากแรงกระตุนภายในโดยตรงต้ังแตแรก แตถาสมาชิกมี
ความต้ังใจจริงท่ีเกิดจากจิตสํานึกท่ีดี เมื่อไดรับการกระตุนและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาตอไปจน
กลายเปนเครือขายท่ีเขมแข็งทํานองเดียวกันกับเครือขายท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  เครือขายในลักษณะนี้พบ
เห็นอยูมากมาย เชน เครือขายผูสูงอายุ เครือขายโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพ เปนตน 

องคประกอบของเครือขายการเรียนรู 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2543) สรุปองคประกอบของเครือขายไวจํานวน 7 องคประกอบ  

องคประกอบแรก    คือ การรับรูมุมมองรวมกัน (common perception)  
องคประกอบท่ีสอง  คือ การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision)  
องคประกอบท่ีสาม  คือ การเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน (mutual interests/benefits) 
องคประกอบท่ีส่ี       คือ การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง (all stakeholders participation)  
องคประกอบท่ีหา   คือ การเสริมสรางซึ่งกันและกัน (complementary relationship)  
องคประกอบท่ีหก   คือ การพึ่งพิงอิงรวมกัน (interdependence) 
องคประกอบท่ีเจ็ด  คือ การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปล่ียน (interaction)126 

 

เทคนิคการทํางานรวมกันเปนเครือขาย 

เทคนิคในการทํางานรวมกันเปนเครือขายใหประสบผลสําเร็จมีจํานวน 10 ประการ ไดแก 
 1. สรางความผูกพันและความรับผิดชอบตอการสรางเครือขาย เครือขายจะประสบ

ความสําเร็จก็ตอเม่ือผูปฏิบัติงาน "เอาดวย" เครือขายตองผานการพูดคุยวิเคราะหปญหารวมกันและมี
ความพรอมท่ีจะทํางานรวมกัน  

2. การสรางเครือขายตองใชเวลา หมายความวาผูบริหารตองใหเวลากับการสรางเครือขาย 
หากไมไวใจวามีเวลาพอ อยาเพิ่งเขาไปสรางเครือขายกับใคร เพราะการมีเครือขายมีความหมายมากกวา

                                                             
126 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2543), เขาถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก sta.payap. 

ac.th/network/lkik2.htm  
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การมารวมกันเพื่อทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายเฉพาะกิจเทานั้น แตยังหมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อ
สรางความสัมพันธและมีความเคล่ือนไหวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

3. การเคารพและความไววางใจระหวางกันเปนส่ิงสําคัญ หากไมไวใจในองคกร หรือบุคคลท่ี
จะเขาไปสรางเครือขายดวย เลิกคิดเร่ืองการสรางเครือขายได  

4. พึงระลึกไวเสมอวาองคกรท่ีรวมเครือขายจะตองไดรับประโยชนจากการสรางเครือขาย 
ดังนั้น การไดรับประโยชนรวมกัน จึงเปนส่ิงจําเปน จึงตองทําความเขาใจไวแตแรกวา ทานอาจจะตอง
ยอมเสียสละบางอยาง เพื่อใหการทํางานเครือขายประสบความสําเร็จ นอกจากนั้นภายในองคกร
เครือขายเอง ตองหมั่นสรุปบทเรียนการทํางาน วิเคราะหจุดแข็งจุดออนตาง ๆ  

5. ในกรณีท่ีการสรางเครือขายจําเปนตองมีการลงนามในสัญญาตองใหแนใจวาเปนสัญญาท่ี
จัดทําอยางรอบคอบ และหากมีปญหาหรือขอท่ีเห็นไมตรงกัน ก็ควรจะตองทําความตกลงกันให
เรียบรอย และเมื่อมีการลงนามในสัญญาแลว ก็ไมควรไปสนใจในสัญญานั้นอีก เพราะหากมีภาวะท่ีตอง
กลับไปตรวจสอบสัญญาแปลวาเริ่มมีปญหาแลว  

6. จําไวเสมอวาการรวมเปนเครือขายหรือประสานงานกันสถานการณอาจมีการเปล่ียนแปลง 
เราควรตองตระหนักถึงปญหาขององคกรเครือขาย และมีความยืดหยุนพอสมควร  

7. ตองแนใจวาท้ังองคกรของทานและองคกรท่ีเปนเครือขายมีความคาดหวังท่ีตรงกันในการ
รวมมือกันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีตกลงจะรวมงานกัน เมื่อใดก็ตามท่ีมีฝายใดฝายหนึ่งไมมีความสุขกับ
การทํางานเครือขาย แปลวาความลมเหลวกําลังรออยูขางหนา  

8. ตระหนักในความแตกตางทางวัฒนธรรมท้ังในดานพื้นท่ีและวัฒนธรรมองคกร อยาคาดหวัง
วาองคกรเครือขายจะสนองตอบตอปญหาเหมือนท่ีทานตอบสนอง 

9. ตระหนักในความเปนอิสระขององคกรท่ีรวมเปนเครือขาย  
10. รับผิดชอบในความสําเร็จ หรือความลมเหลวรวมกัน  

ประโยชนของการสรางเครือขายการเรียนรู 
การสรางเครือขายการเรียนรูกอใหเกิดประโยชนในระดับบุคคลและระดับหนวยงาน โดย

ประโยชนของการสรางเครือขายการเรียนรู ในระดับบุคคลสรุปได 5 ประการ คือ 1. การพัฒนาองค
ความรูใหม ๆ การมีโอกาสไดพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรูกับบุคคลตาง ๆ ทําใหไดรับรูถึงความคิดหรือขอมูล
ใหม ๆ อยูเสมอ ทําใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณ 2. การพัฒนาตนเองจากการประมวลผลขอมูล ผู
ไดเปรียบคือผูท่ีสามารถใชขอมูลท่ีรับรูมาเพ่ือการพัฒนาตนเอง ผูท่ีแสวงหาโอกาสท่ีจะสรางเครือขายอยู
เสมอยอมจะเปนผูท่ีมีจิตสํานึกของความพรอมในการเปล่ียนแปลงตนเองใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา การสราง
เครือขายเปรียบเสมือนโมเลกุลแหงความต่ืนตัวกับส่ิงใหม ๆ ท่ีอยูในตัว ทําใหกระหายท่ีจะหาทางในการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาและปรับปรุงงานของตนเองตามไปดวย 3. การยอมรับจาก
เครือขาย การยอมรับ คือ ความศรัทธา การไดรับความไวเนื้อเช่ือใจ และการไดรับการกลาวถึงจาก
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เครือขายวา เปนบุคคลท่ีมีความรูและความสามารถในสายอาชีพนั้น ๆ ซึ่งหมายถึงการประสบ
ความสําเร็จในสายวิชาชีพนั้นนั่นเอง 4. การมีท่ีปรึกษา การมีเครือขายทําใหมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบ
หลายความคิด เม่ือมีปญหาหรืออุปสรรคในการทํางาน ก็สามารถสอบถามความเห็นจากเพื่อนท่ีเปน
เครือขาย ซึ่งจะทําใหไดแนวทางเลือกท่ีหลากหลายท่ีจะเปนขอมูลมากเพียงพอท่ีจะตัดสินใจหาทางออก
กับปญหาหรืออุปสรรคท่ีกําลังเผชิญอยู และ 5. การจุดประกายความหวังใหม นอกเหนือจากการไดรับ
ความรูและประสบการณใหม ๆ สําหรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางานแลว การสรางเครือขาย
ยังอาจเปนตัวจุดประกายความฝนใหมใหเกิดขึ้น ซึ่งทําใหเกิดความคิดริเริ่มใหม ๆ ท่ีแปลกแหวกแนว
ออกไปจากงานปจจุบันที่ทําอยู  

การสรางเครือขายการเรียนรูสามารถอํานวยประโยชนในระดับหนวยงาน ดังนี้  1. เครือขาย
เปนเวทีสําหรับแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ ใหความชวยเหลือ ชวยแกปญหาชวยสนับสนุน
และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 2. เครือขายชวยสรางการทํางานเปนทีม สามารถระดมความคิดเห็นท่ีเปน
ประโยชนและหลากหลายทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จท่ีดี 3. เครือขายเปนฐานสําคัญ
ในการปฏิรูปการทํางานและการพัฒนาประเทศ เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ตามความสนใจ 4. เครือขายสามารถทําการเผยแพรและประชาสัมพันธงานไดอยางท่ัวถึง  5. เครือขาย
เปนพลังในการตอรองเพื่อส่ิงท่ีถูกตองเกิดพลังท่ีเขมแข็งในการดําเนินงานผลักดันเรื่องท่ีเครือขายสนใจ
ใหประสบผลสําเร็จ และ 6. เครือขายทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สรุป การสรางเครือขายการเรียนรูกอใหเกิดประโยชนในระดับบุคคลและระดับหนวยงาน โดย
ประโยชนของการสรางเครือขายการเรียนรูในระดับบุคคล นอกเหนือจากการไดรับความรูและ
ประสบการณใหม ๆ สําหรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางานแลว การสรางเครือขายยังอาจเปน
ตัวจุดประกายความฝนใหมใหเกิดขึ้น ซึ่งทําใหเกิดความคิดริเริ่มใหม ๆ ท่ีแปลกแหวกแนวออกไปจาก
งานปจจุบันที่ทําอยู การสรางเครือขายการเรียนรูสามารถอํานวยประโยชนในระดับหนวยงานเปนเวที
สําหรับแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ ใหความชวยเหลือ ชวยแกปญหาชวยสนับสนุนและ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน ชวยสรางการทํางานเปนทีม สามารถระดมความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนและ
หลากหลายทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จท่ีดี เปนฐานสําคัญในการปฏิรูปการทํางาน
และการพัฒนาประเทศ เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตามความสนใจ  สามารถ
ทําการเผยแพรและประชาสัมพันธงานไดอยางท่ัวถึง เปนพลังในการตอรองเพื่อส่ิงท่ีถูกตองเกิดพลังท่ี
เขมแข็งในการดําเนินงานผลักดันเรื่องท่ีเครือขายสนใจใหประสบผลสําเร็จ และทําใหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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แนวคิดที่ 4 การนําผลการประเมินไปใชประโยชน (Evaluation Utilization) 

   การนําผลการประเมินไปใชเปนแนวคิดหนึ่งสําหรับการปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยสวนใหญแลวโรงเรียนจะใชกระบวนการของ PDCA ในการบริหารจัดการ
การศึกษาในโรงเรียนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในท่ีนี้คือ
มาตรฐานการศึกษาในระดับตางๆ ซึ่งจะชวยใหระบบประกันคุณภาพการศึกษาสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ เปาหมายของการนําผลการประเมินไปใชประโยชนของโรงเรียน คือ เพื่อนําผลการ
ประเมินท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนดานตางๆ มาใชในการกําหนดแผนงานในปฏิบัติงานของโรงเรียนใหมี
ความสอดคลอง เหมาะสม และทันกับสภาพการปจจุบัน ความเปนจริงและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค/
เปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีกําหนดไว 
   ผลการประเมินของโรงเรียนมีลักษณะเปนสารสนเทศ ดังนั้น โรงเรียนควรพิจารณาผลการ
ประเมินท่ีรอบดานท้ังผลการประเมินภายในและผลการประเมินภายนอกมาพิจารณารวมกันเพื่อใหได
สารสนเทศท่ีมีความถูกตอง นาเช่ือถือ เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่อง ดังแผนภูมิท่ี 25 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 25 วงจรการใชผลการประเมินในโรงเรียน 
        
  การนําสารสนเทศจากการประเมินไปใชประโยชนมีไดหลายรูปแบบ เชน ทําใหเกิดความรูความ
เขาใจในส่ิงท่ีประเมิน นําไปใชสนับสนุนยืนยันการตัดสินใจ และการนําไปใชเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นผูใชผล
การประเมินตองเลือกใชใหเหมาะสมกับระดับของงาน รูปแบบการนําผลการประเมินสรุปไดดังตารางท่ี  

 

วงจรการทํางานดําเนิน
ไปอยางตอเน่ือง ผลหรือสารสนเทศ

จากการประเมิน 

การใชผลการประเมิน 

การตัดสินใจเก่ียวกับการ
วางแผนดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงการ

ปฏิบัติงานหรือนโยบาย 
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ตารางท่ี 4 รูปแบบการใชผลการประเมิน 

รูปแบบ ความหมาย 

1. การใชในเชิง
ความคิด  

 

ผลการประเมินอาจชวยจุดประกายความคิดของผูเกี่ยวของแตไมไดนําไปสู
การตัดสินใจโดยตรงตอแผนงาน/โครงการ/งาน ผลการประเมินจึงทําใหเกิด
ความรูความเขาใจตอส่ิงท่ีมุงประเมินมากข้ึน 

2. การใชในเชิง
ตรวจสอบยืนยัน 

 

ผลการประเมินอาจถูกใชเปนเหตุผลสนับสนุนหรือยืนยันผลการตัดสินใจท่ี
กําหนดไวลวงหนา ทําใหแนวทาง/นโยบายท่ีเลือกใชมีน้ําหนักและ
ความชอบธรรมมากยิ่งข้ึน 

3. การใชในเชิง
สัญลักษณ 
 

ผลการประเมินอาจถูกใชเปนเครื่องชวยติดตามกํากับหรือควบคุมการ
ประเมินวาไดมีการทําตามแนวทาง ระเบียบ ขั้นตอนท่ีกําหนดให เพื่อใหงาน
ประเมินนั้นมีคุณภาพเปนท่ียอมรับยิ่งขึ้น 

4. การใชในเชิงปฏิบัติ 

 

ผลการประเมินอาจถูกนําไปใชโดยตรงในทางปฏิบัติ เปนเคร่ืองมือในการ
ปรับปรุงแกไขทําใหเกิดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามมา 

     
  การนําผลการประเมินไปใชประโยชนเกิดได 2 ระดับ คือ ระดับการใชผลการประเมินในเชิง
ความคิด เพื่อกอใหเกิดความเขาใจและไดเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงท่ีประเมิน หลังจากนั้นอาจจะเช่ือมโยงมาถึง
ระดับระยะตอมาเปนระดับการใชผลการประเมินในเชิงปฏิบัติการ หรือเปนสวนผสมของ 3 รูปแบบ 
ไดแก การใชในเชิงตรวจสอบยืนยัน การใชในเชิงสัญลักษณ และการใชในเชิงปฏิบัติ ซึ่งสวนนี้จะ
กอใหเกิดผลกระทบท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงอันเปนผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการดังกลาว 
ผลกระทบของการประเมิน สามารถทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังระดับบุคคลและสถานศึกษา ไดแก 
วัฒนธรรมสถานศึกษา โครงสรางสถานศึกษา ระเบียบ ขอบังคับ วิธีดําเนินงานและพฤติกรรมของ
บุคลากรในสถานศึกษา มีความสัมพันธกันอยางแนบแนน ดังแผนภูมิท่ี 26 – 27 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กระบวนการ การใชผลการประเมิน ผลกระทบของการ

-การกําหนดคําถาม/วิธีการ
ประเมิน 

-การดําเนินงานสรางเคร่ือง 
มือเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะห 
-การเขียนรายงาน เผยแพร 
นําไปใช 

- ระดับความคิด 

- ระดับปฏิบัติการ 
- การเปลี่ยนแปลง 
- วัฒนธรรมสถานศึกษา 
- โครงสรางสถานศึกษา 
- ระเบียบขอบังคับ 

- วิธีดําเนินงาน 

- พฤติกรรมของบุคลากร 

แผนภูมิท่ี 26 ความสัมพันธระหวางการประเมิน การใชผลการประเมิน และผลกระทบของการประเมิน  
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    ขั้นตอนการนําผลการประเมินไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง  ตอเนื่อง
ของโรงเรียนแสดงได ดังภาพ  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 27 ขั้นตอนการนําผลการประเมินไปใชประโยชนของโรงเรียน 
 

แนวปฏิบัติของโรงเรียนในการนําผลการประเมินไปใชประโยชน 
  ผลการประเมินท้ังภายใน ภายนอก และผลกาประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนมีแนวปฏิบัติเพื่อ
การใชประโยชนในรูปแบบตาง ดังตารางท่ี  5 

 

 ตารางท่ี 5 แนวปฏิบัติของโรงเรียนในการนําประโยชนผลการประเมินในรูปแบบตาง ๆ 

รูปแบบ แนวปฏิบัติ 

1.การใชในเชิง
ความคิด  

 

การท่ีโรงเรียนหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจใชผลการประเมินในการทําความเขาใจ
หรืออาจชวยจุดประกายความคิดของผูเกี่ยวของในดานสภาพการดําเนินงานใน
โรงเรียน  โดยผลการประเมินมีอิทธิพลตอความคิดหรือการตัดสินใจของโรงเรียน  
แตไมไดนําไปสูการตัดสินใจโดยตรงตอแผนงาน/โครงการ/งานหรือการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมโดยตรง 

2.การใชในเชิง
ตรวจสอบ
ยืนยัน 

การท่ีโรงเรียนหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจใชผลการประเมินเปนเหตุผลสนับสนุน
หรือยืนยันผลการตัดสินใจการดําเนินงาน/กิจกรรมท่ีกําหนดไว/ลวงหนา เพื่อยืนยัน
การตัดสินใจ 

3.การใชในเชิง
สัญลักษณ 
 

การท่ีโรงเรียนหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจใชผลการประเมินใชผลการประเมินเปน
เครื่องชวยกํากับ ติดตามควบคุมและเปนแนวทางการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อ
แสดงวาการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนไดมีการทําตามแนวทาง ระเบียบ ขั้นตอนท่ี
กําหนด เหมาะสมและเปนไปเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง 

4.การใชในเชิง
ปฏิบัติ 

 

การท่ีโรงเรียนหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจนําผลการประเมินไปใชในการลงมือ
ปฏิบัติหรือดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน รวมท้ังนําผลการประเมินไปใชเปนเคร่ือง 
มือในการปรับปรุงแกไขทําใหเกิดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามมา 

ผลการประเมินตางๆ 

จัดทําสารสนเทศของโรงเรียน 

นําไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ 

ประเมินผล 
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ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการประเมินไปใชสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1. การท่ีจะนําผลการประเมินไปใชในเชิงปฏิบัติจะตองเกิดขึ้นหลังการใชผลการประเมินในเชิง
ความคิดซึ่งเปนการใชขั้นพื้นฐาน โดยการใชผลการประเมินนี้จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูบริหารไดรับรู
สารสนเทศของการประเมินท่ีมีความหมายและตรงประเด็นกับความตองการแลวนํามาสังเคราะหกับ
สารสนเทศเดิมเพื่อจัดเรียบเรียงอยางเปนระบบเปนความรู จากนั้นจึงนําไปใชในการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงท้ังดานแนวคิดและมุมมอง รวมถึงการสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประเด็น /ส่ิงท่ีมุง
ประเมิน   
  2. การใชผลการประเมินจะมีความเปนไปไดสูงหรือสัมฤทธิผลขึ้นอยูกับการส่ือสารและการ
สรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประเมินและผูตองการใชสารสนเทศ 

  3. ผลการประเมินมีความสัมพันธกับการนําผลการประเมินไปใชและสงผลกระทบในวงกวาง
ท้ังในดานบวกและดานลบ ดังนั้นการวางแผนดําเนินงานประเมินอยางเหมาะสมและการสรางแรงจูงใจ
ใหรวมกันแกปญหา อาจลดผลกระทบท่ีไมพึงปรารถนาและเพิ่มผลกระทบในทางบวกดวย 

   4. สภาพการใชผลการประเมินขึ้นกับสภาพแวดลอมหรือบริบทของการประเมิน ดังนั้น
จะตองมีการพิจารณาบริบทอยางแทจริงเพื่อวางแผนในทุกขั้นตอนและทําการประเมินท่ีจะนําไปสูการใช
ประโยชนจากผลการประเมิน 

   5. การท่ีผูเกี่ยวของในทุกภาคสวนไดรับรู เรียนรูการประเมินและไดรวมสรางความผูกพันกับ
การประเมินจะนําไปสูการเพิ่มโอกาสในการใชผลการประเมินและการสรางผลกระทบในทางสรางสรรค
จากการประเมิน 

     สรุป 

แนวคิดตางๆ ท่ีนําเสนอมาขางตน ไดแก กระบวนการพัฒนาโดยใชขอมูลอยางชาญฉลาด 
(Data Wise Improvement Process) การจัดการความรู (Knowledge Management) การสราง
เครือขายการเรียนรู (Learning Network) และการนําผลการประเมินไปใชประโยชน (Evaluation 

Utilization) เปนเพียงแนวคิดหนึ่งเทานั้น ยังมีแนวคิดอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีโรงเรียนสามารถนํามาปรับใช
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อตองการใหโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง แนวคิดตางๆ เหลานี้ไมไดเปนการเพิ่มภาระงานแกโรงเรียนแตอยางใด แตจะเปนตัวเสริม 
สนับสนุน ชวยเหลือ ใหโรงเรียนดําเนินงานของโรงเรียนท่ีเปนอยูในปจจุบันใหเปนระบบ กระบวนการ
บริหารงานของโรงเรียนในปจจุบันสวนใหญจะใชกระบวนการของ PDCA ดังนั้น แนวคิดเหลานี้จะเขาไป
เสริมในขั้นของ A : (Act) เพื่อใหโรงเรียนสามารถพิจารณาแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลอง เหมาะสม และ
ถูกตอง บนพื้นฐานของขอมูลและความรู อันท่ีจะไปสูการกําหนดแผนงานหรือวิธีปฏิบัติเพื่อการ
ดําเนินงานของโรงเรียนตามวัฎจักรตอไป ท้ังนี้ แนวคิดตางๆ เหลานี้ตองการใหโรงเรียนเปนองคกรแหง
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การเรียนรู มีความเทาทันการเปล่ียนแปลง และใชขอมูล/ความรูเปนฐานในการปฏิบัติงาน หรือท่ี
เรียกวา “องคกรแหงการเรียนรู” 127   

 

เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กําหนดไว 15 มาตรฐาน ดังนี้ 
ดานคุณภาพผูเรียน      
  มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
  มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค   

มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง   
                 อยางตอเนื่อง  
มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ 

                 แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล      
มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร    

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน รวมกับผูอื่นได และ 

                 มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

ดานการจัดการศึกษา   
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
มาตรฐานท่ี  8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

                 อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

                   ผูเรียนอยางรอบดาน 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา 
                   เต็มศักยภาพ  

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน 

                   กฎกระทรวง 
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

                                                             
127 สํานักทดสอบทางการศึกษา, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามกฎกระทรวงวา

ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เลม 8 (กรุงเทพฯ,2553), 9 - 
35 . 
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ดานอัตลักษณของสถานศึกษา                                         
             มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ี      
                               กําหนดขึ้น  
ดานมาตรการสงเสริม  
            มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น128 

 

เกณฑการประกันคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     
(องคการมหาชน)  

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ไดกําหนดเกณฑการประเมิน
ภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐานไวในตัวบงช้ีท่ี 7 และ 8 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามดังนี้ 

 

เกณฑมาตรฐาน และตัวบงช้ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
  ตัวบงชี้ที่ 7 ดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
และพัฒนาสถานศึกษา จํานวน 4 ขอ ดังนี้ 
ขอที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 

คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ดังนี ้
1. ดานวิชาการ ประกอบดวยภาระหนาท่ี 17 ขอ คือ  

1.การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น  
2. การวางแผนงานดานวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  
9. การนิเทศการศึกษา  

                                                             
128 สํานักทดสอบทางการศึกษา, การจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง

วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เลม 7 (กรุงเทพฯ, 2554).  
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10. การแนะแนว  
11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  
13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  
14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน   
     ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา  
17. การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2. ดานงบประมาณ ประกอบดวยภาระหนาท่ี 22 ขอ คือ  
1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแลวแตกรณี  
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง  
3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  
4. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  
5. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ  
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ  
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
11. การวางแผนพัสดุ  
12. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางท่ีใชเงิน

งบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวแตกรณี      

13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ  
14. การจัดหาพัสดุ  
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ  
16. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  
17. การเบิกเงินจากคลัง  
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18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน        

19. การนําเงินสงคลัง  
20. การจัดทําบัญชีการเงิน  
21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
22. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

3. ดานการบริหารงานบุคคล ประกอบดวยภาระหนาท่ี 20 ขอ คือ  
1.การวางแผนอัตรากําลัง  
2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  
4. การเปล่ียนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. การดําเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน  
6. การลาทุกประเภท  
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
9. การส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอ  
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
11. การอุทธรณและการรองทุกข  
12. การออกจากราชการ  
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ  
14. การจัดทําบัญชีรายช่ือและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน  
     เครื่องราชอิสริยาภรณ  
15. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
16. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  
17. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
18. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา  
19. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 

20. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการท่ีเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

4. ดานการบริหารท่ัวไป ประกอบดวยภาระหนาท่ี 20 ขอ คือ  
1.การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  
2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  
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3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
8. การดําเนินงานธุรการ  
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  
10. การจัดทําสํามะโนผูเรียน  
11. การรับนักเรียน  
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา  
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
15. การทัศนศึกษา  
16. งานกิจการนักเรียน  
17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา  
18. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน

และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  
19. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
20. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  
21. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  

ขอที่ 3 บรรยากาศและสภาพแวดลอม คือ สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดลอม ดังตอไปนี้ 
1. มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ หมายถึง การจัดส่ิงแวดลอม

ทางกายภาพใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม ท่ีชวยใหผูเรียนไดอยูอาศัย
ในส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม เอื้อตอการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี เชน ไมมีแหลงน้ําขัง มีการ
จัดเก็บขยะท่ีถูกสุขลักษณะ ไมมีแหลงอาศัยของสัตวที่เปนพาหะ นําโรคตางๆ เปนตน 

2. มีความปลอดภัย ความปลอดภัย หมายถึง การปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช หรือทรัพยากรอ่ืนๆ ของสถานศึกษาใหอยูในสภาพท่ีดี ใชการได 
และไมกอใหเกิดอันตรายตอผูเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา 

3. มีความสวยงาม ความสวยงาม หมายถึง การจัดสภาพภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสวยงาม 
เปนท่ีนารื่นรมยแกผูท่ีอยูในสถานศึกษาและผูเขามาพบเห็น รวมท้ังมีบรรยากาศท่ีสงเสริมการจัดการ
เรียนรู การทํากิจกรรม ตามสภาพและบริบทของแตละสถานศึกษา 
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ขอที่ 4 ความย่ังยืนและตอเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  

พิจารณาจากการท่ีผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาใหเกิด
คุณภาพมาตรฐานและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ในขางตนโดยใหผูท่ีเกี่ยวของ
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา129 

 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับกาวหนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ขาราชการ (Progressive Level) 

หมวด 1 การนําองคการ 
1.1 การนําองคการ 
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม  

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
2.1 การวางยุทธศาสตร 
2.2 การส่ือสารและถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนําไปปฏิบัติ 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.1 ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.2 การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู 

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

           5.1 การสรางบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร เพื่อกอใหเกิด
ความผูกพันตอองคการ 

5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะผูนํา 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

6.1 การออกแบบกระบวนการ  
6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 
 

                                                             
129 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) สมศ. เกณฑ

มาตรฐาน และตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินภายนอกรอบสาม, เขาถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 2553.

เขาถึงไดจาก : www.onesqa.or.th/   
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

7.1 ผลลัพธดานการนําองคกร 
7.2 ผลลัพธดานประสิทธิผลของยุทธศาสตรและพันธกิจ 

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนผูรับบริการ 
7.4 ผลลัพธดานการจัดการขอมูลสารสนเทศ 

7.5 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 
7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ130 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

งานวิจัยในประเทศเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
บุญชัย ชวงชัย ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ ทักษะการบริหารท่ีสงผลตอกระบวนการประกันภายใน

ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา 
ทักษะการบริหารของผูบริหารในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท้ังในภาพรวมและรายทักษะ อยูในระดับมาก131 

นุชนรา รัตนศิระประภา ไดศึกษาเร่ือง รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน”ผลการวิจัย ดานการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management) เปนองคประกอบ
ท่ีมีความ สําคัญลําดับท่ี 9 ท่ีอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 1.224 ของความแปรปรวนรวมท้ังหมด
เพราะการบริหารจัดการองคกรใด ๆ ในปจจุบันตางเนน “คุณภาพ” เปนหลักและเปนเข็มทิศของการ
จัดการในทุกระบบ “คุณภาพ” ในองคกรการศึกษาหรือสถานศึกษา หมายถึง คุณภาพผลิตภัณฑท่ีสนอง 
ความตองการและความคาดหวังของผูรับชวงตอ นั้นคือ คุณภาพผูเรียน โดยท่ีคุณภาพผูเรียนเกิดจาก
กระบวนการบริหารจัดการท่ีมุงสราง “คุณคา” มากกวา “มูลคา” ท้ังนี้เพราะผลผลิตขององคกร
การศึกษาเปน“มนุษย” ซึ่งนับเปนสินทรัพยท่ีจับตองไดยากกวา ดังนั้นการบริหารจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงเนนกระบวนการจัดการผลผลิตท่ีสําคัญท่ีมุงเนนการบริหารจัดการสูคุณภาพ 

ซึ่งก็คือการมุงสราง“คุณคา” ใหเกิดกับผูเรียนอยางสูงสุด ซึ่งมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
                                                             
            

130
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคกร 

เวอรชั่น 1.0, พิมพครั้งท่ี 1(กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทรพริ้นทต้ิงพับลิชช่ิง จํากัด, 2551), 35-38. 
131 บุญชัย ชวงชัย, “ทักษะการบริหารท่ีสงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายในในโรงเรียน

การศึกษาสงเคราะหสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,” วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2547), 
บทคัดยอ. 
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และกฎหมายกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2546 ท่ีกําหนดใหการจัดการประกัน
คุณภาพเปนภาระงานของการบริหารสถานศึกษาท่ีตองดําเนินการ132 

นงลักษณ เรือนทอง ไดศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล พบวา การบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหสําเร็จของประเทศไทยนั้นตองบูรณาการองคประกอบการบริหาร
จัดการ 8 องคประกอบอยางกลมกลืน โดยองคประกอบท่ี 3 การประกันคุณภาพ การตรวจสอบไดและ
ความนาเช่ือถือเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับท่ี  3 ท่ีโรงเรียนขั้นพื้นฐานทุกโรงตอง
ดําเนินการ ในลักษณะคลายกับการบริหารจัดการองคประกอบภาคธุรกิจ ตางก็ยอมรับวาองคประกอบ
เรื่องการจัดการการประกันคุณภาพ เปนองคประกอบของความสําเร็จในการจัดการและพัฒนาองคกร 

ซึ่งองคกรภาคธุรกิจสวนใหญตางบริหารจัดการการประกันคุณภาพอยางเปนระบบมาตรฐานและเปน
กระบวนการเพื่อใหเกิดคุณภาพอยางแทจริง เกิดคุณภาพท่ีเหมาะสมและคุณภาพนั้น ๆ สะทอนไดจาก
ความพึงพอใจของลูกคานั้นเอง โดยองคกรแตละลักษณะก็พยายามนําแนวคิดและวิธีการของระบบ
มาตรฐานคุณภาพมาปรับใชกับองคกรของตน เชน ระบบคุณภาพ ISO 9000 ระบบคุณภาพ TQM หรือ
ระบบคุณภาพ Baldrige เปนตน133 

พรพรรณ อินประเสริฐ ไดศึกษา เรื่ององคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
ผลการวิจัยพบวา องคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา มีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก 1. 
ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 2. ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 3. ดาน
โครงสรางและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 4. ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานกํากับติดตาม     

5. ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร134 

 

                                                             
132 นุชนรา รัตนศิระประภา,“รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,” 

วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552), 319-320. 

133
 นงลักษณ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” ดุษฎีนิพนธปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550), 179-180. 
134 พรพรรณ  อินประเสริฐ ,“องคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา”

ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550), บทคัดยอ. 
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รุงชัชดาพร เวหะชาติ  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองคการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและยืนยันสนับสนุนวา การบริหารจัดการประกันคุณภาพสงผลใหโรงเรียนประสบ
ความสําเร็จเกิดท้ังประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางแทจริงโดยการบริหารจัดการการประกันคุณภาพนั้น
ตองบริหารจัดการคุณภาพท้ังองคกรและดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพของ 6 องคประกอบ คือ 1. การ
นําองคกรและการวางแผนกลยุทธ 2. การบริหารจัดการระบบและกระบวนการ 3. การจัดการทรัพยากร
บุคคลและทีมงาน 4. การวิเคราะห การประเมิน และการจัดการเรียนรู 5. การจัดการความพึงพอใจของ
ผูเรียนและผูเกี่ยวของ 6. การจัดการผลผลิต/ผลลัพธขององคกร135 

ทัดดาว แยมกมล ไดศึกษาเกี่ยวกับ พบวา มีปญหาดานการบริหารจัดการปญหาดานบุคลากร  
และปญหาอื่นๆ ซึ่งปญหาดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย การทํางานไมเปนระบบ การขาดการ
กําหนดนโยบาย และการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีดี การขาดการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนท่ีดี 
ความไมชัดเจนของมาตรฐานและตัวบงช้ี การขาดการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนการ
ขาดการนิเทศ การแนะนําท่ีดีและเพียงพอปญหาดานบุคลากรประกอบดวย การปฏิบัติงานของบุคลากร  
ครู อาจารยมีภาระหนาท่ีหลายดาน และตองทํางานพิเศษอื่นๆ รวมกับภาระหนาท่ีในการสอนท่ีมี
จํานวนคาบมากบุคลากรในสถานศึกษามีนอย ครู อาจารย ขาดความมุงมั่น ต้ังใจ และความจริงจังใน
การปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนา และเสริมสรางความรูเพิ่มเติม อีกท้ังผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาขาดการประสานงาน และการติดตามอยางตอเนื่อง บุคลากร
สวนใหญเปนลูกจางช่ัวคราว มีการลาออกบอย จึงสงผลตอการปฏิบัติงานในภาพรวม และปญหาอ่ืนๆ 
ประกอบดวย ปญหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวก ตางๆ และการขาด
งบประมาณ สนับสนุนในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ136   

ธีระพล เพ็งจันทร ไดศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา โดยผลการวิจัยพบวา 1. ปจจัยการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 1. ดานการบริหารการเปล่ียนแปลง 2. ดานกลยุทธการเปล่ียน 
แปลง 3. ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4. ดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 5. ดานการบริหารจัดการ
ความเส่ียง 6. ดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 7. ดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล  

                                                             
135 รุงชัชดาพร เวหะชาติ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองคการของสถานศึกษา”

ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา (2548), 172. 

136 ทัดดาว แยมกมล,“การประเมินกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ เขต 1 วิทยาเขตเทคนิคสันกําแพง” วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2549), 54-55. 
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8. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 9. ดานคุณภาพวิชาการ 10. ดานการพัฒนาบุคลากร 11. ดาน
คุณลักษณะขององคกร 12. ดานระบบสนับสนุนการเปล่ียนแปลง 13. ดานประสิทธิผลตามตัวช้ีวัด137 

ไพศาล เกิดขาว ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียนแกนนําปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู สังกัด สํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา      
1. การบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก 2. ความคิดเห็นของครู ท่ีมีตอการบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียนท้ัง 8 ดาน พบวา 1. ดาน
คุณลักษณะของผูบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะผูนํา มีความรับผิดชอบ มีความรูความสามารถ และ
ประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี 2.  ดานการจัดการมีนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครูมีสวนรวมกําหนด
นโยบายนอย ครูไมคอยทราบทิศทางการดําเนินงานของโรงเรียน 3. ดานแผนงานของโรงเรียน โรงเรียนมีแผน 
ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติตามแผนนอย ขาดการประเมินผล ผูเกี่ยวของไมคอยไดมีสวนรวมอยางจริงจัง 4. ดาน
การพัฒนาบุคลากรครูสวนใหญไดรับการพัฒนาเปนครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ครูบางคนไมสนใจพัฒนา
ตนเองเปนอุปสรรคของโรงเรียนตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป 5. ดานการใหขวัญกําลังใจ ครูมี
ขวัญกําลังใจดีขอใหผูบริหารมีความยุติธรรม ติดตามกํากับงาน ควรเพิ่มจํานวนผูไดรับความดีความชอบพิเศษ 

6. ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน มีการจัดใหนักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอก ส่ือการเรียนรูไม
เพียงพอสภาพแวดลอมไมดีเทาท่ีควร อาคารเรียนอาคารประกอบและบุคลากรท่ีดูแลไมเพียงพอ 7. ดานการมี
สวนรวมของชุมชน ชุมชนใหความรวมมือดีในการบริจาค มีสวนรวมนอยในการกําหนดนโยบายและทิศทาง 
การพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนในเมืองชุมชนใหความรวมมือนอย 8. ดานการรายงานผล เอกสารประชาสัมพันธ 
และรายงานผลของโรงเรียนสูญหายไมถึงมือผูปกครอง ผูปกครองไมใหความสนใจ138 

 

งานวิจัยในประเทศเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

 วิฑูรย หนูขาว  ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ปรากฏผล ดังนี้ 1. จากผลการศึกษาวิจัย พบวา ปญหา
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนท้ังโดยรวม และรายดาน พบวา อยูในระดับ
                                                             

137 ธีระพล เพ็งจันทร, “การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา” หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552), บทคัดยอ. 

138 ไพศาล เกิดขาว, “การบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี” หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546), 97. 
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นอย ซึ่งพบวา สถานศึกษาสวนใหญมีการพัฒนาตนเองเขาสูมาตรฐานสถานศึกษา และอาจเนื่องมาจาก
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในเรื่องมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545  2. ปญหา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับนอย ท้ังนี้ เปนเพราะวา 
ระบบบริหารและสารสนเทศเปนกระบวนการสําคัญในการดําเนินงาน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และระบบสารสนเทศ คือ เครื่องมือชวยประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการ
ดําเนินงาน 3. ปญหาดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา อยูในระดับนอยท้ังนี้ อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษาตองมีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องในแตละปการศึกษาสถานศึกษาจะตองมี
การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน  สถานศึกษาชุมชน ทองถิ่น         

4. ปญหาดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอย ท้ังนี้ เปนเพราะวาสถานศึกษาทุก
แหงตองจัดทําแผนระยะกลาง 3 – 5 ป เพื่อเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
ชัดเจน โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 5. ปญหาดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู
ในระดับนอย ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนขั้นตอนสําคัญ
ท่ีทําใหแผนงานท่ีวางไวประสบความสําเร็จ และบรรลุตามเปาหมายท่ีต้ังไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 6. ปญหาดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอย ท้ังนี้ เปนเพราะ
สถานศึกษาไดรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด  ซึ่งมีหนาท่ี
โดยตรงในการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษาตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตลอดจนประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา    

7. ปญหาดานการประเมินคุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอยท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานเพื่อ
รองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีเปาหมายท่ีคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 8. ปญหาดาน
การรายงานคุณภาพการศึกษา อยูในระดับนอยท้ังนี้ เปนเพราะวา สถานศึกษาเม่ือทุกส้ินปการศึกษา
ตองมีการรายงานผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติงานประจําปใหกับหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเกี่ยวของทราบ139 

สริต วิจิตรโชติ ไดศึกษาเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จากผลการวิจัย สภาพการ
จัดระบบสารสนเทศ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาการออกแบบระบบมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะสถานศึกษามีการจัดทํา
วัตถุประสงคของระบบสารสนเทศท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  อีกท้ังมีการกําหนดขอบขาย
                                                             

139 วิฑูรยหนูขาว, “ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2” วิทยานิพนธการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (2552),บทคัดยอ. 
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สารสนเทศท่ีจําเปน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการกําหนดโครงสรางเครือขายระบบสารสนเทศ
ภายนอก  สําหรับการกํากับติดตามและประเมินผล มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด เนื่องจากผูมีบทบาทรับผิดชอบ
ขาดการติดตาม สรุปผลเปนระยะอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอและเปนปจจุบัน ท้ังนี้เพราะมีบุคลากรนอย 

ขาดความรู ประสบการณ และไมไดจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานไว อีกท้ังไมมีคณะทํางานท่ีไดรับการ
แตงต้ังอยางชัดเจนถูกตองแนวทางในการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 1140 

 นิภารัตน ปอสีลา ไดศึกษาวิจัยเรื่องวัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา 1.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบวาอยูระดับปานกลาง อาจเปนเพราะระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเปนระบบท่ีตองการพัฒนาสถานศึกษาใหโดยมาตรฐานการศึกษา โดยมุงประสงคถึง
ผูเรียนทุกคนตองไดรับการศึกษาท่ีมีศักยภาพ สามารถพัฒนาความรู ความสามารถ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนระบบท่ีสถานศึกษาตองมีการรวมมือกับชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทํา
ใหตองใชเวลาและหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับเปล่ียนกลยุทธเพื่อพัฒนาและเปล่ียนแปลงสวนท่ีบกพรอง 
อีกท้ัง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบท่ีเห็นผลไดอยากไมวาจะเปนดานการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผน หรือแมแตดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 2.วัฒนธรรมองคการดานการตัดสินใจสงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
ภาพรวม เปนไปไดวาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนระบบท่ี
ตองอาศัยกระบวนท่ีเปนขั้นตอนอยางตอเนื่อง ซึ่งตองมีการตัดสินใจเขามาเกี่ยวของทุกกระบวนงาน 

เนื่องจากกระบวนการบริหาร คือ การตัดสินใจ และการตัดสินใจคือ การเลือกวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดมี 
ประโยชนท่ีสุด และปราศจากความขัดแยงนอยท่ีสุด141 

  อภิธีร ทรงบัณฑิตย  ไดวิจัยแบบประเมินสถานศึกษาตามแนวการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบ มัลคอม บัลดริจ สําหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหไดขอมูลการประเมิน
สถานศึกษา ท่ีสําคัญท่ีสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและเพื่อการ
                                                             

140 สริต วิจิตรโชติ, “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต 1”หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550),73-75. 
141 นิภารัตน ปอสีลา,“วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดกรุงเทพมหานคร”วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550),บทคัดยอ.  
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ประเมินสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ตลอดจนเปนขอมูลการบริหารคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพใหพัฒนาสูความเปนเลิศตอไป142 

ชาคริต ชมช่ืน  ศึกษาเร่ืองการวิจัยรูปแบบการเสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนารูปแบบการเสริมสรางประสิทธิผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และวิเคราะหถึงปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัย
ท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพบวารูปแบบการ
เสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประกอบดวย แนวคิด
ของรูปแบบซ่ึงใชกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเชิงระบบ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานและการพัฒนาท้ังระบบโรงเรียนโดยมีเปาประสงคสําคัญคือ สถานศึกษามีคุณภาพการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และคุณภาพมาตรฐาน 3 ดานคือ ดานการบริหารและการจัดการ  
ดานการจัดการเรียนรูของครู และดานคุณภาพนักเรียน ปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพบวา ประกอบไปดวยปจจัยดานคุณลักษณะ
ของบุคคลในสถานศึกษา ซึ่งเปนคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาและคุณลักษณะและจํานวนครูใน
สถานศึกษา  ปจจัยดานกระบวนการทํางานเชิงระบบ ปจจัยดานการสนับสนุนการกระตุนจากหนวยงาน
ตนสังกัด/หนวยงานภายนอก และปจจัยดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา143 

เก็จกนก เอื้อวงศ  ทําการศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ พบวาการดําเนินงานในการดําเนินคุณภาพแตละดานยังไมสมบูรณ ปจจัยภายในท่ี
สงเสริมการดําเนินการประกันคุณภาพประกอบดวย 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานวัฒนธรรม
องคการ ดานบุคลากร โดยประกอบไปดวยการท่ีผูบริหารมีความมุงมั่นทุมเท สนใจใฝรู ใชท้ังการบริหาร
สวนมีสวนรวมและการบริหารแบบเขมงวด การมีวัฒนธรรมองคการท่ีดี คือมีความสัมพันธท่ีดี มีแบบ
แผนการทํางานเปนทีม มีตัวแบบการเปนครูที่ดี การยอมรับการเปล่ียนแปลงและเห็นคุณคาการประเมิน
รวมท้ังการท่ีครูมีความรับผิดชอบและเอาใจใสในการสอน สนใจใฝรู และเช่ือวาการประกันคุณภาพ
การศึกษานําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นโครงสรางการประสานงานท่ีคลองตัว และมี
                                                             
 142 อภิธีร ทรงบัณฑิตย,“การพัฒนาแบบประเมินสถานศึกษาตามแนวการประกันคุณภาพ
การศึกษาระบบ มัลคอมบัลดริจ สําหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”หลักสูตรปริญญา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
(2550), บทคัดยอ. 
        143 ชาคริต ชมช่ืน, “การวิจัยรูปแบบการเสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา” บทสรุปงานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจาก สมศ. (ป 2545 – 2547) (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟคจํากัด 2546), 23.  
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บุคลากรหรือคณะทํางานรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ กลุมปจจัยภายนอก ไดแก การท่ีชุมชนและ
กรรมการสถานศึกษาใหความสําคัญกับสถานศึกษาและสนับสนุน ชวยเหลือ ตลอดจนมีกฎหมาย/
นโยบายตนสังกัดผลักดันใหโรงเรียนดําเนินการประกันคุณภาพ รวมท้ังหนวยงานตนสังกัดนิเทศ
ชวยเหลือโรงเรียนอยางจริงจัง  ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคไดแก การท่ีวัฒนธรรมองคการมีลักษณะแตกแยก 
แขงขัน ไมใหเกียรติและไมไววางใจซึ่งกันและกัน ขาดการยอมรับความสามารถของเพ่ือนครู ครูไม
ยอมรับการเปล่ียนแปลง และครูไมเพียงพอ ครูขาดความรับผิดชอบความสนใจใฝเรียนรู มีทัศนคติไมดี
ตอการประกันคุณภาพการศึกษารวมท้ังผูบริหารไมใหเวลากับสถานศึกษา144 
 ไพจิตร ปานขอยงาม ศึกษาเรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาการ ดําเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมยพบวา สภาพ
ปจจุบันการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนประถมศึกษา โดย 
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับการดําเนินการ 3 ลําดับแรกคือ การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สวน
ปญหาการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระบบ
ปานกลาง เรียงลําดับปญหาการดําเนินการ 3 อันดับแรกคือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา145 

ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล ศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏอุตรดิตถวิทยาเขตนาน จากผลการศึกษาพบวา ท้ัง 3 ดานคือดานการบริหารจัดการ ดานการมี
สวนรวมของบุคลากร และดานตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน อยูในระดับปานกลาง ดาน
บริหารจัดการพบวา สภาพดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการมีนโยบาย แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยูในระดับมาก สวนในดานการมีสวนรวมของ
บุคลากรจากผลการศึกษาพบวา สภาพดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาในดานการมีสวนรวม
ของบุคลากรเกี่ยวกับการเปนคณะกรรมการดําเนินงานดานตางๆ ของบุคลากร อยูในระดับมาก สําหรับ
ดานการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในจากผลการศึกษาพบวา สภาพดําเนินการการการ

                                                             
 

144 เก็จกนก เอื้อวงศ, “การวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยอุปสรรคตอการดําเนินการใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547),บทคัดยอ. 
 145 ไพจิตร ปานขอยงาม, “สภาพปจจุบันและปญหาการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย”วิทยานิพนธครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (2547), 312 – 314. 
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ประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวกับในดานผูประเมินมีความเขาใจเกณฑและวิธีการตรวจเปนมาตรฐาน
เดียวกัน อยูในระดับปานกลาง146 

รัตนา ประเสริฐสม ไดเสนอบทความ เรื่อง การประกันคุณภาพท่ีนํามาสูการจัดการคุณภาพ
การศึกษาท่ัวท้ังองคกรท่ีสถาบันการศึกษาหลายแหงใชเปนหลักในการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้  
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) เปนกระบวนการวิชาการเชิงระบบท่ีระบุลักษณะ
ความตองการของตลาดและทํางานใหตรงตามความตองการนั้น ขณะเดียวกันองคกรอาจจะพัฒนาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานของตน แตโดยท่ัวไปมักจะรับเอามาตรฐานสากลท่ีองคกรตางๆยอมรับวาเปน
ระบบคุณภาพ ดังเชน BS 5750 หรือท่ีเรารูวา ISO 9000 เปนระบบท่ีออกแบบสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม แตก็มีผูพยายาม หาวิธีประยุกต ISO 9000 มาใชในการ ฝกอบรมและการจัดการศึกษา 
ปรับใหเหมาะกับครูและผูเรียน โดยใหสอดคลองกันกับมาตรฐานวิชาชีพท่ีพัฒนา  มาเปนเวลานาน
เชนกัน การประกันคุณภาพเปนระบบบริหารการจัดการ โดยท่ัวไปเมื่อกลาวคําวาประกัน คุณภาพมักจะ
ใหความรูสึกลึกลับ หรือใหความรูสึกวาจะตองใชทักษะท่ียุงยากซับซอนจึงจะถึง จุดหมายได  แทท่ีจริง
แลว การประกันคุณภาพเกิดข้ึนในวงธุรกิจท่ีตองการท่ีจะรักษาภาพลักษณของตนเองใหคงอยูตลอดไป 
การประกันคุณภาพเปนเรื่องธรรมดาท่ีคนท่ัวไปสามารถบริหารได การประกันคุณภาพเปนเรื่องงาย  
ชวยใหการทํางานไดอยางราบร่ืน และกาวหนาไปพรอมๆกันไดอยางเหมาะสม เปนเรื่องของการทํางาน
ในชีวิตประจําวัน กลาวโดยสาระสําคัญการประกันคุณภาพ เปนวิธีการทํางานในองคกรท่ีมั่นใจไดวา 

1. พันธกิจและจุดมุงหมายขององคกรมีความชัดเจน ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนรู 
2. ระบบของการทํางานใหสําเร็จ ไดคิดไวแลว ไดรับพิสูจนทุกคนรับรู 
3. ทุกคนมีความชัดเจนวาใครรับผิดชอบเร่ืองอะไร 
4. ส่ิงท่ีองคการกําหนดวาคุณภาพนั้นตองมีความชัดเจนมีเอกสารแสดง 
5. มีระบบการตรวจสอบวางานทุกอยางดําเนินไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว 
6. หากมีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนวาจะทําใหถูกตองไดอยางไร 
 

การประกันคุณภาพ  มีความหมายแตกตางจากการควบคุมคุณภาพ  ซึ่งเปนท่ีรูจักกันมาชา
นานและรูจักกันอยางกวางขวาง การควบคุมคุณภาพเปนวิธีการตรวจสอบและคัดงานท่ีบกพรองออก ซึ่ง
บางครั้งอาจใชวิธีทางสถิติเขาชวย สวนในการฝกอบรมและการจัดการศึกษา มีการวัดผลดวยการสอบ  
หากใครไมสามารถผานเกณฑไดจะสอบตกหรือถูกคัดออก แตในการประกันคุณภาพจะใหความสําคัญใน
การปองกัน ดังคํากลาวที่วา การประกันคุณภาพ หมายถึง การทําส่ิงท่ีถูกตองต้ังแตเริ่มแรกเพื่อปองกัน
                                                             
         146 ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล, รายงานการวิจัยเพื่อสรางองคความรูเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขตนาน (2555), เขาถึงเมื่อ 5 มกราคม 2557, 
เขาถึงไดจาก : http://nan.uru.ac.th/QA/01-07-56.pdf .  
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ความผิดพลาด แตไมใชมาทําใหถูกตองในภายหลัง อาจสรุปไดวา QA เปนระบบพื้นฐานของการบริหาร
จัดการ  

 
ดานจุดดอยและขอที่ควรไดรับการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาไทย สรุปไดคือ 

1. การขาดความตระหนักรู และแรงจูงใจในการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผูเกี่ยวของใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจํานวนมาก ยังไมเห็นความสําคัญและยังไมเขาใจแนวคิด ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

2. การขาดการวางแผน ขาดการจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย รวมถึงการกําหนดระยะ 
เวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบท่ีกําหนดไมชัดเจน ไมสอดคลองกับความเปนจริง 

3. การขาดความมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาบางสวนหรือบางหนวยงาน ทําใหขอมูลไมสอดคลองกับความเปนจริง และไม
สามารถทําใหเกิดความมีสวนรวมในพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง เชนการเขามามีสวนรวมของ
ชุมชนตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนตน 

4. การตรวจสอบประเมินผล สวนใหญยังมุงเนนตัดสินถูกผิด ไมใชการประเมินเพื่อเนนการ
พัฒนา ซึ่งหากจะไดประสิทธิผลแทจริงตามหลักการพัฒนาคุณภาพ ควรใชการตรวจสอบ และเนนการ
ประเมินเพื่อพัฒนา147 

ประเวช  เวชชะ เสนอแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเปนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาสถาน ศึกษา
วา การพัฒนาคุณภาพมิใชส่ิงท่ีเพิ่งเกิดขึ้น แตเปนการส่ังสมวิธีการคิดของนักปฏิบัติในดานตางๆ บางครั้งการ
คิดเหลานั้นอาจจะมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพโดยตรงเปนความคิดโดยเอกเทศ แตก็สอดคลอง
กับแนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพในปจจุบันประวัติศาสตรเกี่ยวกับเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนเรื่องท่ีสถาบันการศึกษา สนใจนํามาปฏิบัติกันมาเปนทศวรรษแลวแตกระนั้นก็ยังมีครู 
อาจารยจํานวนมากท่ีไมเขาใจความหมาย แนวคิดท่ีแทจริงของการประกันคุณภาพการศึกษา148 

ยงยุทธ วงศภิรมยศานต์ิ  ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ กลยุทธสูอนาคต
การศึกษาไทย วาสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรูเปนองคกรสาธารณะประโยชน มุงท่ีจะดําเนิน การ
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา ส่ิงท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ คุณภาพ
การศึกษาเพราะประเทศไทยไดทุมเทงบประมาณดานการศึกษา จน UNDP องคกรสหประชาชาติท่ีดูแล
                                                             

147 รัตนา ประเสริฐสม,  บทความการประกันคุณภาพที่นํามาสูการจัดการคุณภาพการศึกษา
ทั่วทั้งองคกร, http://dusithost.dusit.ac.th/ (Total Quality Management : TQM ). 

148 ประเวช  เวชชะ, แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ  (เอกสารประกอบการเรียนการประกนั
คุณภาพการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2551),1. 
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เรื่องการศึกษาไดจัดประเทศไทยเปน 1 ใน 3กลุมแรกของประเทศท่ีไดลงทุนดานการศึกษามากท่ีสุดแต
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเปน 1 ใน 3 กลุมทาย ทําใหเกิดการเรียกรองตองการมากท่ีจะใหการจัด
การศึกษามีคุณภาพ ทําอยางไรจะใหงบประมาณหรือการลงทุนการศึกษาไปอยูท่ีโรงเรียนมากท่ีสุด ซึ่ง
สามารถสรุปได 3 ประการ คือ 1. ปรับโครงสรางใหเล็กลง เพื่อใหงบประมาณไมไปอยูตรงสวนกลางมาก
เกินไป 2. การจายเงินลักษณะตอหัวของนักเรียน พยายามใหงบประมาณสวนใหญอยูท่ีโรงเรียน ให
โรงเรียนมีความสามารถใชทรัพยากรมากท่ีสุด 3. มีความสามารถการจัดการมากท่ีสุด คือ การประกาศให
โรงเรียนเปนนิติบุคคล ซึ่งท้ังหมดมุงใหอิสระ ใหโรงเรียนมีความสามารถในการจัดการใหมีทรัพยากรสงตรง
ไปโรงเรียนท้ังหมดเพื่อแลกเปล่ียนกับส่ิงเดียวท่ีระบบการศึกษาขอจากโรงเรียน คือ คุณภาพการศึกษา  
 ดังนั้นจึงไดมีการประกันคุณภาพการศึกษาเปนขอกําหนด เปนกฎหมายหรือเปนกติกาสังคม
ขึ้น มาเปนซึ่งเร่ืองใหม ในบานเรา เรามีมาตรการ 2 ดาน คือ ในดานหนึ่งใหอิสระ ใหทรัพยากรตกไปท่ี
โรงเรียนมากท่ีสุด อีกดานคือจะมีองคกรกลางเขามาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพ ท่ีทราบดีคือ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การประกันคุณภาพในลักษณะเชนนี้ วงรอบ
โรงเรียนตองไดรับการประเมินคุณภาพอยางนอย 1 ครั้งใน 5 ป เปนการเริ่มตนคร้ังใหมในประวัติศาสตร
การศึกษาไทยท่ีมีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยองคกรกลางท่ีเปนนิติบุคคลอยูภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการคุณภาพการศึกษากับความคิดเชิงระบบ คําวา "ระบบ" ในความหมายวา คือ Input 

Process Output แตระบบยังมีความหมายอีก 3 ประการ 
 1. หนึ่งองคกรหลายระบบ องคกรประกอบดานหลายระบบท่ีปฏิสัมพันธกัน เพื่อเปาหมาย

ขององคกร 
2. ระบบท่ีดี ระบบคุณภาพ แตละระบบจะมีกระบวนการตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยชุดกิจกรรม

บุคลิกภาพ ท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องสัมพันธกนั ระบบคุณภาพชวยวางระบบใหดําเนินการอยางมี
คุณภาพสม่ําเสมอ 

              3. ขอมูลยอนกลับของระบบนําไปสูการปรับปรุงบนขอเท็จจริง ระบบท่ีดีจะมีขอมูลและ
สารสนเทศ ซึ่งใหขอมูลปอนกลับท่ีนําไปสูการปรับปรุงระบบ 

 

แนวคิดเชิงระบบประการที่ 1  

สะทอนใหเห็นวาองคกรประกอบดวยระบบท่ีสัมพันธกันอยางในงานวิจัยพบวา โรงเรียน
ประกอบดวยระบบท่ีสัมพันธกัน 10 ระบบ ซึ่งโรงเรียนเล็ก โรงเรียนใหญอาจจะมีการจัดระบบแตกตาง
กันในรายละเอียด แตจะมีภาพรวมคลายกัน จะเห็นวามีการแบงประเภทเปนระบบหลัก และระบบ
สนับสนุน ระบบหลักคือ ระบบท่ีทําหนาท่ีใหเกิดผลตามวิสัยทัศนทัศนและพันธกิจของโรงเรียนในท่ีนี้คือ
โรงเรียนคาดหวังวาจะผลิตนักเรียนตามมาตรฐาน 11 มาตรฐานผลผลิตช้ันขอหนึ่งคือ นักเรียนของเรามี
คุณลักษณะท่ีเขียนไวในรายละเอียดของตัวบงช้ีคือคนท่ีมีความซ่ือสัตยเปนคนท่ีมีเมตตากรุณารูจักถูกผิด
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เปนตน ใสจนครบ 11 ขอ นี่คือผลผลิตท่ีเราตองการ เพราะฉะนั้นถามวา ผลผลิตพวกนี้เกิดจากอะไร จะ
มี 3 ระบบ คือ1. ระบบเรียนรู อีกช่ือหนึ่งคือระบบการเรียนการสอนใหเด็กมีความรูเจตคติ ทักษะดาน 8 

กลุมสาระ แตวาระบบนี้ระบบเดียวไมเพียงพอท่ีทําใหเรามีคุณภาพตาม 11 มาตรฐาน ตองอาศัยอีก 2 

ระบบสําคัญ 2. ระบบท่ีตอบสนองความแตกตางของเด็กแตละคน ท่ีมีความประพฤติ และมีรากฐาน
ครอบครัวท่ีแตกตางกัน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีจะรูจักเด็กเปนรายบุคคลและใหการชวยเหลือ
และพัฒนาเด็กไปตามความตองการของเด็กแตละบุคคลโดยครูท่ีปรึกษาถามีปญหาจะสงตอครูปกครอง 
ครูแนะแนว นี่ถือวาเปนระบบใหญท่ีสําคัญและถือวาเปนระบบหลักระบบท่ีสอง 3. ระบบท่ี 3 คือ ระบบ
ท่ีตอบสนองตอ Multiple intelligence (พหุปญญา)คือ เด็กแตละคนมีความสามารถท่ีหลากหลาย 
ยอมไมสามารถท่ีจะตอบสนองไดโดยการเรียนการสอนใน 8 กลุมสาระเทานั้น เพราะฉะนั้นระบบ
กิจกรรมนักเรียนจะตอบสนองใหนักเรียนพัฒนาพหุปญญาไดไปตามความสนใจของแตละคน รวมท้ัง
ตอบสนองความตองการของชุมชน ในชนบทท่ีหางไกล หลายแหง โรงเรียนไมใชแหลงท่ีจะหมายถึง 
แหลงท่ีใหการศึกษาตอในข้ันที่สูงข้ึนเทานั้น แตอาจจะเปนสถาบันท่ีดํารงรักษาวัฒนธรรมและความอยู
รอดของชุมชนดวย เพราะฉะนั้นระบบกิจกรรมจะตองตอบสนองตามความสนใจท่ีหลากหลายของ
นักเรียนตลอดจนความตองการของชุมชน สวนระบบสนับสนุนนั้นจะเห็นวาจะแบงเปน 3 กลุม คือ หนึ่ง
ทิศทางองคกร สองการบริหารจัดการท่ัวไป สามเปนระบบท่ีเช่ือมโยงโรงเรียนทุกระบบเขาดวยกัน  

           สวนท่ี 1 ประกอบดวยการนําองคกรและยุทธศาสตรองคกร โรงเรียนหลายโรงเรียนท่ีทํา
โครงการแลวอาจไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เริ่มตนอาจจะเกิดปญหา คือ การนําของผูอํานวยการ 
และผูบริหารโรงเรียน แลวยุทธศาสตรโรงเรียนไมมีความมั่นคงเพียงพอจะทําใหโรงเรียนเกิดการพัฒนา
คุณภาพได  

สวนท่ี 2 การบริหารจัดการนําไปซึ่งแบงเปน 4 ระบบยอย คือ 1. คือระบบบริหารจัดการคือ 
ดูแลเร่ืองเงิน คน ของ สถานท่ี และส่ือ 2. ระบบการดูแลคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ การศึกษานั้นเปนผลิต
ส่ิงท่ีสําคัญ คือ มนุษยใหเขาเปนบุคคลท่ีมีคุณคาแกสังคมเรื่องนี้ตองมีระบบในการใหผูท่ีทําการบริหารและ
ทําการจัดการเรียนการสอนคงไวซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพใหเต็มท่ี เชนเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ 
เชน แพทย เปนตน 3. เราตองมีระบบการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากโรงเรียนอยูทามกลางการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพจะทําให ระบบประสบความสําเร็จได 4. ระบบ
ชุมชนสัมพันธที่จะใหโรงเรียนสามารถดึงความรวมมือผูปกครองชุมชนตลอดจนศิษยเกาได  

สวนท่ี 3 ของระบบ คือ ระบบสารสนเทศ เปนระบบท่ีจะเช่ือมโยงทุกระบบเขาดวยกันวาเรา
อยูตรงไหนของการพัฒนา ปญหาเราคืออะไร และเราจะพัฒนาอะไรตอไป โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ี
ดีจะมีคําตอบเหลานี้อยูในโรงเรียนเราเคยมีโรงเรียนช้ันนําของมัธยมศึกษาเกิดปญหาเด็กฆาตัวตาย เด็ก
ทํารายกันเอง สะทอนใหเห็นวา แมโรงเรียนนั้นจะมีการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแตมีจุดออนท่ีระบบ
ดูแลชวยเหลือเด็ก จะเห็นไดวาถาระบบใดระบบหนึ่งมีจุดออนจะเกิดปญหาได ถาระบบการเรียนการ
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สอนดี ระบบชวยเหลือนักเรียนดี แตไมมีระบบกิจกรรมนักเรียนท่ีดีพอเด็กกลับบานเลิกเรียน 3 โมงครึ่ง 
นักเรียนกลับบานอยางเดียวแทนท่ีจะใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชนท่ีจะไดทําตามกิจกรรมตามความ
สนใจของตนเองเด็กจํานวนมากก็แทนท่ีจะกลับบานก็ไปศูนยการคาดูหนังเลนเกม ไปอยูในสถานท่ีท่ีไม
เหมาะสมหรือขาดโอกาสในการพัฒนาพหุปญญาขึ้นมา เพราะฉะนั้นตองใชระบบกิจกรรมท่ีแข็งดวย 

สรุป แนวคิดเชิงระบบหมายถึง โรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ตองดีทุกระบบ ผานทุกๆ มาตรฐานของ
แตละระบบคุณภาพ เพราะแนวคิดเชิงระบบนั้น ถาระบบใดระบบหนึ่งมีปญหาอาจจะสงผลใหระบบ
และคุณภาพของโรงเรียนนั้นเกิดปญหาได แนวคิดเชิงระบบนี้ตองนํามาตรฐานและตัวชี้วัดมาจัดกลุมใหม
ใหอิงตามระบบตางของโรงเรียน  

 

แนวคิดเชิงระบบประการที่ 2  

ใหความสําคัญกับระบบในแงท่ีประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ ซึ่งก็คือ ชุดของกิจกรรมท่ี
ทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร ดังนั้นเพื่อจะดูแลนักเรียนใหไดตามความแตกตางของ
บุคคล ตามระบบดูแลชวยเหลือ ตองประกอบดวยหลายๆ หนาท่ี หลายๆ กิจกรรมมาทํารวมกัน ชุด
กิจกรรมเหลานี้จะตองดําเนินการอยางดีถึงจะทําใหมีคุณภาพ ตรงนี้เรียกวา ระบบคุณภาพ บางคน
เรียกวา Quality System บางคนใชคําวา “Quality Management System”กระบวนการอันเปนชุด
ของกิจกรรมมาทํางานรวมกัน ถากิจกรรมหนึ่งบกพรองจะสงผลตอกิจกรรมถัด ๆ ไป เพราะฉะนั้นนี้คือ 
ส่ิงท่ีสถาบันวิจัยไดเรียนรูและทํางานรวมกับโรงเรียน 216 โรงเรียน คนพบวา โรงเรียนตองจัดระบบ
คุณภาพใหครบท้ัง 10 ระบบ โดยท่ัวไปโรงเรียนจะมี 10 ระบบ แตยังไมมีคุณภาพ ส่ิงท่ีโรงเรียนจะตอง
ทํา คือ ทําให 10 ระบบเปนระบบแหงคุณภาพ ซึ่งนําหลัก PDCA ไปใช PDCA ท่ีโรงเรียนทําอยูอาจไมใช 
PDCA เพราะคําวา PDCA นั้นเปนเรื่องการจัดระบบ ทุกอยางตองเริ่มตนดวยความหมายเชิงระบบท้ังส้ิน 
บางโรงเรียนเขาใจวา P คือการวางแผน แลวทําตามแผนกันเพื่อใหเขากับมาตรฐานและตัวบงช้ี พอทํา
แลวประเมิน พอเสร็จนําไปสูการเขียนรายงาน อันนี้จะไมเกิดผลเชิงระบบเพราะวา P ในเร่ืองของวงจร
คุณภาพมาจาก Plan แตวาแปลตางกัน ในระบบคุณภาพ P แปลวา วางระบบ ระบบการเรียนการสอน
ตองถูกวางอยางดี ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตองถูกวางอยางดี ระบบกิจกรรมนักเรียนตองถูกวาง
อยางดี เปนตน ทุกคําจะมีคําวาระบบอยู 1. P วางระบบ 2. D ทําตามระบบ 3. Cประเมินระบบ 4. A 

แกไขระบบ PDCA หรือ PDSA ใชคําวา Study แทนคําวา Check เพื่อแกกระบวนทัศนแบบเกา ท่ีเนน
การตรวจสอบทบทวน แตจริงๆ แลว Check คือการประเมินเพื่อการเรียนรูพัฒนาตนเอง ดังนั้นจะใช 
PDCA หรือ PDSA ก็ได การวางระบบท่ีดี หมายความวา ระบบตองประกอบดวย 3 คํา คือ กระบวนการ 
วิธีการ และบันทึก ระบบการดูแลชวยเหลือเด็ก  
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แนวคิดเชิงระบบประการที่ 3  

แนวคิดเชิงระบบนั้นกิจกรรมแตละขั้นตอนจะมีส่ิงท่ีเราเรียกวาบันทึกเอาไว ซึ่งบันทึกนั้น
สามารถสรุปเปนขอมูลสารสนเทศท่ีบอกคุณภาพของโรงเรียนได ดวยความคิดเชิงระบบเราจะเลิกมี
กระดาษทวมโรงเรียน ดวยแนวคิดเชิงระบบเราจะเลิกการท่ีมีขอมูลเปนคร้ังๆ โดยไมไดอยูเปนระบบ 
ขอมูลเหลานี้สามารถเช่ือมโยงเขากับมาตรฐานและตัวบงช้ีตางๆ ได เปนการสะทอนคุณภาพของ
โรงเรียน สถาบันไดทําการพัฒนาเครื่องมือชุดหนึ่งเพื่อท่ีจะทําใหโรงเรียนสามารถท่ีจะพัฒนาเปนเชิง
ระบบ และทําใหประสานกับการประเมินได เครื่องมือตัวนี้คือ เครื่องมือท่ีช่ือวา Top STAR ช่ือตัวนี้มา
จากตัวอักษรท่ีมารอยรัดกันโดยมีฉากหลักคือตัว A มาจาก Accreditation แปลวาการประเมินเพื่อ
รับรองเพราะเคร่ืองมือตัวนี้ทําเพื่อการประเมินรับรองไมใชเพียงแตการประเมินตามสภาพจริง ตัว A 

ตองประกอบดวยองคประกอบท้ังหมด 5 องคประกอบ ตัวแรกคือ Think over ปรับกระบวนทัศนใหม 
คิดใหมวาจะไมประกันคุณภาพที่เนนการประเมินแยกสวนไปตามมาตรฐานและตัวบงช้ี แตจะทําไดดีกวา
เพราะมุงเนนเชิงระบบ เชิงยุทธศาสตรและการมีสวนรวม ตัวท่ีสอง Plan การวางแผนยุทธศาสตรท่ีดี 
System คือการวางระบบท่ีดี และ Team คือการ พัฒนาทีมท่ีดี มีการเรียนรูในทีมท่ีดีและสุดทาย มี
การประเมินและแลกเปล่ียนเรียนรูที่ดี (Assessment and Reflection)149 

 สุพักตร พิบูลย กลาววา หากระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง เปนทางเลือกสําคัญในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาถาทุกคนจริงจังกับระบบประกันคุณภาพภายในเช่ือวา ไม
เกิน 5 ป สถานศึกษาจะกาวสูความเปนเลิศได 150 

อํานาจ จันทรขํา กลาวถึง การบริหารเชิงระบบ คือ การบริหารกระบวนการตาง ๆ ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดความเช่ือมโยงกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย กระบวนการวางแผน (Planning) เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงานและ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา ท่ีระบุไวอยางชัดเจนวาใคร ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไรและอยางไร ทําให
เกิดการส่ือสารภายในสถานศึกษาเปนการสงเสริมความรวมมือและสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับทุกคนท่ี
เกี่ยวของกระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality control) คือกลวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนด 

เพื่อสนองตอบจุดประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดย
การนิเทศกํากับ ตรวจสอบ ท่ีมุงจะกําจัดขอบกพรองท่ีเกิดจากการดําเนินการท้ังหมด การประเมิน
                                                             

149ยงยุทธ วงศภิรมยศานต์ิ, ประกันคุณภาพการศึกษาเชิงระบบกลยุทธสูอนาคตการศึกษาไทย , 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู,ประชาคมวิจัย 56 (25 สิงหาคม 2004)  เขาถึงเมื่อ 21พฤษภาคม 
2556, เขาถึงไดจาก : www.lrd.in.th. 

150
 สุพักตร  พิบูลย, เสวนาเร่ืองประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเตรียมรับ

การประเมินภายนอก รอบที่ 3 (10/09/2553) เขาถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก  
http://drsuphakedqa.blogspot.com/2010/10/blog-post.html   
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คุณภาพ (Quality assessment) มีการอภิปรายและวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพวาเปนอยางไร 

เหมาะสมหรือไม นําไปสูการปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement) และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจําแนกเปน 4 มิติ คือ 1. ปจจัยดาน
ลักษณะขององคกร (เปนเรื่องเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารและวัฒนธรรมภายในองคกร 2. ปจจัยดาน
ลักษณะของบุคลากร (เปนเรื่องของคุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคล) 3. ปจจัยดานลักษณะและ
สภาพแวดลอมขององคกร  และ 4. ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  กรอบปฏิบัติการใน
การประกันคุณภาพในรอบป Action Model) ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ คือ  1.วางแผน/
เตรียมการ  2. ควบคุมคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพ 3. ประเมินคุณภาพ และ 4. ปรับปรุงคุณภาพ151 

 

งานวิจัยตางประเทศ 
รัดด และ เดวี (Rudd & Davies) ทําการวิจัยในชวงป ค.ศ. 1999-2000 เรื่องการประเมินงาน

ประเมินตนเองของโรงเรียน หรือ evaluating school self-evaluation จุดมุงหมายของการวิจัยเพื่อ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเนนกิจกรรม 
การประเมินตนเอง ตรวจสอบวาอะไรคือประโยชนหรือจุดแข็งของการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ
อะไรควรท่ีจะทบทวนแกไข การประเมินตนเองของสถานศึกษามีการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมหรือไมอยางไร วิธี
วิทยาท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย การทบทวนเอกสารท่ีสําคัญ (review of key documents) และรายงานท่ี
เก่ียวของกับการประเมินตนเองของสถานศึกษา การทบทวนตนเอง (self-review) การตรวจเย่ียมสถานศึกษา 
การศึกษารายกรณีโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับคณะกรรมการประเมินของ LEA (Local Education 

Authority) ทีมบริหารจัดการระดับอาวุโส และคณะครูในสถานศึกษาท่ีอยูในกระบวนการประเมินของ
สถานศึกษา ประโยชนของการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมุมมองของ LEA และสถานศึกษา152  

นิวตัน (Newton) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบในการตรวจสอบคุณภาพภายนอกของ
สถานบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร ต้ังแตป 1993 ถึง 1998 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกระทบ
จากการใชรูปแบบของการตรวจสอบภายนอก การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการ
ตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของสถาบัน ผลการวิจัยพบวาการใชขอมูลเชิงปริมาณ (quautitative) และ
เชิงคุณภาพ (qualitative) ท่ีไดจากการวัดการปฏิบัติหรือการดําเนินงานโดยองคกรภายนอก เชนรายงานการ
ตรวจสอบ และการประเมินผลของ Scottish Higher Education Council (SHEFC) และ Higher Education 

                                                             
 151 อํานาจ จันทรขํา, “การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน”ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วารสารวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 3, 1 เมษายน 2555), 55.   

152 Rudd P. and Davies D., Evaluating School Self-Evaluation เขาถึงเมื่อเมื่อ 15 

มีนาคม 2555, เขาถึงไดจากhttp://www.nfer.ac.uk/conferences/schoolimp.htm (2000). 
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Quality Council (HEQC) และการตรวจสอบการการประเมินภายใน โดยคณะกรรมการตามการรับรู และ
ประสบการณทําใหทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นดังนี้ 1. วัตถุประสงคของระบบคุณภาพและวิธีการท่ีใชในการ
ตรวจสอบ และประเมินช้ีใหเห็นวา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการตรวจสอบและมีการ
ประเมินท้ังภายในและภายนอก การตรวจสอบ และการประเมินสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เปนเรื่องท่ีสามารถทํา
ได (accountability)  2. การปรับปรุงคุณภาพสําหรับบุคลากรมีขอบเขตท่ีกวางดังนั้น จึงไมสามารถแยกสวน
ของการปรับปรุงใหเปนอิสระออกจากระบบประกันคุณภาพได 3. การปรับปรุงคุณภาพสําหรับนักศึกษา เปน
เรื่องท่ีมีความสําคัญยิ่งกวาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเปนผลผลิตของสถาบัน และ 4. ควรจะมี
การเพิ่มหรือขยายการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพออกไปอยางกวางขวาง เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของหนวยงานตางๆ มากข้ึน153. 

บั๊ก (Bugg) ศึกษาวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในมลรัฐอิลลินอยซ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของ
คณะกรรมการการศึกษาของรัฐ ในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาแผน ท่ีใชเปนตัวกระตุนการ
พัฒนากระบวนการเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบในโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ การศึกษาครั้งนี้ เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับขอบเขตท่ีโรงเรียนสองแหงใชการประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการอยาง
ตอเนื่อง ผลการวิจัยพบวา 1. กอนท่ีจะมีการนําการประกันคุณภาพและแผนพัฒนามาใชในโรงเรียนท้ังสอง
แหง ยังไมไดใชระเบียบ โครงสรางในการปรับปรุงโรงเรียน  2. โรงเรียนในชนบทสามารถใชกระบวนการการ
ประกันคุณภาพเพื่อเปนการกระตุนการพัฒนาโครงสรางการจัดระเบียบของโรงเรียนในขณะท่ีโรงเรียนในเมือง 
ไมสามารถทําตามกระบวนการไดสําเร็จ 3. การประกันคุณภาพมีผลดีตอแผนการสอนในโรงเรียนท้ังสองแหง 
4. ถึงแมวาการประกันคุณภาพจะประสบความสําเร็จในเร่ืองเกี่ยวกับการปรับปรุง แตยังเปนการถกเถียงวา
ส่ิงแวดลอมบางประการอาจทําใหโรงเรียนไมสามารถคนหาปญหาท่ีแทจริงได 5. โครงรางของการประกัน
คุณภาพสามารถชวยโรงเรียนในการพัฒนาวัฒนธรรม การปรับปรุงโรงเรียนอยางตอเนื่องอยางไรกดี็การขาดตัว
แปรบางตัว เชนภาวะผูนํา ทรัพยากรทางการเงิน ทําใหกระบวนการไมสามารถบรรลุเปาหมาย154 
 

 

 

 
                                                             

153 ทัศนีย สหวัฒน, จากความลมเหลวสูความสําเร็จ แปลจาก From Failure to Success 

ของ OFSTED สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวชั่น, 2540). 
154 Anderw Kent Bugg, Quality Assurance and Improvement Planning in Illinois 

High Schools The Illinois State University, accessed 20 Jun 2000. Abstract from http : // 

thailis. uni. net. th / dao; Abstracts International; Pub Number AA19995664. 
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และกลุมยุโรป 

การประกันคุณภาพการศึกษาถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารการศึกษาของทุกภูมิภาค ซึ่ง
แตละภูมิภาค แตละประเทศมีจุดเหมือนและจุดตางแตกตางกันออกไป เพื่อใหสามารถแขงขันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไดและพัฒนาใหสอดคลองหรือเช่ือมโยงกับขายงานในภูมิภาค และในยุโรป 
สมศ. ไดมอบหมายให รศ. ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบระบบประกันคุณภาพ 
ระหวางประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และกลุมทวีปยุโรป เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของไทยตอไป QA NEWS จึงขอนําขอสรุปบางสวนมานําเสนอ ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ระบบประกันคุณภาพภายในถือเปนเรื่องใหมของทุกประเทศและทุกภูมิภาค 
วัฒนธรรมในการประกันคุณภาพไดรับการผลักดัน และกระตุนจากรัฐเปนสวนใหญ รวมท้ังอิทธิพลจากการ
ประกันคุณภาพภายนอก สงผลใหมีการปฏิบัติเพียงบางหัวขอบางจุด บางประเด็นท่ีแตละสถาบันมุงเนนท่ีจะ
พัฒนา ไมใชดําเนินการในภาพรวมของสถาบัน เชน ในภูมิภาคยุโรปดําเนินการเฉพาะการปรับปรุงการรับรอง
หลักสูตร (Programme Accreditation) แตยังไมมีการดําเนินการในระดับการรับรองสถาบัน (Institute 

Accreditation) อยางไรก็ตามผลจากการประเมินภายนอกทําใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ เริ่มใหความสําคัญ และ
ต่ืนตัวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เปนเหตุใหภาครัฐ หรือหนวยงานราชการ ตองประกาศเปน
กฎหมายหรือขอกําหนดตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปอยางท่ัวถึง และเสมอภาคในทุก ๆ 
มหาวิทยาลัย เชนประเทศไทย มีการกําหนดเปนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในพรบ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข พ.ศ.2545 

ประเทศญ่ีปุน ประกาศใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเม่ือเดือนเมษายน พ .ศ. 2547 เปน
ตน ระบบประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอกของท้ัง 3 ภูมิภาค ดําเนินการมาได
ระยะหนึ่ งแลว แตสถาบัน  การศึกษาสวนใหญดําเนินเพี ยงระดับหลักสูตร (Program me 

Accreditation) เทานั้น ยังไมมีการดําเนินการในระดับสถาบัน  (Institute Accreditation) เวนแต
มหาวิทยาลัยในยุโรป  

สหรัฐอเมริกา บางแหงเทานั้นท่ีมีการประเมินในระดับสถาบัน แตยังประเมินไมครบ
องคประกอบอยางแทจริง เชน ภูมิภาคยุโรป มีการพัฒนา European Quality Award เพื่อเปน
แรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ดําเนินการประกันคุณภาพ ขณะท่ีสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนามาตรฐาน
การประเมินภายนอกมาจาก Malcolm Baldrige National Quality Award :2002 กลไกการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ รัฐบาลของท้ัง 3 ภูมิภาค มีสวนกระตุนใหเกิดการพัฒนากลไกตางๆ ผานการ
จัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุนทางดานทรัพยากร  

ประเทศอังกฤษ อังกฤษเปนประเทศท่ีใหเสรีภาพในการบริหารจัดการแกสถานศึกษา ท่ีสามารถ
จะจัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของผูปกครอง ชุมชน และกําหนดใหสถานศึกษามีความ
รับผิดชอบและการประกันคุณภาพการศึกษาของตน สถานศึกษาจึงมีหนาท่ีในการประเมินคุณภาพ
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การศึกษาของตน โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาท่ีเรียกวา “School Governors” รวม
ดําเนินการ และมีประชาชนเขามามีสวนรวม ภายใตการดูแลขององคกรการศึกษาทองถิ่น (Local 

Education Authorities : LEAs)  (กมล สุดประเสริฐ)155 โดยใหมีการดําเนินการท่ีโปรงใสและตอบสนอง
ความตองการของผูปกครองและชุมชน ภายใตธรรมนูญสถานศึกษา ซึ่ง เปนแผนการดําเนินงานท่ีเปน
ขอตกลงรวมกันทุกฝาย การดําเนินการเชนนี้ สถานศึกษาจึงมีเสรีภาพในการบริหารจัดการมากข้ึน และ
สามารถดําเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนได โดยใหมีการดําเนินงานเปนการ
ภายในอยางสม่ําเสมอและจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาเสนอตอกรรมการบริหารสถานศึกษา/
กรรมการสถานศึกษา และองคกรการศึกษาทองถิ่น (LEA) ภายในกรอบของนโยบาย การรายงานผลนี้เปน
การแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (accountability) ตออํานาจหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย  และตอ
งบประมาณแผนดินซึ่งไดมาจากภาษีของประชาชน 156 

            นอกจากการใชเกณฑมาตรฐาน ประเทศอังกฤษยังเนนการมีสวนรวมของทุกคนในองคกร และการ
กํากับดูแลจากหนวยงานภายนอก ดังท่ี Kells (1992 : 67) ไดกลาวถึงกระบวนการประกันคุณภาพท่ีเปน
ความรวมมือของ External Peer Review และ Internal Self Assessment ในกิจกรรม 5 ขั้น คือ  

1. การกําหนดความตองการ การวางแผน และการกระทําใหเกิดความเปล่ียนแปลง  
 2. การประเมินความเหมาะสม เพียงพอของปจจัยนําเขา กระบวนการ และการลงมือปฏิบัติ  

3. การประเมินความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  

4. การรับประกันวากลไกการกํากับดูแลภายในมีอยูจริง และยังใชปฏิบัติ  

5. การรายงานตอสาธารณะ รัฐบาล และผูรับบริการ  
กิจกรรมทั้ง 5 ขั้นนี้ เปนกิจกรรมของการประกันคุณภาพ 3 ระดับคือ  

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) กิจกรรมข้ันที่ 1 - 3  

2. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) กิจกรรมข้ันที่ 3 - 4  

3. การรับรองคุณภาพ (Quality Assurance) กิจกรรมขั้นที่ 4 - 5  

เกษม วัฒนชัย ไดเสนอกระบวนการประกันคุณภาพของประเทศอังกฤษซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมท่ีสําคัญ 3 ขั้นตอนคือ  

 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนความรับผิดชอบของแตละสถาบันในการวาง
กลไกตาง ๆ เพื่อควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน  

                                                             
155กมล  สุดประเสริฐ, ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา: การศึกษาขั้นพื้นฐาน

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541), 50 – 51. 
156 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชวนพิมพ, 2540), 168 – 169. 
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 2. การตรวจสอบกลไกควบคุมคุณภาพ (Quality Audit) เปนความรับผิดชอบของหนวยงาน
กลางอุดมศึกษา ท่ีเรียกวา Higher Education Quality Council (HEQC) ซึ่งเนนการตรวจสอบใน
ระดับสถาบันเกี่ยวกับกลไกควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม และเนนการตัดสินเกี่ยวกับรูปแบบ (Formative 

judgment) ประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ คือ  การรวบรวมขอมูลหรือเอกสาร  การแตงต้ังผูตรวจสอบท่ี
มีความเปนกลางและมีความรอบรู  การตรวจเย่ียมสถาบัน เปนการใหผูตรวจสอบไดพบกับผูบริหาร
โรงเรียน อาจารย บุคลากร และนักศึกษา  การเขียนรายงานความเห็น ซึ่งตองกระทําใหเสร็จส้ินภายใน
วันสุดทายของการตรวจเยี่ยม  การเผยแพรรายงานเปน Public report ซึ่งเปนการประเมินผลและให
ขอเสนอแนะท่ัวไปโดยไมมีการเปรียบเทียบระหวางสถาบัน โดยเนนใหมหาวิทยาลัยต่ืนตัวและมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
        3. การประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน (Quality Assessment) เปนหนาท่ีของหนวย 
งานจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาคือ Higher Education Funding Council (HEFC) และเปนการ
ประเมินในระดับสาขาวิชา โดยเนนท่ีประสิทธิภาพการเรียนการสอน เนนการตัดสินท่ีเนื้อหาสาระ 
(Summative Judgment) โดยมี 5 กิจกรรมยอย คือ  การรวบรวมขอมูลหรือเอกสารที่เปนรายงานการ
ประเมินตนเอง หนวยงานกลางพิจารณารายงาน 1. อาจประเมินใหอยูในระดับ "พอใจ" โดยไมตองตรวจ
เย่ียม 2. ไปตรวจเย่ียมกรณียังไมเปนท่ีพอใจ (Claim for excellence หรือ Quality at risk) ) แตงต้ังผู
ประเมิน (กรณีตองไปตรวจเย่ียม) ซึ่งประกอบดวยผูเช่ียวชาญ 3-4 คนและผูรายงาน1 คน การตรวจ
เยี่ยม ใชเวลาประมาณ 3 - 4 โดยมีกิจกรรมการประชุมการสัมภาษณ และการสังเกตการสอน สรุป
ระดับคะแนนและเขียนรายงาน การพิมพเผยแพร เปน Public report 157 

 

ประเทศนิวซีแลนด  
            การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด ขึ้นช่ือวามีการดําเนินงานประกันคุณภาพท่ีมีคุณภาพ
ดีเปนท่ียอมรับของประเทศอื่นๆ เปนเพราะวาประเทศนิวซีแลนดไดใหความสําคัญกับการประเมินผล ใน
ลักษณะท่ีเปนการตรวจสอบและถวงดุลยซึ่งกันและกัน โดยมีระบบการติดตามประเมินผลเพื่อมุง
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพใน  การติดตามประเมินผลภายใน กระทรวงศึกษาธิการมีการประเมินผล
แบงเปน 2 ระดับ คือระดับกระทรวงและระดับสถานศึกษา 
             ระดับกระทรวง มีสํานักงานประเมินและตรวจสอบภายในกระทรวงทําหนาท่ีทบทวน
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับกระทรวง ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและสํานัก
พัฒนานโยบายสูการปฏิบัติคอยกํากับดูแลธรรมนูญของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ   

                                                             
157 จตุพร อุทโท, รายงานการศึกษาระบบการประกันคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนดและประเทศอังกฤษ, เขาถึงเมื่อ 19/12/2012, เขาถึงไดจาก  
sangtawan.igetweb.com/ 
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             ระดับสถานศึกษา เปนการติดตามประเมินผล โดยบุคคล/คณะบุคคล 5 กลุม ไดแก
กรรมการบริหารสถานศึกษา อาจารย ครู นักเรียน/นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อดูวามีการดําเนินการ
เปนไปตามเปาหมายหลักสูตร ธรรมนูญสถานศึกษาหรือไม  
 

การประกันคุณภาพการศึกษาของฮองกง 
 ฮองกงดําเนินการปฏิร ูปการศึกษาและสงคณะกรรมการการศึกษาไปดูงานการปฏิร ูป
การศึกษาจากหลายประเทศเพ่ือนํามายกระดับคุณภาพการศึกษาของฮองกง การประกันคุณภาพ
การศึกษาก็เปนภารกิจดานหนึ่งท่ีไดดําเนินการอยางจริงจังในฮองกง กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพ
ของฮองกง มีดังนี้ 
  1. เปาหมายการศึกษาของสถานศึกษา (The Statement of Aims) เปนพื้นฐานสําคัญในการ
กําหนดดัชนีวัดการปฏิบัติงาน 

       2.การกําหนดดัชนีช้ีวัดการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) จัดทําเปนเครื่องมือใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  3. กระบวนการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Processes) ประกอบดวย การประเมิน
ตนเอง และการตรวจสอบคุณภาพ 

  4. การประกันคุณภาพการศึกษาจะตองมีความสมดุลระหวางการใหการสนับสนุนจาก
สวนรวม และแรงกดดันจากการกํากับติดตาม 

  5. เปาหมายการศึกษาของสถานศึกษาจะสําเร็จไดโดยผานการปรับปรุงและความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  

กระบวนการประกันคุณภาพของฮองกง กําหนดไว 3 ระดับ         

            1. ระดับสถานศึกษา (School Level)   

  ขั้นที ่1 การกําหนดเปาหมายและภารกิจของสถานศึกษา สถานศึกษาแตละแหงจะกําหนด
เปาหมายและภารกิจของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
จุดมุงหมายของการศึกษาและความตองการของนักเรียน ซึ่งแผนพัฒนานี้ตองมีความสอดคลองกับดัชนี
บงช้ีการปฏิบัติงาน 

  ขั้นที่ 2 การนําแผนไปปฏิบัติและการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อดูความกาวหนาของ
งานและประเมินการปฏิบัติงานระหวางปการศึกษา 
  ขั้นที่ 3 การประเมินตนเอง สถานศึกษาทําการประเมินตนเองและสรุปภาพรวมของการ
ประเมินตนเองท้ังหมด และจัดทํารายงานประจําปเพื่อแจงแกผูปกครอง 
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  ขั้นท่ี 4 การวางแผน เปาหมายระยะยาว และจุดมุงหมายแตละป สถานศึกษานําขอมูล
จากการประเมินผลและจากปจจัยอื ่นๆ มาทบทวนปรับแกไขเปาหมายระยะยาว แล ะจัดทํา
จุดมุงหมายแตละป 
           2. ระดับพื้นท่ี (Territory Level) มีรายละเอียดของการดําเนินงานในระดับพื้นท่ีดังนี้ 
 วิธีการ เปนการตรวจสอบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Inspection) โดยทําการ
ตรวจสอบภาพรวมของสถานศึกษา ซึ ่ง ใชว ิธ ีการรวบรวมขอมูลและทัศนะ จากบุคลากรของ
สถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน โดยจัดทําเครื่องมือประเมินในการประเมินการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา หลังจากการตรวจสอบจะเขียนเปนรายงานเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของขอคนพบใน
การตรวจสอบ เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา 
 ผูตรวจสอบ เปนทีมตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการท่ีมีประสบการณช้ันแนวหนา และ
ผูตรวจสอบท่ัวไป 

 ลักษณะการตรวจสอบ มีอยูดวยกัน 2 ลักษณะ คือ การตรวจสอบเต็มรูป (full inspection) 

เปนการตรวจสอบในทุกกลุมวิชาและทุกกลุมงาน และการตรวจสอบเนนเฉพาะบางดาน (focus 

inspection) จะตรวจสอบเฉพาะกลุมวิชาหรืองานตามความตองการของสถานศึกษา   

 3. ระดับสากล (International Level) 

 การดําเนินการในระดับนี้เพื่อสรางความมั่นใจตอคุณภาพการศึกษาของฮองกง เมื่อเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานสากล ดําเนินการโดยผูเช่ียวชาญ  ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการ นักการศึกษาจากท้ังในและ
ตางประเทศ ซึ่งจะไดรับเชิญมาใหคําแนะนําเกี่ยวกับกลไกการตรวจสอบการประกันคุณภาพ และทบทวน
การประกันคุณภาพโดยภาพรวม โดยมีดัชนีช้ีวัดการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1. ดานการ
บริหารจัดการและองคการ 2. ดานการสอนและการเรียนรู 3.ดานการสนับสนุนนักเรียน และคุณธรรม
จริยธรรม และ 4. ดานมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ของ158 

    

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาของรัฐควีนสแลนดประเทศออสเตรเลีย 

 ออสเตรเลียเปนประเทศท่ีใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา และไดมีการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศใหมท้ังระบบ เม่ือป ค .ศ.1987 โดยเนนใหมีการกระจายอํานาจการศึกษาทั้งในเรื ่อง
หลักสูตร บุคลากร ทรัพยากร และมาตรฐานการตรวจสอบ ใหอยูในความรับผิดชอบของทองถ่ิน 
ขณะเดียวกันก็จัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งนํามาใชในการบริหารงานต้ังแตสวนกลางลงมา
จนถึงสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท อยางไรก็ตาม ระบบและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละ

                                                             
 

158 Quality Assurance in School Education, Available from : http://www.info.gov.        

hk/ed/qai. [1998,June 12] 
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ระดับและแตละรัฐ แมจะมีเปาหมายท่ีคลายคลึงกัน แตก็มีรายละเอียดบางประการท่ีแตกตางกันตามจุดเนน
ของแตละรัฐ ในท่ีนี้จึงขอนําเสนอการประกันคุณภาพการศึกษาของรัฐควีนสแลนดเปนตัวอยาง  
กิจกรรมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรัฐควีนสแลนด กําหนดไวดังนี้  
 1. การวางแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีจุดเนนท่ีจะปรับปรุงผลการเรียนรูของนักเรียนเปนสําคัญโดย
พิจารณาแผนยุทธศาสตรการศึกษาของรัฐควีนสแลนด เปนทิศทางของแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา ซึ่งเปน
แผนยุทธศาสตรระยะ 3 ป โดยการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น  ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
ประกอบดวย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานศึกษา ภารกิจ วิสัยทัศน คานิยม และความเช่ือ รวมท้ังเปาหมายและ
ยุทธศาสตรของสถานศึกษา และสถานศึกษาจะตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งตองมีรายละเอียดของ
การดําเนินงานและงบประมาณ 

 2. การกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนงานภายในสถานศึกษาเพื่อดูวาสถานศึกษาไดปฏิบัติงาน
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือไดพัฒนาในเร่ืองท่ีมีความจําเปนหรือไม 
 3. การทบทวนการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปและ
ประเมินผลรวม ตามแผนพัฒนาการศึกษาทุกๆ 3 ปคณะกรรมการประเมินประกอบดวย ครูใหญ ครู/ผูรวมงาน 
ผูปกครอง และเจาหนาท่ีจากกระทรวงศึกษาธิการ มีการรวบรวมขอมูล/สารสนเทศมาวิเคราะหและตีความ 
พรอมท้ังจัดทําเปนรายงาน ซึ่งมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป 

 4. การประเมินผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการทบทวนการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท่ีตองดําเนินการทุกป และมีการประเมินผลรวมทุกๆ 3 ป 
 5. การทบทวนนโยบายและข้ันตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบของกระทรวง ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ประกันคุณภาพ การพัฒนานโยบาย การเฝาระวัง และการทบทวนภายในอยางเปนระบบของกระทรวง 
 6. การทบทวนการปฏิบัติงานรวมกับฝายตางๆ ของฝายอํานวยการการศึกษาระดับสถานศึกษา 
(Directorate of School Education = DSE) เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของรัฐอยาง
เปนระบบ159 

 

ระบบการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาของประเทศญ่ีปุน 
ระบบการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาของประเทศญี่ปุน เปนระบบหนึ่งท่ีเนนบทบาทของ

หนวยงานกลางของรัฐคอนขางมาก โดยมุงใหการกํากับดูแลมาตรฐานการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้หนวยงานกลาง ไดแก กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (Ministry 

of Education Science and Culture - MONBUSHO) เปนหนวยงานหลักในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา และติดตามดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามท่ีมาตรฐานกําหนด โดนโครงสรางการบริหาร
                                                             
 

159 School planning and reporting . Available from : http://education qld.gov.  

au/schools/sbm/b3a.htm. [2000,July 14] 
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การศึกษาของประเทศญี่ปุนแลว กระทรวงศึกษาธิการทําหนาท่ีเปนองคกรบริหารสูงสุดท่ีกํากับดูแลการ
ดําเนินการจัดการศึกษาทุกระดับรวมถึงการติดตามการจัดการศึกษาในระดับจังหวัดและเมืองตางๆ ดวย 
ดังนั้นองคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนทองถิ่น จึงมีหนาท่ีติดตาม กํากับ ดูแล
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของตนใหไดมาตรฐาน ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และมีหนาท่ีรายงาo 

ผลการจัดการศึกษาเปนระยะๆ160  
นอกจากนี้ยังมีองคกรอิสระ เพื่อทําหนาท่ีดานมาตรฐานการศึกษาคูขนานไปกับกระทรวง 

ศึกษาธิการดวย ไดแก สมาคมรับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยญี่ปุน ( Japanese University 

Accreditation) ซึ่งใหการรับรองวิทยฐานะแกมหาวิทยาลัยตางๆ ตามความสมัครใจ ไมบังคับเหมือน
กลไกของกระทรวง ศึกษาธิการ แตเปนองคกรกลางท่ีชวยประสานใหเกิดการประเมินและประกัน
คุณภาพการศึกษาขึ้นในระบบอุดมศึกษาของญี่ปุน161  

 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นบานในเวียดนาม (SEQAP) 
 เวียดนามเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว มีประชากร 80 ลานคน ซึ่งมากกวาครึ่งอายุ
ตํ่ากวา 25 ป ถึงแมจะมีความกาวหนาท่ีเห็นไดชัดทางการบรรเทาความยากจนเมื่อสองทศวรรษท่ีแลว 
การพัฒนาของประเทศเวียดนามก็ยังไมถึงจุดสรุป พื้นท่ีภูเขาสูงยังคงยากจนกวาพื้นท่ีราบและ
ความกาวหนาทางดานการบรรเทาความยากจนในชนกลุมนอยก็กระทําไดลาชากวาในกลุมเช้ือสายจีน
และเช้ือสายขาน (Kinh)  ความเหล่ือมลํ้าไดถูกสะทอนใหเห็นในระบบการศึกษาซึ่ง  ก. การสําเร็จศึกษา
สูงกวาระดับประถมถูกผลักดันโดยการดําเนินการท่ีดีกวาของกลุมท่ีไดเปรียบ และ  ข. คุณภาพของ
ระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับกลุมท่ีเสียเปรียบยังคงไมเพียงพอ หลักฐานช้ีใหเห็นวาความ
เหล่ือมลํ้าเหลานี้มีสาเหตุเนื่องมาจากวากลุมท่ีเสียเปรียบมีการเขาถึงสาธารณูปโภคท่ีดีไดนอยกวา  ครูท่ี
มีคุณภาพและเวลาสอนท่ีเพียงพอซึ่งเปนตัวตัดสินท่ีสําคัญตอกลุมผูมั่งค่ัง อุปสรรคเหลานี้ถูกเพิ่มทวีคูณ
โดยจํานวนช่ัวโมงการสอนตอปในการศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีตํ่า (ตํ่ากวา 700 ช่ัวโมง) ซึ่งแสดงให
เห็นว า เปน จุดออนหลักของการศึกษาของประเทศเวียดนาม  ในการกลาวถึ ง เรื่ อง เหลานี้  
กระทรวงศึกษาธิการและการฝกหัดครู (MOET) ไดจัดโปรแกรมท่ีเปล่ียนจากการเรียนการสอนคร่ึงวัน 
เปนการเรียนการสอนเต็มวัน (Full-Day Schooling: FDS) เพื่อใหมีช่ัวโมงเรียนถึง 35 คาบตอสัปดาห 
ภายในป ค.ศ. 2025 โปรแกรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียน (SEQAP) ไดเปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาและการริเริ่มกรอบงานนโยบาย เพื่อใหมั่นใจในคุณภาพสามารถทําไดจริง ซึ่งกอใหเกิด
                                                             

160
 Ministry of Education, Science and Culture, Outline of Education in Japan 

(Tokyo: MONBUSHO, 1990). 
161

 Department of Employment, Education and Training, National Report on 

Australia,s  Higher  Education Sector (Canberra : DEET, 1991). 
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การเปล่ียนแปลงไปสูการเรียนการสอนเต็มวัน (FDS) และเนนการชวยเหลือเหลาคนยากจนใหไดรับการ
เขาถึงความเขาใจโดยภาพรวม  ซึ่งจะทําใหสามารถยายเขาสูรูปแบบการเรียนเต็มวันไดอยางนอย 30 
คาบเรียนตอสัปดาห 
 วัตถุประสงคของ SEQAP คือ เพื่อท่ีจะนําไปสูคุณภาพการศึกษาท่ีดีขึ้นผานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีมีการปรับปรุงและการสําเร็จการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิง
สําหรับกลุมผูเสียเปรียบผานการสนับสนุนโปรแกรมการปฏิรูปการเรียนการสอนแบบเต็มวัน (FDS) ของ
รัฐบาล ซึ่งจะดําเนินการโดย: 

1. ปรับปรุงกรอบงานนโยบายแหงชาติสําหรับการริเริ่มรูปแบบการเยนการสอนเต็มวันท่ี
ขับเคล่ือนโดยโรงเรียนเพื่อใหเพิ่มคาบเรียนไปถึง 30 หรือ 35 คาบตอสัปดาหท่ีใชในการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ 

2. สนับสนุนการสอนและแนวปฏิบัติการจัดการโรงเรียนท่ีมีการปรับปรุงผานการฝกหัดครู
กอนและระหวางการใหบริการและการรับสมัครครูท่ีมีมาตรฐานทางวิชาชีพ 

3. จัดหาระบบการบริการพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกของโรงเรียน เงินเดือนครูเพื่อให
ครอบคลุมและเปนธรรมกับอัตราการทํางานท่ีเพิ่มขึ้นและคาครองชีพในปจจุบันผานการเห็นชอบจาก
โรงเรียนและนักเรียน162 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเมลเบิรน 

การวางแผน ความรับผิดชอบ และโครงสรางการประกันคุณภาพ 

เอกสารท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับแผนของมหาวิทยาลัย ไดแก 
1. ขอตกลงเมลเบอรน (Melbourne Agenda) 

2. แผนกลยุทธ (Strategic Plan) 

3. แผนการปฏิบัติงาน (Operational Plan) 

4. งบประมาณประจําป (Annual Budget) 

5. รายงานประจําป (Annual Report) 

มหาวิทยาลัย มีการจัดทํา รายงานประจําป (Annual report) เพื่อเปนตัวเสาะรอยความกาว 
หนาของการดําเนินงาน รวมถึงการรายงานดานการเงินท่ีตอเนื่อง จุดเดน/จุดแข็งขององคกรแผนท่ี 

(charts) ของความกาวหนาของการดําเนินงาน และแผนกลยุทธ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใน
ระหวางแตละป เพื่อใชในการติดตามสูวิสัยทัศนท่ีมีความกาวหนา 
                                                             

162 Government of Vietnam (GoV), School  Education Quality Assurance 

Program (SEQAP) Ministry of Education and Training (MOET). Belgian Development 

Agency. Last update: December 2010.  
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การจัดการกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ (Management of Quality Assurance Activities) 

แผนงานของมหาวิทยาลัย และวิธีการดานการประกันคุณภาพ ประกอบดวย วงรอบประจําป 
ของการวางแผน (Annual cycle of planning) การประกันคุณภาพ(Quality assurance)และการ
รายงานผล (Reporting) โดยมีการจัดพิมพสูสาธารณะช่ือวา“ความมั่นใจดานความรับผิดชอบ 

(Ensuring Accountability)” วงรอบการประกันคุณภาพ ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้ : ผลการ
ทบทวนผลลัพธการดําเนินงานประจําป [Operational Performance Reviews (OPRs)]ของอธิการบดี 

ในดานการบริหารงานของคณะ และมหาวิทยาลัยผลการประเมินตนเองประจําป ดานการศึกษา และ
การบริหารงาน ของภาควิชาการตรวจสอบดานการศึกษาของภาควิชา และการทบทวนดานการบริหาร
ของหนวยงาน ทุกๆ 5ปการประเมินความเส่ียงดานกลยุทธวงรอบการประเมิน โดยใชแบบสอบถามของ 
นักศึกษา บัณฑิต คณาจารยและบุคลากรการทบทวนการสอนและหลักสูตรโดยคณะกรรมการการศึกษา
ทุกๆ4 ปคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ [The Planning and Budget Committee (PBC)] 

รับผิดชอบตอแผนงาน และกิจกรรมดานการประกันคุณภาพทั้งหมด การตัดสินใจในสวนอ่ืนๆ จะขึ้นกับ 

DVC หรือ (Academic) senior Vice-Principal ภาควิชาท่ีจัดการศึกษา และหนวยงานดานการบริหาร 
ตามลําดับหัวหนาภาควิชารับผิดชอบตอการนําไปปฏิบัติของการประเมินตนเองในระดับภาควิชา งาน
วางแผน ของมหาวิทยาลัย เปนเครื่องมือ ในการใหขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ การ
กระจายขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการประกันคุณภาพ จะทําในนามของ PBC 

ระบบการรายงานผล (The University of Melbourne Ensuring Accountability 2005) 

มหาวิทยาลัย มีการจัดทําความรับผิดชอบวงรอบปของการวางแผน และงบประมาณ การรายงานและ
การประกันคุณภาพ (Accountability Annual Cycles of Planning & Budgeting, Reporting and Quality 

Assurance) มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใตแนวคิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องโดยความรับผิดชอบของทุกสวน ทุกคน เพื่อใหเกิดความม่ันใจวากระบวนการดําเนินงานและผลงาน
เปนไปตามเปาหมาย ตามพันธมิตรขององคกรและความรับผิดชอบ มิใชเพียงเพื่อรองรับการตรวจประเมินจาก
AUQA เทานั้น โดยมีการดําเนินการเปนวงจรเช่ือมโยง ระหวางการวางแผนและงบประมาณ การประกัน
คุณภาพ และการรายงานผล ดังวงจร 
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เพื่อใหมั่นใจวา การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย จึงจัดใหมีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอทุกป 
โดยบุคลากรทุกคน ตองจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน และจัดทํารายงานผลประจําป รวมท้ังสภา
สถาบัน ท่ีตองรายงานผลการดําเนินงานของสถาบันตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยระดับ
ความรับผิดชอบมี 3 กลุมหลัก คือ  

1. สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารระดับสูง ทําหนาท่ีวางแผน จัดสรรงบประมาณ ประเมินผล
และกําหนดเปาหมายในการพัฒนา 

2. สภาวิชาการ ทําหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับดานวิชาการ เชน ทบทวนหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

3. ภาควิชา คณะและหนวยงานบริหารอ่ืน ๆ รับผิดชอบจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน การวางแผน
ประเมินผลและการรายงานผลงาน การจัดทําแผนปฏิบัติประจําป การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 

สรุปขอดีที่พบและควรนํามาประยุกตในดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยเมลเบอรนไดมีการจัดทํา แผนกลยุทธที่มีความทาทายและเปนระยะยาว 20 ป 
เรียกวา‘ขอตกลงเมลเบอรน’ กลยุทธนี้ไดเช่ือมโยงสูแผนปฏิบัติการรายป แผนปฏิบัติการของคณะและ
ภาควิชารวมถึงวัตถุประสงคในระดับมหาวิทยาลัย และเปาหมายของการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยฯแผน 

และวงรอบความรับผิดชอบท่ีมีความละเอียด ซึ่งทําใหมั่นใจไดวา มีการมุงไปในแนวทางเดียวกันอยาง
มั่นคงของของวัตถุประสงค163 

 

                                                             
163 ระบบการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเมลเบิรน : ตัวอยางท่ีดีของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนน

การวิจัย (2005), 16 -29. 
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แผนภูมิท่ี 28 แสดงวงจรเช่ือมโยง ระหวางการวางแผนและงบประมาณ การประกันคุณภาพและการรายงานผล 
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การประกันคุณภาพท่ีมีตอการบริการนักเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนของญี่ปุนและไทย 

จุดมุงหมายของงานวิจัยนี้เพื่อยืนยันการรับรูของนักศึกษาในเรื่องคุณภาพของการใหบริการ
การศึกษาท่ีจัดใหโดยมหาวิยาลัยเอกชนของในประเทศไทยและญี่ปุน และยืนยันวาการรับรูเหลานี้สงผล
อยางไรตอการเลือกมหาวิทยาลัยของนักศึกษา การศึกษาเชิงเปรียบเทียบมุ งเนนไปท่ีวาปจจัยทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีผลตอการตัดสินใจอยางไร การออกแบบการวิจัยศึกษาการรับรูของนักศึกษา
ผานการสํารวจเชิงประจักษในแตละชนิดของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากนักศึกษามีความตองการท่ีจะสรางทัศนะเรื่องประสบการณสวนบุคคลในเรื่องการบริการ ซึ่งถูก
จัดออกเปน 10 ปจจัย กลุมตัวอยางวิจัยก็จะรวมไปถึงนักศึกษาท่ีมีประสบการณในรั้วมหาวิทยาลัย 1-4 
ป เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามท่ีหาคาความเช่ือมั่นซึ่งสรางไวในงานวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
และการศึกษากับกลุม ท่ีไมใชกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาจริงนักศึกษาไทย 1,900 คนจาก
มหาวิทยาลัยเอกชน 9 แหงและนักศึกษาญี่ปุน 703 คนจากวิทยาลัยเอกชน 2 แหงไดรับเชิญมาเขารวม
เปนกลุมตัวอยาง 
   ผลการวิจัยระบุวาในการเลือกมหาวิทยาลัย ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย บุคลากรทางวิชาการ 
คุณภาพของโปรแกรมและการไดรับเลือกเขาทํางานเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของนักศึกษา การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบเปดเผยใหเห็นความคลายคลึงหลายดานและความตางใน
บางดานระหวางสองกลุม ในขณะท่ีนักศึกษาไทยมีระดับความพึงพอใจมากกวานักศึกษาญี่ปุนซึ่งอาจจะ
สงผลไปถึงความตางและไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจ  การนําไปใช ผลการวิจัยอาจจะไมสามารถปรับ
ใชไดโดยท่ัวไปเนื่องจากกลุมตัวอยางนั้นจํากัด และบริบททางวัฒนธรรมมีความคลายคลึงกันในบางสวน
เทานั้น แตกระนั้น ก็ยังมีปจจัยรวมท่ีปรับใชไดกับมหาวิทยาลัยสวนใหญ ความเหมาะสม ผลการวิจัย
เหลานี้มีคาตอผูบริหารมหาวิทยาลัยและเหลานักวิชาการ เพื่อท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของการบริการทาง
การศึกษาซึ่งสําคัญท่ีสุดในการมีอิทธิพลตอการรับรูของนักศึกษาในการเลือกมหาวิทยาลัย164 

 

นโยบายการประกันคุณภาพในการศึกษาระดับปริญญาแถบยุโรป : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษากลายเปนหัวขอท่ีสําคัญของผูนําหลักๆ ของโลกวิชาการในทศวรรษ
ท่ีผานมา เมื่อ 29 ประเทศทางยุโรปไดรวมใจกันลงนามใน Bologna Declaration ป 1999 การริเริ่ม
ของการปกครองระหวางประเทศในยุโรปในการปฏิรูปการศึกษา หรือในนามของกระบวนการ Bologna 
จํากัดความกรอบงานโดยท่ัวไปของระบบการศึกษาระดับปริญญา และสงเสริมการพัฒนาการประกัน
                                                             

164 David T. Gamage, Jaratdao Suwanabroma, Takeyuki Ueyama, Sekio Hada, Etsuo 

Sekikawa, " The impact of quality assurance measures on student services at the 

Japanese and Thai private universities," Quality Assurance in Education, Vol. 16 Iss: 2, 

(2008),181 – 198. 
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คุณภาพการศึกษาภายในและระหวางสถาบันการศึกษาระดับปริญญา วัตถุประสงคของงานวิจัยช้ินนี้คือ 
เพื่อท่ีจะสํารวจกระบวนการริเริ่มใชนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี ช่ือวา “มาตรฐานและ
แนวทางสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปริญญา” (Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in Higher Education) ในสองประเทศทางยุโรป คือ สหราชอาณาจักรและ
โปแลนด รวมท้ังนโยบายการปรับใชการประกันคุณภาพในระดับชาติ การปรับแปลงและผลกระทบท่ีมี
ตอการเปล่ียนแปลงในระบบการศึกษาของชาติและสถาบันของท้ังสองประเทศ นโยบายการประกัน
คุณภาพระดับสถาบันของมหาวิทยาลัย Cambridge และมหาวิทยาลัย Jagielnski ไดรับการประเมิน
และอภิปรายในท่ีนี้ดวยเชนกัน 

   การวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้ไดทําตามแนวทางการออกแบบวิจัยกรณีศึกษาเปรียบเทียบเชิงเด่ียว 
 (a single comparative case study design) พรอมดวยหลายหนวยของการวิเคราะห (embedded 

multiple units of analysis) ท่ีแนะแนวทางโดยกรอบงานเชิงทฤษฎีของ Fischer สําหรับการประเมิน
นโยบาย ผูวิจัยนําเสนอการวิเคราะหนโยบายการประกันคุณภาพอยางละเอียดโดยการใชการจับคู
เหตุการณ (event mapping) การวิ เคราะห เนื้ อหา (content analysis) และปรับเอา
Complementary Analysis Research Method Application (CARMA) มาใชในฐานะเครื่องมือวิจัย 
โดยการตรวจสอบและเปรียบเทียบนโยบายการประกันคุณภาพและกระบวนการริเริ่มใชนโยบาย ผูวิจัย
ไดใหมุมมองกวางๆเกี่ยวกับแนวคิดตางๆในการปฏิรูปการศึกษาในประเทศทางยุโรป อุปสรรคและการ
ริเริ่มท่ีประสบความสําเร็จ งานวิจัยนี้เผยภาพของแนวคิดโดยท่ัวไปท่ีปลอดภัยและมีการตานทานใน
ขณะนี้ในสหราชอาณาจักร ในฐานะผูริเริ่มการปฏิรูป เปรียบเทียบกับการเคล่ือนไหวแบบกาวกระโดด
ของโปแลนด ในฐานะผูเขารวม ไปสูพื้นท่ีทางการศึกษาระดับปริญญาในยุโรปถึงแมจะมีแนวคิดและ
ความกาวหนาท่ีสวนทางกันในแตละกรณีท่ีไดตรวจสอบ ท้ังสองประเทศยังคงแสดงใหเห็นความจําเปน
ของการดําเนินตอและความเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่ งในระดับชาติ โดยการประเมินนโยบาย
ดังกลาวในตอนตนในรายละเอียดท่ีลึกกวานี้ ความสําคัญของการประกันคุณภาพไดถูกเนนย้ําในฐานะ
ตัวเช่ือมท่ีเช่ือมโยงวัตถุประสงคท่ีเหลือท้ังหมดของกระบวนการ Bologna และวาง background เพื่อ
จะสมานระบบการศึกษาท่ีตางกันในสถาบันตางๆในระดับปริญญา และส่ิงท่ีไดถูกสํารวจในประเทศอ่ืนๆ
ท่ัวโลก165 

 

การเร่ิมใชการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัยหลวงแหงกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  

                                                             
165 Joanna  Maria  Jezierska, “Quality Assurance Policies in The European Higher 

Education. Area: A Coparative Case Study”by Master of Arts Pedagogical University ‘J. 

Kochanowski’Kielce, University of Nevada  (Las Vegas, Poland 1989). 
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 การประกันคุณภาพในการศึกษาระดับปริญญาไดกลายเปนเรื่องระดับนานาชาติในการ
ถกเถียงอภิปรายกันอยางตอเนื่อง เมื่อสถาบันการศึกษาระดับปริญญากาวเขาสูยุคแหงการจัดการและ
การจัดความนาเช่ือถือ กลุมผูมีหุนสวนจึงจําเปนตองมีขอพิสูจนความมีคุณภาพช้ันสูงของหลักสูตรทาง
วิชาการและการบริการจากผูจัดการศึกษาระดับปริญญา ต้ังแตชวงกลางยุค 1990 ผูจัดการศึกษาสวน
ใหญไดพยายามอยางยิ่งท่ีจะนําเอาแนวปฏิบัติทางธุรกิจมาปรับใชเพื่อท่ีจะปรับสภาพของสถาบัน 
การศึกษาระดับปริญญา ผูนําของกัมพูชา เหมือนกับอีกหลายๆประเทศในเอเชียกําลังพยายามท่ีจะ
ผนวกเอาแนวปฏิบัติทางการประกันคุณภาพมาใชกับระบบการศึกษาระดับปริญญา 
  งานวิจัยนี้ไดนํา a constructivist grounded theory approach มาสํารวจความรับรู แนว
ปฏิบัติ และขอทาทายโดยใชวิธีการสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) กับกลุม
ตัวอยางผูจัดทํานโยบายและคณะผูบริหาร 34 คน และคณะครูผูสอนอีก 8 คนท่ีริเริ่มใชการประกัน
คุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยหลวงแหงกรุงพนมเปญ (RUPP) กลุมงานวิจัยและการสังเกตการณก็ไดทํา
สมบูรณดวย ผูเขียนไดติดตามคําถามวิจัย 6 ขอ คือ ผูมีหุนสวนภายในสถาบันมีความรับรูอยางไรตอคํา
วาการประกันคุณภาพ จุดประสงคใดท่ีผูมีหุนสวนมองวาสําคัญในการริเริ่มระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย RUPP มาตรการของการประกันคุณภาพในปจจุบันของ RUPP คืออะไร ผูมี
หุนสวนภายในสถาบันมีความรับรูในเรื่องมาตรการการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย RUPP อยางไร 
ความทาทายขอใดท่ี RUPP เผชิญอยูในการประกันคุณภาพของสถาบัน ผูมีหุนสวนจะมีคําแนะนํา
คําแนะนําใดเพ่ือสรางมาตรการการประกันคุณภาพในปจจุบัน การวิเคราะหขอมูลเปดเผยสามเรื่องท่ี
เรงดวน การปรับการประกันคุณภาพ การผนวกการประกันคุณภาพ และการสอนการประกันคุณภาพ 
ผูเขียนไดพัฒนาทฤษฎีการดึงดูดของรอส (Ros gravitational theory) เพื่ออธิบายกระบวนการริเริ่มใช
การประกันคุณภาพและการมีปฏิสัมพันธของผูเขารวม ซึ่งพัฒนาการดานความเขาใจของพวกเขาจะเขา
สู 3 ระดับข้ัน คือ การประยุกตใชการประกันคุณภาพดวยความเขาใจ การพยายามท่ีจะปรับการประกัน
คุณภาพกับการตระหนักในตนเอง และการกาวขามการประกันคุณภาพดวยความสัมพันธระหวางบุคคล
ท่ีหลากหลาย การศึกษาวิจัยช้ินนี้มีการนําไปใชไดท้ังทางดานทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในโลกของการประกัน
คุณภาพในฐานะท่ีริเริ่มใชในท่ีท่ีซึ่งทรัพยากรมนุษยและการเงินยังจํากัด166 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศสิงคโปร 
จุดแข็งของการศึกษาในประเทศสิงคโปร คือ กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจจัดวางแนวทางการ

สอนและการประเมินผล และควบคุมใหเปนไปตามท่ีกําหนดอยางเครงครัด ดําเนินการสม่ําเสมอทําให
                                                             

166 “Implementing Quality Assurance Royal University of Phnom Pehn, Cambodia : 

Perceptions, Practices and Challenges” Soveacha Ros, EdD. (Northern Illinois University, 
2010).   
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สถานศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกัน นอกจากนี้สิงคโปรเปนประเทศท่ีเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคล
เปนอยางยิ่ง เพราะคนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคุณคาท่ีสุดของสิงคโปร  ดังนั้นสิงคโปรจึงให
ความสําคัญกับการศึกษามาก สิงคโปรยังเปนประเทศท่ีเห็นความสําคัญของการฝกอบรม (Training) 

เปนอยางยิ่ง 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศสิงคโปร 
           การประกันคุณภาพการศึกษามามีความสําคัญในการจัดต้ังรัฐบาล เปนมาตรฐานสําคัญท่ีสุดท่ี
เปนตัวชี้วัดโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ระบบคุณภาพมีความครอบคลุมการจัดการประกันคุณภาพ ในป ค.ศ. 
2000 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนมัธยมและคอลเลจจูเนียรไดรับ
การจัดอันดับเปนประจําทุกปต้ังแตป ค.ศ. 1992 และผลการจัดอันดับทําใหโรงเรียนเปนท่ีรูจัก โดยผาน
ทางส่ือทองถิ่น มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการจัดอันดับตามเกณฑหลักไว 3 มาตรฐานคือ 

 1. นักเรียนท่ีมีผลโดยรวมในการสอบระดับชาติ 

 2. ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนท่ีมีบันทึกไวในระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพของนักเรียนท่ีมี
คะแนนกับท่ีนักเรียนไดรับคะแนนผลสอบแรกเขาโรงเรยีน 

 3. การแสดงผลการเรียนของนักเรียนท่ีมีผลจากการทดสอบแหงชาติ และอัตรารอยละของนักเรียน 

ในป ค.ศ. 2000 เกิดการแนะนํา School Excellence Model (SEM) ท่ีเปนสวนสําคัญ
เกี่ยวกับความเช่ือในเรื่องของความสําเร็จท่ีกวางขึ้นโดยเนนคุณภาพ SEM เปนรูปแบบการประเมิน
ตนเองสําหรับโรงเรียนท่ีดัดแปลงมาจากแบบจําลองคุณภาพตางๆ ท่ีใชโดยธุรกิจองคกร ไดแก ยุโรป
มูลนิธิการจัดการคุณภาพ (EFQM) สิงคโปรรางวัลคุณภาพ (SQA) การศึกษารูปแบบและอเมริกันแบบ 
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 

SEM มีจุดมุงหมายเพ่ือจัดใหมีวิธีการระบุวัตถุประสงคและการวัดจุดแข็งของโรงเรียนและหา
พื้นท่ีสําหรับการปรับปรุง นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นท่ีมี
ลักษณะคลายกัน เปนการกระตุนใหเกิดกิจกรรมการปรับปรุงท่ีเปนผลบวก และสามารถส งผลกระทบ
ตอคุณภาพโดยรวมของโรงเรียน และในท่ีสุดคุณภาพของระบบการศึกษา การใชรูปแบบนี้สอดคลองกับ 
SQA ท่ีโรงเรียนสามารถพิสูจนและอางถึงในเกณฑมาตรฐานในการจัดอันดับ ในความเปนจริงตัวเองจาก
การจัดอันดับของสถาบันระดับชาติ ในดานเกณฑมาตรฐานดานความเปนเลิศขององคกร SEM ลักษณะ
ของโรงเรียนท่ียอดเย่ียมตามแนวคิด SEM ไดแก 

1. ใหการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเปนแบบองครวม 

2. ผลลัพธท่ียอดเย่ียมตามเปาหมายจะสงผลใหเห็นเปนรูปธรรม และการแสดงผลในเชิงบวก 

SEM ประกอบดวย 9 หลักเกณฑคุณภาพที่โรงเรียนสามารถประเมิน ไดแก 
1. ผูนํา: ผูนําวิธีการเรียนและความเปนผูนําระบบโรงเรียนมีคุณคามาก และมุงเนนการเรียนรู

ของนักเรียนและความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและวิธีการท่ีโรงเรียนท่ีอยูความรับผิดชอบตอสังคม 
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2. การวางแผนเชิงกลยุทธ: วิธีการเรียนท่ีชัดเจนของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมุงเนนทิศทางกลยุทธ 
การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนทิศทางของโรงเรียน แผนงานและประสิทธิภาพ 

3. เจาหนาท่ีบริหาร: การศึกษาการพัฒนาและใชศักยภาพของบุคลากร เพื่อสรางโรงเรียนท่ีดีเยี่ยม 

4. ทรัพยากร: การโรงเรียนจัดการทรัพยากรภายในและหุนสวนภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธและการดําเนินงานของกระบวนการ 

5. กระบวนการท่ีเนนนักเรียน: วิธีการออกแบบโรงเรียนดําเนินบริหารจัดการและชวย
ปรับปรุงกระบวนการสําคัญท่ีจะใหการศึกษาแบบองครวมและผลงานท่ีตอเนื่องท่ีดีของนักเรียน 

6. การบริหารและผลการดําเนินงาน: โรงเรียนคือความสําเร็จใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

7. ผลลัพธ บุคลากร: คือความสําเร็จของโรงเรียนเกี่ยวกับการฝกอบรมและการพัฒนาและ
การสรางขวัญกําลังใจของบุคลากร 

8. หางหุนสวนจํากัด: โรงเรียนจะบรรลุในความสัมพันธกับคูแขงและชุมชนท่ีมีขนาดใหญ 
9. ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ: ส่ิงท่ีโรงเรียนสามารถบรรลุเปาหมายในการพัฒนาแบบองครวม

ของนักศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงขอบเขตท่ีโรงเรียนสามารถบรรลุ ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา 
เกณฑคุณภาพของแตละการประเมินใน SEM ตองใชหลักดังนี้ 

1. วิธีการและระบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องทุกเกณฑคุณภาพท่ีกําหนดโดยรูปแบบ 

2. การปรับใชระบบของวิธีการและระดับของการปฏิบัติ 

3. การประเมินปกติและทบทวนวิธีการและการใชงาน ตามการติดตามผลและการวิเคราะห
ผลสําเร็จและตอเนื่องของกิจกรรม 

4. การตรวจหาลําดับความสําคัญของการวางแผนและการดําเนินการปรับปรุงกิจกรรม 

5. ต้ังคาท่ีเหมาะสมและประสิทธิภาพการทํางานท่ีทาทายเปาหมาย 

6. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 3 – 5 ป 
7. การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับโรงเรียนเทียบเคียง 
8. ระบุสาเหตุของผลดีหรือไมดี 

จากการประเมินจะตองมีหลักฐานท่ีชัดเจนในการปรับคะแนน เมื่อโรงเรียนมีมาตรฐานทํางาน
ไดดีกับเกณฑ โดยเฉพาะอยางย่ิงถาไมมีหลักฐานการนี้รูปแบบการใหคะแนนสําหรับประสิทธิภาพของ
โรงเรียน นอกจากนี้ยังทําคะแนนไดดี โรงเรียนมีคุณภาพ ท่ีสําคัญยังมีหลักฐานท่ีชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ
มาตรฐานทําใหสงผลเปนขอมูลในการปรับปรุงอยางตอเนื่องผานการวิเคราะหอยางมีแนวโนมท่ีดี SEM 

เปนแผนแมบทสําหรับโรงเรียน ดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีไดรับรางวัลของโรงเรยีนประจําป เปนความสําเร็จท่ีเปนปจจุบัน 
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2. รางวัล Best Practices (BPA)ซึ่งตระหนักถึงโรงเรียนท่ีมีคะแนนดีในประเภทรางวัลอยาง
ยังยืนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (SAA) ซึ่งตระหนักถึงโรงเรียนท่ีมีคะแนนดีอยางยัง่ยืนใน “ผลลัพธ” 

เปนรางวัลท่ีไดรับรางวัลความเปนเลิศโรงเรียน (SEA) ซึ่งจะทําใหโรงเรียนมีช่ือเสียง 
 

ความทาทายของการประกันคุณภาพในยุคของความหลากหลายและนวัตกรรมในประเทศสิงคโปร 
(Challenges of quality assurance in an era of diversity and innovation) 

การประกันคุณภาพในยุคของความหลากหลายและนวัตกรรม เปนเรื่องท่ีมีความละเอียดออน
และความตึงเครียดในตัวของระบบการประกันคุณภาพเอง กรณีของประเทศสิงคโปรแสดงใหเห็นวา
รัฐบาล ไมมีทรัพยากรธรรมชาติและในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ท่ีดีท่ีสุดในโลกของกลยุทธ เปนท่ีนาจับ
ตามอง พรอมเฝามองสิงคโปร วาสามารถดําเนินการตอเกี่ยวกับเรื่องของการสงเสริมความหลากหลาย
และนวัตกรรมในการศึกษา ขณะท่ียังคงคุณภาพสูงและความมุงมั่นท่ีถือวาเปนวาระแหงชาติ ในเร่ือง
อันดับตนๆ ของประเทศ167 

 

 การประกันคุณภาพระบบการศึกษาในประเทศสิงคโปรในยุคแหงความหลากหลายและนวัตกรรม 

ประเทศสิงคโปรพยายามทําใหความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษาและความ
จําเปนของความหลากหลายและนวัตกรรมทางการศึกมีความสมดุล ประสบการของประเทศสิงคโปร
แสดงใหเห็นวานี่เปนความสมดุลท่ีบอบบาง ในแงหนึ่ง  เพื่อเปนการสนับสนุนในเรื่องความหลากหลาย
และนวัตกรรม รัฐบาลพยายามท่ีจะกระจายอํานาจไปสูระดับโรงเรียน ในอีกแงหนึ่ง สําหรับการประกัน
คุณภาพ รัฐบาลไดจัดต้ังโครงสรางคุณภาพที่ยังคงความเปนศูนยกลางการควบคุมของรัฐบาล งานวิจัยนี้
ไดศึกษาการนํากลวิธีนี้ไปใชและขอทาทายท่ีโรงเรียนเผชิญในการมุงไปสูกระบวนทัศนแหงความ
หลากหลายและนวัตกรรมยุคใหม ในขณะท่ียังคงรักษาขอบังคับของการประกันคุณภาพไว168 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศเยอรมนี  
การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศเยอรมนี สามารถอธิบายไดเปน 3 ช วง คือ1. ในอดีต 

ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมตองมีการประกันคุณภาพ  เนื่องจากไมมีการแขงขัน ตอมามี
การปรับเปล่ียนแนวคิด หากมีนักศึกษาตางประเทศมาเรียน หรือนักศึกษาของประเทศตนออกไปทํางาน
                                                             

167 วรพจน วงศกิจรุงเรือง, และอธิป จิตตฤกษ , แปลจาก Fogarty, R. & Pete, B. M. , ทักษะ
แหงอนาคตใหม: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: open worlds, 2554).  

168 Pak Tee Ng,“Qulity assurance in the Singapore  education system in and era  

diversity innovation,” National Institute of Education, Nanyang Technological University, 
(Singapore: Republic of Singapore, 2007.) 
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ท่ีตางประเทศ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ  โดยมองท่ีคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบไป 
รวมท้ังการไดรับเงินจัดสรรในแตละเขต (Lander) โดยKMK จะทําหนาท่ีรับเงินจากประเทศแลวใหนํา 
HRKเพื่อท่ีจะนําไปแจกจาย หรือเปนแบบไดรับเงินทุนแลวจัดสรรโดยตรง แตปจจุบันมีความคิดใหมีการ
ประชุมปรึกษาตัวคณะกรรมการ AC ขึ้นมา หรือเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินตอไป 2. ในปจจุบัน
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใชระบบ Multiple QA ซึ่งเกิดจากกฎหมายทองถิ่นหลายๆระบบ 
การทํางานท่ีมีสวนรวมกับหลายๆหนวยงาน มีข้ันตอนซับซอนยิ่งขึ้น และคนทํางานรวมกันทํามากขึ้น ซึ่ง
มีผลกระทบตอการประเมินและการประกันคุณภาพในระบบ  3. ในอนาคตของการทํา QA ในประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีแนวโนมจะเปนนานาชาติมากข้ึน โดยมีมุมมองในเร่ืองรายไดมาเกี่ยวของ 
พรอมกับการเล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองการเอาระบบท่ีไมจําเปน ยุงยาก ซับซอนออก เพื่อใหระบบเปน
แบบบูรณาการ และมีความแข็งแกรงมากขึ้น169 

ประเทศไทย มีการพัฒนาแนวทางระบบประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาโดย สกอ. ซึ่ง
ประกอบ ดวย 9 องคประกอบ ประเทศสิงคโปรมีการพัฒนากรอบมาตรฐานประกันคุณภาพสําหรับ
มหาวิทยาลัย (QAFU) มหาวิทยาลัยในยุโรปดําเนินการโดยอาศัย EQA เปนตน นอกจากนี้ยังมีการ
ประยุกตใชวงจรบริหารของเดมมิ่ง PDCA มาเปนตัวขับเคล่ือน เพื่อใหเกิดการปรับปรุง และดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง และบางมหาวิทยาลัย ดําเนินการประกันคุณภาพโดยอางอิง ISO 9000 ตัวช้ีวัด และเกณฑในสวน
ของตัวช้ีวัด มีความหลากหลาย และแตกตางกันตามเปาหมาย และวัฒนธรรมของแตละประเทศ สําหรับ
เกณฑในการประเมินนั้น บางมหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปนระดับ เชนมี 5, 7 และ 10 ระดับ บางแหง
กําหนดเปนเปอรเซ็นต หรือคะแนนอยางไรก็ตาม นับไดวาท้ังตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินของนานา
ประเทศ พัฒนาและอางอิงมาจากรางวัลคุณภาพของยุโรป(EQA) และสหรัฐอเมริกา (MBNQA)  

จุดมุงหมายของระบบประกันคุณภาพ ไมวาจะเปนประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาค
ยุโรปลวนแตมีจุดมุงหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาใกลเคียงกันคือเพื่อสรางใหเกิดมาตรฐาน
เดียวกันทางดานการศึกษาภายในภูมิภาค  (ในระยะแรก) และขยายวงกวางผานการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ และแลกเปล่ียนสารสนเทศดานการประกันคุณภาพศึกษากับนานาประเทศท่ัวโลกสําหรับ
ในประเทศนั้น การดําเนินการประกันคุณภาพมีเปาหมายเพื่อสรางความมั่นใจ ความเช่ือมั่นใหเกิดกับ
นักเรียนนิสิตนักศึกษาในการตัดสินใจเขาศึกษา ในทางกลับกัน สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเขาศึกษาตอ รวมถึงกระตุนใหเกิดการพัฒนาในทุกทิศทางของมหาวิทยาลัย เชนหลักสูตร การ
เรียนการสอน งานวิจัย บุคลากร และระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เปนตนกรณีการเช่ือมโยงกับ
นานาประเทศนั้น มีวัตถุประสงค เพื่อนําไปสูการแลกเปล่ียนนักศึกษา และเทียบโอนหนวยกิตระหวางม
หาวิทยาลัย เพื่อสรางประสบการณ และความรูใหม ๆ ใหกับนักศึกษา ท้ังดานวิชาการ และวัฒนธรรม
                                                             

169 กันยารัตน คมวัชระ, “บทความการประกันคุณภาพในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี” 
วารสารประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 5, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2547), 21. 
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ของแตละประเทศ นอกจากนี้ ระบบประกันคุณภาพยังกระตุน และใหความสําคัญกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสรางพื้นฐานและอื่นๆ การวิเคราะห SWOT จากขอมูลท่ีศึกษา และรวบรวมได ผูวิจัย
ไดนํามาวิเคราะหโดยอาศัยหลักการ SWOT Analysis โดยพิจารณาเปน 3 ประเด็นคือ ระบบภายใน 
ระบบภายนอก และกลไก พบวา สวนใหญประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน จะมีลักษณะคลายคลึงกัน
ขณะท่ีภูมิภาคยุโรปจะมีความแตกตางออกไปบางเล็กนอยสรุปรายละเอียดดังนี้ จุดแข็ง (Strength) ท้ัง 
3 ภูมิภาคไดรับการสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐท้ังดานงบประมาณ และทรัพยากรตาง ๆ ท้ังนี้ประเทศ
ไทยมีความชัดเจนในมาตรฐาน และตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินท้ังภายใน และภายนอก ในขณะท่ี
ภูมิภาคยุโรปมีการดําเนินการ Benchmarking มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต (ECTS) มีระบบการ
รับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ใหความสําคัญกับการรับรองคุณสมบัติของผูเรียน (Qualification) 

และมีการจัดลําดับของตัวหลักสูตรของแตละมหาวิทยาลัย จุดออน (Weakness) จุดออนท่ีสําคัญ และมี
ความเหมือนกันของท้ัง 3 ภูมิภาค คือ ยังไมไดมีการประเมินในระดับของสถาบันการศึกษา สําหรับ
ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนนั้น ระบบประกันคุณภาพภายในยังไมมีเกณฑในการประเมินท่ีเปน
มาตรฐานชัดเจน เกณฑท่ีใชอยูในปจจุบันขึ้นอยูกับการกําหนดของแตละมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ และยัง
ไมมีมาตรฐานของแตละคณะ/สาขาวิชา สวนระบบประกันคุณภาพภายนอกนั้น ยังไมมีการกําหนด
น้ําหนัก (Weight) ในแตละตัวช้ีวัด รวมท้ังไมมีการจัดลําดับของหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อ
เปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัย กรณีของภูมิภาคยุโรปนั้น ก็ยังขาดเกณฑในการประเมินท่ีชัดเจน
เชนกัน ดังนั้น การเปล่ียนแปลงในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา ส่ิงท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ 
คุณภาพการศึกษา เพราะประเทศไทยไดทุมเทงบประมาณดานการศึกษา จน UNDP องคกรสหประชาชาติท่ี
ดูแลเร่ืองการศึกษาไดจัดประเทศไทยเปน 1 ใน 3 กลุมแรกของประเทศท่ีไดลงทุนดานการศึกษามากท่ีสุด แตผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาเปน 1 ใน 3 กลุมทายทําใหเกิดการเรียกรองตองการมากท่ีจะใหการจัดการศึกษา 
มีคุณภาพ ทําอยางไรจะใหงบประมาณหรือการลงทุนการศึกษาไปอยูท่ีโรงเรียนมากท่ีสุด ซึ่งสามารถสรุปได 3 

ประการ คือ 1. ปรับโครงสรางใหเล็กลง เพื่อใหงบประมาณไมไปอยูตรงสวนกลางมากเกินไป 2. การจายเงิน
ลักษณะตอหัวของนักเรียน พยายามใหงบประมาณสวนใหญอยู ท่ีโรงเรียน ใหโรงเรียนมีความสามารถใช
ทรัพยากรมากท่ีสุด 3. มีความสามารถการจัดการมากท่ีสุด คือ การประกาศใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล ซึ่งท้ังหมด
มุงใหอิสระ ใหโรงเรียนมีความสามารถในการจัดการใหมีทรัพยากรสงตรงไปโรงเรียนท้ังหมดเพื่อแลกเปล่ียนกับ
ส่ิงเดียวท่ีระบบการศึกษาขอจากโรงเรียน คือ คุณภาพการศึกษา  

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับอนาคต เปนการปฏิบัติงานเชิงระบบ 
คําวา "ระบบ" ในความหมายวา คือ Input Process Output แตระบบยังมีความหมายอีก 3 ประการ 

1. หนึ่งองคกรหลายระบบ องคกรประกอบดานหลายระบบท่ีปฏิสัมพันธกัน เพื่อเปาหมายขององคกร 
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2. ระบบท่ีดี ระบบคุณภาพ แตละระบบจะมีกระบวนการตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยชุดกิจกรรม
บุคลิกภาพ ท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องสัมพันธกัน ระบบคุณภาพชวยวางระบบใหดําเนินการอยางมี
คุณภาพสม่ําเสมอ 

3. ขอมูลยอนกลับของระบบนําไปสูการปรับปรุงบนขอเท็จจริง  ระบบท่ีดีจะมีขอมูลและ
สารสนเทศ ซึ่งใหขอมูลปอนกลับท่ีนําไปสูการปรับปรุงระบบ170 

 

        สรุป 

 การประกันคุณภาพการศึกษานั้น สถาบันการศึกษาทุกระดับ ไมวาจะเปนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ไมสามารถจะหลีกเล่ียงได เนื่องจากเปนขอกําหนด เปนกฎหมายหรือเปน
กติกาท่ีสังคมกําหนดขึ้น ในประเทศไทยถึงแมจะมีการประกันคุณภาพมาชานาน แตตองยอมรับกันวาใน
เรื่องของการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ยังมีบุคลากรในแวดวงการศึกษาอีกมากมายท่ี
ยังไมเขาใจ และขาดความชัดเจนในระบบของงานประกันคุณภาพการศึกษา เหตุผลของความไมเขาใจ ไมรู
จริง นี้เองท่ีสงผลใหผูท่ีรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพมีความวิตกกังวลวา ถาไดรับการประเมินจาก
หนวยงานภายนอกแลว จะสงผลกระทบตอองคกร และผูรับผิดชอบเอง  ดังนั้นการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จะเปนกรอบแนวทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะทําให
สถานศึกษามีความชัดเจนมากข้ึน ในบทบาท และภาระงานท่ีตองดําเนินตอไป 

                                                             
170 ดํารง ทวีแสงสกุลไทย, การเปรียบเทียบระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระหวางประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียน และกลุมทวีปยุโรป  ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา สจพ .

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  เขาถึงเมื่อ 1 เมษายน 2557, เขาถึงไดจาก 
www.onesqa.or.th . 
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          บทที่ 3 

 

            วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต”มี
วัตถุประสงค เพื่อทราบองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
เพื่อทราบความสัมพันธของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต และทราบ
ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต โดยรวม (mixed 

methodology)1 โดยเร่ิมดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และสรุปดวยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) วัตถุประสงค คือ 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 2) เพื่อทราบความสัมพันธของการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 3) เพื่อทราบผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต โดยในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจําแนกเปนสองสวนคือ สวนท่ีหนึ่ง: 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และสวนท่ีสอง: ระเบียบวิธีวิจัยและสรุปยอ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 
 เพื่อใหการวิจัยดําเนินดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัยท่ีกําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอนคือ 

ตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 ผูวิจัยไดจัดเตรียมโครงการวิจัย โดยศึกษาสภาพปญหาและความจําเปนของการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ดวยการศึกษา วิเคราะห สังเ คราะห แนวคิด 
ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของตางๆจากตํารา เอกสารวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ งานวิจัย ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ จากส่ือส่ิงพิมพ และส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อนํามาเปนกรอบในการวิจัย จัดทํา
โครงรางการวิจัย นําเสนออาจารยที่ปรึกษา และสอบปองกันโครงรางการวิจัย  และนําขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการมาปรับปรุงแกไข ขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการทําวิจัย 

 

                                                             
1Abbas Tahakkori and Charles Tedis, Mixed Methodology : Combining 

Qualitative and Quantitative Approaches (Thousand Oaks, Californaia:Sage, 1998) : 
21-25 . 184 
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ตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยเพ่ือตอบคําถามการวิจัย ขอ 1 องคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมีองคประกอบใดบาง ขอ 2 ความสัมพันธขององคประกอบการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมีลักษณะเปนอยางไร และขอ 3 รูปแบบ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตควรเปนอยางไร ผูวิจัยกําหนดขั้นตอน
และวิธีดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นดังนี้ 

ขั้นที่ 1 วิเคราะหสภาพการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1.1 ศึกษา คนควา วิเคราะห และสรุปวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของโดยใชวิธีสังเคราะหเอกสารท่ี
ไดจากบทสรุปผูบริหารของ สมศ. งานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ (content analysis) 

1.2 นําขอสรุปท่ีไดมาสังเคราะห (content Synthesis) เปนองคความรูเกี่ยวกับสภาพ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต เพื่อเปนกรอบในการสรางแบบ
สัมภาษณ แบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) 

1.3 นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ไปสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 15 คน ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกผูเช่ียวชาญโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling) โดยยึดหลักเกณฑดังนี้ 
1.3.1 เปนผูบริหารสถานศึกษา 
1.3.2 มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป 

1.3.3 มีอายุการทํางานในตําแหนงมากกวา 5 ขึ้นไป 
1.4 นําบทสรุปการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จากการ

วิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณผูเช่ียวชาญมาสรุปเปนตัวแปรท่ีศึกษา และนําตัวแปรท่ีไดไปสราง
เปนแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 

ขั้นท่ี 2 การสรางเคร่ืองมือวิจัยการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต 

2.1 ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับจากการวิเคราะหเนื้อหาในข้ันท่ี 1 
และจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต นําขอสรุปท่ีไดมาวิเคราะห (Content Analysis) เพื่อใหไดตัวแปรท่ีตองการ แลวนําผลท่ี
ไดไปพัฒนาเปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา
และปรับแกตามคําแนะนํา        

2.2 นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน ทําการวิเคราะหเนื้อหาท่ีไดจากการสัมภาษณเพื่อใหไดตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต แลวสรุปเปนกรอบในการสรางแบบสอบถามและปรับแก
ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

2.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ดวยดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of 

Item Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาคา IOC ท่ีมีคาเริ่มตนท่ี 0.6 ขึ้นไป ไดคาความสอดคลอง
0.9088 แลวนําแบบสอบถามไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและคําแนะนําของอาจารยท่ี
ปรึกษา   

2.4 นําเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใช
กลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 15 แหง รวมผูใหขอมูลจํานวน 30 คน รวบรวมขอมูล
ท้ังหมดวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟา (α-coeffcient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)2  
 ขั้นที่ 3 วิเคราะหขอมูล   

นําแบบสอบถาม จากขั้นท่ี 2 ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ โรงเรียนระดับประถม
ศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ท่ีผานการประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ีสามจากสมศ . จํานวนท้ังส้ิน 

330 แหง แหงละ 2 คน รวมผูใหขอมูลท้ังส้ิน 660 คน รวบรวมขอมูล นํามาตรวจสอบความครบถวน
สมบูรณ และวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) 
เพื่อหาองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

ขั้นที่ 4 การสรางรูปแบบ 

 การวิเคราะหความสัมพันธการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต ผูวิจัยนําองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต หา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) เพื่อทราบความสัมพันธการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 ขั้นที่ 5 ยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม 
 ผูวิจัยนํารางองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคตท่ีไดจากการพัฒนาในขั้นท่ี 4  มาตรวจสอบและเพิ่มความเช่ือถือ โดยนํารางการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มายืนยันดวยวิธีสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปน
ผูรับผิดชอบงานแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 3 คน  ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิใน
                                                             

2 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York : Harper & 

Row,1984),126. 
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วงการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน 
และผูอํานวยการโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผานการประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ีสาม 
จํานวน 3 คน  โดยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณาประเด็นความถูกตอง   ความเหมาะสม 
ความเปนไปไดและการนําไปใชประโยชน  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงใหไดแนวนโยบายและ
การปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอไป จากรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยขางตน สามารถสรุปได ดัง
แผนภูมิท่ี 29 

 

ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 

 ผูวิจัยรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูล สรุปขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย อภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะ  หลังจากนั้นจัดทํารางรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ นําเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นการวิจัย ขั้นดําเนินการวิจัย ผลลัพธ 

ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการ 
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต (Content Analysis) 

ขั้นที่ 3                
การเก็บรวบรวมขอมูล       
และการวิเคราะหขอมูล 

 

             

ขั้นที่ 4 

การพัฒนารูปแบบ 

 

            ขั้นที ่5                   

  ยืนยันรูปแบบท่ีเหมาะสม 

ทราบตัวแปรการ 
บริหารจัดการการประกันคุณภาพ 

สถานศึกษาสําหรับอนาคต 

   รูปแบบการบริหารจัดการ   
การประกันคุณภาพ

สถานศึกษาสําหรับอนาคต 

การพัฒนารูปแบบองคประกอบของการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตโดยการหา

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis)  
 

ตัวแปรองคประกอบการ 
บริหารจัดการการประกันคุณภาพ 

สถานศึกษาสําหรับอนาคต 

     รูปแบบองคประกอบของ
การบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับ

ยืนยันองคประกอบของการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตโดยการสอบถาม

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน 

ขั้นที่ 1 

วิเคราะหองคประกอบการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพ 

สถานศึกษาสําหรับอนาคต 

ศึกษา  วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของจากการ
วิเคราะหเนื้อหาในขั้นที่ 1 และที่เปนขอมูลเฉพาะดานการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาของประเทศ

ไ

ศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดวยการสัมภาษณ      
แลวสรปเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม 

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย (แบบสอบถาม)     
- Content Validity โดยใชวิธี IOC            

- Try out และหาคา Reliability             

                
ขั้นที่ 2                  

การสรางเครื่องมือการวิจัย 
 

   องคประกอบของการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพ 
สถานศึกษาสําหรับอนาคต 

-  นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
- วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ความถี่ คามัชฌิมเลขคณิต  
   และสวนเบี่ยงมาตรฐาน 

- วิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)  

นําผลที่ไดพัฒนาเปนแบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง (unstructured interview) 

แผนภูมิท่ี 29 แสดงขั้นตอนการวิจัย 
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     ระเบียบวิธีวิจัย 

  
 เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ   

วิจัย ไวซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา การสรางเคร่ืองมือ   
การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย   
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสม (mixed methodology) โดยข้ันตอนแรกเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) และขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative  
research) ท่ีมีแบบแผนการวิจัยในลักษณะการศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดียว ตรวจสอบสภาวการณไมมี
การทดลอง (the one shot, non-experimental design) ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนผัง(diagram) ได
ดังแผนภูมิท่ี  30  

 
 

 

 

                      
 เมื่อ R   หมายถึง   กลุมตัวอยางท่ีไดจากเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 
 X   หมายถึง   ตัวแปรตางๆ ท่ีนํามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
           O   หมายถึง   ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา 
 

 

ประชากร 
การวิจัยครั้งนี้ ประชากร ไดแกโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี

ไดรับการประเมินจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)สมศ.

รอบท่ีสาม ในปการศึกษา 2555 จํานวนท้ังส้ิน 2,347 โรงเรียน  
 

กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริหารสถานศึกษา และผูรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีไดรับการ

แผนภูมิท่ี 30 แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย 
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ประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบท่ีสาม ในปการศึกษา 2555 โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน (multi-

stage random sampling) การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ไดมาจากการเปดตารางเครซี่ และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan) 3 โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1. แบงตามเขตท่ีไดรับการจัดสรรจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ผูวิจัย ใชวิธีเจาะจงสถานศึกษาท่ีไดรับการประเมินรอบท่ีสาม 1/2555 
ขอมูลจากเว็บไซด สมศ. วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 จํานวน 17 จังหวัด 

 2. หลังจากนั้น ไดกลุมตัวอยางโรงเรียนในเขตท่ีไดรับการจัดสรรจากสมศ. จํานวน 330 
โรงเรียน โดยแยกเปน สามขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
 3. จากโรงเรียน 330แหง ผูใหขอมูลในครั้งนี้เปนบุคลากรในโรงเรียนๆ ละ 2 คนประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน และหัวหนาฝายประกันคุณภาพของสถานศึกษา จํานวน 1 คน 
รวมท้ังส้ิน 660 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan (1970), อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด (2545), 

23. เขาถึงเมื่อ 14 เมษายน 2554 , เขาไดจาก ww.umt.ac.th/umtintro/web/Resrach1/Data/.../

บทท่ี%20%203.doc 
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 ตารางท่ี 6 สรุปขนาดและจํานวนของสถานศึกษาท่ีไดรับการประเมินรอบท่ีสาม 1 / 2555 

 

ท่ี จังหวัด 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 
รวม

ประชากร 
รวมกลุม
ตัวอยาง ประชากร 

กลุม
ตัวอยาง 

ประชากร 
กลุม

ตัวอยาง 
ประชากร 

กลุม
ตัวอยาง 

1 กรุงเทพ 20 3 30 4 50 7 100 14 

2 กาญจนบุรี 95 13 41 6 7 1 121 20 

3 ขอนแกน 228 32 46 6 4 1 269 39 

4 จันทบุรี 52 7 21 3 5 1 78 11 

5 ชลบุรี 14 2 24 3 10 1 48 7 

6 นครนายก 38 5 4 1 0 0 42 6 

7 นครราชสีมา 249 35 87 12 19 3 345 50 

8 บุรีรัมย 171 24 104 15 11 2 287 40 

9 เพชรบูรณ 60 8 32 4 3 0 95 13 

10 มหาสารคาม 159 22 30 4 9 1 198 28 

11 ราชบุรี 76 11 32 4 11 2 119 17 

12 ลพบุรี 47 7 9 1 5 1 61 9 

13 สมุทรปราการ 19 3 28 4 18 3 65 9 

14 สมุทรสาคร 8 1 9 1 6 1 23 3 

15 สระแกว 61 9 32 4 9 1 102 14 

16 สระบุรี 114 16 19 3 6 1 139 20 

17 สุพรรณบุรี 180 25 30 4 5 1 215 30 

รวม 1,591 224 578 81 178 25 2,347 330 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน  คือ ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
(personal data) ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน 

           2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา สําหรับอนาคต ซึ่งรวบรวมจากการวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis) สรุปจาก
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การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (unstructured interview) และวิเคราะหแบบสอบถามสถิติวิเคราะหตัว
ประกอบ (Factor Analysis) ประเภทวิเคราะหเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และ
วิเคราะหรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบดวยสถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path 

Analysis )  
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในแตละขั้นตอน 3 ชนิด คือ 

1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured interview) ใชเพื่อศึกษาวิเคราะห 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพื่อใหไดกรอบแนวคิดองคประกอบ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต แลวนําไปสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ มีคุณวุฒิดังนี้ 1. เปนผูบริหารสถานศึกษา 2. เปนผูท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3. เปนผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) แลวนํามาสรุปรวมกับ
ผลสรุปของหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย เพื่อใหไดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เพื่อวิเคราะหขอมูล และพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 2.1 นําขอสรุปท่ีไดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและขอมูลจาก
การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  
สรุปเปนตัวแปรท่ีศึกษา 
 2.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็น โดยนําสรุปขอมูลมานิยามตัวแปร และจัดทําขอ
กระทงคําถาม โดยจําแนกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน โดยกําหนดการ
ตอบเปนแบบเลือกตอบ (Check list)   

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต ประกอบดวยขอคําถาม 119 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมิน
คา (Rating scale) ตามแบบของลิเคิอรท (Likert scale)4 เปนการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับอนาคต ซึ่งมีความหมายดังนี้  
                                                             

4 Rensis Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, วธิีวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร, 144-115. 
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ระดับท่ี 5 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต อยูในระดับมากท่ีสุด มีน้ําหนักคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

ระดับท่ี 4 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต อยูในระดับมาก มีน้ําหนักคะแนนเทากับ 4 คะแนน 

ระดับท่ี 3 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต อยูในระดับปานกลาง มีน้ําหนักคะแนนเทากับ 3 คะแนน 

ระดับท่ี 2 หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต อยูในระดับนอย มีน้ําหนักคะแนนเทากับ 2 คะแนน 

ระดับท่ี 1 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต อยูในระดับนอยที่สุด มีน้ําหนักคะแนนเทากับ 1 คะแนน 

3. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ใชยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการ และ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ดวยวิธีการสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาความเหมาะสม (propriety standards) ความเปนไปได (feasibility standards) 
ความเปนประโยชน (utility standards) และความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards) 

 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ สามารถไดตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย และบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีวางไว ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการสรางมือ ดังตอไปนี้ 
 1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ใชเก็บขอมูลจากผูเช่ียวชาญ
เพื่อสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวของกับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต มีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 
                 1.1 ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต แลวนําขอสรุปท่ีไดมาวิเคราะห (Content Analysis) เปนองค
ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 1.2 ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับจากการวิเคราะหเนื้อหาใน             
ขั้นที่ 1 และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต นําขอสรุปท่ีไดมาวิเคราะห (Content Analysis) แลวจึงนําผลท่ีไดไปพัฒนา
เปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาและปรับแก
ตามคําแนะนํา        
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 2. แบบสอบถาม (questionnaires) ใชเก็บขอมูลจากผูอํานวยการโรงเรียน ผูรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียนมีข้ันตอนในการพัฒนาดังนี้ 

2.1 ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับจากการวิเคราะหเนื้อหาในข้ันท่ี 1 
และจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต นําขอสรุปท่ีไดมาวิเคราะห (Content Analysis) เพื่อใหไดตัวแปรท่ีตองการ แลวนําผลท่ี
ไดไปพัฒนาเปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา
และปรับแกตามคําแนะนํา        

2.2 นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทําการวิเคราะหเนื้อหาท่ีไดจากการสัมภาษณเพื่อใหไดตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต แลวสรุปเปนกรอบในการสรางแบบสอบถามและปรับแก
ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

2.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ดวยดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of 

Item Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาคา IOC ท่ีมีคาเริ่มตนท่ี 0.6 ขึ้นไป ไดคาความตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.9088 ไดขอคําถามจํานวน 119 ขอ ปรับปรุงแบบสอบถาม
ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา   

2.4 นําเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใช
กลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 15 แหง รวมผูใหขอมูลจํานวน 30 คน รวบรวมขอมูล
ท้ังหมดวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟา (α-coeffcient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)5 ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับเทากับ 0.953 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) โดยนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหทางสถิติมา
เปนขอคําถามท่ีใชเก็บขอมูลจากผูเช่ียวชาญเพ่ือยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและปรับแกตามคําแนะนํา 
 

 
 
                                                             

5 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York : Harper & 

Row,1984),126. 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการตามระเบียบ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน
ดังนี้ 
 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  โดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง (unstructured  interview) ดําเนินการดังนี้ 
 1.1ผูวิจัยประสานกับผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอความอนุเคราะหในการสัมภาษณ 
 1.2 ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อออก
หนังสือขอความรวมมือจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิในการเขาสัมภาษณ           
                1.3 ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณตามท่ีนัดหมายดวยตนเองและจดบันทึกขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณ 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ดําเนินการดังนี้                    
                 2.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห                
ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
                2.2  ผูวิจัยจัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามและสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับจํานวน 330 โรงเรียนๆ ละ 2 ฉบับ รวมท้ังหมด 660 ฉบับ โดยผูวิจัยขอความ 
รวมมือสงกลับทางไปรษณีย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
เพื่อยืนยัน ดําเนินการดังนี้ 
               ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอความอนุเคราะหในสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาความเหมาะสม (propriety standards)  
ความเปนไปได (feasibility standards) ความเปนประโยชน (utility standards) และความถูกตอง
ครอบคลุม (accuracy standards) 

  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยสถิติใน
การวิจัย ดังนี้ 
            1. การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและขอมูลจากการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญ  ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
            2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม สถิติท่ีใชคือ 

  2.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชคารอยละ (percentage)  
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  2.2 การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 
ระดับ ใชการวิเคราะหคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท้ังนี้ในการวิเคราะหใหถือวา 
คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยูในชวงระดับความคิดเห็นใด หมายถึงระดับ
การปฏิบัตินั้นตรงตามสภาพจริง โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูล โดยนําคาเฉล่ียไป
เปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) 6 ดังนี้ 
 คาเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

             คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

             คาเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
             คาเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

             คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

 2.3 การวิเคราะหเพื่อหาองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) โดย
โปรแกรมสําเร็จรูปดวยวิธีการสกัดปจจัยแบบการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component 

Analysis : PCA) และหมุนแกนองคประกอบแบบต้ังฉาก (orthogonal rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ 
(varimax) โดยกําหนดขอตกลงเบ้ืองตน ซึ่งถือเกณฑการคัดเลือกตัวแปรเขาองคประกอบ 3 เกณฑ ดังนี้ 
1) พิจารณาจากคาความแปรปรวน (eigen values) ท่ีมากกวา 1 ขึ้นไป 2) พิจารณาคาน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบนั้นมีคาต้ังแต 0.6 ขึ้นไป 3) 
พิจารณาองคประกอบท่ีบรรยายตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)7 

      2.4 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ เพื่อหาความสัมพันธของการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ใชสถิติการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ ซึ่งวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Path Analysis with LISREL: PAL) 

3.การวิเคราะหการตรวจสอบยืนยันองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน  และความถูกตอง
ครอบคลุมของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุใชการวิเคราะหความถ่ี ( frequency) คารอยละ 
(percentage)  

 
 

                                                             
6John W.Best and James V. Kahn, Research in Education, 10th ed 

(Massachusetts:  Pearson  Education Inc.,2006), 310-311. 
7Kaiser, cited in Barbara G . Tabachnik and Linda S. Fidell, Using  Multivariate 

Statistics ( New York: Harpaer & Row Publishing, 2001),588. 
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การนําเสนอขอมูล 

 การนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของตาราง  แผนภูมิ
และการพรรณนาตามลักษณะของขอมูล 

 

สรุป 

การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  เปนการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
มีแผนแบบการวิจัยเปนแบบกลุมตัวอยางเดียว มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 2) เพื่อทราบความสัมพันธขององคประกอบการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  3) เพื่อยืนยันองคประกอบการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอน 5 ขั้นตอนคือ ข้ันท่ี 1 วิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต ขั้นที่ 2 การสรางเครื่องมือวิจัยการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  ขั้นท่ี 4  สรางรูปแบบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต และขั้นท่ี 5  ยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ประชากรในการวิจัย ไดแก  โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งประกอบดวย  
โรงเรียนท่ีผานการประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ีสาม 1/2555 จํานวน 2,347 โรงเรียน กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการเก็บรวมรวบขอมูล ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน  และผูท่ี
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ จํานวนท้ังส้ิน 660 คน โดยใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 

(multi-stage sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ  แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured  
interview) แบบสอบถาม (questionnaires) และแบบสอบถามความคิดเห็น opinionnaire) การเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง  การเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามใชวิธีเก็บรวบรวมโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  
คาความถ่ี (frequency : f) คารอยละ (percentage : %) คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : ) 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 

Analysis : EFA) การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต ดวยสถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis with LISREL: 

PAL) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
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     บทที่ 4 

 
    การวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  มี

วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต 2) เพื่อทราบความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต 3) เพื่อยืนยันองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห และเสนอผลการ
วิเคราะห ในรูปตาราง และแผนภูมิประกอบคําบรรยาย จําแนกการนําเสนอออกเปน 4 ตอน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  

ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้                                                                                                      
 1.1 วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ี

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
                1.2 วิเคราะหหลักการ แนวคิดและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ีเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 1.3 วิเคราะหหลักการ แนวคิดและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตของประเทศไทย 

               1.4 การสัมภาษณ (interview) ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
 1.5 สรุปการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยในประเทศและงานวิจัย
ตางประเทศท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ของผูเช่ียวชาญ
และผูเพื่อนํามาสรางเปนแบบสอบถามตอไป 

 ตอนที่  2 วิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้  

 2.1 การวิเคราะหสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรท่ีเปนองคประกอบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
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  2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ดวยวิธี                  
การสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อใหไดตัวแปรท่ีสําคัญขององคประกอบ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

  ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต โดยการ
วิเคราะหเสนทางความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis)  

3.1 การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบเปนรายคูโดยการนําทฤษฎี  งานวิจัยมา
สนับสนุนองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

3.2 วิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

ดวยการวิเคราะหเสนทางเพื่อหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) ขององคประกอบ 

 ตอนที่  4 การยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

ดวยวิธีสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน พิจารณาประเด็นความ
ถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดและการนําไปใชประโยชน พรอมท้ังขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให
ไดรูปแบบท่ีเหมาะสมตอไป 

 

 ตอนที่  1 องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ใน
ขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้  

1.1 วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ของนักวิชาการและผูเช่ียวชาญดังนี้ 1. Elton Mayo  2.  Kurt Lewin 

3.Henry L. Gantt 4. Frederick W. Taylor 5. Henri Fayol 6. Rensis Likert 7. Gary Hamel with 

Bill Breen  8. W. Edwards Deming  9. Peter Senge 10) Henry Mintzberg 11. Robbin 12. 

Kathryn M. Bartol & David Clarke Martin 13. Dalf R. 14. Dubrin and Ireland 15. Frank and 

Lillian Glibreth 16. Reu & Byare 17. Peter Ducker 18.Fred Luthans 19. Balanced Scorecard 

20. Risk Management 21. Change management 22. Knowledge management 23. Best 

Practices   24. ก.พ.ร. 25. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
26. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  27. ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ
และ 28. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซึ่งสรุปไดดังตารางท่ี 7 
             การวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณอักษรไทยแทนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
และ ใชเครื่องหมาย   แทนสาระสําคัญท่ีนําไปใชจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของประกอบการศึกษาดังนี้  
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ก = Elton Mayo  

ข =    Kurt Lewin  

ค   = Henry L. Gantt  

ฆ   = Frederick W. Taylor  

ง    = Henri  Fayol  

จ   = Rensis Likert  

ฉ   = Gary Hamel with Bill Breen  

ช   = W. Edwards Deming  

ซ   =    Peter M. Senge 

ฌ   = Henry Mintzberg 

ญ   =   Robbin 

ฎ   = Bartol & Martin 

ฏ   = Dalf R 

ฐ    =   Dubrin and Ireland 

ฑ   =   Frank B.& Lillian M. Gilbreths   
ฒ   = Reu & Byare  
ด   =   Peter  F.Drucker  

ต   =   Fred Luthans   

ถ   =   Balanced Scorecard  
ท   = Risk management   
ธ    = Change management 

น   =   Knowledge management 

บ   =   Best Practices  
ป =   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ผ   = สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
ฝ   =   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) 
พ   = ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ      

ฟ   = พัฒนาชัย  กุลสิริสวัสด์ิ  (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ)  
ภ   = นุชนรา รัตนศิระประภา (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ)    
ม   = นงลักษณ เรือนทอง (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ)    
ย   = รุงรัชดาพร เวหะชาติ (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ)    
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ร    = ทัดดาว  แยมกมล (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ)    

ล   = ธีระพล  เพ็งจันทร (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ) 
ว  = พรพรรณ  อินทรประเสริฐ (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ) 
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ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต 
 

ขอ รายการ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว 
1 การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน                            

2 ความรับผิดชอบตอสังคม                                 

3 การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมสีวนไดสวนเสีย                                

4 ความเปนเลิศที่มุงเนนผูรับบริการ                                 

5 การมุงเนนอนาคต                                  

6 ความคลองตัว                                  

7 การเรียนรูขององคกรและแตละบุคคล                                  

8 การจัดการเพื่อนวัตกรรม                                  

9 การจัดการโดยใชขอมูลจริง                                  

  10 การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา                                

11 มุมมองเชิงระบบ การคิดเปนระบบ                               

12 ระยะยอมรับถึงความจําเปน                                   

13 ระยะดําเนินการเปลี่ยนแปลง                                   

14 ระยะรักษาสภาพใหมใหอยูกับองคการอยางถาวร                                   

 

 

 202 



203 
 

 
 

 

ตารางที่  7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ) 
 

ขอ รายการ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว 
15 การแบงงานกันทํา                                    

16 กําหนดสายบังคับบัญชา                                   

17 เอกภาพในการบังคับบัญชา                                  

18 มีศูนยกลางอํานาจ                                   

18 มีเสถียรภาพในการปฏิบัติ                                   

19 ถือหลักประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนตัว                                  

20 ถือความเปนระเบียบมีวินัย                                   

21 ถือหลักความเสมอภาค                                   

22 ถือหลักประโยชนตอบแทน                                  

23 ใหมีความคิดริเริ่ม                                   

24 ใหมีความสามัคคี                                     

25 หลักการเสียเวลา                                   

26 หลักการทํางานตามแบบวิทยาศาสตร                                   

27 หลักการแยกงานดานการวางแผนออกจากงานปฏิบัติ                                   

28 หลักการควบคุมการฝกที่ดี สามารถวางแผนและ
ควบคุมการปฏิบัติงานได 

                    
   

 
  

  
    

  

 

203 



204 
 

 
 

 

ตารางที่  7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ) 
 

ขอ รายการ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว 
29 หลักการจัดระเบียบการปฏิบัติงาน:เพื่อใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพ   
 

  
                 

   
 

  
  

    
 

30 เผด็จการ                                   

32 เผด็จการแบบมีศิลป                                   

33 การปรึกษาหารือ                                   

34 การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน                              

35 การวางแผนเชิงกลยุทธ                                

36 การจัดทํางบจายลงทุน                                   

37 การบริหารโครงการ                                   

38 การประเมินผลงานพนักงาน และการใหคาตอบแทน                                  

39 การฝกอบรมและการพัฒนา                                   

40 การบริหารจัดการความรู                                   

41 การทบทวนธุรกิจเปนระยะ                                   

42 การวางแผน (Plan – P)                               

43 การปฏิบัติตามแผน (Do – D)                                   

44 การตรวจสอบ (Check – C)                               

45 การกําหนดมาตรการแกไขปญหา (Act – A)                                   
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ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ) 
 

ขอ รายการ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว 
46 การเปนผูใฝรู ใฝเรียน                                   

47 การเชื่อมโยงและพัฒนากรอบแหงภูมิปญญา                                   

48 การมีวิสัยทัศนรวม                                  

49 การเรียนรูรวมกันเปนทีม                                  

50 บทบาทดานระหวางบุคคล                                   

51 บทบาทดานขอมูล                                   

52 บทบาทดานการตัดสินใจ                                   

53 การจัดการแบบเดิม การตัดสินใจ การวางแผน 
และ การควบคุม 

 
          

         
   

  
 

  
 

 
  

  

54 การติดตอสื่อสารการแลกเปลี่ยนขอมูล
ประจําวัน และทํางานเอกสาร 

 
         

    
 

    
   

  
 

  
 

 
  

  

55 การจัดการดานทรัพยากรบุคคล การจูงใจ สราง
วินัย จัดการความขัดแยง ฝกอบรม   
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ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ) 
 

ขอ รายการ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว 
56 การสรางเครือขายมีกิจกรรมรวมกับหนวยงาน

ภายนอก 
  

 
 

   
 

   
   

  
   

   
  

 
  

 
 

  
  

57 การกระจายอํานาจ                                  

58 การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได                                   

59 การจัดองคกร                            

60 การชี้นํา                               

61 การควบคุมองคกร                               

62 มุมมองดานกระบวนการภายในองคกร                              

63 ประสิทธิภาพการทํางาน                                   

64 ความสัมพันธเชิงอํานาจของกลุม                                  

65 แรงจูงใจดานจิตใจ                                   

66 การกําจัดความสิ้นเปลือง                                   

67 การหาวิธีทํางานที่ดีที่สุด                                   
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ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ) 
 

ขอ รายการ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว 
68 ที่ดิน แรงงาน และทุน เอใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร 
 

           
   

 
    

   
 

 
  

 
 

  
  

69 การพัฒนาจัดทําเนื้อหาขององคความรู                              

70 การพัฒนาใหเกิดเนื้อหาขององคความรู                                   

71 การพัฒนาเผยแพร และถายทอดองคความรู                                   

72 การพัฒนาและคิดคนเปนภูมิปญญาและ
นวัตกรรม 

  
 

 
   

 
    

   
 

    
   

 
  

  
 

 
  

  

73 การจัดทํางบจายลงทุน                                  

74 การบริหารโครงการ                                 

75 การสื่อสารภายในองคกร                                  

76 การบริหารจัดการความรู                                  

77 การทบทวนธุรกิจเปนระยะ                                   

78 การประ เมิ นผลงานพนักงาน  และการให
คาตอบแทน 

 
         

 
 

   
   

 
 

 
  

  
  

 
 

 
  

  

79 การยอมรับถึงความจําเปน                                   

80 การยอมรับการเปลี่ยนแปลง                                  
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208 
 

 
 

 

ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ) 
 

ขอ รายการ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว 
81 การยอมรับสภาพใหมใหอยูกับองคกรอยางถาวร                                   

82 การประสานงาน                                   

83 การจัดการดานทรัพยากรบุคคล                                  

84 มุมมองดานลูกคา                                   

85 มุมมองดานกระบวนการภายในองคกร                                   

86 มุมมองดานลูกคา                                   

87 มุมมองดานกระบวนการภายในองคกร                                   

88 มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา                                  

89 การวางแผนการบริหารความเสี่ยง                                  

90 การจําแนกความเสี่ยง                                   

89 การวิเคราะหคุณภาพความเสี่ยง                                  

90 การวิเคราะหปริมาณความเสี่ยง                                  

92 การวางแผนเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับความเสี่ยง                                  

92 การควบคุม และการติดตามความเสี่ยง                                  
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ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ) 
 

ขอ รายการ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว 
93 เทคโนโลยี                                  

94 การออกแบบงานใหม                                 

95 โครงสราง                                  

 96 กระบวนการ                                 

 97 คน                                 

 98 การวิเคราะหภารกิจที่แทจริง                                   

 99 การศึกษาวิเคราะหสภาพของหนวยงาน                                     

100 การวางแผนและดําเนินการตามแผน                                  

101 การกําหนดคณะทํางาน                                   

102 เทคโนโลยีสารสนเทศ                                           

103 การบันทึก เขียนรายงานใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ                                   

104  การกําหนดภาพความสําเร็จอนาคตจัดทํารูปแบบ
วิธีการการดําเนินงาน   
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210 
 

 
 

ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ) 
 

ขอ รายการ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว 
105 ประเมนผลวิเคราะหเปรียบเทียบในดานขั้นตอน

ระยะเวลางบประมาณและผลที่ไดรับกับวิธีการเดิม 
 

         
 

   
 

    
 

    
 

         

106 ปรับปรุงพัฒนาและขยายผลการนําไปใชในหนวยงานให
กวางขวางยิ่งขึ้น 

 
         

 
 

   
    

 
    

 
     

 
   

107 การพัฒนาบุคลากรและบํารุงรักษาบุคลากร                              

108 การพิจารณาขั้นตอนที่ตองการศึกษา                                   

109 การวางแผนเก็บขอมูล                                   

110 การวางแผนงานเพื่อวิเคราะหขอมูลและนําผลมาใช                                   

111 การวางแผนเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน                                     

112 การติดตามผล และการทบทวนการดําเนินงาน                                 

113 การวางแผนงานและบริหารงานวิชาการ                                  

114 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา                                

115 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ                               

116 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา                                 

117 การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ                              

118 การวัดผลประเมินผลการเรียน และงานทะเบียน
นักเรียน 
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ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ) 
 

ขอ รายการ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว 
119 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

การใชเงินและผลการดําเนินงาน 
 

         
 

 
  

     
 

    
 

    
 

  
  

120 การวางแผนบุคลากรที่มาจากการวิเคราะหตาม
ความตองและจําเปนของสถานศึกษา 

 
           

   
    

 
 

 
  

 
    

 
  

  

121 การใชผลประเมินเพื่อการพัฒนางานบริหารทั่วไป                                  

122 การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                   

123 การวางแผนงานบริหารทั่วไปที่ครอบคลุมภาระงาน ที่สําคัญ                                   

124 การกํากับติดตามใหงานบริหารทั่วไปบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว 

 
         

 
   

 
    

 
     

  
  

 

 

211 



212 
 

 
 

 จากตารางท่ี 7 สรุปสาระสําคัญจากการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการสําหรับอนาคต ของนักวิชาการและผูเช่ียวชาญ สามารถสรุปสาระสําคัญได 124 ขอ 

  1.2 วิเคราะหหลักการ แนวคิดและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ
ท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของนักวิชาการและผูเช่ียวชาญดังนี้ 1. Cheng and Tam  2. Stephen 

Murgatroyd and Colin Morgan  3. Joseph Juran  4. Philip Crosby 5. W. Edwards Deming      

6. Newton  7. อภิธีร ทรงบัณฑิต   8. นุชนรา รัตนศิระประภา  9. เก็จกนก เอ้ือวงศ  10. นงลักษณ เรือน
ทอง  10. วิฑูรย หนูขาว  11. นิภารัตน ปอสีลา  12. รุงรัชดาพร เวหะชาติ  13. ธีรพล เพ็งจันทร  14. 

ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล  15. รัตนา ประเสริฐสม  ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังตารางท่ี 8 

   การวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ  ใชเครื่องหมาย แทนสาระสําคัญท่ีนําไปใชจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของประกอบการศึกษาดังนี้ 
 

A = Cheng and Tam 
B =  Stephen Murgatroyd and Colin Morgan 

              C =  Joseph Juran    
D = Philip Crosby   

E =  W. Edwards Deming      

F =  Newton   
G =  อภิธีร  ทรงบณัฑิต (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ) 
H =  นุชนรา  รัตนศิระประภา (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ) 
I  =  เก็จกนก เอื้อวงศ (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ) 
J =  นงลักษณ เรือนทอง (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ) 
K =  วิฑูรย หนูขาว (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ) 
L =  นิภารัตน ปอสีลา (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ) 
M = รุงรัชดาพร เวหะชาติ (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ) 
N =  ธีรพล  เพ็งจันทร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ) 
O =  ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ)  
P =  รัตนา ประเสริฐสม (งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ) 
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   ตารางท่ี 8 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  
 

ที ่ สาระสําคัญ A B C D E F G H I J K L M N O P 

ประเทศสิงคโปร                 

1 ผูนํา: ผูนําวิธีการเรียนและความเปนผูนําระบบ
โรงเรียนมีคุณคามาก และมุงเนนการเรียนรูของ
นักเรียนและความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและ
วิธีการทีโ่รงเรียนที่อยูความรับผิดชอบตอสังคม 

     

2 การวางแผนเชิงกลยุทธ: วิธีการเรียนที่ชัดเจนของผู
มีสวนไดสวนเสียท่ีมุงเนนทิศทางกลยุทธ การ
พัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนทิศทางของ
โรงเรียน แผนงานและประสิทธิภาพ 

3 เจาหนาท่ีบริหาร: การศึกษาการพัฒนาและใช
ศักยภาพของบุคลากร เพ่ือสรางโรงเรียนที่ดีเย่ียม 

            

4 ทรัพยากร: การจัดการทรัพยากรภายในและ
หุนสวนภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ
และการดําเนินงานของกระบวนการ 

   

5 กระบวนการท่ีเนนนักเรียน: วิธีการออกแบบ
โรงเรียนดําเนินบริหารจัดการและชวยปรับปรงุ
กระบวนการสําคัญที่จะใหการศึกษาแบบองครวม
และผลงานที่ตอเน่ืองที่ดีของนักเรียน 

     

6 การบริหารและผลการดําเนินงาน: โรงเรียนคือ
ความสําเร็จใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โรงเรียน 

   

7 ผลลัพธ บุคลากร: คือความสําเร็จของโรงเรียน
เก่ียวกับการฝกอบรมและการพัฒนาและการสราง
ขวัญกําลังใจของบุคลากร 

  

8 หางหุนสวนจํากัด: โรงเรียนจะบรรลใุนความสัมพันธ
กับคูแขงและชุมชนที่มีขนาดใหญ 

       

9 ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ: สิ่งทีโ่รงเรียนสามารถ
บรรลุเปาหมายในการพัฒนาแบบองครวมของ
นักศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงขอบเขตท่ีโรงเรียน
สามารถบรรลุ ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา 
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   ตารางท่ี 8 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต (ตอ) 
 
ที ่ สาระสําคัญ A B C D E F G H I J K L M N O P 

ยูเนสโก                 

10 ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีคุณธรรม ยึดมั่นและบริหาร
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

         

11 มีระบบการคัดกรองและการประเมินผลท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสม 

              

12 สถานศึกษาตองมีเสรีภาพทางวิชาการ และในการ
จัดการศึกษา มีอิสรภาพในการบริหารจัดการ ใหคํา
ชี้แนะและเปนที่พึงของสังคมได 

          

13 การควบคุมคุณภาพ  

14 การตรวจสอบ  

15 การกระจายอํานาจ      

16 การเปดโอกาสการมีสวนรวม      

17 การกําหนดมาตรฐานการศึกษา       

18 ระบบบริหารและสารสนเทศ          

ประเทศนิวซีแลนด                 

19 การนําองคกรและการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ   

20 การสรางบคุลากรที่มีคุณภาพและมีความเปนผูนํา
การสอนอยางมืออาชีพ 

        

21 การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงภายใต
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยเอ้ือการเรียนรูและสราง 
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 

        

25 มีอุดมการณและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน      

ประเทศฮองกง                 

26 การมีสวนรวมของผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน        

27 เปาหมายการศึกษาของสถานศึกษา เปนพ้ืนฐานใน
การกําหนดดัชนีวัดการปฏิบัติงาน 

   

28 การกําหนดดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน จัดเปน
เครื่องมือในการประเมินคุณภาพ 

 

29 กระบวนการประกันคุณภาพ ประกอบดวยการ
ประเมินตนเอง และการตรวจสอบคุณภาพ 
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        ตารางท่ี 8 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต (ตอ) 
 

ที ่ สาระสําคัญ A B C D E F G H I J K L M N O P 

ประเทศฮองกง                 

30 การประกันคุณภาพการศึกษาจะตองมีความสมดุล
ระหวางการใหการสนับสนุนจากสวนรวม และแรง
กดดันจากการกํากับติดตาม 

31 เปาหมายการศึกษาของสถานศึกษาจะสําเร็จได โดย
ผานการปรับปรงุและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 

32 การวางแผนพัฒนาการศึกษา:แผนยุทธศาสตร 3 ป โดย
การมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ิน 

    

33 การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงานภายใน
สถานศึกษา ตามเวลาท่ีกําหนด 

  

34 การทบทวนการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และประเมินผล
รวมพรอมทั้งจัดทํารายงานซึ่งมีขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงแกไขตอไป 

  

ประเทศออสเตรเลีย                 

35 การทบทวนนโยบาย ข้ันตอนการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ 

       

36 ความเปนมือผูนํามืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา        

37 การใหความสําคัญกับการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการ
เรียนการสอนของคร ู

       

38 การกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนารวมกันของ
บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ 

     

39 การจัดการเรียนการสอนที่กําหนดเปาหมายการพัฒนา
อยางชัดเจน 

       

40 การกําหนดความคาดหวังที่ตองการใหผูเรียนสามารถ
บรรลุถึงได 

     

41 การสรางโรงเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู           

42 การสรางความรูสึกรับผิดชอบในการจัดการศึกษา         
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        ตารางท่ี 8 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต (ตอ) 
 

ที ่ สาระสําคัญ A B C D E F G H I J K L M N O P 

ประเทศเวียดนาม                 

43 สนับสนุนการสอนและแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุง
การฝกหัดครู กอน และระหวางการใหบริการ 
และการรับสมคัรครูที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพ 

             

44 จัดหาระบบการบริการพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกของโรงเรียน 

   

ประเทศกัมพูชา                 

45 การปรับกระบวนการประกันคุณภาพ การ
ประยุกตใชดวยความเขาใจ 

   

46 การผนวกการประกันคุณภาพ การพยายาม กับ
การตระหนักในตนเอง 

 

47 การสอนการประกันคุณภาพ การกาวขามดวย
ความสัมพันธระหวางบุคคลที่หลากหลาย 

          

ประเทศอังกฤษ                 

48 การกําหนดความตองการ การวางแผน และการ
กระทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 

     

49 การประเมินความเหมาะสม เพียงพอของปจจัย
นําเขา กระบวนการ และการลงมือปฏิบัติ 

   

50 มีการประเมินความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
51 การรับประกันวากลไกการกํากับดูแลภายในมีอยู

จริง และยังใชปฏิบัติ 
    

52 การรายงานตอสาธารณะ รัฐบาล และผูรับบริการ      

53 การประเมินผลนักเรียนถือเปนสวนหน่ึงของการ
ทบทวนการปฏิบัติงานของสถาน ศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการทุกป และมีการประเมินผลรวมทุกๆ3 ป 

    

54 การทบทวนนโยบาย และข้ันตอนการดําเนินงานอยางเปน
ระบบของกระทรวง ซึง่ครอบ คลุมถึงการประกันคุณภาพ 
การพัฒนานโยบาย การเฝาระวัง และการทบทวนภายใน 
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        ตารางท่ี 8 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต (ตอ) 
 

ที ่ สาระสําคัญ A B C D E F G H I J K L M N O P 

ประเทศสหรัฐอเมริกา                 

55 ปญหาการเรียนรูของผูเรียนตองไดรับการพัฒนา
และแกไข 

         

56 การแกไขปญหาการเรียนรูข้ึนอยูกับจุดแข็งของ
กระบวนการจัดการเรียนรูและการสอนในชั้นเรียน 

          

57 การสรางจุดแข็งในชั้นเรียนจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 

    

58 การใชมาตรฐานการเรียนรูจะชวยผลักดันให
นักเรียนมีผลการเรียนรูที่ดีข้ึน 

       

59 ความกาวหนาของการเรียนรูของผูเรียนเกิดจากเขต
พ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานตางๆ เขาไปชวยเหลือ 

         

60 การใชขอมูลสารสนเทศจะชวยทําใหทราบ
สภาพการณที่เกิดข้ึนในโรงเรียน 

        

61 การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพจะตองผสมผสานกับ
งานท่ีครูและทีมงานในโรงเรียนไดปฏิบัติอยางแทจริง 

      

62 สรางระบบภาระความรับผิดชอบในทุกหนวยงาน
โดยกําหนดนโยบายที่ชัดเจนที่จะสงผลตอโรงเรียน 

      

 

63 
ใหมีการอภิปรายรวมกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับ
มาตรฐานและการเรียนการสอน 

          

64 กิจกรรมการศึกษาตนเอง (Self-Study) เปน
กิจกรรมพัฒนาทีมงานของโรงเรียนเพ่ือใหบุคลากร
เกิดความรูความสามารถ 

        

65 การตรวจเย่ียมโรงเรียน (School Visit)            

66 การจัดทํารายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

(School Report Night) 
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จากตารางท่ี 8 สรุปสาระสําคัญจากการวิเคราะหหลักการ แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา ของนักวิชาการและผูเช่ียวชาญตางๆ สามารถสรุป
สาระสําคัญได 66 ขอ 

 1.3 การสัมภาษณ (interview) ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนท้ังส้ิน 15 คน ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และสถานศึกษาขยายโอกาส สรุปผลการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ ซึ่งสรุป
สาระสําคัญไดดังตารางท่ี 9 

 

 การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณใชเครื่องหมาย แทนสาระสําคัญท่ีนําไปใช 
ประกอบการศึกษาดังนี้ 

 
                รายชื่อสถานศึกษาทั้ง 15 แหง ดังนี้ 

  

1. โรงเรียนบานหวยผักกูด   

2. โรงเรียนเพชรละครวิทยา       
3. โรงเรียนบานสะเดียง   
4. โรงเรียนบานบุงคลา   
5. โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ   
6. โรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน  
7. โรงเรียนบานนาระยะพัฒนา  
8. โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม   
9. โรงเรียนบานโคกกรวด   

10. โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล  
11. โรงเรียนบานปากหวยขอนแกน  

12. โรงเรียนบานหลักดาน  
13. โรงเรียนบานไทรงาม  
14. โรงเรียนหนองไผ   
15. โรงเรียนหนาศูนยเครื่องมือกล 
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 ตารางท่ี 9 ผลการสัมภาษณ (interview) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร  
              จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จํานวน 15 แหง 
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1 การประกันคุณภาพสงผลตอความกาวหนาของครู และ
เชื่อมโยงไปยังพัฒนาการของผูเรียน 

              

2 ควรไดรับความรวมมือจากทุกฝายทั้งภาครัฐและเอกชน ครู
ผูบริหาร ท่ีจะทําใหระบบประกันคุณภาพมีความตอเน่ือง 

              

3 การทํางานประกันคุณภาพตองมีการวางแผน แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบ และเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานทั้งของสมศ.และ
ตนสังกัด 

              

4 งานประกันคุณภาพเปนงานท่ีละเอียดออน ตองพิถีพิถันในการ
ทํางาน ทํางานตามบทบาทที่ไดรับทั้งงานหลักและงานรอง 

              

5 อยากใหการทํางานประกันคุณภาพมีความชัดเจนมากกวาน้ี 
เพราะวาเมื่อมีการทําประกันคุณภาพการศึกษาแลวผลท่ีได
จะเปนอยางไร ถาพึงพอใจจะพัฒนาตอ แตถาไมพอใจ หรือ
ควรตองแกไข บุคคลที่เกี่ยวของต้ังแตผูบริหาร เขตพ้ืนที่ตอง
เขามาชวยเหลือ และแกไขใหตรงจุด 

              

6 การทํางานประกันคุณภาพตองปฏิบัติเพราะเปนกฎหมาย 
และดําเนินการโดยใชหลัก PDCA  

              

7 ผูบริหารควรจัดประชุมเพ่ือติดตามงานบอย  ๆนิเทศงานเปนระยะ               

8 ทําประกันเพ่ือตอบสนองมาตรฐานการศึกษาตามสภาพของ
โรงเรียนใหผานตามเกณฑ สมศ. 

              

9 สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ แผนกลยุทธ และวิเคราะห
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาตามหลักการการจัดการเรียนการ
สอน และรายงานผลการปฏิบัตงานตอตนสังกัด 

              

10 สถานศึกษาใชหลักบรหิารดวยระบบ PDCA หลักทฤษฎีเข็ม
หมุดของ Likert 

              

11 การทํางานประกันสําหรับโรงเรียนที่มีขนาดเล็กเปนเรื่อง
วุนวายตองเตรียมครู เตรียมเด็ก และชุมชน ใหพรอม 
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 ตารางท่ี 9 ผลการสัมภาษณ (interview) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร  
              จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จํานวน 15 แหง (ตอ) 
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12 คาดวาตัวชี้วัดเหมือนเดิม สถานศึกษาจะดําเนินการใหดีกวา
เดิมเพราะเริ่มทํางานประกันไดแลว 

              

13 ใชยุทธศาสตรการวางแผนของเขตพ้ืนที่ และการวิเคราะห 
SWOT เพ่ือหาจุดเดน จุดดอย แลวพัฒนาตอไป 

              

14 สถานศึกษาบริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวม แยกเปน 4 
ฝายตามแผนผังโครงสรางการบรหิาร 

              

15 มีการมอบหมายงาน โดยผูบริหาร แลนํากลับมาประชุมสรุป
เปนแผนงานประกันคุณภาพ 

              

16 งานประกันคุณภาพเปนงานที่ตองทําตามกฎหมาย ครูทุกคน
ตองรับรูรวมกันเพราะการทําประกันคุณภาพเปนเครื่องมอื
ในการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพ  

              

17 ในอนาคตตองสงเสริมทุกฝายใหมีสวนรวม ท้ังผูปกครอง 
และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

              

18 ผูบริหารใชหลักการบริหารดวยระบบ PDCA และ
ประสบการณตรง 

              

19 ไมวาอนาคต หรืออดีตที่ผานมา เรื่องประกันคุณภาพถือวา
เปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับ
ผูปกครองที่นําบุตรหลานเขามาเรียนวาจะเปนผูมีความรู 
เปนคนดี สามารถใชชีวิตไดอยางเปนสุข 

             

20 สถานศึกษามีการควบคุมคุณภาพโดยพัฒนามาตรฐาน และ
พัฒนาโรงเรียนไดแก การเตรียมปจจัยเบื้องตน บุคลากร 
แผนงาระยะสั้น ระยะยาว แผนงานประจําป และระบบ
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ และอ่ืนๆ ที่สงเสริมการจัดการศึกษา 

              

21 สําหรับอนาคตของการประกันคุณภาพ อยากใหมีความ
ชัดเจนกวาปจจุบัน และอยากใหทุกฝายตองรวมมือกันอยาง
จริงจัง อยาทําเพียงเพ่ือรอรับการประเมินจากภายนอกหรือ
ตนสังกัดเทาน้ัน 
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 ตารางท่ี 9 ผลการสัมภาษณ (interview) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร 
             จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จํานวน 15 แหง (ตอ) 
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22  สถานศึกษามีโมเดลในการทํางานประกันคุณภาพ ท่ีเรียก
ยอๆ วา “ ป ห ข ก ” แลวใชหลักการบริหารดวยวงจร 
“PDCA” ไมวาจะอนาคต หรือปจจุบันสถานศึกษาตอง
พัฒนาอยางตอเน่ือง เรียกวาไมกลัวประกัน 

         
  

    

23 ผูบริหารสถานศึกษาใชแนวทางการบริหารตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

              

24 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ               

25 การประเมินคุณภาพในอนาคตโดยดูจากการประเมินรอบที่
สาม พบวามีความเขมขนเต็มรูปแบบมากอยูแลว แตควร
คํานึงถึงบริบทของแตละทองถ่ิน ในการประเมินรอบตอไป
จึงควรใหผูประเมินพิจารณาประเด็นน้ีดวย 

              

26 การประเมิน 5 ป ตอครั้งนานเกินไปควรประเมินปละครั้ง 
เพ่ือใหคําแนะนําตางๆกับโรงเรียนจะไดดําเนินการไดอยาง
ตอเน่ือง และเปนไปดวยดี 

              

27 อนาคตอยากใหลดตัวชี้วัดลง เพราะตัวชี้วัดบางสวนสราง
ภาระใหกับบุคลากรเปนอยางมาก ครูมีเวลาสอนนอยลง 

              

28 ผูที่เกี่ยวของกับงานประกันขาดความรู ความเขาใจทําให
ประสิทธิภาพของงานลดลง 

              

29 งานประกันเปนงานสําคัญ เพราะเปนงานที่ควบคุม
สถานศึกษา ดังน้ันตองเขาไปดูแล ตรวจสอบใหเปนไปตาม
มาตรฐานซึ่งสงผลไปยังอนาคตท่ีดี 

              

30 ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบโรงเรยีน
เปนฐาน (SBM) มีการจัดแผนงานตามโครงสรางการบริหาร 

              

31 ผูบริหารใชหลักการจัดการดวยวงจร PDCA               

32 

 

 

สําหรับอนาคตอยากใหรัฐบาลเขามาสงเสริมสนับสนุนดานบุคลากร 
ดานงบ ประมาณ ดานอาคารสถานที่ ใหเปนโรงเรียนเต็มรูปแบบ 
อยางโรงเรียนที่สังกัด สพม.จะไดพัฒนาเหมือนโรงเรียนในเมือง 
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จากตารางท่ี 9 ผลการสัมภาษณ (interview) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จํานวน 15 แหง สามารถสรุป
สาระสําคัญท่ีได ท้ังหมด 32 ขอ 

จากการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และขอคนพบท่ีเกี่ยวกับ
องคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต สามารถรวบรวม
สาระสําคัญท่ีนําไปใชไดท้ังหมด 222 ขอ นําไปสรุปเปนกระทงคําถามในการวิจัย จํานวน 147 ขอ 
จากนั้นนําไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ สังเคราะหเหลือจํานวน 119 ขอ 
ดังนี้ 1. ผูบริหาร มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีทาทายอนาคตซ่ึงแสดงใหเห็นถึงนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ  
เปาประสงค ในการทํางานอยางชัดเจน มีแผนปฏิบัติการท่ีดีสอดคลองกับแผนกลยุทธ รวมถึงมีผลการ
ดําเนินการ ท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและคํานึงถึง
ผูรับบริการ  2. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการส่ือสาร ท่ีมุงเนนการถายทอดนโยบาย
ของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการรับรู เขาใจ และสามารถการนําไปปฏิบัติ เพื่อการ
บรรลุผลรวมกันไดทุกกลุมอยางครอบคลุมท้ังปจจุบันและอนาคต  3. ผูบริหารมีการมอบอํานาจ  
(Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ (Decision making) อยางเหมาะสมและเปน
ท่ียอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน  4. ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมท่ีมุงเนนใหเกิด
การบูรณาการท่ีสรางความสามัคคี ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางานภายในองคการ            
5. ผูบริหารมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 6. สถานศึกษามีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญสําหรับอนาคตและกําหนดให
มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับใชในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน  7.

สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีตอบสนองตัวช้ีวัด และมีระบบการติดตามประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับอนาคต 8. สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้นในอนาคต 9. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใช
ในการวางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทําแผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) หรือระบบคุณภาพอื่นๆ อยางเหมาะสม 10. สถานศึกษากําหนดใหมีการดําเนินงานท่ีสอดคลอง
กับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ โดยกําหนดเปาหมาย ผูรับผิดชอบ และมอบกลยุทธในการทํางานอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรม 11. ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองคการท่ีดีสําหรับอนาคต เพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance)ใหการ
ดําเนินการบรรลุผล 12. สถานศึกษามีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการ
กํากับดูแลตนเองท่ีดี ทําใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 13. สถานศึกษามีการจัดทําแผนบริหารความ
เส่ียงเพื่อปองกันส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และมีการดําเนินงานตามแผนท่ีครบถวน  ครอบคลุมกับ
ขอกําหนดทางกฎหมายโดยเฉพาะดานการเงิน 14. สถานศึกษามีแผนบริหารจัดการความเส่ียง มีการ
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กําหนดวิธีการหรือมาตรการในการดําเนินงานท่ีสะทอนผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังทางลบและทางบวก 
15. มีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเส่ียง เพื่อเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลง ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการดําเนินแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ ซึ่งตองครอบคลุมความเส่ียงดานธรรมาภิบาล  16. 
สถานศึกษามีการควบคุมและกําหนดกิจกรรมระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร  ของ
แผนงาน/โครงการอยางเหมาะสมท้ังปจจุบัน และอนาคต 17. แผนปฏิบัติการหรือโครงการของสถานศึกษา
มีความสอดคลองและตอบสนองเปาหมายของแผนกลยุทธ 3 -5 ป  18. ผูบริหารมีการ ถายทอด ใหความรู 
และทําความเขาใจในเร่ือง มาตรฐาน ตัวช้ีวัดเกณฑ  เปาหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการเตรียมตัวสู
อนาคตใหบุคคลทราบและนําไปปฏิบัติ 19. กิจกรรมในโครงการหรือแผนปฏิบัติการ  มีการกําหนด
วัตถุประสงค  เปาหมายท่ีสามารถปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จไดจริงท้ังปจจุบันและอนาคต  20 . 
สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ กําหนดขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และจัดสรร
ทรัพยากรใหแกแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม อยางเหมาะสม  21. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษา (4 ป และ 1 ป) โดยนําปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีสําคัญ มาใชประกอบการวิเคราะห   
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปและท่ีกําลังจะเกิดขึ้น 22. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติ
ราชการ แผนประจําป ท่ีประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ทิศทางในการพัฒนาในอนาคต ความเส่ียงในดานตางๆ กฎหมาย 
ระเบียบ และโครงสรางสถานศึกษา 23) มีการวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อรองรับการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  ใน 3- 5 ปขางหนา 24. ผูบริหารมีการวางแผนยุทธศาสตรท่ี
ตอบสนองตอความทาทายท่ีสําคัญของสถานศึกษาทําใหเกิดความสมดุลระหวางโอกาส ความทาทาย 
ท้ังระยะส้ัน ระยะยาว และ ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 25. ผูบริหารมีการ
ส่ือสาร ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจแผนยุทธศาสตร การนําแผนสูการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด และ
เปาหมายระดับองคการในอนาคต ลงสูระดับหนวยงานทุกหนวยงานและระดับบุคคลอยางเปนระบบ 
26. มีการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ใหสามารถบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการไดสําเร็จ 27. ผูบริหารมีการกําหนดกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตาม
พันธกิจเพื่อใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสียและองคกรเกิดใหมท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 28. สถานศึกษามีระบบท่ีชัดเจนในการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /
ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น /คําชมเชย อยางมีประสิทธิผลและรวดเร็ว  เพื่อขจัดปญหาท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 29. มีการกําหนดผูรับผิดชอบ วิเคราะห เพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและทันทวงที    
30. สถานศึกษามีการสรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสีย โดยเปดโอกาสใหชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวม โดยผานกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆท่ี
เปนการสงเสริมระดับการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่นอยางยั่งยืน 31. มีการประเมินความพึงพอใจ 
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และไมพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การใหบริการและการดําเนินงานในครั้งตอไป  32. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนภูมิ 
หรือคูมือการติดตอสถานศึกษา การใหบริการกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทราบ ซึ่งมีระยะเวลาแลวเสร็จของ
งานบริการในแตละงานเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ  33. มีระบบฐานขอมูล การวัด การ
วิเคราะห ทบทวน และการปรับปรุงผลการดําเนินการ ท่ีชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการท่ีมุงสูอนาคต และไปในแนวทางเดียวกัน  34. สถานศึกษามี
ฐานขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ัง ตัวช้ีวัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ท่ีครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย  35. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการ
สารสนเทศและความรู โดยมีระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีมีคุณภาพสูง รวมท้ังฮารดแวร และซอฟแวร 
มีความพรอม ทันเวลาตอการใชงานอยางตอเนื่อง ท้ังในภาวะปกติ และภาวะ ฉุกเฉิน ท้ังปจจุบันและ
อนาคต  36. สถานศึกษามีการรักษากลไกท่ีทําใหขอมูล สารสนเทศมีความพรอมใชงาน ท้ังฮารดแวร
และซอฟแวรทันสมัย ทันตอความตองการ ตอทิศทางการใหบริการทางการศึกษาและการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีในอนาคต  37. สถานศึกษามีระบบบริหารความเส่ียงเพื่อปองกันส่ิงท่ีสงผลกระทบตอ
ระบบฐานขอมูล และสารสนเทศเพ่ือใหมั่นใจวาฮารดแวรและซอฟแวรมีความเช่ือถือได ปลอดภัยและใช
งานงาย 38. สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ  เพื่อใหบรรลุผลใน
การรวบรวมและถายทอดความรู สูผูใตบังคับบัญชาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่องและยั่งยืน   
39. สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองคความรู  ท่ีทําใหแนใจไดวาขอมูล
สารสนเทศ และความรูขององคการมีคุณสมบัติในความแมนยํา ถูกตอง ทันตอเหตุการณสามารถ
พยากรณอนาคตได มีความปลอดภัย เปนความลับ และเช่ือถือได 40. สถานศึกษามีการจัดระบบงาน 
ระบบการบริหาร ระบบการจัดการผลปฏิบัติงานของบุคลากร และผูท่ีเกี่ยวของ มีวิธีจัดการความมั่นคง
และความกาวหนาทางวิชาชีพ 41. มีการจัดระบบงาน และภาระหนาท่ีเพื่อใหเกิดความคลองตัว ทันตอ
ความตองการบริการทางการศึกษา ตลอดจนมีความเทาเทียมกัน เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือ 
ความคิดริเริ่ม สรางสรรคสูอนาคต  42. มีการวิเคราะห และปรับปรุงปจจัยของระบบงานใหมีความ
เหมาะสมเพ่ือสรางแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย ตลอดจนการ
ใหรางวัล และส่ิงจูงใจเพื่อสงเสริมผลการปฏิบัติงานท่ีดี เกิดความผูกพันตอองคการ 43. สถานศึกษามี
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล เปนธรรม และแจงผลการประเมินให
บุคคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นในอนาคต  44. มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
ภาวะผูนํา ตามแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีกําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีด
สมรรถนะท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงกลยุทธในอนาคต 45. มีระบบ
ประกันคุณภาพของการพัฒนา/ ฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล และความคุมคาของการ
พัฒนา/ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาตอ  46 . สถานศึกษามีการออกแบบ
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กระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ และนําปจจัยท่ีเกี่ยวของ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเนื่อง  47. สถานศึกษากําหนด
เกณฑท่ีใชในการพิจารณาวากระบวนการใดเปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการใดเปน
กระบวนการสนับสนุน ท่ีทําใหสถานศึกษาไดเปรียบในการแขงขันทางดานคุณภาพ และการใหบริการ
กับผูท่ีเกี่ยวของ 48. สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาท่ีหลักของแตละกระบวนการ  
กําหนดผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน โดยพิจารณาจากขอมูลท่ีสําคัญ เชนองคความรู ความรู
ความสามารถของบุคลากรในกระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และทิศทางขององคกรในอนาคต  49. 
สถานศึกษานําเกณฑท่ีกําหนดไวมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุงวิธีการพิจารณา วากระบวนการใด
เปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน เพื่อประกอบการวางแผน
กระบวนการใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมท้ังปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบันและอนาคต  50. สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีชวยวัดผลการ
ดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและคุมคา 51. สถานศึกษามี
การออกแบบกระบวนการอนาคตสําหรับจากขอกําหนดท่ีสําคัญ และนําปจจัยท่ีเกี่ยวของ มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวน
อยางตอเนื่อง 52. สถานศึกษากําหนดการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ กําหนด
ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน เชนประชุมวางแผน พิจารณาทางเลือกตางๆท่ีสามารถเกิดขึ้นได
แลวจึงเลือกขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุดเพื่อมาใชในการปฏิบัติงาน  53. มีระบบ
รองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบตอการจัดการกระบวนการ เพื่อ
สถานศึกษาจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง  54. สถานศึกษากําหนดการวางแผนกําหนด
ทรัพยากรท่ีตองใชในแตละข้ันตอนการทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบ การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
แตละกระบวนการ วิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจน พิจารณาทางเลือกตางๆ ท่ีสามารถเกิดขึ้นไดแลว และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากท่ีสุด สําหรับอนาคต 55 . สถานศึกษากําหนดใหมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน เพื่อใหเขาใจงายเนนประเด็นสําคัญ อาจใชรูปภาพ
ประกอบ มีการส่ือสารโดยวาจา สังเกตการณปฏิบัติงาน อัตราของเสีย และประสิทธิภาพของผลงานโดย
คํานึงถึงผลกระทบในอนาคต  56. สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให
บุคลากรนําไปปฏิบัติ จนบรรลุผลตามขอกําหนดท่ีสําคัญ  57. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง 
และแกไขข้ันตอนการทํางานครบถวนทุกกระบวนการท่ีจําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตามวิธีการท่ี
กําหนดไวอยางครบถวน มีการทบทวน ปรับปรุง วิธีการตรวจสอบ และแกไขขั้นตอนการทํางาน  ให
เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณท้ังปจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้น  58. กําหนดใหมีการปองกัน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตกับสถานศึกษา มีผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน เชน แตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง กําหนดบทบาทหนาท่ี ระบุความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานท่ี
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ชัดเจนในการใหความรู รณรงค สงเสริม และประเมินความเส่ียง 59. มีกําหนดใหมีการวางแผนการ
ควบคุมความสูญเสียตางๆท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหา
ความสูญเสีย กําหนดชวงเวลาดําเนินการ และนําขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของมาพิจารณาประกอบการ
วางแผน เชน การสงมอบงาน การรอคอยผลงานระหวางการปฏิบัติ และแผนผังแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท้ังปจจุบันและอนาคต  60. สถานศึกษามีการควบคุมความสูญเสีย ตางๆท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการทํางาน มีการทบทวน และปรับปรุงวิธีการควบคุมความสูญเสียตางๆท่ีนํามาพิจารณาวา
ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคลองกับอนาคต  61. สถานศึกษามีการวางแผนอนาคตของงานวิชาการ 
การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการ และการทําแผนงานวิชาการหรือ
โครงการพัฒนางานวิชาการ  62. มีการบริหารงานวิชาการ ไดแก การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 
การจัดกลุมการเรียน การจัดตารางสอน การจัดครูเขาสอนตามตารางสอน การจัดครูสอนแทน และการ
นํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชดําเนินงานวิชาการ  63. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
โดยจัดทําการใช และปรับปรุงแผนการสอน จัดหา ดูแล บํารุงรักษา และสงเสริมการผลิตส่ือการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาและการเปล่ียนแปลงของสังคมในอนาคต  64. มีการพัฒนาและสงเสริม
งานทางดานวิชาการ ไดแก พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น กระบวนการเรียนรู การ
สอนซอมเสริม จัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร กิจกรรมรวมหลักสูตรตามวิถีของทองถิ่น กลุมสาระ
เพิ่มเติมท่ีสงเสริมการอยูรวมกันกับประชาคมอาเซียน  65. มีการนําผลการวิเคราะหและพัฒนานโยบาย
ทางการศึกษา มาจัดทําแผนงบประมาณ ใหเหมาะสมกับสภาพปญหา หรือความจําเปนของสถานศึกษา  
66. มีการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา ท่ีเปนเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินบริจาค 
อยางเหมาะสม จนเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ 67. มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล รายงานผลการใชเงิน และผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ อยางเปนระบบ มีความโปรงใส 
ตรวจสอบได  68. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการบัญชี  69. มีการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย อยางคุมคา มีรายงานการใชทรัพยสินใหสาธารณชนรับรู อยางสม่ําเสมอ 70) มีการ
วางแผนบุคลากรท่ีมาจากการวิเคราะหตามความตองการและจําเปนของสถานศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม 71. สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น โดยการ
ส่ือสารเร่ืองตางๆในรูปแบบท่ีหลากหลาย 72. มีการพัฒนาบุคลากร ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนา
ทักษะการวิเคราะหขอมูล มีการปฐมนิเทศ สอนงาน มอบอํานาจหนาท่ี จัดฝกอบรมสงไปดูงาน หรือ
ศึกษาตอ จัดใหเขารวมประชุม หรือมีบทบาทในการเขารวมเปนคณะกรรมการตางๆ   73. มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก ระบบการประเมิน กระบวนการประเมิน เอกสารการประเมิน และการ
ใชผลการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ 74. มีการกําหนดระบบ ระเบียบ แนวปฏิบัติ การลงโทษหรือการ
ใหออกจากงาน ท่ีเปนไปตามหนวยงานหรือตนสังกัดกําหนดไว 75. มีการวางแผนงานบริหารท่ัวไปท่ี
ครอบคลุมภาระงานท่ีสําคัญทุกงาน 76. มีการจัดทํามาตรฐานของพื้นท่ีปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก
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ลักษณะงานและความเหมาะสมในการปฏิบัติของแตละพื้นท่ี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต       
77.  มีการกํากับติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนางานบริหารท่ัวไปใหบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว  78. มีแผนการดําเนินงานประจําปท่ีแสดงออกอยางชัดเจน ตามมาตรการท่ีนํามาปรับปรุง
และพัฒนา เพื่อมุงไปสูสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง/สาม และผลการประเมิน คุณภาพภายในของตนสังกัดเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  79. มีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตน
สังกัด หรือหนวยงานสนับสนุน ท้ังเปนลายลักษณอักษรหรือมีขอมูลเชิงประจักษ โดยคํานึงถึงการ
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสําหรับอนาคต  80. การ
ดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม มีผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ.2552-2561) 81. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยรับฟงความคิดเห็นของทุกฝายและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  82. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง และครอบคลุม
ประเด็นตางๆ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 83. มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของทราบ และจัดทํา
เอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับครูและผูเกี่ยวของ 84. มี
การแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประชุมผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง 85. มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม มีการ
วิเคราะหสภาพปจจุบันจากผลการประเมินภายในโดยตนสังกัด ผลประเมินภายนอกฯลฯ กําหนด
เปาหมายท่ีชัดเจน เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา มีโครงการ/กิจกรรม แนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงาน ท่ีมุงสูอนาคต  86. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มี
องค ประกอบครบถวนและสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5ป)  87. แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สภาพปญหา/ความ
ตองการของสถานศึกษา และทองถิ่น  88. มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มี
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีชัดเจน  89. มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตาม
โครงสราง กําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน   90. มีการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบ เปนปจจุบัน สามารถรองรับอนาคต สามารถนํามาใชไดทันที และจัดทําเปน
เอกสารประจําป   91. มีการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนฯ อยางชัดเจน  92. มีแผนการนิเทศ  และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ 93. มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมมีการประชุมเพื่อวางแผนในอนาคต
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สําหรับการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน 94. มีการติดตามตรวจสอบภารกิจของ
สถานศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน ใหครอบคลุม แผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการประจําป สภาพแวดลอมท่ี
สงเสริมการเรียนรู วิธีสอน การจัดกระบวนการเรียนรู ระบบการวัดและประเมินผล และคุณภาพผูเรียน 
95. มีการบริหารและการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางขององคกรการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรและ
การมีสวนรวมของผูเก่ียวของตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 96. มีเครื่องมือเก็บขอมูล และมีการ
ติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ท้ังระหวางและหลังการดําเนินงาน 97. ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยใชวิธีการและ
แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และนําผลการติดตามตรวจสอบไปใชเปนแนวทางการพัฒนาในอนาคต 98.มี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และวางแผนการประเมินโดยประชุมช้ีแจงตาม
แผนการประเมินท่ีกําหนดจากทุกฝายท่ีมีสวนรวม ดําเนินการประเมินโดยใชวิธีการและแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย รายงานผลและ สรุปรายงานผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบอยางตอเนื่องทุกป      
99. มีการวิเคราะห และสรุปรายงานผลการประเมิน โดยรวบรวมขอมูลผลการประเมินตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  100. แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจากผูเกี่ยวของทุกฝายใหมีสวนรวม เปนรายงานคุณภาพท่ีสะทอน
สภาพการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนาในปถัดไป  101. เสนอรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน และนําผลการประเมินมา
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 102. มีมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดง
ถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางชัดเจนและมีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 103. สถาน 
ศึกษา ประชุมช้ีแจงสรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคน โดยใหถือวาการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนวัฒนธรรมการทํางานปกติของสถานศึกษา 104.พัฒนาสถานศึกษา
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยครูและบุคลากรทุกคนตองเปนบุคคลแหง
การเรียนรู มีความสามารถในเรื่องตางๆ อยางหลากหลายจนไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของ มีการ
เผยแพรนวัตกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรูกับองคกรอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง   105. บุคลากรเขาใจทิศทาง
ขององคกร และมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 80 ตอการนําองคกรสูอนาคตของผูบริหาร 106.ความ 
สําเร็จของตัวชี้วัดสําคัญท่ีผูบริหารใชในการติดตามการบริหารงานมากกวารอยละ80 107.ความสําเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีสําหรับอนาคต มากกวารอย
ละ 80 (อยางนอยดานละ1มาตรการ/โครงการ) 108. คาความเช่ือมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการ
ตอองคการในอนาคต มากกวารอยละ 80  109. รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ไดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด  เปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความเส่ียงขององคกรในอนาคต 
มากกวารอยละ 80  110.  ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรมสราง
ความ สัมพันธของสถานศึกษามากกวารอยละ  80  111. ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของการ
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ดําเนินการ/โครงการท่ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการมากกวารอยละ 80  
112. ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการบริการมากกวารอยละ 80 113. การจัดการขอมูล
สารสนเทศ มีความครอบคลุม ถูกตองทันสมัย  และมีความเปนอนาคต โดยฐานขอมูลสนับสนุน
ยุทธศาสตรอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตรมากกวารอยละ 80  114.  ความพึงพอใจของผูเขาถึง หรือ
เขามาใชขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต หรือทางส่ืออื่นๆ ของสถานศึกษา ตอการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามพรบ. ขอมูลขาวสารของสถานศึกษา พ.ศ. 2540 มากกวารอยละ 80  115. น้ําหนักความสําเร็จจาก
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผน การจัดการความรูอยางนอย 3 องคความรูมากกวารอยละ 80  
116. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการจัดการขอมูลสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรางความกาวหนาในสายงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบรองรับ
ภาวะฉุกเฉินขององคกรแหงอนาคต มากกวารอยละ 80  117. ความพึงพอใจตอกระบวนการสรางคุณ
คาท่ีมีการจัดคูมือการปฏิบัติงาน  และความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรฐานงานของ
กระบวนการท่ีสรางคุณคามากกวารอยละ 80  118. มีการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพสําหรับ
อนาคตโดยใชแนวคิดเชิงระบบ PDCAหรือ อื่นๆ (SBM, KM, BSC, Change Management, Best 

Practice ) 119. ประสิทธิผลของกระบวนการบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานท่ีมุงสูอนาคตไม
ตํ่ากวารอยละ 80 

 
 ตอนที่  2 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต    
 ผูวิจัยไดสรุปและผนวกองคความรูท่ีไดจากการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) แลว
นําไปสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (questionnaire) จํานวน 119 ขอ นําไปสอบถามกลุมตัวอยางคือ  
ผูอํานวยการโรงเรียน และผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาจํานวน 330 โรงเรียน ผูใหขอมูลรวมท้ังส้ิน 660 คน ไดรับแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณกลับคืนมา 277 โรงเรียน จํานวนแบบสอบถาม 554 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 83.94 นําขอมูล
มาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC ( Statistical Package for the Social Science ) ดวยสถิติ
วิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory 

factor analysis) และไดสรุปเปนองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยายเปน 3 สวนดังนี้ 
 2.1 การวิเคราะหสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต    
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 2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ดวยวิธี                  
การสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อใหไดตัวแปรท่ีสําคัญขององคประกอบ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต    
 

 2.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โรงเรียนละ 2 คน ประกอบดวย  
ผูอํานวยการสถานสึกษา และผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาจํานวน 330  โรงเรียน  ผูใหขอมูลจํานวนท้ังส้ิน 554 
คน โดยแยกพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษาและ
ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน โดยการแจกแจงความถี่ ( frequency) และหาคารอยละ 
(percentage)  มีรายละเอียดดังตารางท่ี 10 

 

ตารางท่ี 10 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอ สถานภาพ 
รวม 

จํานวน รอยละ 
1 เพศ 

   -  ชาย 

   -  หญิง 

 

285 

269 

 

51.4 

48.6 

รวม 554 100 

2 อายุ 
   -  ไมเกิน  30  ป                             
   -  30 – 40 ป 
   -  41 – 50  ป 
   -  51  ปข้ึนไป 

 

23 

90 

164 

277 

 

4.2 

16.2 

29.6 

50.0 

รวม 554 100 
3 วุฒิการศึกษา 

   -   ปริญญาตรี                               
   -   ปริญญาโท 

   -   ปริญญาเอก                              
   -   อื่น ๆ 

 

188 

355 

7 

4 

 

33.94 

64.1 

  1.26 

0.7 

รวม 554 100 
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ขอ สถานภาพ 
รวม 

จํานวน รอยละ 
4  ประสบการณในการทํางาน(เศษปท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่ม

อีกหนึ่งป) 
   -  ไมเกิน 10 ป 
   -  11 -20  ป 
   -  21 - 30 ป   
   -  31 ปข้ึนไป   

 

 

68 

127 

137 

222 

 

 

12.3 

22.9 

24.7 

40.1 

รวม 554 100 
5 ตําแหนงหนาท่ีหลักในสถานศึกษา 

   -  ผูอํานวยการโรงเรียน 

   -  ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  

277 

277 

50.00 

50.00 

รวม 554 100 

6  ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน(เศษปท่ีเกิน 6 
เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 
   -  ไมเกิน  5 ป 
   -  6 -10  ป 
   -  11 – 15  ป 
   -  16 - 20 ป     
   -  21 - 25 ป   
   -  26 ปข้ึนไป   

 

 

160 

97 

66 

71 

64 

96 

 

 

28.9 

17.5 

11.9 

12.8 

11.6 

17.3 
รวม 554 100 

 
 จากตารางท่ี 10 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม ดานเพศ พบวา เปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิงคือ เปนเพศชายจํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 51.4 เพศหญิงจํานวน 269 คนคิด
เปน รอยละ 48.6 ดานอายุพบวา อายุ 51 ปขึ้นไปมากท่ีสุด จํานวน 277 คน  คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา
คืออายุ  41–50 ป จํานวน 164 คน  คิดเปนรอยละ 29.60  อายุ 30–40 ป จํานวน 90 คน คิดเปนรอย
ละ 16.2 และอายุไมเกิน 30 ปนอยท่ีสุดจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 4.2 ดานวุฒิการศึกษาพบวา วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จํานวน 355 คน คิดเปนรอยละ 64.1 รองลงมาคือวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 188 คน คิดเปนรอยละ 33.94 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 1.26 และนอยท่ีสุดคือ ระดับอื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.70 ดานตําแหนงหนาท่ีใน
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สถานศึกษาพบวา เปนผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ผูรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน  277 คน  คิดเปนรอยละ 50.00 และดานประสบการณการ
ทํางานในตําแหนงปจจุบันพบวา สวนใหญมีประสบการณการทํางาน ไมเกิน  5  ปมากท่ีสุด จํานวน  160  

คน  คิดเปนรอยละ 28.9 รองลงมาคือประสบการณการทํางาน 6 -10 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 17.5 
ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน  26 ปขึ้นไป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 17.3 
ประสบการณ ในการทํางาน 16 -20 ป จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 12.8 ประสบการณในการทํางาน  
11 -15 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 11.9 และนอยท่ีสุดคือประสบการณในการทํางาน 21–25 ป 
จํานวน  64 คน คิดเปนรอยละ 11.60  

 

 2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต    
 ในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต โดยวิเคราะหจากคามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหของเบสท (Best) ซึ่งมีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรท่ี 

   เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

                                                                                                                (n=554) 

ขอที่ การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 

( ) 
 

S. D. 

ระดับ      
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

1 ผูบริหาร มีการจัดทําแผนกลยุทธที่ทาทายอนาคตซึ่ง แสดงใหเห็นถึงนโยบาย 
วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงค ในการทํางานอยางชัดเจน มีแผนปฏิบัติการที่ดี
สอดคลองกับแผนกลยุทธ รวมถึงมีผลการดําเนินการ ที่แสดงถึงการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและคํานึงถึงผูรับบริการ 

4.34 .633 มาก 

2 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร  ที่มุงเนนการถายทอด
นโยบายของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหการรับรู  เขาใจ และสามารถ
การนําไปปฏิบัติ เพ่ือการบรรลุผลรวมกันไดทุกกลุมอยางครอบคลุมทั้งปจจุบันและ
อนาคต 

4.42 .659 มาก 

3 ผูบริหารมีการมอบอํานาจ  (Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการ
ตัดสินใจ (Decision making) อยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวน
เสียทุกคน 

4.34 .678 มาก 

4 ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการบูรณาการที่สราง
ความสามัคคี ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางานภายในองคการ 

4.40 .676 มาก 

5 ผูบริหารมีความสามารถในการสรางแรงจงูใจเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 

4.31 .759 มาก 

6 สถานศึกษามีการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับอนาคต และกําหนดใหมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับใชในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

4.36 .624 มาก 

7 สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่ตอบสนองตัวชี้วัด และมีระบบการ
ติดตามประเมินผลที่เหมาะสมกับอนาคต 

4.24 .677 มาก 

8 สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือนําไปใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีข้ึนในอนาคต 

4.21 .759 มาก 

9 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทํา
แผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ (PDCA) หรือระบบ
คุณภาพอื่นๆ อยางเหมาะสม 

4.23 .710 มาก 

10 สถานศึกษากําหนดใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ 
โดยกําหนดเปาหมาย ผูรับผิดชอบ และมอบกลยุทธในการทํางานอยางชัดเจนเปน
รูปธรรม   

4.38 .642 มาก 
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ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรท่ี 

   เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต (ตอ) 
                          (n=554)  

ขอที่ การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 

( ) 
 

S. D. 

ระดับ      
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

11 ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองคการทีดี่สําหรับอนาคต เพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล (Good 

Governance)ใหการดําเนินการบรรลุผล 
4.32 .719 มาก 

12 สถานศึกษามีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการ
กํากับดูแลตนเองที่ดี ทําใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

4.24 .699 มาก 

13 สถานศึกษามีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
และมีการดําเนินงานตามแผนท่ีครบถวน  ครอบคลุมกับขอกําหนดทางกฎหมาย
โดยเฉพาะดานการเงิน 

4.15 .725 มาก 

14 สถานศึกษามีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกําหนดวิธีการหรือมาตรการใน
การดําเนินงานที่สะทอนผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งทางลบและทางบวก 

4.09 .734 มาก 

15 มีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ซึ่งตอง
ครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 

4.02 .773 มาก 

16 สถานศึกษามีการควบคุมและกําหนด  กิจกรรม ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ การจัดสรร
ทรัพยากร  ของแผนงาน/โครงการอยางเหมาะสมท้ังปจจุบัน และอนาคต 

4.29 .703 มาก 

17 แผนปฏิบัติการหรือโครงการของสถานศึกษามีความสอดคลองและตอบสนองเปาหมายของ
แผนกลยุทธ 3-5ป 

4.42 .657 มาก 

18 ผูบริหารมีการ ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจในเรื่อง มาตรฐาน ตัวชี้วัดเกณฑ  
เปาหมายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือการเตรียมตัวสูอนาคตใหบุคคลทราบและนําไปปฏิบัติ 

4.23 .695 มาก 

19 กิจกรรมในโครงการหรือแผนปฏิบัติการ  มีการกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมายที่
สามารถปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จไดจริงทั้งปจจุบันและอนาคต 

4.38 .578 มาก 

20 สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ กําหนดข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และ
จัดสรรทรัพยากรใหแกแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม อยางเหมาะสม 

4.37 .616 มาก 

21 มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (4 ป และ 1 ป) โดยนําปจจัยทั้งภายใน
และภายนอกท่ีสําคัญ มาใชประกอบการวิเคราะห  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปและท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 

4.35 .622 มาก 
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 ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรท่ี 

     เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต (ตอ) 
     n=554) 

          

ขอที่ การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 

( ) 
 

S. D. 

ระดับ    
ความสําคัญ 
ของตัวแปร 

22 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการ แผนประจําป ท่ีประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ 
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
ทิศทางในการพัฒนาในอนาคต ความเส่ียงในดานตางๆ กฎหมาย ระเบียบ และ
โครงสรางสถานศึกษา 

4.41 .628 มาก 

23 มีการวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพ่ือรองรับการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ  ใน 3- 5 ปขางหนา 

4.20 .643 มาก 

24 ผูบริหารมีการวางแผนยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอความทาทายท่ีสําคัญของสถานศึกษา
ทําใหเกิดความสมดุลระหวางโอกาส ความทาทาย ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และ ความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   

4.24 .682 มาก 

25 ผูบริหารมีการสื่อสาร ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจแผนยุทธศาสตร การ
นําแผนสูการปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเปาหมายระดับองคการในอนาคต ลงสูระดับ
หนวยงานทุกหนวยงานและระดับบุคคลอยางเปนระบบ 

4.21 .665 มาก 

26 มีการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ให
สามารถบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการไดสําเร็จ 

4.25 .648 มาก 

27 ผูบริหารมีการกําหนดกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตาม  พันธกิจเพ่ือให
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและองคกรเกิดใหมที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

4.14 .707 มาก 

28 สถานศึกษามีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น /คําชมเชย อยางมีประสิทธิผลและรวดเร็ว  เพ่ือขจัด
ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3.99 .725 มาก 

29 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ วิเคราะห เพ่ือกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและ
ทันทวงที 

4.06 .748 มาก 

30 สถานศึกษามีการสรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธกับผูรับ 
บริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเปดโอกาสใหชุมชน ทองถ่ิน เขามามีสวนรวม 
โดยผานกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆที่เปนการสงเสริมระดับการมีสวนรวมของ
ชุมชน ทองถ่ินอยางย่ังยืน 

4.13 .688 มาก 
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 ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรท่ี 

   เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ)             
                                                                                                              (n=554) 

ขอที่ การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 

( ) 
 

S. D. 

ระดับ      
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

31 มีการประเมินความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียใน
แตละกลุม และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานในครั้ง
ตอไป 

4.09 .758 มาก 

32 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนภูมิ หรือคูมือการติดตอ
สถานศึกษา การใหบริการกับผูที่มีสวนไดสวนเสียทราบ ซึ่งมีระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานบริการในแตละงาน  เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

3.99 .743 มาก 

33 มีระบบฐานขอมูล การวัด การวิเคราะห ทบทวน และการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
ที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการที่มุงสู
อนาคต และไปในแนวทางเดียวกัน 

4.09 .678 มาก 

34 สถานศึกษามีฐานขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกตองและ
ทันสมัย 

4.12 .648 มาก 

35 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการสารสนเทศและความรู โดยมีระบบขอมูลและ
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพสงู รวมทั้งฮารดแวร และซอฟแวร มีความพรอม ทันเวลา
ตอการใชงานอยางตอเน่ือง ท้ังในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ท้ังปจจุบันและ
อนาคต 

4.06 .693 มาก 

36 สถานศึกษามีการรักษากลไกที่ทําใหขอมูล สารสนเทศมีความพรอมใชงาน ทั้งฮารดแวร
และซอฟแวรทันสมัย ทันตอความตองการ ตอทิศทางการใหบรกิารทางการศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

4.02 .708 มาก 

37 สถานศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันสิ่งที่สงผลกระทบตอระบบ
ฐานขอมูล และสารสนเทศเพ่ือใหมั่นใจวาฮารดแวรและซอฟแวรมีความเชื่อถือได 
ปลอดภัยและใชงานงาย 

3.95 .742 มาก 

38 สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ  เพ่ือให
บรรลผุลในการรวบรวมและถายทอดความรู สูผูใตบังคับบัญชาและบุคลากรท่ี
เก่ียวของอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

4.05 .713 มาก 

39 สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองคความรู ที่ทําใหแนใจได
วาขอมูลสารสนเทศ และความรูขององคการมีคุณสมบัติในความแมนยํา ถูกตอง ทันตอ
เหตุการณสามารถพยากรณอนาคตได มีความปลอดภัย เปนความลับ และเชื่อถือได 

4.05 .744 มาก 
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ขอที่ การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 

( ) 
 

S. D. 

ระดับ      
ความสําคัญ 
ของตัวแปร 

40 สถานศึกษามีการจัดระบบงาน ระบบการบริหาร ระบบการจัดการผลปฏิบัติงานของ
บุคลากร และผูที่เกี่ยวของ มีวิธีจัดการความม่ันคงและความกาวหนาทางวิชาชีพ 

4.17 .711 มาก 

41 มีการจัดระบบงาน และภาระหนาท่ีเพ่ือใหเกิดความคลองตัว ทันตอความตองการ
บริการทางการศึกษา ตลอดจนมีความเทาเทียมกัน เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือ 
ความคิดริเริ่ม สรางสรรคสูอนาคต 

4.16 .633 มาก 

42 มีการวิเคราะห และปรับปรงุปจจัยของระบบงานใหมีความเหมาะสมเพ่ือสราง
แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย ตลอดจนการ
ใหรางวัล และสิ่งจูงใจเพ่ือสงเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดี เกิดความผูกพันตอองคการ 

4.04 .711 มาก 

43 สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล เปน
ธรรม และแจงผลการประเมินใหบุคคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดี
ข้ึนในอนาคต 

4.08 .770 มาก 

44 มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา ตามแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากร
บุคคล ท่ีกําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหมีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงกลยุทธในอนาคต 

4.16 .743 มาก 

45 มีระบบประกันคุณภาพของการพัฒนา/ ฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล 
และความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาตอ 

4.18 .686 มาก 

46 สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ และนําปจจัยที่เกี่ยวของ มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรงุ
กระบวนอยางตอเน่ือง 

4.06 .697 มาก 

47 สถานศึกษากําหนดเกณฑที่ใชในการพิจารณาวากระบวนการใดเปนกระบวนการ
สรางคุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน ท่ีทําใหสถานศึกษา
ไดเปรียบในการแขงขันทางดานคุณภาพ และการใหบริการกับผูที่เกี่ยวของ 

4.12 .702 มาก 

48 สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาท่ีหลักของแตละกระบวนการ  
กําหนดผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน โดยพิจารณาจากขอมูลที่สําคัญ เชนองค
ความรู ความรูความสามารถของบุคลากรในกระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และ
ทิศทางขององคกรในอนาคต 

4.09 .730 มาก 
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   เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ) 
                                                                                                             (n=554) 

 

 

ขอที่ การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 

( ) 
 

S. D. 

ระดับ    
ความสําคัญ 
ของตัวแปร 

49 สถานศึกษานําเกณฑที่กําหนดไวมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุงวิธีการพิจารณา วา
กระบวน การใดเปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน 
เพ่ือประกอบ การวางแผนกระบวนการใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมท้ังปรับปรุง
ขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและอนาคต 

4.04 .761 มาก 

50 สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผลการ
ดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและ
คุมคา 

3.98 .728 มาก 

51 สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการสําหรับอนาคตจากขอกําหนดที่สําคัญ และ
นําปจจัยที่เกี่ยวของ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเน่ือง 

4.10 .733 มาก 

52 สถานศึกษากําหนดการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ กําหนด
ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน เชนประชุมวางแผน พิจารณาทางเลือกตางๆที่
สามารถเกิดข้ึนไดแลวจึงเลือกข้ันตอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเพ่ือมา
ใชในการปฏิบัติงาน 

3.96 .776 มาก 

53 มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบตอการ
จัดการกระบวนการ เพ่ือสถานศึกษาจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

4.01 .747 มาก 

54 สถานศึกษากําหนดการวางแผนกําหนดทรัพยากรที่ตองใชในแตละข้ันตอนการทํางาน 
กําหนดผูรับผิดชอบ การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ วิธีการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน พิจารณาทางเลือกตางๆ ที่สามารถเกิดข้ึนไดแลว และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากที่สุด สําหรับอนาคต 

4.08 .737 มาก 

55 สถานศึกษากําหนดใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน 
เพ่ือใหเขาใจงายเนนประเด็นสําคัญ อาจใชรูปภาพประกอบ มีการสื่อสารโดยวาจา 
สังเกต การปฏิบัติงาน อัตราของเสีย และประสิทธิภาพของผลงานโดยคํานึงถึง
ผลกระทบในอนาคต 

4.11 .700 มาก 

56 สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ  
จนบรรลผุลตามขอกําหนดที่สําคัญ   

4.09 .716 มาก 
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                                                                                                          (n=554) 

ขอที่ การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

       

( ) 
 

S. D. 

ระดับ    
ความสําคัญ 
ของตัวแปร 

57 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขข้ันตอนการทํางานครบถวนทุก
กระบวนการท่ีจําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวอยางครบถวน มี
การทบทวน ปรับปรุง วิธีการตรวจสอบ และแกไขข้ันตอนการทํางาน  ใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณทั้งปจจุบันและอนาคตมากย่ิงข้ึน    

3.97 .761 มาก 

58 กําหนดใหมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตกับสถานศึกษา มี
ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน เชน แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กําหนดบทบาทหนาที่  ระบุความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนในการให
ความรู รณรงค สงเสริม และประเมินความเสี่ยง 

3.91 .745 มาก 

59 มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดข้ึนในกระบวน 
การทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหาความสูญเสีย 
กําหนดชวงเวลาดําเนินการ และนําขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของมาพิจารณา
ประกอบการวางแผน เชน การสงมอบงาน การรอคอยผลงานระหวางการ
ปฏิบัติ และแผนผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานทั้งปจจุบนัและอนาคต 

3.93 .752 มาก 

60 สถานศึกษามีการควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน มี
การทบทวน และปรับปรุงวิธีการควบคุมความสูญเสียตางๆที่นํามาพิจารณาวา
ยังคงมคีวามเหมาะสมและสอดคลองกับอนาคต 

4.06 .725 มาก 

61 สถานศึกษามีการวางแผนอนาคตของงานวิชาการ การรวบรวมขอมูลและ
จัดทําระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และการทําแผนงานวิชาการ
หรือโครงการพัฒนางานวิชาการ 

4.24 .696 มาก 

62 มีการบริหารงานวิชาการ ไดแก การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ การจัดกลุม
การเรียน การจัดตารางสอน การจัดครูเขาสอนตามตารางสอน การจัดครสูอน
แทน และการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชดําเนินงานวิชาการ 

4.23 .733 มาก 

63 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยจัดทําการใช และปรับปรุง
แผนการสอน จัดหา ดูแล บํารุงรักษา และสงเสริมการผลติสื่อการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับเน้ือหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต 

4.24 .620 มาก 

64  มีการพัฒนาและสงเสริมงานทางดานวิชาการ ไดแก พัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา หลักสูตรทองถ่ิน กระบวนการเรียนรู การสอนซอมเสริม จัด
กิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร กิจกรรมรวมหลักสูตรตามวิถีของทองถ่ิน กลุม
สาระเพ่ิมเติมที่สงเสริมการอยูรวมกันกับประชาคมอาเซียน 

4.25 .643 มาก 
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ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรท่ี 

   เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ) 
                                                                                                            (n=554) 

ขอที่ การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 

( ) 
 

S. D. 

ระดับ    
ความสําคัญ 
ของตัวแปร 

65 มีการนําผลการวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา มาจัดทําแผน
งบประมาณ ใหเหมาะสมกับสภาพปญหา หรือความจําเปนของสถานศึกษา 

4.27 .670 มาก 

66  มีการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา ที่เปนเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินบริจาค อยางเหมาะสม จนเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูรับบริการ 

4.29 .686 มาก 

67 มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลการใชเงิน และผล
การดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ อยางเปนระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

4.33 .645 มาก 

68 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีเก่ียวกับเรื่องการเงินและการบัญช ี 4.28 .638 มาก 

69 มีการบริหารพัสดุและสินทรัพย อยางคุมคา มีรายงานการใชทรัพยสินให
สาธารณชนรับรู อยางสมํ่าเสมอ   

4.29 .669 มาก 

70 มีการวางแผนบุคลากรท่ีมาจากการวิเคราะหตามความตองการและจําเปนของ
สถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม 

4.30 .648 มาก 

71 สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น โดยการสื่อสารเรื่อง
ตางๆในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

4.28 .631 มาก 

72 มีการพัฒนาบุคลากร ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนาทักษะการวิเคราะห
ขอมูล มีการปฐมนิเทศ สอนงาน มอบอํานาจหนาท่ี จัดฝกอบรมสงไปดูงาน  
หรือศึกษาตอจัดใหเขารวมประชุม หรือมีบทบาทในการเขารวมเปน
คณะกรรมการตางๆ 

4.27 .676 มาก 

73 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก ระบบการประเมิน กระบวนการประเมิน 
เอกสารการประเมิน และการใชผลการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ 

4.22 .682 มาก 

74 มีการกําหนดระบบ ระเบียบ แนวปฏิบัติ การลงโทษหรือการใหออกจากงาน ท่ี
เปนไปตามหนวยงานหรือตนสังกัดกําหนดไว 

4.27 .631 มาก 

75 มีการวางแผนงานบริหารท่ัวไปที่ครอบคลุมภาระงานที่สําคัญ ทุกงาน 4.22 .658 มาก 

76 มีการจัดทํามาตรฐานของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากลักษณะงานและ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติของแตละพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต

4.21 .670 มาก 

77 มีการกํากับติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปใชเพ่ือพัฒนางาน
บริหารท่ัวไปใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

4.21 .640 มาก 
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ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรท่ี 

   เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ) 
                                                                                                           (n=554) 

ขอที่ การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 

( ) 
 

S. D. 

ระดับ     
ความสําคัญ 
ของตัวแปร 

78 มีแผนการดําเนินงานประจําปที่แสดงออกอยางชัดเจน ตามมาตรการที่นํามา
ปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุงไปสูสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับ
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง/สาม และผลการ
ประเมิน คุณภาพภายในของตนสังกัดเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต 

4.29 .640 มาก 

79 มีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงาน
สนับสนุน ทั้งเปนลายลักษณอักษรหรือมีขอมูลเชิงประจักษ โดยคํานึงถึงการ
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สําหรับอนาคต 

4.24 .655 มาก 

80 การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม มีผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง   (พ.ศ.
2552-2561) 

4.23 .671 มาก 

81 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยรับฟงความ
คิดเห็นของทุกฝายและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

4.27 .639 มาก 

82 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง และครอบคลุมประเด็น
ตางๆ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

4.34 .631 มาก 

83 มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของทราบ และ
จัดทําเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปนคูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับครูและผูเก่ียวของ 

4.36 .613 มาก 

84 มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประชุมผูที่
เก่ียวของทุกฝายอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง    

4.34 .676 มาก 

85 มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม  มีการ
วิเคราะหสภาพปจจุบันจากผลการประเมินภายในโดยตนสังกัด ผลประเมิน
ภายนอกฯลฯ กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนามีโครงการ/
กิจกรรม แนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน ที่มุงสูอนาคต 

4.39 .674 มาก 

86 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มีองค 
ประกอบครบถวนและสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5ป) 

4.41 .625 มาก 
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   เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ)             
                                                                                                           (n=554) 

ขอที่ การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 

( ) 
 

S. D. 

ระดับ     
ความสําคัญ 
ของตัวแปร 

87 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สภาพปญหา/ ความตองการของสถานศึกษา และทองถ่ิน 

4.41 .653 มาก 

88 มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มีรปูแบบการบริหารจัด
การศึกษาท่ีชัดเจน 

4.33 .648 มาก 

89 มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตามโครงสราง กําหนดบทบาท
หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 

4.28 .652 มาก 

90 มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ เปนปจจุบนั สามารถรองรับ
อนาคต สามารถนํามาใชไดทันที และจัดทําเปนเอกสารประจําป 

4.33 .668 มาก 

91 มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนฯ อยางชัดเจน 

4.29 .691 มาก 

92 มีแผนการนิเทศ  และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ 

4.27 .683 มาก 

93 มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมมีการประชุมเพ่ือวางแผนในอนาคตสําหรับการ
ติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน 

4.22 .670 มาก 

94 มีการติดตามตรวจสอบภารกิจของสถานศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน ใหครอบคลุม แผน
ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการประจําป สภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู วิธีสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู ระบบการวัดและประเมินผล และคุณภาพผูเรียน 

4.21 .720 มาก 

95 มีการบริหารและการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางขององคกรการพัฒนาวิชาชีพของ
บุคลากรและการมสีวนรวมของผูเกี่ยวของตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

4.16 .688 มาก 

95 มีการบริหารและการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางขององคกรการพัฒนา
วิชาชีพของบุคลากรและการมีสวนรวมของผูเก่ียวของตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

4.16 .688 มาก 

96 มีเครื่องมือเก็บขอมูล และมีการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเน่ืองทั้งระหวางและหลังการ
ดําเนินงาน 

4.21 .697 มาก 

97 ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยใชวิธีการและแหลงขอมูลที่
หลากหลาย และนําผลการติดตามตรวจสอบไปใชเปนแนวทางการพัฒนาใน
อนาคต 

4.23 .660 มาก 
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   เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ) 
                                                                                                           (n=554) 

ขอที่ การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 

( ) 
 

S. D. 

ระดับ     
ความสําคัญ 
ของตัวแปร 

98 มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และวางแผนการประเมินโดย
ประชุมชี้แจงตามแผนการประเมินที่กําหนดจากทุกฝายท่ีมีสวนรวม ดําเนินการ
ประเมินโดยใชวิธีการและแหลงขอมูลที่หลากหลาย รายงานผลและ สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบอยางตอเน่ืองทุกป 

4.26 .716 มาก 

99 มีการวิเคราะห และสรุปรายงานผลการประเมิน โดยรวบรวมขอมูลผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 4.31 .650 มาก 

100 แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจากผูเกี่ยวของ
ทุกฝายใหมีสวนรวม เปนรายงานคุณภาพที่สะทอนสภาพการดําเนินงาน สรุปผล
การดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนาในปถัดไป 

4.34 .636 มาก 

101 เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอ
สาธารณชน และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 

4.35 .640 มาก 

102 มีมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางชัดเจนและมีการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอยางตอเน่ือง 

4.29 .677 มาก 

103 สถานศึกษาประชุมชี้แจงสรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคน 
โดยใหถือวาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเปนวัฒนธรรมการทํางานปกติ
ของสถานศึกษา 

4.26 .690 มาก 

104 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยครู
และบุคลากรทุกคนตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความสามารถในเรื่องตางๆ อยาง
หลากหลายจนไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของ มีการเผยแพรนวัตกรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรอ่ืน ๆ อยางตอเน่ือง 

4.28 .719 มาก 

105 บุคลากรเขาใจทิศทางขององคกร และมคีวามพึงพอใจมากกวารอยละ 80 ตอ
การนําองคกรสูอนาคตของผูบริหาร 

4.26 .741 มาก 

106 ความสําเร็จของตัวชี้วัดสําคัญที่ผูบริหารใชในการติดตามการบริหารงานมากกวา 
รอยละ80   

4.30 .634 มาก 

107 ความสําเร็จ ผลสัมฤทธ์ิของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีสําหรับอนาคต มากกวารอยละ 80  (อยางนอยดานละ1มาตรการ/
โครงการ) 

4.26 .694 มาก 
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ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรท่ี 

   เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ) 
                                                                                                           (n=554) 

ขอที่ การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 

( ) 
 

S. D. 

ระดับ     
ความสําคัญ 
ของตัวแปร 

108 คาความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการตอองคการในอนาคต มากกวารอยละ80  4.26 .654 มาก 

109 รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด  
เปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรในอนาคต มากกวา 
รอยละ 80   

4.25 .668 มาก 

110 ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรมสราง
ความ สัมพันธของสถานศึกษามากกวารอยละ80   

4.30 .657 มาก 

111 ความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิ ของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการบริหารราชการมากกวารอยละ 80   

4.25 .681 มาก 

112 ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการบริการมากกวารอยละ80   4.27 .657 มาก 

113 การจัดการขอมูลสารสนเทศ มคีวามครอบคลุม ถูกตองทันสมัย และมีความ
เปนอนาคต โดยฐานขอมูลสนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย 1 ประเด็น
ยุทธศาสตรมากกวารอยละ80   

4.18 .693 มาก 

114 ความพึงพอใจของผูเขาถึง หรือเขามาใชขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต หรือ
ทางสื่ออื่นๆ ของสถานศึกษา ตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพรบ. ขอมูล
ขาวสารของสถานศึกษา พ.ศ. 2540 มากกวารอยละ 80   

4.10 .678 มาก 

115 นํ้าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผน การจัดการ
ความรูอยางนอย 3 องคความรูมากกวารอยละ 80   

4.09 .714 มาก 

116 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการจัดการขอมูลสารสนเทศ  การพัฒนาบุคลากร  
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรางความกาวหนาในสายงาน ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และระบบรองรับภาวะฉุกเฉินขององคกรแหงอนาคต มากกวารอยละ 80   

4.12 .712 มาก 

117 ความพึงพอใจตอกระบวนการสรางคุณคาที่มีการจัดคูมือการปฏิบัติงาน  และความ 
สําเร็จของการดําเนินการตามมาตรฐานงานของกระบวนการที่สรางคุณคามากกวา  
รอยละ 80   

4.12 .723 มาก 

118 มีการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพสําหรับอนาคตโดยใชแนวคิดเชิงระบบ 
PDCAหรือ อื่น (ๆSBM, KM, BSC, Change Management, Best Practice ) 

4.19 .665 มาก 

119 ประสิทธิผลของกระบวนการบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานที่มุงสูอนาคต 
ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

4.18 .667 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 4.21 .685 มาก 
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 จากตารางท่ี 11 พบวา เมื่อพิจารณาคาเฉล่ีย  ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
ภาพรวมของตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ท้ัง 119 ขอ  
พบวา  คาเฉล่ีย ( ) เทากับ 4.21 แสดงวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต อยูในระดับมาก และพบวาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยรวมเทากับ .685 หมายความวา การกระจายของขอมูลความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรอยูในระดับ4 และมีความ
คิดเห็นระดับ 3 และ 5 ประปราย ในลักษณะนี้แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญของตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตใกลเคียงกัน 

 เมื่อวิเคราะหคา ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เปนรายตัวแปรการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ท้ัง 119  ตัวแปร พบในลักษณะเดียวกันกลาวคือ ( ) 

ระหวาง 3.91 – 4.38 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญแตละราย
ตัวแปรอยูในระดับมากเชนกัน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) มีคาระหวาง .578 - .776 
หมายความวา การกระจายของขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา
ระดับความสําคัญตัวแปรระดับ 4 และมีความคิดเห็นระดับ 3 และ 5 ประปราย ลักษณะเชนนี้แสดงวา  
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ใกลเคียงกัน 

 2.3 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต    

การวิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต   
เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอท่ี 2 เพื่อทราบความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  คําถามการวิจัยขอท่ี 2 ความสัมพันธขององคประกอบการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมีลักษณะเปนอยางไร และสมมุติฐานการวิจัยขอท่ี 
2 องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพมีความสัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package 

for the Social Science) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติขั้นสูงคือสถิติวิเคราะหตัวประกอบ (Factor 

Analysis) ประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยจัด
กระทําขอมูลตามลําดับข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 
 2.3.1 การทดสอบความเหมาะสม ความพอเพียงและแมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองคาคือ 

   1. คา KMO and Bartlett’s Test โดยดูคา KMO (Kaiser-Meyer-olkin Measure of 

Sampling Adequacy) ท่ีมีคามาก (เขาใกลหนึ่ง) 
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   2. คาท่ีใชทดสอบสมมุติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity ; 

   H0 : ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพกับการดําเนินงานประกนัคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคตไมมีความสัมพันธกัน 

   H1 : ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพกับการดําเนินงานประกนัคุณภาพ 
สถานศึกษาสําหรับอนาคตมีความสัมพันธกัน โดยพิจารณาจากคา Chi-Square และการมีนัย สําคัญ
ทางสถิติท่ีนอยกวาหรือเทากับ .05 (Sig < 0.05) วายอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานไดผลดังตารางท่ี 9 

 

        ตารางท่ี 12 คา KMO-Meyer- olkin Measure of Sampling Adequacy 

 

Kaiser-Meyer-olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy .963 

Bartlett’s  Test  of  Sphericity   Approx. Chi-Square  79463.922 

       Df 7021 

        Sig. .000 

 

จากตารางท่ี 12 ผลการทดสอบคา KMO (Kaiser-Meyer-olkin Measure of Sampling 

Adequacy) ไดเทากับ .963 ซึ่งไคเซอรและไรซ (Kaiser and Rice) ไดทําการศึกษาคา KMO (Kaiser-

Meyer-olkin Measure of Sampling Adequacy)ในการวัดความเหมาะสมของขอมูลวาควรใช
เทคนิค การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) หรือไม และไดสรุปวา ถาคา KMO ≥0.80 แสดง
วาขอมูลชุดนี้สามารถใชการวิเคราะหองคประกอบไดดี ดังนั้นขอมูลชุดนี้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใชการ
วิเคราะหองคประกอบไดดี การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยคาสถิ ติทดสอบ Bartlett’s 

Sphericity Test มีนัยสําคัญทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05 ) แสดงวา คาแมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกัน ดังนั้นขอมูลท่ีไดจึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) ตอไป   

2.3.2 ทําการสกัดปจจัย (Factor Extraction) ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal 

Component Analysis: PCA) ผลการสกัดปจจัยการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต แสดงเฉพาะองคประกอบคาไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ดังตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของความ 

              แปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต    
 

องคประกอบ 

(Component) 

Rotation  Sums  of  Squared  Loadings 

คาความแปรปรวน 
(eigen values) 

คารอยละของความ
แปรปรวน 

(% of variance) 

คารอยละของความ 

แปรปรวนสะสม 

(cumulative % of variance) 
1 20.624 17.331 17.331 

2 19.183 16.120 33.451 

3 10.418 8.755 42.206 

4 7.777 6.535 48.741 

5 6.068 5.099 53.840 

6 3.866 3.248 57.089 

7 3.601 3.026 60.115 

8 3.457 2.905 63.020 

9 2.797 2.350 65.370 

10 2.752 2.312 67.682 

11 1.509 1.268 68.950 

12 1.439 1.209 70.159 

13 1.360 1.143 71.302 

14 1.345 1.130 72.432 

15 1.338 1.124 73.556 

 

จากตารางท่ี 13 แสดงจํานวนองคประกอบการบรหิารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคตพบวา องคประกอบท่ีมีคาไอเกน(eigen value) 1ขึ้นไปมีจํานวนท้ังส้ิน 15 องคประกอบ  
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) ระหวาง 1.124 –17.331 และคารอยละของความ
แปรปรวนสะสม (cumulative % of variance)เทากับรอยละ 73.556 ลักษณะนี้แสดงวาองคประกอบ
ท้ัง 15 องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ 73.556 

 นําองคประกอบท่ีมีคาความแปรปรวนของตัวแปรหรือคาไอเกน(eigen value) เทากับ1ขึ้นไป
ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) จํานวน 15 องคประกอบ ไปหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal 

rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax method) เพื่อใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะท่ี
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ชัดเจนขึ้นและสรุปเปนองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
ท้ังนี้ในการพิจารณาวาเปน 1 องคประกอบ ใชเกณฑการคัดเลือกตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบ 
(factor loading) เทากับ 0.55 ขึ้นไป1 จํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยาย
องคประกอบนั้นๆ ต้ังแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งพบวา การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต มีท้ังส้ิน 5 องคประกอบท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด คือ องคประกอบท่ี 1-5  
แตสําหรับองคประกอบอื่นๆ อีก10 องคประกอบขาดคุณสมบัติตามเกณฑจึงไมเขาขายการวิจัย 
องคประกอบท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท้ังหมด 5 องคประกอบ องคประกอบท่ี1 มีคาความ
แปรปรวน (eigen values) 20.624 สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมดไดรอยละ 17.331 

องคประกอบท่ี 2 มีคาความแปรปรวน (eigen values) 19.183 สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมด
ไดรอยละ 16.120 องคประกอบท่ี 3 มีคาความแปรปรวน (eigen values) 10.418 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนท้ังหมดไดรอยละ 8.755 องคประกอบท่ี 4 มีคาความแปรปรวน (eigen values) 7.777 

สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมดไดรอยละ 6.535 องคประกอบท่ี 5 มีคาความแปรปรวน (eigen 

values) 6.068 สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมดไดรอยละ 5.099   

นอกจากนี้น้ําหนักองคประกอบและตัวแปรท่ีอธิบายในแตละองคประกอบหลังหมุนแกนแบบ
ต้ังฉาก (Orthogonal rotation) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Barbara G. Tabachnik  and Linda S. Fidell, Using  Multivaiate Statistics  (New 

York : harper & Ror, 1983),411. 
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ตารางท่ี  14  แสดงน้ําหนักองคประกอบและตัวแปรท่ีอธิบายในแตละองคประกอบหลังหมุนแกนแบบ 

                 ต้ังฉาก (Orthogonal rotation) 

 Component  

1 2 3 4 5 

A  57 

A 49 

A 58 

A 46 

A 59 

A  50 

A  53 

A  42 

A  48 

A  56 

A  47 

A  44 

A  39 

A  43 

A  87 

A  83 

A  86 

A  101 
A  85 

A  91 

A  92 

A  93 

A  84 

A  88 

A  81 

A  90 

A  89 

A  82  

.760 

.753 

.737 

.721 

.709 

.696 

.685 

.683 

.681 

.675 

.646 

.628 

.607 

.602 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.759 

.727 

.726 

.711 

.709 

.700 

.694 

.663 

.658 

.657 

.653 

.649 

.631 

.621 
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ตารางท่ี  14  แสดงน้ําหนักองคประกอบและตัวแปรท่ีอธิบายในแตละองคประกอบหลังหมุนแกนแบบ 

                 ต้ังฉาก (Orthogonal rotation) (ตอ) 
 Component 

1 2 3 4 5 

A  111 

A  107 

A  109 

A  112 

A  108 

A  110 

A  9 

A  7 

A  8 

A  4 

A  2 

A  3    

  .672 

.641 

.633 

.621 

.613 

.610 

. 

 

 

 

. 

 

.669 

.602 

.602 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.689 

.664 

.644 

  

จากตารางท่ี 14 พบวา องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต   มี  5 องคประกอบคือ  องคประกอบท่ี  1  มีจํานวนตัวแปร  14  ตัวแปร  องคประกอบท่ี  2  มี
จํานวนตัวแปร  14  ตัวแปร องคประกอบท่ี 3  มีจํานวนตัวแปร 6 ตัวแปรองคประกอบท่ี  4  มีจํานวนตัว
แปร 3  ตัวแปร  องคประกอบท่ี 5 มีจํานวนตัวแปร 3 ตัวแปร 
 

ตารางท่ี 15 แสดงองคประกอบท่ีมีตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ    
              0.60 ขึ้นไปและมีตัวแปรบรรยายองคประกอบต้ังแต 3 ตัวขึ้นไป 

องคประกอบ 
ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา

สําหรับอนาคต    
จํานวน 

ตัวแปร 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 57, 49, 58, 46, 59, 5,0, 53, 42, 48, 56, 47, 44, 39, 43 14 .602 -.760 

2 87, 83, 86, 101, 85, 91, 92, 93, 84, 88, 81, 90, 89, 82 14 .621 - .759 

3 111, 107, 109, 112, 108, 110 6 .610 - .672 

4 9, 7, 8   3 .602 - .669 

5 4, 2, 3     3 .644 - .689 

 รวมท้ังสิ้น 40  
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 จากตารางท่ี  15  พบวา  องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต   มีองคประกอบท้ังส้ิน 5 องคประกอบ มีตัวแปรบรรยาย 40 ตัวแปรโดย 

องคประกอบท่ี 1  มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 14 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง   .602 - .760

องคประกอบท่ี 2  มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 14 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง   .621 - .759

องคประกอบท่ี 3  มีตัวแปรบรรยาย จํานวน  6 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง  .610 -.672

องคประกอบท่ี 4  มีตัวแปรบรรยาย จํานวน  3 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง  .602 -.669

องคประกอบท่ี 5  มีตัวแปรบรรยาย  จํานวน  3 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง  .644 - .689   

ซึ่งองคประกอบท้ัง 5 องคประกอบ ผูวิจัยไดต้ังช่ือองคประกอบใหมใหสอดคลองกับโครงสราง 
องคประกอบและอธิบายรายละเอียดดังตารางท่ี  16 – 20 

 

    ตารางท่ี 16 องคประกอบท่ี 1  
 

ท่ี ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 57 

สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขข้ันตอนการทํางาน
ครบถวนทุกกระบวนการท่ีจําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
วิธีการท่ีกําหนดไวอยางครบถวน มีการทบทวน ปรับปรุง วิธีการ
ตรวจสอบ และแกไขข้ันตอนการทํางาน  ใหเหมาะสมและสอดคลอง 
กับสถานการณท้ังปจจุบันและอนาคตมากยิ่งข้ึน    

.760 

2 49 

สถานศึกษานําเกณฑท่ีกําหนดไวมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุง
วิธีการพิจารณา วากระบวนการใดเปนกระบวนการสรางคุณคา และ
กระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน เพื่อประกอบการวางแผน
กระบวนการใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมท้ังปรับปรุงขอมูล
ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและอนาคต 

.753 

3 58 

กําหนดใหมีการปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตกับ
สถานศึกษา มีผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน เชน แตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง กําหนดบทบาทหนาท่ี ระบุความ
รับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนในการใหความรู รณรงค 
สงเสริม และประเมินความเส่ียง 

.737 
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ตารางท่ี 16 องคประกอบท่ี 1 (ตอ) 
 

ท่ี ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

4 46 

สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ และนํา
ปจจัยท่ีเกี่ยวของ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเนื่อง 

.721 

5 59 

มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความสูญเสียตางๆท่ีเกิดขึ้น
ในกระบวนการทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและ
คนหาความสูญเสีย กําหนดชวงเวลาดําเนินการ และนําขอมูล
สําคัญท่ีเกี่ยวของมาพิจารณาประกอบการวางแผน เชน การสง
มอบงาน การรอคอยผลงานระหวางการปฏิบัติ และแผนผังแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท้ังปจจุบันและอนาคต 

.709 

6 50 

สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดท่ีสําคัญท่ี
ชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดาํเนินงานใน
อนาคตใหมีประสิทธิภาพและคุมคา 

.696 

7 53 

มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมี
ผลกระทบตอการจัดการกระบวนการ เพ่ือสถานศึกษาจะสามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

.685 

8 42 

มีการวิเคราะห และปรับปรุงปจจัยของระบบงานใหมีความเหมาะสม
เพื่อสรางแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยก
ยองชมเชย ตลอดจนการใหรางวัล และส่ิงจูงใจเพื่อสงเสริมผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี เกิดความผูกพันตอองคการ 

.683 

9 48 

สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาท่ีหลักของแตละ
กระบวนการ  กําหนดผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน โดย
พิจารณาจากขอมูลท่ีสําคัญ เชนองคความรู ความรูความสามารถของ
บุคลากรในกระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และทิศทางขององคกร
ในอนาคต 

.681 

10 56 
สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคคล
นําไปปฏิบัติ จนบรรลุผลตามขอกําหนดท่ีสําคัญ 

.675 

 



253 
 

 
 

ตารางท่ี 16 องคประกอบท่ี 1 (ตอ) 

   
 จากตารางท่ี 16 พบวา องคประกอบท่ี 1 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 14 ตัวแปร  
เรียงลําดับความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือตัวแปรท่ี 57, 49, 58, 46, 59, 
5,0, 53, 42, 48, 56, 47, 44, 39 และ 43 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .602 -

.760 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เทากับ 20.624 คารอยละของความแปรปรวนของ
ตัวแปร ( Percent of Variance) เทากับ 17.331และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร 
(cumulative Percent of variance) เทากับ 17.331ลักษณะเชนนี้แสดงวา ตัวแปรท้ัง 14  ตัวแปร  
เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  ไดรอยละ 17.331 และ

ท่ี ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

11 47 

สถานศึกษากําหนดเกณฑท่ีใชในการพิจารณาวากระบวนการใด
เปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการใดเปน
กระบวนการสนับสนุน ท่ีทําใหสถานศึกษาไดเปรียบในการ
แขงขันทางดานคุณภาพ และการใหบริการกับผูท่ีเกี่ยวของ 

.646 

12 44 

มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา ตามแผนกลยุทธ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีกําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพื่อให
มีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลตาม
เปาประสงคเชิงกลยุทธในอนาคต 

.628 

13 39 

สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองค
ความรู ท่ีทําใหแนใจไดวาขอมูลสารสนเทศ และความรูขององค 
การมีคุณสมบัติในความแมนยํา ถูกตอง ทันตอเหตุการณสามารถ
พยากรณอนาคตได มีความปลอดภัย เปนความลับ และเช่ือถือได 

.607 

14 43 

สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิผล เปนธรรม และแจงผลการประเมินใหบุคคลากร
ทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นในอนาคต 

.602 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 20.624 

คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 17.331 

คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 17.331 
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เมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบท้ัง 5 องคประกอบแลว  
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1 และเมื่อพิจารณาตัวแปรท้ังหมดในองคประกอบท่ี 1 ท่ีตัวแปร
สวนใหญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ผูวิจัยจึงต้ังช่ือองคประกอบนี้วา “การบริหารจัดการ” 

   
ตารางท่ี  17 องคประกอบท่ี 2  

 

ท่ี ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 87 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สภาพปญหา/ ความตองการของ
สถานศึกษา และทองถิ่น 

.759 

2 83 

มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของ
ทราบ และจัดทําเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปน
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับครูและผูเกี่ยวของ 

.727 

3 86 
จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มีองค 
ประกอบครบถวนและท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5ป) 

.726 

4 101 
เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัดและ
เผยแพรตอสาธารณชน และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

.711 

5 85 

มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม  มีการ
วิเคราะหสภาพปจจุบันจาก SAR ผลการประเมินภายในโดยตนสังกัดผล
ประเมินภายนอกฯลฯ กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน กําหนดแนวทางการพัฒนา 
หรือโครงการ/กิจกรรม กําหนดแนวทางการนิเทศ  กํากับ ติดตาม 

.709 

6 91 

มีการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ มีผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ อยางชัดเจน โดยการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย 

.700 

7 92 
มีแผนการนิเทศ  และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

.694 

8 93 

มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมและมีการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม
ตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน 

.663 
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ตารางท่ี  17 องคประกอบท่ี 2 (ตอ) 
 

ท่ี ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

9 84 
มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ประชุมผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

.658 

10 88 
มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มีรูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาท่ีชัดเจน 

.657 

11 81 

มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดย
รับฟงความคิดเห็นของทุกฝายและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

.653 

12 90 
มีขอมูลสารสนเทศจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนปจจุบันและสามารถ
นํามาใชไดทันที มีการนําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาจัดทํา
เอกสารประจําป 

.649 

13 89 
มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตามโครงสราง กําหนด
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 

.631 

14 82 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง และครอบคลุม
ประเด็นตางๆ ดังนี้ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ  

.621 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 19.183 

คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 16.120 

คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 33.451 

 

 จากตารางท่ี  17 องคประกอบท่ี  2  มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน  14 ตัวแปร เรียงลําดับ
ความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ 87, 83, 86, 101, 85, 91, 92, 93, 84, 
88, 81, 90, 89 และ 82 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .621 - .759 คาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen  value) เทากับ 19.183 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร ( Percent of 

Variance) เทากับ 16.120 และ 33.451 คารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 

Percent of variance) เทากับ 33.451 ลักษณะเชนนี้แสดงวาตัวแปรท้ัง 14 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ี
รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการ
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บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ไดรอยละ 33.451และเม่ือเปรียบเทียบคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบท้ัง 5 องคประกอบแลว องคประกอบนี้มี
ความสําคัญเปนอันดับ 2 และเมื่อพิจารณาตัวแปรท้ังหมดในองคประกอบท่ี 2 ท่ีตัวแปรสวนใหญ
เกี่ยวกับการจัดการขอมูลสารสนเทศ ผูวิจัยจึงต้ังช่ือองคประกอบนี้วา “การวางแผน” 
 
ตารางท่ี 18 องคประกอบท่ี 3  
 

ท่ี ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 111 
ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินการ/โครงการท่ีเปดโอกาสให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการมากกวารอยละ 80   

.672 

2 107 

ความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการท่ีดี มากกวารอยละ 80 (อยางนอยดานละ1มาตรการ/
โครงการ) 

.641 

3 109 
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย
ตามตัวชี้วัดขององคการ เปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความ
เส่ียงมากกวารอยละ 80   

.633 

4 112 ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการบริการมากกวารอยละ80  .621 

5 108 
คาความเช่ือมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการตอองคการ มากกวา 
รอยละ 80   

.613 

6 110 
ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรม
สรางความ สัมพันธของสถานศึกษามากกวารอยละ 80  

.610 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 10.418 

คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 8.755 

คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร(cumulative% of variance) 42.206 

  
 จากตารางท่ี 18 องคประกอบท่ี 3 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 6 ตัวแปรเรียงลําดับ
ความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ 111, 107, 109, 112, 108 และ110 ซึ่งมี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .610 - .672 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen 

value) เทากับ 10.418 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percent of Variance) เทากับ 
8.755 และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative  Percent of variance) 
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เทากับ 42.206 ลักษณะเชนนี้แสดงวาตัวแปรท้ัง 6 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบ
ไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ไดรอยละ 42.206 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigen value) กับองคประกอบท้ัง 5 องคประกอบแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3 
และเม่ือพิจารณาตัวแปรท้ังหมดในองคประกอบท่ี 3 ท่ีตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับการจัดการขอมูล
สารสนเทศผูวิจัยจึงต้ังช่ือองคประกอบนี้วา “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” 

 

ตารางท่ี  19 องคประกอบท่ี 4 

  

ท่ี ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 9 

สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดย
มีการจัดทําแผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) หรือระบบคุณภาพอื่นๆ อยางเหมาะสม 

.669 

2 7 
สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีตอบสนองตัวชี้วัด และมี
ระบบการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมกับอนาคต 

.602 

3 
 

8 
สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใช
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้นในอนาคต 

.602 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 7.777 

คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 6.535 

คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 48.741 

 

 จากตารางท่ี 19 องคประกอบท่ี 4 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 3 ตัวแปร เรียงลําดับความ 
สําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ 9, 7 และ 8 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง  .602 - .669 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เทากับ 7.777 คา
รอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percent of Variance) เทากับ 6.535และคารอยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative Percent of variance) เทากับ 48.741ลักษณะเชนนี้แสดง
วา  ตัวแปรท้ัง 3 ตัวแปร  เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต ไดรอยละ 48.741 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับ
องคประกอบท้ัง 5 องคประกอบแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4 และเมื่อพิจารณาตัว
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แปรท้ังหมดในองคประกอบท่ี 4  ท่ีตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับการนําผลการประเมินไปใช ผูวิจัยจึงต้ังช่ือ
องคประกอบนี้วา “การนําผลการประเมินไปใช ” 

 

ตารางท่ี 20 องคประกอบท่ี 5  

ท่ี ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 4 
ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมท่ีมุงเนนใหเกิดการบูรณา การท่ี
สรางความสามัคคี ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางานภายในองคการ 

.689 

2 2 

ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการส่ือสาร  ท่ีมุงเนน
การถายทอดนโยบายของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการ
รับรู  เขาใจ และสามารถการนําไปปฏิบัติ เพื่อการบรรลุผลรวมกันได
ทุกกลุมอยางครอบคลุมท้ังปจจุบันและอนาคต 

.664 

3 3 

ผูบริหารมีการมอบอํานาจ  (Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชา
ในการตัดสินใจ (Decision making) อยางเหมาะสมและเปนท่ียอมรับ
ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 

.644 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 6.068 

คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 5.099 

คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 53.840 

    
 จากตารางท่ี 20 องคประกอบท่ี 5 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 3 ตัวแปร เรียงลําดับความ 
สําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ4, 2 และ3 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ
อยูระหวาง .644 - .689 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เทากับ 6.068 คารอยละของ
ความแปรปรวนของตัวแปร ( Percent of Variance) เทากับ 5.099 และคารอยละของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (cumulative Percent of variance)  เทากับ 53.840 ลักษณะเชนนี้แสดงวา ตัว
แปรท้ัง 3 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุด  และองคประกอบนี้ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ได
รอยละ 53.840 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบท้ัง 
5 องคประกอบแลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5 และเมื่อพิจารณา ตัวแปรท้ังหมดใน
องคประกอบท่ี 5  ท่ีตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับภาวะผูนํา ผูวิจัยจึงต้ังช่ือองคประกอบนี้วา “ภาวะผูนํา” 
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 จากผลวิเคราะหองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต  มีองคประกอบท้ังหมด 5 องคประกอบ สามารถสรุปเปนแผนภูมิดังนี้ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

แผนภูมิท่ี 31 องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต    
  

 จากแผนภูมิท่ี 31 สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต มีองคประกอบท้ังหมด 5 องคประกอบคือ 1) การบริหารจัดการ 2) การ
วางแผน  3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) การนําผลการประเมินไปใช 5) ภาวะผูนํา โดยมี
รายละเอียดดังนี้          
 

 

 

  การบริหารจัดการ 
        factor1 

การวางแผน 

factor2 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

factor3 

 การนําผลการ  
ประเมินไปใช  

 factor4 

ภาวะผูนํา 
factor5 

 การบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
สําหรับอนาคต    
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 องคประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ ประกอบดวย  14  ตัวแปร ดังนี้  
1. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขข้ันตอนการทํางานครบถวนทุกกระบวน 

การท่ีจําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนดไวอยางครบถวน มีการทบทวน ปรับปรุงวิธี 
การตรวจสอบ และแกไขข้ันตอนการทํางาน  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณท้ังปจจุบันและ
อนาคตมากย่ิงขึ้น    

2. สถานศึกษานําเกณฑท่ีกําหนดไวมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุงวิธีการพิจารณา วา
กระบวนการใดเปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน เพื่อ
ประกอบการวางแผนกระบวนการใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมท้ังปรับปรุงขอมูลใหสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบันและอนาคต 

3. กําหนดใหมีการปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตกับสถานศึกษา มีผูรับผิดชอบ 
วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน เชน แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กําหนดบทบาทหนาท่ี ระบุความ
รับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนในการใหความรู รณรงค สงเสริม และประเมินความเส่ียง 

4.  สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ และนําปจจัยท่ีเกี่ยวของ มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยาง
ตอเนื่อง 

5.  มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความสูญเสียตางๆท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน 
กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหาความสูญเสีย กําหนดชวงเวลาดําเนินการ และนําขอมูล
สําคัญท่ีเกี่ยวของมาพิจารณาประกอบการวางแผน เชน การสงมอบงาน การรอคอยผลงานระหวางการ
ปฏิบัติ และแผนผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานท้ังปจจุบันและอนาคต 

6.  สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีชวยวัดผลการดําเนินงาน 
และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและคุมคา 

7.  มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบตอการจัดการ
กระบวนการ เพื่อสถานศึกษาจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

8.  มีการวิเคราะห และปรับปรุงปจจัยของระบบงานใหมีความเหมาะสมเพื่อสรางแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย ตลอดจนการใหรางวัล และส่ิงจูงใจเพื่อสงเสริมผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี เกิดความผูกพันตอองคการ 

9.  สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาท่ีหลักของแตละกระบวนการ  กําหนด
ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน โดยพิจารณาจากขอมูลท่ีสําคัญ เชนองคความรู ความรูความสามารถ
ของบุคลากรในกระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และทิศทางขององคกรในอนาคต 

10. สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ จน
บรรลุผลตามขอกําหนดท่ีสําคัญ   
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11.  สถานศึกษากําหนดเกณฑท่ีใชในการพิจารณาวากระบวนการใดเปนกระบวนการสราง
คุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน ท่ีทําใหสถานศึกษาไดเปรียบในการแขงขัน
ทางดานคุณภาพ และการใหบริการกับผูท่ีเกี่ยวของ 

12.  มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา ตามแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากร
บุคคล ท่ีกําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผล
ตามเปาประสงคเชิงกลยุทธในอนาคต 

13.  สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองคความรู ท่ีทําใหแนใจได
วาขอมูลสารสนเทศ และความรูขององคการมีคุณสมบัติในความแมนยํา ถูกตอง ทันตอเหตุการณ
สามารถพยากรณอนาคตได มีความปลอดภัย เปนความลับ และเช่ือถือได 

14.  สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล เปนธรรม 
และแจงผลการประเมินใหบุคคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นในอนาคต 

 

องคประกอบท่ี  2  การวางแผน ประกอบดวย  14 ตัวแปร ดังนี้  
1.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สภาพปญหา/ ความตองการของสถานศึกษา และทองถิ่น 

2.  มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูเก่ียวของทราบ และจัดทําเอกสาร
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับครูและผูเกี่ยวของ 

3.  จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มีองคประกอบครบถวน
และท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5ป) 

4.  เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอ
สาธารณชน และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

5.  มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม  มีการวิเคราะห
สภาพปจจุบันจาก SAR ผลการประเมินภายในโดยตนสังกัดผลประเมินภายนอกฯลฯ กําหนดเปาหมาย
ท่ีชัดเจน กําหนดแนวทางการพัฒนา หรือโครงการ/กิจกรรม กําหนดแนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

6.  มีการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ มีผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนฯ อยางชัดเจน โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย 

7.  มีแผนการนิเทศ  และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

8.  มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคลากรทุกฝาย
มีสวนรวมและมีการประชุมเพื่อวางแผนติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน 
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9.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมผูท่ีเกี่ยวของ
ทุกฝายยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง    

10.  มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ท่ีชัดเจน 

11.   มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยรับฟงความคิดเห็น
ของทุกฝายและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

12.  มีขอมูลสารสนเทศจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนปจจุบันและสามารถนํามาใชไดทันที มี
การนําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาจัดทําเอกสารประจําป 

13.  มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตามโครงสราง กําหนดบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 

14.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง และครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 

 

องคประกอบท่ี  3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  6 ตัวแปร ดังนี้ 
1. ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินการ/โครงการท่ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน

รวมในการบริหารราชการมากกวารอยละ 80   
2. ความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

มากกวารอยละ 80 (อยางนอยดานละ1มาตรการ/โครงการ) 
3. รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของ

องคการ เปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความเส่ียงมากกวารอยละ 80   
4. ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการบริการมากกวา  รอยละ 80   
5. คาความเช่ือมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการตอองคการ มากกวารอยละ 80   
6. ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรมสรางความสัมพันธ

ของสถานศึกษามากกวารอยละ 80 

 

องคประกอบท่ี  4  การนําผลการประเมินไปใช ประกอบดวย  3 ตัวแปร ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทํา

แผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ (PDCA) หรือระบบคุณภาพอื่นๆ อยาง
เหมาะสม 
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2. สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีตอบสนองตัวชี้วัด และมีระบบการติดตาม
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับอนาคต 

3. สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้นในอนาคต 

 

องคประกอบท่ี  5 ภาวะผูนํา ประกอบดวย 3 ตัวแปร ดังนี้ 
1. ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมท่ีมุงเนนใหเกิดการบูรณาการท่ีสรางความ

สามัคคี ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางานภายในองคการ 
2. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการส่ือสาร  ท่ีมุงเนนการถายทอดนโยบาย

ของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการรับรู  เขาใจ และสามารถการนําไปปฏิบัติ เพื่อการ
บรรลุผลรวมกันไดทุกกลุมอยางครอบคลุมท้ังปจจุบันและอนาคต 

3. ผูบริหารมีการมอบอํานาจ  (Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ 
(Decision making) อยางเหมาะสมและเปนท่ียอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 

 

ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
      

1.เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 3 เพื่อยืนยันองคประกอบการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 3 องคประกอบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตควรเปนอยางไร  และสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 3   
องคประกอบการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตเปนพหุองคประกอบ เปนประโยชน และมี
ความเหมาะสมสําหรับอนาคต ผูวิจัยไดนําองคประกอบท้ัง 5 องคประกอบ มากําหนดรูปแบบ
ความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต การคิด
เทียบกับแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีและขอคนพบงานวิจัยทดสอบสมมุติฐาน  ตรวจสอบความสอดคลอง  
ความเท่ียงตรงของรูปแบบ  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  LISREL 8.72  เทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธเชิง
สาเหตุ (path analysis  with LISREL : PAL) ท้ังนี้เพื่อความเขาใจตรงกันในการนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล ผูวิจัยขอกําหนดขอตกลงดังนี้                              

factor 1       แทน       การบริหารจัดการ 
factor 2       แทน       การวางแผน  
factor 3       แทน       การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

factor 4       แทน       การนําผลการประเมินไปใช 
factor 5       แทน       ภาวะผูนํา 
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3.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอกันขององคประกอบการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  ขั้นตอนนี้เปน  การวิเคราะหเพื่อหา
รูปแบบความสัมพันธของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  ผูวิจัยไดนํา
องคประกอบท้ัง  5 องคประกอบ  มาหาความสัมพันธซึ่งกันและกันตามลําดับดังแผนภูมิท่ี 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการ 
factor 1 

การวางแผน 

factor 2 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

factor 3 

การนําผลการประเมิน
ไปใช 

 factor 4 

ภาวะผูนํา 
factor 5 

การบริหารจัดการ 
factor 1 

การวางแผน 

factor 2 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
factor 3 

  การนําผลการประเมิน 

           ไปใช  
factor 4 

ภาวะผูนํา 
factor 5 

แผนภูมิท่ี  32 รูปแบบแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอกันของการบริหารจัดการ 
                   การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต   
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หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่สนับสนุนรูปแบบความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอกัน
ของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต   

1. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบรหิารจัดการกับองคประกอบดานการวางแผน 

 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี  33 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับ 

                             องคประกอบดานการวางแผน 

 

         การบริหารจัดการ เปนนวัตกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งสําหรับผูบริหาร และพฤติกรรมท่ีเปน
สวนชวยในการดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีวางไวก็คือ การวางแผน ท่ีผูบริหารพิจารณาใชเพื่อ
เปนแนวทางในการตัดสินใจส่ังการ การบริหารงานโดยปราศจากการวางแผนยอมเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได
เพราะแผนงานเกิดจากการรวมกันคิด วิเคราะห โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกันขององคกร 
การวางแผนการบริหารจัดการในการดําเนินงานขององคกร  จึงมีความสําคัญตอการบริหารองคกร ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ ท่ีกลาวถึงความสําคัญของการบริหารจัดการสมัยใหม 
ตองประกอบไปดวย กลยุทธ ซึ่งหมายรวมถึง การวางแผน ท่ีเปนหนึ่งในปจจัยการบริหารจัดการ
สมัยใหม  การบริหารจะไมประสบผลสําเร็จถาขาดการวางแผน  สอดคลองกับแนวคิดของ รุงชัชดาพร 
เวหะชาติ  เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และยืนยัน
สนับสนุนวา การบริหารจัดการประกันคุณภาพสงผลใหโรงเรียนประสบความสําเร็จเกิดท้ังประสิทธิผล
และประสิทธิภาพอยางแทจริงโดยการบริหารจัดการการประกันคุณภาพนั้นตองบริหารจัดการคุณภาพ
ท้ังองคกรและดําเนินการบริหารจัดการดวย การนําองคกรและการวางแผนกลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ  ทัดดาว แยมกมล ไดศึกษาเกี่ยวกับ การประเมินกระบวนการการประกันคุณภาพ
การศึกษาพบวา มีปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาดานบุคลากร  และปญหาอ่ืนๆ ซึ่งปญหาดาน
การบริหารจัดการ ประกอบดวย การขาดการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีดี  ซึ่ง อนันต เกตุวงศ กลาววาใน
การบริหารจัดการ นั้นการวางแผนเปนอันดับแรกของผูบริหาร ถาผูบริหารปฏิบัติงานตามแผน สามารถ
เรียนรูวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการการทํางานกอนไดลงมือปฏิบัติตามแผน จะชวยใหการทํางาน
เปนไปไดมาก แผนจะเปนเครื่องมือบอกทิศ และกรอบในการตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน เพราะการ
วางแผนจะทําใหเห็นภาพงานตลอดแนว หรือผลท่ีคาดวาจะไดรับ ซึ่งสอดคลองกับไพศาล เกิดขาว ท่ี

การวางแผน 
 (factor 2 ) 

การบริหารจัดการ 
 (factor 1 ) 
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กลาววา ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษานั้น มีแผนในการปฏิบัติงาน แตมีการปฏิบัติตามแผนงานนอย 
ทําใหไมสามารถประเมินผลได สงผลใหครูไมทราบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา และ กลา  
ทองขาว  กลาววาการบริหารงานของสถานศึกษาในข้ันการกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนจะมีการ
กําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา  กําหนดพันธกิจท่ีตองปฏิบัติไวชัดเจน กําหนดวัตถุประสงค  
เปาหมายและแนวปฏิบัติท่ีจะทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายบรรลุผล  เปนกลยุทธระดับองคกร  
ระดับแผนงานและโครงการ  แผนการปฏิบัติซึ่งเปนแผนสําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานประจํา
และงานโครงการ  เปนคูมือในการปฏิบัติงานของผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบนําแผนไปปฏิบัติ  สําหรับผูท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารงานโครงการทุกคนเนื่องจากแผนปฏิบัติการเกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานหลาย
หนาท่ี  คนหลายคน  หนวยงานหลายหนวยงาน  ดังนั้นทุกคนจะตองวางแผนรวมกันเพื่อท่ีจะเดินหนา
ไปสูภาพฝนตามวิสัยทัศนสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ Gary Hamel with Bill Breen ท่ีกลาวาว การ
จัดการแหงอนาคต เปนนวัตกรรมท่ีแตกตางไปจากเดิมๆ มีความสามารถอันเปนลักษณะพิเศษเฉพาะตัว 
ในการสรางความไดเปรียบในระยะยาว  โดยมีขั้นตอนตางๆ ท่ีตองเริ่มตนจากจินตนาการ ไปจนถึง
ประดิษฐคิดคนท่ีจะนําไปสู “อนาคตของการบริหารจัดการ”และเปาหมายของนวัตกรรมดานการ
บริหารจัดการอยูท่ีกระบวนการบริหารจัดการ ไดแก การวางแผนเชิงกลยุทธ  ซึ่ง Dalf R. กลาววา การ
จัดการ คือ การทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรผานกิจกรรมตางๆ ทางการจัดการซึ่งรวมถึง
กิจกรรมหลัก 4 ประการซึ่ง การวางแผนเปนลําดับแรกท่ีตองปฏิบัติ  

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอการวางแผน 

 2. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการการบริหารจัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอ
องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

 

 
 แผนภูมิท่ี  34 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการการบริหารจัดการ  
           กับองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 34 สอดคลองกับแนวคิดของ    
ขัตติยา ดวงสําราญ ท่ีกลาววา ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก นอกจากการบริหารท่ี เปนงานสําคัญ
แลว องคประกอบท่ีหนึ่ง การประเมินสภาพโรงเรียน ก็เปนส่ิงท่ีสถานศึกษาตองตระหนัก เพื่อใหทราบ

การบริหารจัดการ 
(factor 1 ) 

การประเมนิผลการ  
 ปฏิบัติงาน  
(factor 3) 
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ความตองการท่ีเปนขอมูลพ้ืนฐานในการเตรียมอนาคต จากการศึกษาพบวา ผูบริหารตองบริหารจัดการ
โครงสรางใหชัดเจน ส่ือสารใหบุคลากรเขาใจเปาหมาย และกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน วิเคราะห
สภาพของโรงเรียน รวมถึงการจัดการขอมูลสารสนเทศ ท่ีกับเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานท่ีเปนปจจุบัน 
ทันเหตุการณ พรอมใชงานอยูเสมอ และมีการระดมทรัพยากรจากภายนอก กําหนดบทบาทหนาท่ี 
ความรับผิดชอบใหทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน และองคประกอบท่ีสอง คือ 
การประเมินกลยุทธของโรงเรียน พบวา ผูบริหารควรมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง และเปน
ระบบ โดยจัดใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธและกระบวนการติดตามประเมินผลกล
ยุทธ จัดทําแผนเครื่องมือ  ปฏิทินการกํากับติดตาม  และประเมินผลอยางเปนระบบ กําหนดกรอบ
แนวคิด ผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล และรายงานผลใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของทราบ ซึ่งสอดคลอง
กับ สํานักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ . ท่ีกลาวถึงการ
บริหารจัดการผูประเมินภายนอกวา ประเมินภายนอก ในแตละรอบวา ในการประเมินรอบแรกนั้น 
เพื่อใหไดขอมูลวา ในเวลานั้น การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีสภาพเปนอยางไร ในการประเมินรอบ
ท่ีสอง ประเมินเพื่อใหระดับการจัดการศึกษาวาไดมาตรฐานระดับใด และการประเมินรอบสามท่ีกําลัง
ดําเนินการอยูนี้ เปนการประเมินเพื่อรับรองวาสถานศึกษาจัดการศึกษาไดมาตรฐานระดับใด และในแต
ละรอบการประเมิน ส่ิงท่ีสถานศึกษา ตองนําไปใชก็คือ ผลการประเมินท่ีสมศ.ใหขอเสนอแนะไว ในสวน
ขององคการฯ เองก็มีหลักเกณฑท่ีใชกํากับผูประเมินภายนอก คือปฏิบัติอยางมืออาชีพ หรือท่ีสมศ .

เรียกวา “ฑูตคุณภาพ”โดยยึดบทบาทในลักษณะ เพื่อนรวมวิชาชีพ และเปนกัลยาณมิตรกับสถานศึกษา 
และชุมชนท่ีตางฝายตางเรียนรูจากกันและกัน โดยมีศีลธรรมเปนแนวทางหลัก คือ  1) คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 2) คุณสมบัติ 3) บทบาทหนาท่ี 4) การกํากับดูแล และ 5) การติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบคุณภาพของผูประเมินจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาท่ีคณะผูประเมินจัดสงรายงานมายัง สมศ . ซึ่งในเรื่องการบริหาร
จัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ทรงศักด์ิ  ภูศรีออน ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินคุณภาพผูประเมินภายนอก สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา รูปแบบการประเมินคุณภาพผู
ประเมินภายนอกสําหรับการศึกษาขึ้นพื้นฐานมีความตรงเชิงจําแนก (Discriminate Validity) สามารถ
จําแนกกลุมไดอยางถูกตองโดยพบวากลุมผูประเมินภายนอกท่ีมีคุณภาพสูงมีผลการประเมินคุณภาพ
โดยรวมสูงกวากลุมผูประเมินภายนอกท่ีมีคุณภาพตํ่า และเมื่อพิจารณาตามองคประกอบท่ีใชในการ
ประเมินพบวากลุมผูประเมินภายนอกท่ีมีคุณภาพสูง มีผลการประเมินสูงกวากลุมผูประเมินภายนอกท่ีมี
คุณภาพต่ําในองคประกอบดานประสบการณท่ีเอ้ือตอประสิทธิภาพในการประเมิน บุคลิกภาพ เจตคติ 
คุณธรรมและจรรยาบรรณและประสิทธิภาพในการประเมิน สวนองคประกอบดานความรู และ
องคประกอบดานคุณภาพของเอกสารรายงานผลการประเมินสถานศึกษาไมแตกตางกัน   วิษณุ ทรัพย
สมบัติ ไดสรุปผลการวิจัยสภาพของวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครูในบริบทของ
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สถานศึกษาวา มีองคประกอบท้ังส้ิน 5 องคประกอบ คือ 1) องคประกอบดานการมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการประเมินการประเมินการเรียนการสอน 2) องคประกอบดานการมีความเช่ือตอการประเมิน
การเรียนการสอน 3) องคประกอบดานการใชการประเมินในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 4) 
องคประกอบดานการมีทักษะดานการประเมินการเรียนการสอน และ 5) องคประกอบดานการมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานการประเมินการเรียนการสอน และพบวากลุมตัวอยางบางสวนมีความเช่ือ
วาการประเมินดานการคิดวิเคราะห และคิดสังเคราะห มีความยุงยากในขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ประเมิน และข้ันตอนการตรวจใหคะแนน  การไดเครื่องมือประเมินดานการคิดวิเคราะห และคิด
สังเคราะห จากหนวยงานกลาง หรือเครื่องมือประเมินจากผูเช่ียวชาญไดสรางไวแลว จะทําใหการ
ประเมินดานการคิดวิเคราะห และคิดสังเคราะหของผูมีเรียน คุณภาพ และนาเช่ือถือมากกวาการสราง
เคร่ืองมือประเมินดวยตนเอง และยังเช่ืออีกวาการสรางเคร่ืองมือประเมินการเรียนการสอนเปนเรื่อง
เฉพาะกิจของครูผูสอนท่ีจะตองมีเวลาในการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือประเมินการเรียนการสอน 
รวมท้ังเช่ือวาข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประเมินการเรียนการสอน เปนส่ิงจําเปน และ
มีความสําคัญ แตเปนขั้นตอนท่ีทําไดยาก จําเปนตองมีผูรูท่ีสําเร็จการศึกษาดานการวัดและประเมินผล
โดยตรง หรือเปนผูเช่ียวชาญภายนอกมาเปนผูดําเนินการ จึงจะทําใหเครื่องมือประเมินการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ  ในระดับอุดมศึกษาก็เชนเดียวกัน ชูกล่ิน  อุนวิจิตร ไดวางแผนประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา พบวาการประเมินความพึงพอใจในการบริการอยูในระดับดี โดยมีองคประกอบของการ
ประเมิน 3 ดาน คือ ดานบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
บุคลากรผูใหบริการ การประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ในระดับดี มีองคประกอบของการประเมิน 
5 ดาน คือ ดานการเตรียมเนื้อหา ดานวิธีการถายทอดความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู
ความสามารถของอาจารย ดานการบูรณาการ และดานผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นความสําคัญของการการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 3.  ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบรหิารจัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอ
องคประกอบการนําผลการประเมินไปใช 

 

 

 
 แผนภูมิท่ี  35  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับ 

            องคประกอบการนําผลการประเมินไปใช 

การบริหารจัดการ 
(factor 1 ) 

 

การนําผลการประเมิน 

ไปใช  
(factor 4 ) 
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 แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 35 สอดคลองกับผลการประเมิน
ภายนอกรอบสาม ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเซ็นดานี จ. สมุทรปราการ 
ประจําปการศึกษา 2555 พบวา สถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน สมศ. สถานศึกษาอยูในกลุมท่ี
ตองยกระดับมาตรฐาน ไดคะแนนเฉล่ียท่ี 3.33 ไดคุณภาพระดับดี มีขอเสนอแนะจากการประเมิน
ภายนอกรอบสอง คือ สถานศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ ใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ ผลการดําเนินงานสถานศึกษาจึงไดจัดประชุมผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ
ท้ังผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูจัดการ ผูรับใบอนุญาต รวมกันวางแผนในการ
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายให
บุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาจนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการบูร
ณาการท้ังระดับ ครูทุกคนผลิตส่ือไดตรงกับบทเรียน และมีบันทึกหลังสอนทุกคน มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน กํากับ ติดตาม วัดและประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ ผลการดําเนินงานพบวาบรรลุ
วัตถุประสงคทุกโครงการ สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการท่ีนํามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุงไปสู
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีโครงการท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2553 ท้ังส้ิน 10 โครงการ 14 
กิจกรรม สําหรับโครงการท่ีรองรับขอเสนอแนะจากการประเมินรอบสอง ไดแกโครงการวิทยาศาสตร 
โครงการทักษะคายอนุบาล  โครงการพัฒนาครู ท้ังระบบ  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โครงการวิจัยในช้ันเรียน กิจกรรมการสงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยี  กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร  โครงการผลิตส่ือ  โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูฯลฯ มีขอตกลงรวมกับคณะ กรรมการบริหารสถานศึกษา ตัวแทนผูปกครอง ชุมชน 
ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการ ตัวแทนครู ไดแก คุณธรรมอิสลาม  จริยธรรม ความมีจิตอาทร ในการ
ดําเนินงานโครงการของสถานศึกษาดังกลาวขางตน พบวา มีการดําเนินการอยางเปนระบบครบวงจร  

PDCA และบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษาทางการปฏิรูปท่ีเนนพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รอยละ 100 มีผลกระทบทางบวกตอคุณภาพของสถานศึกษา ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู การเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา สรุปผลการประเมินดานการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ มาตรฐาน สอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อยูในระดับคุณภาพดีมาก นอกจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ใน
การจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็ มีความสอดคลองกัน คือ
ศูนยกศน.อําเภอทาใหม อําเภอทาใหม จ.จันทบุรี มีผลการประเมินภายนอกรอบสอง พบวา สถาน 
ศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน สมศ. อยูในกลุมท่ีตองพัฒนาสูความเปนเลิศไดคะแนนเฉล่ียท่ี 3.33 ได
คุณภาพระดับดี และมีขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 8 ขอ สถานศึกษาจึงได
ดําเนินการโดยไดประชุมวางแผนและนําแผนสูการปฏิบัติโดยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให
ครบวงจร นําตัวช้ีวัดมากําหนดเปนเปาหมายสถานศึกษา นําผลการประเมินมาวิเคราะหและวางแผน
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ดําเนินงาน จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ3 ป (พ.ศ. 2551 – 2553 )มีแผนปฏิบัติการประจําป มี
ขอมูลจากการบันทึกการประชุมตกลงรวมกันกับโรงเรียนหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ต้ังแตป 2553 
– 2556 รวม 17 แหง มีบันทึกเปนลายลักษณอักษร ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด
มีโครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน ท่ีครอบคลุมภาระงานท้ัง 3 กลุมงาน โครงการท่ีสําคัญเปนจุดเนนของ
สถานศึกษา ไดแกโครงการจัดการศึกษาตอเนื่อง โครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โครงการสงเสริมการ
เรียนรูโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน โครงการสงเสริมการอาน โครงการ
นิเทศกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โครงการอาสาสมัคร กศน . 
โครงการโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนากศน . ตําบล ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต 
โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกโครงการไดยึดแผนปฏิบัติการประจําป
เปนกรอบสถานศึกษา    มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม วัดและประเมินผล ทํารายงานผลการดําเนินงาน
เปนระบบครบวงจร การบริหารคุณภาพ (PDCA) สรุปผลการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสู
ความเปนเลิศสอดคลองกับแนวทาง การปฏิรูปการศึกษาไดระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งสอดคลองกับจากผล
การประเมินภายนอกรอบสองของศูนยกศน.บานไร พบวา สถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน สมศ. 
โดยสถาน ศึกษาอยูในกลุมท่ีตองยกระดับไดคะแนนเฉล่ียท่ี 3.01 ไดคุณภาพระดับดี มีขอเสนอแนะ 
จากการประเมินภายนอกรอบสอง 3 ขอ สถานศึกษาจึงไดประชุมวางแผนและนําสูการปฏิบัติโดยพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ใหครบวงจร นําตัวชี้วัดมากําหนดเปนเปาหมายสถาน ศึกษานําผลการ
ประเมินมาวิเคราะหและวางแผนดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ3 ป มีแผนปฏิบัติการ
ประจําป มีขอมูลจากการบันทึกการประชุมตกลงรวมกันกับโรงเรียนหนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
รวม 24 แหง มีบันทึกเปนลายลักษณอักษร ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด มี
โครงการตามแผนปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมภาระงานท้ัง 3 กลุมงาน โครงการสําคัญท่ีเปนจุดเนนของ
สถานศึกษา ไดแกโครงการจัดการ ศึกษาข้ันพื้นฐานนอกระบบ โครงการสงเสริมการรูหนังสือ โครงการ
จัดกระบวนการเรียนรูตามหลักของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนา
สังคมและชุมชน ฯลฯ สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม วัดและประเมินผล รายงานผลการ
ดําเนินงาน ตามระบบวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA)  สรุปผลการดําเนินงานสงเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อสูความเปนเลิศสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไดระดับคุณภาพดีมาก สวน ศิ
ริประภา ษรจันทรศรี ไดกลาวถึง โมเดลเชิงสาเหตุของการนําผลการประเมินภายนอกไปใชและการ
ดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
ทางตรงตอการนําผลการประเมินภายนอกไปใช ไดแกสภาพแวดลอม ในการทํางานองคประกอบดานผู
ประเมินภายนอก โมเดลเชิงสาเหตุของการนําผลการประเมินภายนอกไปใชและการดําเนินงานดาน
ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
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 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นความสําคัญของการการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอการนําผลการประเมินไปใช 

  4. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับองคประกอบดานภาวะผูนํา 

 

 

 

       แผนภูมิท่ี  36  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับองคประกอบ 

                         ดานภาวะผูนํา 
  

 แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิ ท่ี 36 สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ  การบริหารองคการ เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญของ
ผูบริหาร เนื่องจากผูบริหารมีบทบาท และหนาท่ีมากมายในองคการ บทบาทหนาท่ีของผูนํา ขึ้นอยูกับ
ลักษณะขององคการ ประเภทและชนิดขององคการ  อํานาจหนาท่ีท่ีใชก็แตกตางกันไปดวย แตภารกิจท่ี
ไดรับและจะตองทําเสมอในขณะท่ีอยูในฐานะผูนํา ก็จะมีจุดประสงคท่ีคลายๆ กันคือ นําองคการสู
เปาหมายปลายทาง นั่นคือความสําเร็จ ซึ่งจะเห็นวาผูนําเปนบุคคลมีความสําคัญตอองคการ การใช
อิทธิพลจูงใจผูอื่นใหรวมมือกันทํางาน ก็เพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคอันพึงปรารถนาขององคการ
นั่นเอง ซึ่ง ในเรื่องบทบาทของผูบริหารในดานการบริหารจัดการนั้นมีความสอดคลองกับ สุภัทรา นุช
สาย พบวา ถาผูบริหารสามารถบริหารจัดการความขัดแยงในองคการได โดยประสานผลประโยชนของ
ทุกฝาย เพื่อสวนรวม เปนความตองการแสวงหาแนวทางหรือขอยุติท่ีดีท่ีสุด จนเปนท่ียอมรับดวยกันท้ัง
สองฝาย เพราะการประนีประนอม เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญอยางยิ่งของคนไทย เมื่อพิจารณาการจัดการ
ความขัดแยงของผูบริหารไดแลว ยอมแสดงวาเห็นหนทางในการจัดการความขัดแยง ไมกอใหเกิดความ
รุนแรง ซึ่งสอดคลองกับ ววรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร ท่ีกลาวถึงพฤติกรรมการบริหารของคณบดีมีอิทธิพล
ทางตรงตอภาวะผูนํา ท่ีประกอบดวย พฤติกรรมการบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารแบบมุง
ความสําเร็จของงาน พฤติกรรมการบริหารแบบใหการสนับสนุน  และพฤติกรรมการบริหารแบบมี
อํานาจบารมี เปนปจจัยท่ีสงเสริมตอภาวะผูนํา ซึ่ง อุษณีย บุญธรรม ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ี
สงผลตอการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ดานหลักการ พบวา ผูบริหารมีการบริหาร
จัดการ โดยมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บขอมูล เพื่อนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตอไป มีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยาชัดเจน และกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานไดอย างเหมาะสม 

การบริหารจัดการ 
(factor 1 ) 

ภาวะผูนํา 
(factor 5 ) 
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โดยยึดนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บขอมูลเพื่อนําไป
กําหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ประคอง รัศมีแกว ท่ี
กลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารที่มีคุณภาพ มี 4 องคประกอบดวยกันคือ 1) ความฉลาดทางอารมณ 2) 
การครองตน 3) ความสามารถในการปฏิบัติงานและ 4) บุคลิกภาพ  ท้ังนี้เพราะวาผูบริหารเปนผูท่ีมี
ความสําคัญท่ีจะขับเคล่ือนใหการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ และผูบริหารมีสวนรับผิดชอบอยางใกลชิด
ตอการศึกษา ท่ีจะทําใหการศึกษาเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพโดยแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ 
อาจกระทําไดในรูปของการศึกษาเอกสาร และคูมือการปฏิบัติงาน การศึกษาตอ การศึกษาดูงาน การ
เขารับการฝกอบรม และการเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการ มีอิทธิผลโดยตรงตอภาวะผูนํา 

 5. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบดานการบริหารจัดการ 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี 37 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบ 

                          ดานการบริหารจัดการ 
  

การวางแผนหมายถึงการกําหนดพันธกิจ เปาหมาย และแผนงาน เพื่อใหองคกรปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีประสงค ดังนั้นการวางแผน และการบริหารจัดการจึงเปน
เรื่องท่ีตองทําควบคูกับ ตามแนวคิดท่ี สอดคลองกันกับ สุภาพร พงศภิญโญโอภาส ท่ีกลาวถึง การ
พัฒนากลยุทธการบริหารงานวิจัยไดประเด็นกลยุทธ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทางการบริหารหรือ
หนาท่ีทางการบริหาร ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม อาจเนื่องจากการ
พัฒนาหนาท่ีทางการบริหารควรมีการพัฒนาท้ังระบบ จึงจะชวยใหการบริหารงานวิจัยบรรลุเปาหมายได
อยางรวดเร็ว เพราะถาการวางแผนดี ยอมทํา ใหการจัดองคการตามแผนมีความถูกตองเหมาะสม และ
การนําก็จะสามารถดําเนินการไดอยางมีทิศทางท่ีถูกตอง สงผลใหการควบคุมดําเนินการไดอยางเปน
ระบบมีความชัดเจนในส่ิงท่ีตองควบคุม ซึ่งจะชวยใหการวางแผนครั้งตอไปมีการพัฒนาส่ิงท่ียังไมบรรลุ
เปาหมายไดถูกตองดังท่ีนักวิชาการ ระบุวาหนาท่ีทางการจัดการดังกลาว เปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง
สัมพันธกันเปนวงจร ซึ่งรังสรรค ประเสริฐศรี กลาวถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยงานวิจัยมี

การวางแผน 
 (factor 2 ) 

      การบริหารจัดการ 
(factor 1 ) 
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ท้ังดานการวางแผนการจัดองคการ การนํา และการควบคุม ตามหนาท่ีทางการบริหาร อาจเนื่องจาก
ผลผลิตจากการบริหารงานวิจัยยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  จึงมีจุดท่ีควรพัฒนา เพื่อใหการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคลองกับท่ีนักวิชาการระบุวาหนาท่ีทางการบริหาร  4 ดาน
ดังกลาว เปนส่ิงท่ีผูบริหารที่ประสบความสําเร็จตองทํา เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องกันสัมพันธกัน เพื่อนํา
ทรัพยากรทางการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ สอดคลองกับแนวคิดของ พฤทธิ์ ศิริ
บรรณพิทักษ กลาววาการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการแปลความหมายนโยบาย การรวบรวมทรัพยากร 
การวางแผน การจัดองคกรและการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดโครงการและแผนปฏิบัติการท่ีเปนรูปธรรม
ตามนโยบาย ดังนั้นการท่ีสถานศึกษาจะดําเนินการเพื่อใหเกิดโครงการและแผนปฏิบัติการท่ีเปน
รูปธรรมตามนโยบายไดนั้นการแปลขอความนโยบาย การรับรูถึงความหมายนโยบายไดนั้น สถานศึกษา
จะตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ โครงการ/กิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการ
ประจําปเพื่อเปนเครื่องมือ ใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีแนวปฏิบัติรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ เดวิด 
และมีความสําคัญท่ีสุดตอขั้นตอนของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  คือ การวางแผนสําคัญตอการ
จัดสรางกลยุทธ การจัดองคการและการนําสําคัญตอการนํากลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมสําคัญตอการ
ประเมินกลยุทธ  

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นความสําคัญของการวางแผนมี
อิทธิผลโดยตรงตอการบริหารจัดการ 

 6.  ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบดานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี  38 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบดาน 

           การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  

 แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 38 สอดคลองกับแนวคิดของ    
จิระพันธ  เรืองเมือง  ท่ีกลาวถึงการวางแผนยุทธศาสตร หรือการวางแผนกลยุทธ  (Strategic  

Planning)  เปนกระบวนการตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกร โดยกําหนดสภาพการณ
ในอนาคตท่ีตองการบรรลุ  และกําหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณในอนาคต ท่ีกําหนดบนพื้น
ฐานขอมูลท่ีรอบดานอยางเปนระบบ การกําหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณในอนาคตท่ีตองการให

การวางแผน 
 (factor 2 ) 

 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(factor 3 ) 
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เกิดนั้นจะตองต้ัง อยูบนพื้นฐานของขอมูลท่ีรอบดาน ซึ่งจะตองคํานึงถึงสภาพการณท่ีตองการใหเกิด 
ศักยภาพหรือขีดความสามารถขององคกรและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ ท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอม การกําหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณในอนาคตท่ี
ตองการใหเกิดเปนระบบ คือ แนวทางท่ีกําหนดข้ึนจะตองดําเนินไปอยางเปนขั้นเปนตอน ซึ่ง การ
วางแผนยุทธศาสตรท่ีตองตอบคําถามใหได 3 ประการ คือ 1. องคกรกําลังจะกาวไปทางไหน 2. 
สภาพแวดลอมเปนอยางไร 3. องคกรจะไปถึงจุดหมายไดอยางไร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อภิสิทธิ์ 
กฤษเจริญ ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษ
หนา ดานการวางแผนเปนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ดวยหลักสูตรท่ี
หลากหลาย ดานการจัดองคการมีศูนยการการบริหารเครือขายเปนศูนยดําเนินการ ดานการนํา ผูนํา
โรงเรียนทางเลือกนอกจากเปนผูอภิบาลท่ี ผูนําเชิงวิสัยทัศน ยังเปนผูนําเหนือผูนําช้ันยอด และใช
หลักการเทียบโอนทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนรู เปนการกํากับของโรงเรียน ดานการกํากับ 
โรงเรียนเครือขายมีการกํากับตามมาตรฐานคาทอลิกและการประเมินคุณภาพของโรงเรียน ตามเกณฑ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สวนแนวคิดของ จิรดา 
เหรียญขํา ไดอธิบายถึงหลังจากท่ีสถาบันการศึกษาไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเสร็จเรียบรอยแลว  

สถาบันการศึกษาก็จะดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวหรือการนําแผนไปสูการปฏิบัติตอไป ซึ่งสําหรับ
ขั้นตอนการนําแผนไปสูการปฏิบัตินั้น สถาบันการศึกษาจะตองมีระบบการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลแผนท่ีไดกําหนดไว ซึ่งระบบการกํากับ ติดตาม และการประเมินผล เปนกิจกรรมท่ีจําเปน
อยางยิ่ง เนื่องจากในระหวางการปฏิบัติหรือการนําแผนไปสูการปฏิบัติ และหากมีปญหา อุปสรรค
เกิดขึ้นสถาบันการศึกษา มีความจําเปนจะตองมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติใหม และยังเปน
กระบวนการของการตรวจสอบ ควบคุม สงเสริม สนับสนุนในกระบวนการบริหาร ไดแก การวางแผน 

การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลแผน สําหรับกิจกรรมการติดตามและการประเมินผลจึงเปน
กิจกรรมท่ีสถาบันการศึกษาจะตองดําเนินการควบคูไปกับกระบวนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร
ไดอยางตอเนื่องและมีความเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ ฐานพัฒน ทิพยบรรพต ไดศึกษา
พัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน สรุปไดวาการเขารวมของผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติ การ 
ครั้งนี้ไดเพิ่มทักษะและมีเจตคติท่ีดีในการวางแผนพัฒนาชุมชนโดยมีการแลกเปล่ียนความรู ไดเรียนรู
กระบวนการในการวางแผน ไดมีสวนรวมในการวิเคราะหชุมชนรวมแสดงความคิดเห็น รวมกันกําหนด
แนวทางการวางแผนพัฒนาและจัดทําแผนงานโครงการตางๆ ไดเปนอยางดี สวนผลการประเมินการ
พัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน โดยการทดสอบความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาชุมชนและทดสอบเจตคติท่ีมีตอกระบวนการการวางแผนพัฒนาชุมชนและสังเกต
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการทําแผนพัฒนาชุมชน พบวา ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู
เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้นและมีเจตคติทีดีตอการวางแผนพัฒนาชุมชน 
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สวนการสังเกตทักษะความสามารถในการปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน 
พบวาผูเขารวมประชุมมีทักษะความสามารถในการปฏิบัติและทักษะการวางแผนในระดับท่ีมาก 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

 7. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนมีอิทธิผลโดยตรงตอการการนําผลการ
ประเมินไปใช 

 

 

 
  

 แผนภูมิท่ี 39  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบดาน 

                              การนําผลการประเมินไปใช 
 

             แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 39 ซึ่งสอดคลองกับ พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
ถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด มาตรา 24 และมาตรา 30 กลาววาการจัดกระบวนการเรียนรูกําหนดให
สถานศึกษาตองสนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ ใชส่ือ ใชการวิจัย เปนสวนหนึ่งของการ
สงเสริมพัฒนาการเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู ผูทํางานเก่ียวของกับสถานศึกษา
สามารถนําผลการวิจัยมาใชเพ่ือนําไปสูการปฏิรูปสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ จิรัฎฐพร 
สุพรรณพงศ ท่ีนําเสนอเรื่องสภาพปญหาของการนําผลการประเมินไปใช พบวา การวางแผนอนาคต
ไมไดนําผลการประเมินไปวิเคราะหใชอยางจริงจัง สงผลใหแผนไมครอบคลุมมาตรฐาน ผลการประเมิน
ไมนาเช่ือถือ ไมทันตอการใชงานบุคลากรขาดความรู ความเขาใจ ไมศึกษา เขาใจคลาดเคล่ือนในการนํา
ผลการประเมินไปใชผูบริหารสถานศึกษาไมเห็นคุณคา หรือความสําคัญของผลการประเมินสถานศึกษา
ขาดผูบริหาร เปล่ียนยายบอย การนําผลการประเมินไปใชขาดความตอเนื่องบุคลากรไมเพียงพอ ขาด
ความต้ังใจ  จําใจทําตามกฎหมาย มีแรงตานจากบุคลากรภายในสถานศึกษาไมนําผลไปใชใหสอดคลอง
กับความกาวหนาของบุคลากรขาดการชวยเหลือ กระตุน  ใหความรู แกบุคลากรในสถานศึกษาและ
ติดตามผลอยางจริงจังจากหนวยงานตนสังกัด สอดคลองกับรายงานการประเมินภายนอกของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.ทุงตะโก)  จากรายงานการประเมินภายนอกรอบ
สอง (2552) พบวา สถานศึกษาไดคะแนนเฉล่ียท่ี 2.75 ไดคุณภาพระดับดี ไมรับการรับรองมาตรฐาน 

การนําผลการประเมิน
ไปใช 

(factor 4 ) 

การวางแผน 
(factor 2 ) 
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สมศ. สถานศึกษาไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง มาวิเคราะห
และวางแผนดําเนินงาน จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ป และแผนพัฒนาการศึกษา มีแผนปฏิบัติ
การประจําป มีขอมูลจากการบันทึกการประชุมตกลงรวมกันกับตนสังกัด เปนลายลักษณอักษรในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด ตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป มี
การกําหนดโครงการท้ังหมด 37 โครงการท่ีครอบคลุม 6 มาตรฐาน 27 ตัวบงช้ี และภาระงานท้ัง 4 งาน 
มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานเปนระบบครบมีโครงการระบบ
วงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA) ผลการประเมิน ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานใหการดําเนิน งานของสถานศึกษาอําเภอทุงตะโกมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษาไดระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งสอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด มาตรา 24 และ
มาตรา 30 กลาววาการจัดกระบวนการเรียนรูกําหนดใหสถานศึกษาตองสนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ ใชส่ือ ใชการวิจัย เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมพัฒนาการเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมี
ความรอบรู ผูทํางานเก่ียวของกับสถานศึกษาสามารถนําผลการวิจัยมาใชเพื่อนําไปสูการปฏิรูป
สถานศึกษา และสอดคลองกับ จิรพันธ  ไตรทิพจรัส ท่ีกลางวถึงงานวิจัยท่ีมีคุณภาพจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้ังแตการกําหนดนโยบายการศึกษาระดับชาติไปจนถึงระดับ
การจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนความจริงท่ีวาการจัดทํา พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ี
แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดอาศัยงานวิจัยท่ีเช่ือถือไดจํานวนมาก เปนแหลงขอมูลและอางอิง 
นับไดวาในระดับนโยบาย มีการใชงานวิจัยใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง สําหรับงานการนิเทศการศึกษา
จึงควรท่ีจะไดพิจารณานําผลการวิจัยมาใชประโยชนอยางแทจริงใหมากข้ึน  ดังนั้น จึงควรศึกษาคนควา
ถึงกระบวนการนําผลการวิจัยท่ีเช่ือถือได มาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาการศึกษาใหปรากฏชัดเจนตอไป
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ประภา อัครพงศพันธุ (2551:73)ท่ีไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปตตานี เขต 
2 และพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากผลการ วิจัยท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเปนผูท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมี
อุดมการณในการทํางาน เปนผูเปล่ียนแปลงทัศนคติ ความเช่ือและแรงจูงใจนําไปสูการเปล่ียนแปลงการ
ปฏิบัติงานของครูใหรับผิดชอบเอาใจใสในการทํางาน ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีเปนท่ียอมรับ 
ศรัทธา ของผูรวมงานเปนผูมีความสามารถในการโนมนาวใหผูอื่นมีความคิดเห็นคลอยตามเพื่อใหผูอื่นมี
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการวางแผนมี
อิทธิผลโดยตรงตอการนําผลการประเมินไปใช 
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 8. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบดานภาวะผูนํา 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี  40 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบดาน 

           ภาวะผูนํา 
 

แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 40 สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ อภิสิทธ์ิ กฤษเจริญ ท่ีกลาวถึงแนวโนมดานการวางแผนของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลใน
ทศวรรษหนาท่ีมีความเปนไปไดมาก และภาพอนาคตท่ีพึงประสงคระดับมาก โดยอธิบายวา ผูบริหารจะ
ยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาคาทอลิก การบริหารจะอยูในรูปคณะกรรมการ เปนการวางแผนแบบมีสวน
รวมเปนมืออาชีพทางดานการบริหารการศึกษา  โดดเดนทางดานวิชาการ จะใชนโยบายของสังฆ
มณฑล เนนโรงเรียนใหญจะชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนจะเนนแนวมนุษยนิยม ซึ่ง
เนนคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีกระบวนการในการเตรียมบุคลากรทดแทนในแตละสังฆมณฑล
มีการจัด ระบบการเงินท่ีโปรงใส ตรวจสอบได  มีสถาบันคาทอลิกเพื่อเตรียมบุคลากรในการบริหาร
จัดการโรงเรียนคาทอลิก  การวางแผนของโรงเรียนคาทอลิกจะใหความสําคัญกับตัวบุคลากรเปนลําดับ
แรกมีมาตรฐาน การศึกษาในระดับเดียวกัน   จัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และสามารถใหฆราวาสจะเขามามีบทบาทในการบริหารโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ เฉลิมชัย หาญกลา ท่ีกลาวถึงการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการ
ปฏิบัติตามแผนแลว จําเปนตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและประเมินผลสําเร็จ
ขององคกร ซึ่งสามารถประเมินผลได 3 รูปแบบ คือ1) การประเมินผลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative 

Measurements) 2) การประเมินผลเชิงปริมาณ (Quantitative Measurements) 3) การตรวจสอบ
โดยผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders ‘Audit)  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ 
สามารถทําได 2 แนวทาง ดังนี้ 1) การประเมินผลระหวางโครงการ หรือการประเมินผลกระบวนการ 
(In-process Evaluation) 2)การประเมิน ผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ (Post-project Evaluation) และ
ในการประเมินผลสําเร็จขององคกรเปนการวัดความ สามารถขององคกร โดยการเปรียบเทียบกับ (1) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับกับผลลัพธท่ีแทจริง (2) ตรวจ สอบความเบี่ยงเบนจากแผนงาน (3) การประเมินผล
การทํางานของบุคลากร (4) การตรวจสอบความ กาวหนากับวัตถุประสงคท่ีวางไว (5) องคกรสามารถ
พยากรณถึงผลลัพธท่ีจะเกิดขึ้นมากกวาเปนการคนพบ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นแลว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ภาวะผูนํา 
(factor 5 ) 

การวางแผน 

(factor 2 ) 
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ของ สอดคลองกับแนวคิดของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กลาววาความสําเร็จของการปรับเปล่ียน
วัฒนธรรมตองการการเปล่ียนแปลงในเร่ืองอื่นควบคูกันไปต้ังแตการเปล่ียนแปลงโครงสราง สัญลักษณ 
ระบบการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา และทักษะในการจัดการ และ ธนา ศิริวัลลภ กลาวถึงปจจัยสําคัญ
ท่ีสงเสริมใหการจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีประสบความสําเร็จประกอบดวย  1)ความผูกพันของฝาย
บริหารระดับสูง 2)การขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงตาม ลําดับบังคับบัญชา และมีการติดตามอยางใกลชิด
ท้ังเริ่มตนและหลังการเปล่ียนแปลง การกํากับติดตามอยางเหมาะสมจึงเปนกิจกรรมสําคัญในการจัดการ
การเปล่ียนแปลงองคการ และส่ิงสําคัญท่ีสุดคือความรวมมือรวมใจในการเปล่ียนแปลงของคนใน
องคการ และดูบริน (Dubrin)กลาววาการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการนั้นประกอบดวย  6 

องคประกอบคือ 1) การเปล่ียนแปลงท่ีระดับบุคคลและระดับองคการ  2) ตัวแบบกระบวนการ
เปล่ียนแปลงตามแนวคิดของ เลวิน (Lewin) ผูบริหารตองแนะนําชวยเหลือและเนนการมีสวนรวม 3) 
การตอตานการเปล่ียนแปลง 4) การเพ่ิมผลประโยชนเพื่อสนับสนุนการเปล่ียนแปลง สรางโอกาสให
พนักงานเขาใจการเปล่ียนแปลงและคัดเลือกบุคคลเขารวมการเปล่ียนแปลงอยางเหมาะสมท่ีสุด 5) การ
นําสูการวางแผนการเปล่ียนแปลงโดยใช Six Sigma ลดความสูญเสียปรับปรุงคุณภาพ ตนทุนและเวลา
ในการทํางานท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคการ และ 6) จัดการการเปล่ียนแปลงโดยใชกรอบแนวคิด 

DICE แนวคิดนี้เสนอโดยเซอรกิ้น (Sirkin) คีแนน (Keenan) และ แจ็คสัน (Jackson) เปนกรอบแนวคิด
การจัดการการเปล่ียนแปลงประกอบดวยD (time Duration)คือชวงเวลาการดําเนินการ I(Integrity of 

performance) คือการผสมผสานการปฏิบัติ C (Commitment of senior executives and staff) 

คือการสรางความผูกพันระหวางผูบริหารกับคณะทํางาน และ E (Effort)คือความพยายามท่ีใชในการ
เปล่ียนแปลง 

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการวางแผนมี
อิทธิผลโดยตรงตอภาวะผูนํา 

 9. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับองคประกอบดาน                     
การบริหารจัดการ 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  41 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับ 

                 องคประกอบดานการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการ 
(factor 1 ) 

 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(factor 3 ) 
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 แนวคิดปจจุบันนิยามการประเมินผลแบบ 360 องศา Performance appraisal (PA) คือ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลหรือทีมหรือ  Performance management เปน
กระบวนการขององคการซ่ึงใชในการวัดผลการดําเนินงานของบุคคล ทีม และองคการ ขอสนับสนุนท่ี
เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 41 สอดคลองกับการประเมินผล (Evaluation) คือ การศึกษา
วา การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือโครงการหรือไมภายใต
เงื่อนไข ปจจัยใด   หากจะดําเนินการตอไปนาจะทําอยางไรบาง  การประเมินผล จึงมุงเนนเพื่อใหเห็น
วากิจกรรมหรือโครงการพัฒนาไดดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม และการแสดงใหเปน
คุณภาพของโครงการ เชน โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาองคใหดีมีประสิทธิภาพ ในการ
ดําเนินงานโครงการไดเกิดกลุม องคกรท่ีมีโครงสราง บทบาทหนาท่ีองคกร รวมท้ังมีกฎระเบียบและ
แผนงานท่ีชัดเจน มีการบริหารจัดการองคกรท่ีโปรงใส และไดรับ การยอมรับจากฝายบริหาร/ฝาย
จัดการขององคกรและเจาของสหกรณ(สมาชิก)มีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมขององคกร  
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดบูล (Bull)  ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับวินัยของนักเรียน  พบวา  โรงเรียนควรจัดกลไกใน
การบริหารจัดการ เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนไดดูแลปญหาดานวินัยของนักเรียนไดอยางเต็มท่ี  ชวย
ใหนักเรียนไดทราบความต้ังใจจริงท่ีจะแกปญหาของโรงเรียน  ไมใชการจับผิดแตเปนการสงเสริม
ชวยเหลือ  สนับสนุนใหนักเรียนไดแกไขความประพฤติตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จํานง  แจม
จันทรวงษ  ไดเสนอแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ซึ่งการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานจะเปนรูปแบบการบริหารท่ีสอดคลองกับสภาพปจจุบันท่ีสถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคลและ
สอดคลองกับรูปแบบการบริหารระบบเครือขายของสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการดวยตนเองโดย
การสรางแนวรวมจากผูเกี่ยวของเพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา  ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพดานคุณภาพโดยรวม  ซึ่ง
สอดคลองกับ สอดคลองกับแนวคิดของ  วิลเล่ียม (William) ท่ีกลาวถึง การบริหารคุณภาพท่ัวท้ัง
องคการ (Total Quality Management: TQM)  คือการจัดการท่ีเนนในเร่ืองคุณภาพ การดูแลในเร่ือง
ของการควบคุมคุณภาพ  การรับประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพในภาพรวม เพราะเช่ือวาเมื่อ
จัดการเร่ืองคุณภาพใหดีแลวก็จะทําใหโรงเรียนไดเปรียบในการแขงขัน การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร
เปนการบริหารคุณภาพในภาพรวม ท่ีนําโดยผูบริหารระดับสูงและมีการดําเนินงานท่ัวท้ังโรงเรียน
เพ่ือท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  ซึ่งสอดคลองกับ จุฑาทิพย บุญเปล่ียน ท่ี ศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีสัมพันธกับการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน ดานบริหาร
จัดการมีการปฏิบัติอยูในระดันมาก เพราะการบริหารจัดการมีความสําคัญยิ่ง ผูบริหารและครูมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพของการบริหารงานเพ่ือการเปล่ียนแปลงองคกรภายในโรงเรียน ดานการบริหาร
จัดการ เนื่องจากการดําเนินงานดานการจัดการสวนใหญ เปนหนาท่ีโดยตรงของผูบริหาร ท่ีสนับสนุน
การจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา การแกปญหา การตัดสินใจ การสรางความมั่นใจในผลการปฏิบัติงาน
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ตามเปาหมายของโรงเรียน การเปดโอกาสใหบุคลากร หรือครูแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับบทบาทการ
ปฏิบัติงานครู มีหนาท่ีหลัก คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนมากกวาการบริหาร ซึ่ง คอตเตอร 
(Kotter) ใหแนวคิดวา ผูบริหารโรงเรียนมีหนาท่ีดานการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การกําหนด
พันธกิจ กลยุทธ ระบบตางๆ การตัดสินเร่ืองการส่ือสาร การเอ้ืออํานาจ และการใหรางวัล รวมท้ังการ
ควบคุมการปฏิบัติงานผูบริหาร และครูของโรงเรียนตองมีการบริหารจัดการท่ีดี (G00d Governance) 
ใหสมาชิกไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอองคการ และสังคม มีความสุจริต โปรงใส มีความชอบธรรม และมี
ระเบียบกฎเกณฑท่ีชัดเจน อีกท้ังผูบริหารควรมีผูรวมบริหารท่ีมีความรู ความสามารถ ซื่อสัตย ขยัน มี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ยุติธรรม และคงเสนคงวา ผูบริหารตองเรียนรูเสมอ และนําความรูมาใชในการ
บริหารจัดการ โดยปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรเพ่ือบริการ และใชการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบ
การใหรางวัลท่ีเปนแรงจูงใจใหเกิดผลงานท่ีดี สอดคลองกับดุสิต สมศรี ท่ีกลาววา กระบวนการบริหาร
แผนกลยุทธ ไดแก การกําหนดยุทธศาสตร การนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และการประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร และมีผลสะทอนกลับไปยังมาตรการกํากับการบริหารแผนยุทธศาสตรแตละขั้นตอน ซึ่ง 
เนาวรัตน นาคพงษ ศึกษาวิจัยเก่ียวกับปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพบวา  ปญหาท่ีสําคัญ ไดแก กลยุทธการบริหารสถานศึกษา มีการนําแผนงาน
โครงการกิจกรรมดานวิชาการ ท่ีสงเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน
คอนขางนอย ดานการติดตามและประเมินผล การติดตามผลการดําเนินโครงการกิจกรรมไมตอเนื่อง
จริงจังและยั่งยืน ดานการพัฒนาปรับปรุงแกไขการขยายผลและเผยแพร ผลการดําเนินงานและปฏิบัติ
ภารกิจหนาท่ีของบุคลากร ยังไมมีการดําเนินการเชิงประจักษ  ดานการติดตามและประเมินผล 

สถานศึกษามีการแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและดําเนินการเกี่ยวกับการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนอยางมีเหตุผลและเปนธรรม มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการดานการพัฒนา
ปรับปรุงแกไข สถานศึกษามีการพิจารณา หาแนวทางแกไข ปรับปรุง พัฒนา เพื่อใหการขับเคล่ือน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาไดผลดียิ่งขึ้น สวนการติดตามและประเมินผล สถานศึกษามี
การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณตาม
ระเบียบและโปรงใสมากท่ีสุด 

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิผลโดยตรงตอการกับการบริหารจัดการ 
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 10. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับองคประกอบ
ดานการวางแผน 

 

 

 

  

 แผนภูมิท่ี  42 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับ 

                องคประกอบดานการวางแผน 

  

 แนวคิดท่ีสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) พรรณี ไพศาลทักษิณ การนํารูปแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช 
ควรมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ โดยเฉพาะคณะกรรมการประเมิน จะตองมีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดไวในคูมือการใชรูปแบบประเมิน เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนจากการประเมิน 

สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาการนํา
รูปแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช  ควรมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ 

โดยเฉพาะคณะกรรมการประเมิน จะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในคูมือการใชรูปแบบประเมิน 

เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนจากการประเมิน  สามารถนํา ไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของกาญจนา   
เมงตระกูล ไดทําการประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางย่ีขันวิทยาคมเมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร และพบวา ดานผลผลิต (product) คุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ผลการวิจัยพบวา มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี  ดานผูเรียนมี
ทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ ดานผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตท่ีดี ความสามารถในการใชภาษาส่ือสาร อยูในเกณฑดี ดานผูเรียนมีสุนทรียภาพ 

และลักษณะนิสัย ดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา ดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีผลการวิจัยพบวา มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี สวนดาน
ผูเรียนมีความคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
ดานผูเรียนมีความรู และทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร สวน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาเฉล่ียทุกกลุมประสบการณมีคุณภาพในระดับพอใช  สวนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนมีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียอยูในระดับควรปรับปรุง  สอดคลองกับ สิริรักษ รัชชูศานติ 

การวางแผน 
(factor 2 ) 

 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(factor 3 ) 
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ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา พบวาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
กรมอาชีวศึกษา มีการดําเนินงานอยูในระดับนอยถึงปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก
ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน ดานการดําเนินการตามแผนและอื่น ๆ โดยพบวาคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษามีความตองการในการพัฒนาความรูและทักษะในทุกหัวขอสําหรับเจตคติอยูในระดับ
ปานกลาง และในสวนธีรศักดิ์ คงเจริญ  ทําการประเมินคุณลักษณะครูอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
การศึกษาท่ี 7 พบวา คุณสมบัติเบื้องตนดานความฉลาดทางอารมณ ไมสามารถอธิบายคุณลักษณะครู
อาชีพได สวนดานบุคลิกภาพสามารถอธิบายไดและกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะครูอาชีพโดยรวม
สามารถอธิบายครูอาชีพได 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอการมีสวนรวม 

 11. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับองคประกอบ
ดานการนําผลการประเมินไปใช 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  43 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับ    
                         องคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใช 
 
 แนวคิดของ Judge, Bono, Erez, & Locke, 2005 กลาวถึงจุดมุงหมายท่ีสําคัญของการ
ประเมินตนเองประการหนึ่งคือการเปดโอกาสใหบุคคลไดกลับไปทบทวน สํารวจ ทําความเขาใจเก่ียวกับ
ตนเองเรื่องภาระหนาท่ี การทํากิจกรรมตางๆ หาสาเหตุอธิบายถึงปจจัยความสําเร็จหรือลมเหลวของ
การทํากิจกรรมท่ีผานมา ประเมินความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงาน สะทอนความคิดเห็นตอ
การทํางาน เสาะหาวิธีการและวางแผนพัฒนางาน ซึ่งกระบวนการท้ังหมดจะดําเนินการอยางตอเนื่อง 
จึงสรุปไดวา การประเมินตนเองเปนวิธีการของการพัฒนาโดยตรง ทําใหเปนท่ียอมรับและนําไปใชอยาง
แพรหลายในหนวยงานหรือองคกรท่ีมุงเปาหมายเร่ืองคุณภาพและตองการลดความผิดพลาดของการ
ดําเนินงานของพนักงานใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิ
ท่ี 44  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ วราภรณ บุญเจียม ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการใชผล
ประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการ

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

(factor 3 ) 

การนําผลการประเมิน
ไปใช 

(factor 4 ) 
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ใชผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ
ใชผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการใช
ผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาคือ ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษา
อยูในระดับควรปรับปรุง  ทัศนคติตอการประเมินภายนอกของผูบริหารสถานศึกษาและทักษะการ
ส่ือสารของผูประเมินภายนอก สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  การประสานการดําเนินงาน ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการเมือง  ไดผลสรุปวาสภาไดแตงต้ังคณะกรรมการ
แผนพัฒนาการเมืองขึ้นเพื่อทําหนาท่ีประสานขอความรวมมือจากสวนราชการตางๆรวมท้ังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งก็ปรากฏวาบางสวนก็ดําเนินการตามแผน บางสวนก็ยังไมดําเนินการอยาง
จริงจัง ประกอบกับกฎหมายกําหนดใหสภามีบทบาทหนาท่ีในการขอความรวมมือโดยท่ีไมสามารถจะไป
บังคับหรือลงโทษได ดังนั้นการปฏิบัติตามแผนจึงมีปญหาอยู ซึ่งเปนจุดออนในการบรรลุเป าหมายของ
แผนพัฒนาการเมือง และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ถนอมจิตต ดวนดวน และคณะ ไดศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ผูบริหารระดับสูงควรกําหนดเปน
นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับหัวหนาหอผูปวยใหชัดเจน  ซึ่งอาจ
ปรับเปล่ียนตัวบงช้ีและเกณฑใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของโรงพยาบาล และควรสราง
เสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับหัวหนาหอผูปวยอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพราะเปน
ปจจัยสําคัญท่ีมีความสัมพันธกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับหัวหนาหอผูปวย 
และสอดคลองกับ ขนิษฐา จรูญชนม ท่ีพบวา การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต  3 

อยูในระดับมาก ท้ังในภาพรวม และรายดาน จากผลสรุปของระบบการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละดาน โดยนํามาจัดลําดับดังนี้ 1. คือการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 4. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 5. การผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 6. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 7. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ    

8. การประเมินคุณภาพการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาสองลําดับสุดทายจําเปนตองไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาเนื่องจากความเห็นของทุกฝายท่ีมีตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลตางดานความเห็นออนดอยกวาประเด็นอื่น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งใน 7. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ซึ่งเปนประเด็นสําคัญในลําดับแรกของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และ 8. ลําดับสุดทายของความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแกการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนประเด็น
สําคัญในการสะทอนภาพสัมฤทธิผลเช่ือมโยงไปสูการปรับปรุงและหรือการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 



284 
 

 
 

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิผลโดยตรงตอการนําผลการประเมินไปใช 

 12. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับองคประกอบ
ดานภาวะผูนํา 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  44 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับ 

        องคประกอบดานภาวะผูนํา 
 

แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภาพท่ี 44 สอดคลองกับงานวิจัยของ  
อุดมศักด์ิ กุลครอง  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา องคประกอบหลักพฤติกรรม ดานความเอาใจใสดูแลมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ท่ีพบวาดานความเอาใจใส 
ดูแลมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดนั้นแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาแสดงถึงการเอาใจใสดูแล ผูใตบังคับบัญชา
อันเปนทรัพยากรบุคคลเปนอยางดี อีกท้ังยังแสดงใหเห็นวา ความมีน้ําใจและการ เอาใจใสดูแลซึ่งกัน
และกันนั้นเปนคานิยมหลักและวัฒนธรรมท่ีแข็งแกรงของสังคมไทยท่ีมีมา ยาวนาน และเปนส่ิงยึด
เหนี่ยวซึ่งกันและกันอันจะนําไปสูการใชภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีจะ สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลง
โรงเรียนใหเกิดประสิทธิผลและการเพิ่มขีดความสามารถสูงสุด สอดคลองกับแนวคิดของ นงลักษณ 
เรือนทอง ท่ีกลาวถึงการประกันคุณภาพ ตรวจสอบได และความนาเช่ือถือ และการเปนนิติบุคคลของ
โรงเรียนท่ีไดรับการกระจายอํานาจในการบริหารงานของโรงเรียนท้ัง 4 งาน คือ การบริหารงานท่ัวไป 

การบริหารงานบุคคลการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  และการบริหารงานวิชาการ ซึ่งใน
โรงเรียนสามารถบริหารงานไดโดยชอบตามกฎหมาย โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการท่ีเปนงานท่ีมี
ความสําคัญของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อสรางความมั่นใจ ความนาเช่ือถือ และความไววางใจของสังคมและ
ชุมชนโรงเรียนจึงตองพัฒนาตนเองดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและรับการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานจากการประเมินภายนอก และตองประกาศใหสาธารณชนทราบ เพื่อเปนการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของศูนยการศึกษาและฝกอบรม
แหงสเตท ออฟ วิกตอเรีย (State of Victoria Department of education and training) ซึ่งได
พัฒนาการศึกษาวิจัยจากแนวคิดของแซมมอนดส ฮิลแมน และมอติมอร(Sammonds, Hillman and 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 (factor 3 ) 

ภาวะผูนํา 
(factor 5 ) 
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Mortimore) พบวาองคประกอบของการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดวย 8 องคประกอบ 

และการประกันคุณภาพ ความนาเช่ือถือ และการตรวจสอบได(Accountability) เปนองคประกอบท่ี
สําคัญใน 8 องคประกอบดังกลาว และยังสอดคลองกับสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for 

standard for Education) และคณะกรรมการการศึกษาแคลการี (Calgary Board of Education) ได
ศึกษาวิจัยการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพบวา ควรดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยในการศึกษาวิจัยใชหลักการประเมินท่ีสามารถนําไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการประเมินผลทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งกําหนด
มาตรฐานการประเมิน 4 ประการ คือ1) ดานความมีประโยชน 2) ดานความเปนไปได 3) ดานความ
เหมาะสม และ 4) ดานความถูกตองนอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) 

ท่ีไดศึกษาวิจัยและพบวาโรงเรียนท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิผล ควรประกอบดวยสวนประกอบ 3 ดาน 

คือ 1) ดานปจจัย2) ดานกระบวนการ และ 3) ดานผลท่ีไดรับ ซึ่งตองไดรับการตรวจสอบ อีกท้ัง
สอดคลองกับลิสตัน(Liston) ท่ีไดศึกษารูปแบบโรงเรียนท่ีมีคุณภาพวาจะตองมีการประเมินและทบทวน
กิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อคนหาวามี ส่ิงใดตองปรับปรุงเพื่อการสรางความเช่ือถือได และคัดแตนซ
(Cuttence) ไดกลาวถึงการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ในประเทศออสเตรเลียวามีจุดเนนท่ี
การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิผลโดยตรงตอภาวะผูนํา 

 13. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนาํผลการประเมินไปใชกับองคประกอบดาน
การบริหารจัดการ 

 

 

 

      แผนภูมิท่ี  45 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใชกับ 

                         องคประกอบดานการบริหารจัดการ  

   
 แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภาพท่ี 45 สอดคลองกับงานการ
ประเมินภายนอกของสมศ . จากผลการประเมินภายนอกรอบสองของศูนย  กศน .กุยบุรี จ .

ประจวบคีรีขันธ ประจําปการศึกษา 2555 พบวาสถานศึกษาอยูในกลุมท่ีตองพัฒนาสูความเปนเลิศได
และมีขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 4 ขอ ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ พบวา 

การนําผลการประเมิน
ไปใช 

(factor 4 ) 

การบริหารจัดการ 
             (factor 1 ) 
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สถานศึกษาจึงไดจัดประชุมวางแผนและนําสูการปฏิบัติโดยพัฒนาการบริหารจัดการใหฝายตางๆ 
รับผิดชอบงานนําตัวช้ีวัดมากําหนดเปนเปาหมายสถานศึกษา นําผลการประเมินมาวิเคราะหและ
วางแผนดําเนินงาน มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผลการประเมินไดระดับคุณภาพดี  ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ จากรายงานการประเมินภายนอกรอบสอง ศูนยกศน .ทุงตะโก (2552) 
และรายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2554 สถานศึกษาไดนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอก รอบสอง มาวิเคราะหและวางแผนดําเนินงาน มีขอมูลจากการ
บันทึกการประชุมตกลงรวมกันกับตนสังกัด เปนลายลักษณอักษรในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาท่ีกําหนด มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานเปนระบบ
ครบมีโครงการระบบวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA) ผลการดําเนินงานมีโครงการบรรลุเปาหมาย ทํา
ใหสถานศึกษาไดมีการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา คือไดระดับคุณภาพดีมาก  ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของ จากผลการประเมินภายนอกรอบสอง ของศูนย กศน .ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําป
การศึกษา 2555 พบวา สถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน สมศ.และมีขอเสนอแนะจากการประเมิน
ภายนอกรอบสอง 8 ขอ สถานศึกษาไดดําเนินการโดยไดประชุมวางแผนและนําแผนสูการปฏิบัติโดย
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหครบวงจร  นําตัวชี้วัดมากําหนดเปนเปาหมายสถานศึกษา นํา
ผลการประเมินมาวิเคราะหและวางแผนดําเนินงาน ท่ีครอบคลุม 6 มาตรฐาน 27 ตัวบงช้ี ภาระงานท้ัง 
3 กลุมงาน ซึ่งทุกโครงการไดยึดแผนปฏิบัติการประจําปเปนกรอบ สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม วัดและประเมินผล ทํารายงานผลการดําเนินงานเปนระบบครบวงจรการบริหารคุณภาพ 
(PDCA) ผลการดําเนินงานไดระดับคุณภาพดีมาก และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ศูนย กศน . 

หวยคต ผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษาไดดําเนินการจัดประชุมวางแผนโดยผูบริหาร รวมกับ 
คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเกี่ยวของทุกฝาย จัดทําตามกลยุทธท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ โดยมีโครงการสนับสนุน คือ โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหกับครู กศน.ตําบล ท่ี
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย และจัดกิจกรรมครอบคลุมภารกิจของ กศน. ทุกภารกิจ 
มีคําส่ังแตงต้ังคณะนิเทศติดตามงาน เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการนําผลการ
ประเมินไปใชมีอิทธิผลโดยตรงตอการบริหารจัดการ 
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 14. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนาํผลการประเมินไปใชกับองคประกอบดาน
การวางแผน 

 

 
 
  

 แผนภูมิท่ี  46  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใชกับ 

                               องคประกอบดานการวางแผน 
 

แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 46 สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ จิรัฎฐพร สุพรรณพงศ ท่ีกลาวถึง ประโยชนท่ีสถานศึกษาจะไดรับจากการนําผลการ
ประเมินไปใชวานําไปจัดทําแผนแกปญหาปรับปรุงพัฒนาใหสถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน   

วางแผนกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ และปการศึกษาตอไป จัดทําขอมูล
สารสนเทศ นําไปจัดทํารายงานประจําป (SAR) รายงานหนวยงานตนสังกัดและรายงานตอสาธารณชน 
กอนจะไดมาซึ่งผลการประเมินในระหวางดําเนินงานไดมีการตรวจสอบประเมินเปนระยะๆ นําผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA เสริมแรง ใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดี ดีเดน  
ปรับปรุงพัฒนางานไดตรงจุดเน่ืองจากผลการประเมิน สะทอนใหเห็นจุดเดน  จุดดอย สอดคลองกับงาน
การประเมินภายนอกของสมศ. ผลจากการประเมิน ของ กศน.บานไร พบวา สถานศึกษาไดประชุม
วางแผนและนําสูการปฏิบัติโดยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหครบวงจร  นําตัวช้ีวัดมา
กําหนดเปนเปาหมายสถานศึกษานําผลการประเมินมาวิเคราะหและวางแผนดําเนินงานจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปมีแผนปฏิบัติการประจําป มีขอมูลจากการบันทึกการประชุมตกลง
รวมกันกับโรงเรียนหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ต้ังแตป 2553 – 2555 มีบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด มีโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ท่ีครอบคลุม 
6 มาตรฐาน 27 ตัวบงช้ี ภาระงานท้ัง 3 กลุมงาน สถานศึกษามีขอเสนอแนะคือควรมีการประเมิน
วัตถุประสงคของโครงการใหครบทุกขอ นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจ เพื่อจะไดทราบวา 
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติในแตละภาคเรียนบรรลุเปาหมายจริง และสามารถนําผลการ
ประเมินไปใชพัฒนาองคกรไดเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ สถานศึกษาควรประสานความรวมมือจากตน
สังกัด หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูภายในชุมชน ในการจัดระบบการบริหารจัดการการปฏิบัติงานใหมีความ
เปนรูปธรรม สอดคลองกับ จากผลการประเมินภายนอกรอบสอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเซ็นดานี จ. สมุทรปราการ ประจําปการศึกษา 2555 พบวา ผลการดําเนินงาน

การนําผลการประเมิน
ไปใช 

(factor 4 ) 

การวางแผน 

(factor 2 ) 
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สถานศึกษาไดจัดประชุมผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูจัดการ 
ผูรับใบอนุญาต รวมกันวางแผนในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายใหบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาจนมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการ มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน กํากับ ติดตาม วัดและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ิน
โครงการ ผลการดําเนินงานพบวาบรรลุวัตถุประสงคทุกโครงการ  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการท่ี
นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุงไปสูสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการดําเนินการอยางเปนระบบครบวงจร 
PDCA และบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษาทางการปฏิรูปท่ีเนนพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รอยละ 100 มีผลการประเมินดานการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อยูในระดับคุณภาพดีมาก 

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการนําผลการ
ประเมินไปใชมีอิทธิผลโดยตรงตอการวางแผน 

   15. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใชกับองคประกอบดาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี  47 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใชกับองคประกอบ 

                  ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  

แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภาพท่ี 47 สอดคลองกับแนวคิด ของ   
สงกรานต เดชปญญา สอดคลองกับแนวความคิดของขนิษฐา จรูญชนม ไดศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากผลการวิจัยวิเคราะหไดวา ภาพรวมโรงเรียน ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 3 มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก กลาวคือ มีการปฏิบัติมีคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเปน
ผูแทนจากทุกฝาย มีวิสัยทัศนและภารกิจท่ีเนน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีแผนพัฒนาคุณภาพ
เปนท่ียอมรับจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ และนําไปสูการปฏิบัติได โรงเรียนมีการกําหนดแผนปฏิบัติการราย
ปท่ีชัดเจน มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติการซึ่งสอดคลองกับ
สํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ ลําดับท่ี 3 (2545:18) เปาหมายสูงสุดของการพัฒนา

การนําผลการประเมิน
ไปใช 

(factor 4 ) 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(factor 3 ) 
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คือมุงเนนผลลัพธท่ีดีขึ้นตองดําเนินการโดยทุกฝายท่ีเกี่ยวของท่ัวท้ัง
สถานศึกษา ดังนั้น ภายหลังการวางแผนและการดําเนินการแลว จะตองแสดงความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานระบุส่ิงท่ีตองปรับปรุงเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอผลลัพธ ฉะนั้นดวยกระบวนการปฏิบัติงาน
เชิงระบบเปน วัฎจักร มีการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและปรับปรุงแลววางแผนใหมและ
นําสูการปฏิบัติใหม สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ญาฐิณี บูรณเกษมชัย การประเมินผลการจัดการ
ความรูของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดราชบุรีดานผลผลิต โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
ดังนี้ บุคลากรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน บุคลากรไดรับความสําเร็จในการปฏิบัติงานท่ี
รับมอบหมาย บุคลากรสามารถเขาถึงความรูท่ีตองการใชในการปฏิบัติงานไดโดยสะดวกและบุคลากรมี
ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ บุคลากรมี
การพัฒนาทักษะการเรียนรู บุคลากรมีความพึงพอใจตอการจัดการความรูในรูปแบบตางๆ  ท่ีไดรับ 

บุคลากรนําความรูท่ีไดไปพัฒนางานและองคกรมีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพอยูเสมออยูใน ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชษฐ วายุวรรธนะ ท่ีศึกษาเร่ือง 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดานความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และ
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสงผลตอประสิทธิผลของสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาน
ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ พรพรรณ อินทรประเสริฐ ท่ี
ศึกษาวิจัยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา มีขอเสนอแนะดานโครงสรางกระบวนการบริหารกํากับติดตามการปฏิบัติงานโรงเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรรวมมือกับทองถิ่น สํานักเขตพื้นท่ีการศึกษา องคกร
อิสระ มหาวิทยาลัย ในการสงเสริมการวิจัยและประเมินผล ติดตามแผนการปฏิบัติงานโครงการ เพื่อ
การควบคุมมาตรฐานและผลผลิตในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทในการตรวจสอบและติดตามผลการจัดการศึกษาในรูปแบบของ
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามกํากับความเคล่ือนไหว วิพากษวิจารณการจัดการศึกษา พรอมกับ
สามารถใหขอคิดเห็นและเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนได โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงาน ดาน
วิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไปโดยการกําหนดเปนดัชนีช้ีวัด (KPIs) ความสําเร็จเปนแนวทาง
ปฏิบัติตามขอตกลงการใหบริการหรือผลผลิตตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานัก
เขตพื้นท่ีการศึกษาโรงเรียนจัดทําระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท้ังดานวิชาการ
บุคลากร การใชจายงบประมาณตามแผนฯ เปนประจําทุกป โดยผูประเมินระดับมืออาชีพ 

(professional audit) เพื่อสรางศรัทธาและความเช่ือถือใหกับสาธารณชน ตลอดจนผูเกี่ยวของ และ
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ระบบการรายงาน โรงเรียนตองมีระบบบัญชีการรายงานการรับ จาย เงินบริจาคใหกับ สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและตอสาธารณชนทุกส้ินปงบประมาณเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและตามหลักธรร
มาภิบาล 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการนําผลการ
ประเมินไปใชมีอิทธิผลโดยตรงตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 16. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนาํผลการประเมินไปใชกับองคประกอบดาน
ภาวะผูนํา 

 

 

 
 แผนภูมิท่ี  48  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใชกับ 

                              องคประกอบดานภาวะผูนํา 
 

 แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 48 สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ ทัศนันท ชุมช่ืน ท่ีศึกษาองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนเปนบุคคลท่ีสําคัญตอการนําองคการไปสู
ความสําเร็จ ซึ่งองคการตางๆจะตองการผูนําในอุดมคติท่ีมีวิสัยทัศน คุณธรรม ความเสียสละ และมี
ความเปนประชาธิปไตย ดังนั้น ผูบริหารจึงตองเปนผูท่ีมีพื้นฐานดานความรู มีวิสัยทัศน และมี
ความสามารถในการกระตุนใหบุคคลากรในองคการไดใชศักยภาพของตนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด สรางสัมพันธภาพท้ังภายในและภายนอกองคการ มีการส่ือสารกับผูอื่นดวยความรูสึก
ท่ีดีตอกัน รวมท้ังเปนผูมีทักษะทางดานการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
สูงสุดซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของซาลีฮะห ดะเซ็ง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
ผลการวิจัย พบวา ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ประภา อัครพงศพันธุ ท่ีไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปตตานี เขต 2 และพบวา 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ผลการวิจัยท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเปนผูท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมี

การนําผลการประเมิน
ไปใช 

(factor 4 ) 

ภาวะผูนํา 
(factor 5 ) 
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อุดมการณในการทํางาน เปนผูเปล่ียนแปลงทัศนคติความเช่ือและแรงจูงใจนําไปสูการเปล่ียนแปลงการ
ปฏิบัติงานของครูใหรับผิดชอบเอาใจใสในการทํางาน ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีเปน ท่ียอมรับ 
ศรัทธา ของผูรวมงานเปนผูมีความสามารถในการโนมนาวใหผูอื่นมีความคิดเห็นคลอยตามเพื่อใหผูอื่นมี
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ   อรจิรา 
ธรรมไชยางกูร ท่ีศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระหวางโรงเรียนท่ี
ผานและไมผานการประเมินในรอบท่ี 2 พบวาโรงเรียนท่ีผานการประเมินภายนอกในรอบท่ี  2 

ดําเนินการครบตามกระบวนการประกันคุณภาพครบ 3 ดาน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ปจจัยสงเสริม คือ ความต้ังใจในการทํางาน การเขารับการฝกอบรม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอของบุคลากร และความมีภาวะผูนํา ในการบริหาร
จัดการของผูบริหาร 2. โรงเรียนท่ีไมผานการประเมินภายนอกในรอบท่ี 2 มีการดําเนินงานไมครบตาม
การกระบวนการประกันคุณภาพ 3 ดาน กลาวถึงดานการควบคุมคุณภาพ ขาดการจัดทําธรรมนูญ
โรงเรียนและแผนพัฒนาคุณภาพประจําป ท้ังยังขาดการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารการ
จัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการนําผลการ
ประเมินไปใชมีอิทธิผลโดยตรงตอภาวะผูนํา 

 17. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบการบริหารจัดการ 

 

 

 

             แผนภูมิท่ี  49  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบ 

                               การบริหารจัดการ 
 

แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 49สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  โสภณ พรหมแกว ดานการบริหารจัดการ ควรจัดอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน ใหกับครู และบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญ ผูบริหารควรมีการประชุม 
วางแผนรวมกับครู และบุคลากรในการบริหารงานใหครบวงจร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดใหมี
ผูบริหารครบทุกโรงเรียน ผูบริหารและบุคลากรควรนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงงานใน
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และนําผลการประเมินท่ีไดไปปรับ หรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาโรงเรียนตอไป สอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของ สุภาพร บุญมาก จากผลการวิจัยพบวา ระดับมาตรฐานดานการบริหาร และการ

ภาวะผูนํา 
(factor 5 ) 

 

การบริหารจัดการ 
(factor 1 ) 
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จัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดองคกร โครงสรางระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยาง
เปนระบบครบวงจร  ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษานําขอมูลและผลการประเมินมาใชในการ
ตัดสินใจ และปรับปรุงสถานศึกษา มีการจัดอบรม หรือพาบุคลากรไปศึกษาดูงาน มีการกําหนด
ขอบขายงานแตละดานอยางชัดเจน และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ทัศนันท ชุมช่ืน ท่ีศึกษา
องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนเปนบุคคลท่ีสําคัญตอการนําองคการไปสูความสําเร็จ ซึ่งองคการ
ตางๆจะตองการผูนําในอุดมคติท่ีมีวิสัยทัศน คุณธรรม ความเสียสละ และมีความเปนประชาธิปไตย 

ดังนั้น ผูบริหารจึงตองเปนผูท่ีมีพื้นฐานดานความรู มีวิสัยทัศน และมีความสามารถในการกระตุนให
บุคคลากรในองคการไดใชศักยภาพของตนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด  สราง
สัมพันธภาพท้ังภายในและภายนอกองคการ มีการส่ือสารกับผูอื่นดวยความรูสึกท่ีดีตอกัน รวมท้ังเปนผูมี
ทักษะทางดานการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด และสอดคลองกับ 
ยอดเย่ียม สอนเฉลิม ท่ีศึกษาเร่ือง แบบภาวะผูนําของผูบริหารกับกระบวนการวางแผนในสถานศึกษา
เขตคุณภาพกําแพงแสนวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา แบบ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 สวนใหญเปนแบบ
มอบหมายงาน แบบมีสวนรวมและแบบขายความคิด มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่ง อรจิรา ธรรมไช
ยางกูร ไดอธิบายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารในการบริหารงานของโรงเรียนตามระบบวงจรคุณภาพ  

PDCA และการสงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยการเขารวมการอบรมและการทําวิจัย
ช้ันเรียน เพื่อแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู รวมถึงการนําวิธีการสอนใหม ๆ มาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง และส่ิงปฏิบัติท่ีเหมือนกันในโรงเรียนท่ีผานและโรงเรียนท่ีไมผานการ
ประเมินภายนอกในรอบท่ี 2 คือ ในดานการควบคุมคุณภาพ มีการยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนหลัก และดานการตรวจสอบคุณภาพ มีการตรวจสอบผลการประเมิน มีเครื่องมือประเมินผูเรียนท่ี
ไดมาตรฐาน มีการรายงานการพัฒนาคุณภาพตอตันสังกัด มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง แตส่ิง
ปฏิบัติท่ีตางกัน คือ ดําเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนใหครบท้ัง 3 ดาน 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของภาวะผูนํามี
อิทธิผลโดยตรงตอการบริหารจัดการ 
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 18. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบดานการวางแผน 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี 50  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับ 

           องคประกอบดานการวางแผน 

 

 แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิ ท่ี 50 สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ ญาฐิณี บูรณเกษมชัย ปญหา อุปสรรค ในการจัดการความรูในองคกร คือ การจัดทํา
แผนงานโครงการ และขัน้ตอนของการจัดการความรู ไมมีความชัดเจนและตอเนื่อง การมีสวนรวมของ
บุคลากร จํากัดอยูเฉพาะบางกลุมและไมตอเนื่อง การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารหรือการรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงานการจัดการความรูในองคกรขาดความตอเนื่ อง ขาดวัสดุอุปกรณท่ี
สงเสริมใหเกิดการจัดการความรูกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการจัดการความรูในองคกรมีไมตอเนื่อง  ขาด
แรงจูงใจในการดําเนินการ ซึ่งสอดคลอง  กับการศึกษาวิจัยของ นงลักษณ เรือนทอง กลาวถึง รูปแบบ
การเรียนรูขององคการ (organizational learning model) โดยนิยามประสิทธิผลของโรงเรียนวาเปน
โรงเรียนท่ีสามารถพัฒนาองคการใหเกิดการเรียนรูไดสามารถปรับเปล่ียนการดําเนินงานใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก เงื่อนไขการใชรูปแบบนี้อยูท่ีการเกิดการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกซึ่งกดดันใหโรงเรียนตองปรับตัว ตัวบงช้ีท่ีใชในการประเมิน คือ ความตระหนัก
ถึงความตองการจําเปนภายนอก การกํากับติดตามงาน การวางแผนพัฒนาและการประเมินการทํางาน
ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อรสา ภาววิมล ท่ีศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดการจัดการความรู เปนการบูรณาการ หลักการและ
กระบวนการจัดการความรูเขากับระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลเรียนรูและพัฒนาสถาบันใหเปนองคการแหงการเรียนรูเพื่อการ
ประกันคุณภาพ รวมท้ังสรางคุณคาใหกับผูเรียนและผูรับบริการ กลยุทธของระบบมุงเนนการออกแบบ
โครงสรางความรูท่ีสามารถตอบสนองเปาหมายของสถาบัน จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและ
พัฒนาความรู ระบบท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบดวย1) ปจจัยนําเขา ไดแก ทรัพยากรมนุษย (ผูนํา 
ผูปฏิบัติงานท่ีใชความรูและทีมงานจัดการความรู) วัฒนธรรมองคการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) 

กระบวนการ 3 ระดับ คือ ระดับกลยุทธ กลวิธี และปฏิบัติการ รวมถึงการประเมินผลและการสราง
แรงจูงใจ 3) ผลผลิต ไดแก บุคคลเรียนรูและองคการแหงการเรียนรูเพื่อการประกันคุณภาพ 4) ขอมูล

ภาวะผูนํา 
(factor 5 ) 

การวางแผน 
         (factor 2 ) 
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ปอนกลับ ทดลองใชระบบในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 เดือนใน
มาตรฐานดานการบริการทางวิชาการ ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองมีความรู ทัศนคติ และทักษะใน
การประกันคุณภาพการบริการทางวิชาการสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของภาวะผูนํามี
อิทธิผลโดยตรงตอการวางแผน 

 19. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบดานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 

 

 

           แผนภูมิท่ี 51 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบ 

                           ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 51  สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ ขัตติยา  ดวงสําราญ ซึ่งกลาววาการบริหารงานบุคคลเปนการจัดและดําเนินการเกี่ยวกับ
นโยบาย ระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับบุคลากรในหนวยงานสถานศึกษา ซึ่งรวมท้ังการสรรหา การ
มอบหมายหนาท่ีดวยวิธีที่เหมาะสม  มีการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถในการทํางานเพ่ือให
ไดบุคคลท่ีมีความสามารถและความเหมาะสม เพื่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพและ
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดบุคลากรตรงตามหนาท่ีถือวาสําคัญยิ่งเพราะบุคลากร
ในโรงเรียนเปนทรัพยากรสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของคุณภาพการศึกษา  
ผูบริหารจึงตองเอาใจใสและพิจารณาอยางรอบคอบ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของ สุรีรัตน เอี่ยมกุล ไดศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรและปญหาการพัฒนา
บุคลากรตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารมีการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรดังนี้ ดานการหา
ความจําเปนในการพัฒนามีการศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดวัตถุประสงคและกําหนด
ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากรจัดทําเปนโครงการ ในแผน
ปฏิบัติงานประจําป  กําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรใน
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน ดานความรูความสามารถ ทักษะและเจตคติในการทํางาน ดานก ารนํา
แผนพัฒนาบุคลากรไปใช  ใชเทคนิควิธีการพัฒนาแบบกลุมและรายบุคคล ดานประเมินผลการพัฒนา

ภาวะผูนํา 
(factor 5 ) 

 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(factor 3 ) 
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บุคลากรมีการประเมินชวงหลักการเสร็จส้ินแผนงานและนําผลไปปรับปรุงแผนงานหรือโครงการพัฒนา
บุคลากรในการดําเนินงานครั้งตอไป  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ธีระ รุญเจริญ ท่ีไดศึกษาเรื่อง
โรงเรียนแหงการเรียนรู  พบวา  โรงเรียนแหงการเรียนรูตองมีประสิทธิผล ในการดําเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนอยางแทจริง โดยดําเนินงาน 4 เรื่องคือ 1) การทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน 2) การจัดการประเมินและการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลการประเมินมาปรับปรุงโรงเรียน
อยางตอเนื่อง 3) จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและ 4) การจัดฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง และสอดคลองกับแนวคิดของ ทัศนันท ชุมช่ืน ท่ีกลาวถึง องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร
กับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานการสรรหาบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน การธํารงรักษาบุคลากรและการ
พัฒนาบุคลากร เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง และ
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากสวนดานการสรรหาและการบรรจุ
แตงต้ัง ดานการรักษาวินัยและวินัย ดานการลาออกจากราชการอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปน
เพราะมีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน  มีการสรางความเขาใจถึงวิธีการประเมินและ
คุณสมบัติของผูประเมิน เปดโอกาสใหบุคลากรของโรงเรียนมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการประเมินตนเอง คณะ กรรมการ ประเมินท่ีไดรับการแตงต้ังเปนท่ียอมรับ มีการประเมินท่ีตรงกับ 

การปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุดโดยปราศจากอคติใดๆของคณะกรรมการ  มีการกําหนดระยะเวลาการ
ประเมินใหผูถูกประเมินทราบตามกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนแนนอนทุกครั้ ง และผูบริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานในทุกดาน ตางกับการธํารงรักษาและพัฒนาบุคคล 

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของภาวะผูนํามี
อิทธิผลโดยตรงตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 20.  ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบดานการนําผลการ
ประเมินไปใช 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  52 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบดานการนําผล 

                 การประเมินไปใช 
 

ภาวะผูนํา 
(factor 5 ) 

 

การนําผลการประเมิน
ไปใช 

(factor 4 ) 
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  แนวคิดขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 52 สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ พิเชษฐ วายุวรรธนะ ท่ีสรางความเปล่ียนแปลงแกระบบการจัดการศึกษาไทยท้ังระบบ 

โดยมุงเนนใหเกิดการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เชน การตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 ท่ีใหความ สําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา หรือการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ียึดมาตรฐานเปนแนวทางจัดการเรียนรู ตลอดจนการท่ีหนวยงานตนสังกัดวางเงื่อนไขตางๆท่ี
จูงใจการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ เชน การพิจารณาความดีความชอบ การประกวดโรงเรียนดีเดน การยก
ยองเชิดชูเกียรติผูบริหารดีเดน ครูดีเดน การเล่ือนวิทยฐานะ หรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ(National Test) ทําใหสถานศึกษาเกิดความตระหนัก และกระตือรือรนในการพัฒนา
โรงเรียน ปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อใหจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง และ
สอดคลองกับ สมมารถ สูรโรคา ศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลการ
บริหารการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวา ผูนําการ
เปล่ียนแปลงหาทางตอบสนองความตองการของผูตามตามความแตกตางของแตละบุคคล  โดยผูนําให
การสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาประสบการณของผูตาม ยอมรับความแตกตางของผูตาม แตละบุคคล 

โดยมอบหมายงานตามความรูความสามารถและความตองการ ตลอดจนการยอมรับในเอกลักษณ และ
ความสนใจของผูตามแตละบุคคล การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลเปนลักษณะท่ีสําคัญของ
ความสัมพันธระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะมีผลตอความพึงพอใจท่ีผูใตบังคับบัญชา มีตอผูนํา
และสมรรถนะในการผลิตของผูใตบังคับ บัญชา เนนท่ีการจัดการแบบมีสวนรวม และใหความสนใจกับ
การหาทางในการตอบสนองความตองการทางดานความกาวหนาของผูใตบังคับบัญชาและการมีสวน
รวมในการตัดสินใจท่ีมีผลตอการทํางานและอาชีพของเขา ซึ่งสอด คลองกับแนวคิดของ พระมหาบุญลือ 

พิพัฒนเศรษฐกุล จากการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี ในภาพรวมพบวา มีความพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย
จากมากไปนอย พบวา ดานตัวงาน ดานหนวยงาน และการจัดการ ดานเพื่อนรวมงาน ดานการยอมรับ
นับถือ ดานการนิเทศงาน ดานการเล่ือนตําแหนง ดานสภาพการทํางาน ดานผลประโยชน และเงินเดือน 

อยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดของ พักตรสร สิรบุณยภัค ท่ีศึกษาคุณภาพภาวะผูนําท่ี
สัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรีพบวา คุณภาพภาวะผูนําของ
ผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธกันทุกดาน ท้ังใน
ภาพรวมและรายดาน และสวนดานความพึงพอใจในงาน มีคาเฉล่ียอยูระดับมาก และความพึงพอใจใน
งานขึ้นอยูกับปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทํางาน เชนความสําเร็จ การยอมรับนับถือ ความกาวหนา 
สภาพแวดลอม ความมั่นคง และปจจัยดานอื่นๆ ไดรับการตอบสนองความตองการท้ังดานรางกายและ
จิตใจของผูปฏิบัติงาน จนทําใหเกิดความรูสึกและทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน  พบวาในบุคลากรทาง
การศึกษาเต็มใจเขารับการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน องคการบริหาร
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สวนตําบล มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหตรงกับสายงานดวยการเขารับการ
ฝกอบรมและศึกษาตอ ท้ังยังไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนตําแหนงงานตามประสิทธิผลของภาระ
งานและการไดรับเงินรางวัลตอบแทน เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

ใหการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกดาน  

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของภาวะผูนํา มี
อิทธิผลโดยตรงตอการนําผลการประเมินไปใช 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคตท่ีสอดคลองกับขอมูลตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีสนับสนุนความสัมพันธเชิงตรรกะของ
องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตท่ีมีอิทธิพลตอกัน  ดัง
แสดงแผนภูมิท่ี 53        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  53 แสดงรูปสมมุติ (proposing model) ของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ 

       สถานศึกษาสําหรับอนาคตท่ีสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 

การบริหาร
จัดการ        

(factor1) 

การวางแผน    

(factor2) 

ภาวะผูนํา 
(factor5) 

การนําผลการ
ประเมินไปใช 

(factor4) 

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

(factor3) 
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 จากแผนภูมิแสดงความสัมพันธขององคประกอบการบริหาร จัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคตท่ีมีอิทธิพลตอกัน  ซึ่งไดจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ผลจากการศึกษา
พบวา  องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมีความสัมพันธกัน
เชิงตรรกะท้ัง  5 องคประกอบ โดยท่ี การบริหารจัดการ และภาวะผูนํา มีอิทธิพลทางตรงตอ การ
วางแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําผลการประเมินไปใช สวนการบริหารจัดการ และ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางออม ตอการวางแผน และภาวะผูนํา  

    3.2 การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 ผูวิจัยไดนําองคประกอบท้ัง 5 องคประกอบ มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 

8.72 ใชเทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) ซึ่งพิจารณาคาสถิติวัดความ
สอดคลอง  ความกลมกลืนของรูปแบบดังนี้ 

1. คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : 2 ) ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ โดยถา
คาสถิติไค-สแควรสูง แสดงวา รูปแบบไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แตถาคาสถิติไค -

สแควรตํ่า แสดงวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 2. ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness of fit Index : GFI) โดยคา GFI มีคาระหวาง  
0 - 1  รูปแบบท่ีมีความสอดคลอง GFI ควรมีคาใกล 1 

 3. ดัชนีวัดระดับความความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (Adjusted Goodness of fit Index : 

AGFI)  โดยคา AGFI  มีคาระหวาง 0 - 1 รูปแบบท่ีมีความสอดคลอง AGFI ควรมีคาใกล 1 

 4. ดัชนีความสัมพันธ (Relative Fit Index : RFI) โดยคา RFI มีคาระหวาง 0 - 1 รูปแบบท่ีมี
ความสอดคลอง RFI ควรมีคาใกล 1 
 5. ดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนท่ีเหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR) 
โดยคา RMR ยิ่งเขาใกล 0 แสดงวารูปแบบมีความสอดคลอง 
 6. ดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของคาความผิดพลาดท่ีเหมาะสม (Root Mean Squared  

Error of Approximation : RMSEA)โดยคา RMSEA มีคาระหวาง 0 -1.00 รูปแบบท่ีมีความสอดคลอง  
RMSEA ควรมีคาใกล  0 

 ผลการการวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ผูวิจัยขอเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยายตามลําดับดังนี้ 
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ตารางท่ี  21 คาสถิติตรวจสอบความสอดคลอง  ความกลมกลืน  ความตรงของรูปแบบและ                            
                 ขอมูลเชิงประจักษ 
 

คาสถิติ 
คาสถิติ       

ของรูปแบบ 
เกณฑความสอดคลอง ความกลมกลืนความตรง

ของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ 

ไค-สแควร  Chi-Square : 2  

5.74 

 (P-value = 

0.05675) 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา  
รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

ดัชนีความกลมกลืน   
Goodness of fit  Index=GFI 

1.00   
มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล     
เชิงประจักษ 

Adjusted Goodness of fit  

Index=AGFI 
0.97 

มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล     
เชิงประจักษ 

Relative Fit Index : RFI 0.99 
มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล     
เชิงประจักษ 

Root Mean Squared 

Residual : RMR 
0.18 

มีคาใกล 0 รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล     
เชิงประจักษ 

Root Mean Squared Error 

of Approximation : RMSEA 
0.058 

มีคาใกล 0 แตไมเกิน 1.00  รูปแบบมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

 จากตารางท่ี 21  เมื่อพิจารณาสถิติตรวจสอบความสอดคลอง/ความกลมกลืน/ความตรงของ
รูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑ พบวา คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : 2 ) มีคา 5.74 (P-

value = 0.05675) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  มีคา 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ดีแลว (AGFI) มีคา 0.97 คาดัชนีความสัมพันธ (RFI) มีคา 0.99 คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของ
สวนท่ีเหลือ (RMR) มีคา 0.18 คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของคาความผิดพลาดท่ีเหมาะสม 
(RMSEA) มีคา 0.058 ซึ่งคาสถิติรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษทุกคามีคาเปนตามเกณฑความสอดคลอง  
ความกลมกลืนของรูปแบบลักษณะนี้แสดงวา การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคตมีความสอดคลอง  ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
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การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคตท่ีสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมีรูปแบบดังนี้ 

 
                  

             

 จากแผนภูมิท่ี 54 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุองคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตผูวิจัยไดพิจารณาความสัมพันธจากสมการโครงสรางเชิงเสน
ตามลําดับ ผลการพิจารณาพบวา 

สมการโครงสรางท่ี  1 

factor2 = 1.10* factor3 + 0.12* factor1 + 0.75* factor4  

              (0.078)         (0.035)                (0.14)               

              14.08             3.52                  5.39                 

Errorvar.= 19.20, R2 = 0.64 

    (1.16)            

               16.60         

 

    Chi-Square = 5.74  , df= 2,  p-value=0.05675,  RMSEA= 0.058 

แผนภูมิท่ี  54 รูปแบบแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ 

                    สถานศึกษาสําหรับอนาคตท่ีสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

0.75 
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จากสมการโครงสรางท่ี 1 อธิบายไดวา  
 1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (factor3) มีอิทธิพลทางตรงตอการวางแผน (factor2) โดย
มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 1.10 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 14.08 คาความคาดเคล่ือน
มาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.078 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.64 แสดงวา การประเมินผล
การปฏิบัติงาน สามารถทํานายการวางแผน ไดรอยละ 64 

 2) การบริหารจัดการ (factor1) มีอิทธิพลทางตรงตอการวางแผน (factor2) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.12 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 3.52 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(S.E.) เทากับ 0.035 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.64 แสดงวาการบริหารจัดการสามารถ
ทํานายการวางแผน ไดรอยละ 64 

   3) การนําผลการประเมินไปใช (factor4) มีอิทธิพลทางตรงตอการวางแผน (factor2) โดยมี
คาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.75 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 5.39 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(S.E.) เทากับ 0.14 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.64 แสดงวา การนําผลการประเมินไปใช 
สามารถทํานายการวางแผนไดรอยละ  64 

 

สมการโครงสรางท่ี 2 

 factor 3 = 0.23* factor 1 + 0.50* factor 4  

              (0.016)             (0.072)                            

               14.05               6.85                             

Errorvar.= 5.66 , R2 = 0.57 

              (0.34  
              16.60            

            

จากสมการโครงสรางท่ี 2 อธิบายไดวา        
 1) การบริหารจัดการ (factor1) อิทธิพลทางตรงตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน (factor3)  
โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.23 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 14.05 คาความคาดเคล่ือน
มาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.016 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.57 แสดงวา การบริหาร
จัดการสามารถทํานายการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดรอยละ 57 

 2) การนําผลการประเมินไปใช (factor4) มีอิทธิพลทางตรงตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(factor3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.50 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 6.85 คาความคาด
เคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.072 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.57 แสดงวาการนําผล
การประเมินไปใชสามารถทํานายการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดรอยละ 57 
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สมการโครงสรางท่ี 3 

 factor 5 = 0.21* factor 3 + 0.33* factor 4  
             (0.019)             (0.036)                          

             10.63                9.06                            

Errorvar.= 1.59  , R2 = 0.49  

              (0.096)                        

              16.60              

 

จากสมการโครงสรางท่ี 3 อธิบายไดวา                          
 1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (factor3) มีอิทธิพลทางตรงตอภาวะผูนํา (factor5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.21 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 10.63 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(S.E.) เทากับ 0.019 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.49 แสดงวาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสามารถทํานายภาวะผูนํา ไดรอยละ 49 

 2) การนําผลการประเมินไปใช (factor4) มีอิทธิพลทางตรงตอภาวะผูนํา (factor5)โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.33 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 9.06 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(S.E.) เทากับ 0.036 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.49 แสดงวา การนําผลการประเมินไปใช
สามารถทํานายภาวะผูนํา ไดรอยละ 49 

 3.3 การนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับอนาคต 
ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะหประมวลขอคนพบองคประกอบ 5 องคประกอบ จากตอนท่ี 2  

ผนวกกับการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพการศึกษาสําหรับอนาคตจากตอนท่ี  3 สามารถสรุปรูปแบบขององคประกอบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับอนาคตนําเสนอเฉพาะรูปแบบความสัมพันธของขอคนพบ ดัง
แผนภูมิท่ี 56 ดังนี้ 
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       แผนภูมิท่ี  55 รูปแบบความสัมพันธการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา        
                        สําหรับอนาคต 

 

จากแผนภูมิท่ี  55 สรุปไดวา ขอคนพบการวิจัยคือรูปแบบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตประกอบดวย 5 องคประกอบโดยสรุปไดดังนี้ 
 1. องคประกอบท้ัง 5 องคประกอบคือ การบริหารจัดการ การวางแผน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การนําผลการประเมินไปใช และภาวะผูนํา 

2. องคประกอบท่ีมีอิทธิพลทางตรง ประกอบดวย 1) การบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางตรงตอ 

การวางแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําผลการประเมินไปใช 2) การนําผลการประเมิน
ไปใช มีอิทธิพลทางตรงตอ การบริหารจัดการ การวางแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และภาวะ
ผูนํา 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางตรงตอ การวางแผน และภาวะผูนํา  

    3. องคประกอบท่ีมีอิทธิพลทางออม ประกอบดวย การบริหารจัดการ และการนําผลการ
ประเมินไปใช มีอิทธิพลทางออม ตอการวางแผน และภาวะผูนํา โดยสงผานทางดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

 การวางแผน  

(factor 2) 

ภาวะผูนํา 
(factor 5) 

การนําผลการ
ประเมินไปใช 
(factor 4) 

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

(factor 3)

การบริหาร
จัดการ       

(factor1) 



304 
 

 
 

ตอนที่  4 การยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
 การวิเคราะหขอมูลจากการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคตผูวิจัยไดนํารางองคประกอบท่ีไดจากการวิเคราะห สังเคราะห ประมวลขอคนพบ
องคประกอบท้ัง 5 องคประกอบจากตอนท่ี 2 ผนวกกับผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธ
องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ตอนท่ี 3 ขอ 3.2 มา
ตรวจสอบและเพิ่มความนาเช่ือถือของรูปแบบท่ีเหมาะสมดวยวิธีการสอบถามผูเช่ียวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปน
ผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 3 คน ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิใน วง
การศึกษาระดับสูงและเปนผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จํานวน 1 คนและผูอํานวยการโรงเรียนในโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสม (propriety standards) ความเปนไปได (feasibility 

standards) ความเปนประโยชน(utility standards) และความถูกตองครอบคลุม (accuracy  

standards) ซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังตารางท่ี 19 

 

ตารางท่ี 22 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีตอรูปแบบการบริหารจัดการ     
               การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

องคประกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็น 

ความ
เหมาะสม 

ความเปน 

ไปได 
ความถูกตอง 

มีความเปน
ประโยชน 

f % f % f % f % 

1. บริหารจัดการ 7 100 7 100 7 100 7 100 

2. การวางแผน 7 100 7 100 7 100 7 100 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 7 100 7 100 7 100 7 100 

4. การนําผลการประเมินไปใช 7 100 7 100 7 100 7 100 

5. ภาวะผูนํา 7 100 7 100 7 100 7 100 

รวมเฉลี่ย 7 100 7 100 7 100 7 100 
 

 จากตารางท่ี 22 พบวา  ผูเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอของรูปแบบการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตวามีความเหมาะสม (propriety standards)  
จํานวน 7 คน มีความเปนไปได (feasibility standards) จํานวน 7 คน มีความถูกตอง (accuracy 
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standards) จํานวน 7 คน และมีความเปนประโยชน (utility standards) จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ  
100 สรุปไดวา การยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตโดย
ผูเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน มีความคิดเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตองและมีความเปน
ประโยชน   
 3.2 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
               ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นสอดคลองกันวารูปแบบการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตองและ
สามารถนําไปใชประโยชนได ครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย โดย
ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทานมีความเห็นวา  แตละองคประกอบมีความเหมาะสมมากเพราะเปน
องคประกอบท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตางๆ ดังนี้  
องคประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ (Management)   

การบริหารจัดการ มีลักษณะท่ีเปนสากล คือ ไมมีความแตกตางอยางเปนนัยสําคัญระหวาง
การบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานของภาครัฐ สามารถปรับเปล่ียนจากการให
น้ําหนักความสําคัญท่ีเดิมมุงเนนใหความสําคัญตอการควบคุมปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรและ
กฎระเบียบตาง ๆ มาเปนการควบคุมในเรื่องของผลผลิตและผลลัพธ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ 
ปรับเปล่ียนจากการใหความสําคัญในภาระรับผิดชอบตอกระบวนการของการทํางาน (process 

accountability) มาเนนภาระรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ (accountability for results) แทน ให
ความสําคัญตอเรื่องของการใชความสามารถหรือทักษะการบริหารมากกวาการท่ีใหความสําคัญตอการ
กําหนดนโยบายแตเพียงอยางเดียว ใหความสําคัญตอการมอบอํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง 
(devolution of centralized power) ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหารของแตละหนวยงานมี
อิสระและมีความคลองตัวในการบริหารและการดําเนินงาน เนนปรับเปล่ียนโครงสรางหนวยงานใหมให
มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหนวยงานอิสระในกํากับ โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางการกํากับดูแล
ควบคุมท่ีเปนภารกิจงานเชิงพาณิชยและไมใชเชิงพาณิชยออกจากกัน รวมถึงแยกภารกิจงานเชิง
นโยบายและการใหบริการออกจากกันอยางเด็ดขาด ลดตนทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการให
สูงขึ้น ปรับเปล่ียนใหมีลักษณะเปนระยะส้ันและกําหนดเงื่อนไขขอตกลงใหมีความชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได  เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เชน การวางแผนกลยุทธและแผน
ธุรกิจ การทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) การจายคาตอบแทนตามผลงาน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการใหความสําคัญตอการสรางภาพลักษณท่ีดีของ
องคการ (corporate image)  สรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (monetary 
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incentives) สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใชจายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดตนทุน
คาใชจาย 
องคประกอบท่ี  2  การวางแผน (Planning)  

ปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งในการบริหารท้ังในปจจุบันและอนาคตเม่ือมีการเปล่ียนแปลง ก็คือกล
ยุทธ เมื่อกลยุทธเปล่ียนก็จะสงผลตอการบริหารการจัดการก็ตองเปล่ียนตามไปดวยปจจัยสําคัญท่ีทําให
องคการมีสมรรถนะสูงคือ การวางแผน เปนวิธีหนึ่งของการมองอนาคต สรางขึ้นมาโดยอาศัยโครงเรื่อง 
(plot) ท่ีมาจากแนวโนม (trends) ท่ีเห็นอยูในปจจุบันและความไมแนนอน (uncertainties) ท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดในอนาคต บวกกับสถานการณในขณะนั้น กระบวนการสรางสถานการณจะเปนตัวกระตุน
จินตนาการและความคิดสรางสรรค ทําใหกลาคิดนอกกรอบ ออกจากปจจุบัน กลาหาวิธีการใหมในการ
แกไขปญหาเดิม การสรางสถานการณเปนการซักซอมอนาคตใหเขาใจถึงผลการปฏิสัมพันธระหวา ง
แรงผลักดันตางๆ ซึ่งอาจเสริมกันหรือหักลางกัน ซึ่งอาจชักนําใหเกิดการตัดสินในในประเด็นท่ีค่ังคางอยู
ในใจมานาน และทําใหสามารถวางแผนกลยุทธท่ีรอบคอบกวาเดิม การเขียนสถานการณมิใชเปนการ
ทํานายอนาคต (forecasting) แตเปนการชักนําใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีกวาเดิมหรือไมดังนั้น การเขียน
สถานการณจึงเหมาะสําหรับการมองอนาคตระยะกลางและระยะยาว ท่ีไมสามารถใชการวางแผนเชิงกล
ยุทธโดยท่ัวไปได เพราะขาดขอมูลท่ีมีความชัดเจนพอ รวมท้ังปญหาท่ีซับซอนและไมมีคําตอบท่ีถูกตอง
เพียงคําตอบเดียว การเขียนสถานการณระยะยาวต้ังแต 10 ปขึ้ นไป มีขอดีท่ีทําใหผูเขารวมระดม
ความคิดสามารถหยุดคิดถึงผลประโยชนสวนบุคคลในปจจุบันและกลาคิดในส่ิงท่ีปจจุบันนี้เปนไปไมได 
เพราะเปนท่ีแนชัดวาในอีก 10 ป ทุกคนจะไมอยูในตําแหนงเดิม หลายส่ิงจะเปล่ียนไป ผูเขารวมระดม
ความคิดจึงมีอิสระท่ีจะวางแผนสําหรับคนรุนตอไปได  
องคประกอบท่ี  3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation of performance)  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากจะมีนัยสําคัญในเร่ืองท่ีตองนํา“ผลการประเมิน”ไปใช 
“ประกอบการเล่ือนเงินเดือน”แลวการประเมินยังมีนัยสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนางาน และการ
พัฒนาองคกรเพราะการประเมินทําใหเกิดส่ิงตางๆ ดังตอไปนี้ 1. การประเมินทําให ผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนางานไดทราบวา ในรอบการปฏิบัติงานท่ีผานมานั้น ผูใตบังคับบัญชา ไดทําอะไรไปบาง และงาน
ตางๆ ท่ีผูใตบังคับบัญชาดําเนินการไปนั้นเปนไปตามท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมายหรือเปนไปตามท่ีได
ตกลงไวหรือไม การประเมินจะแตกตางจากการติดตามงานในรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นถาผลการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชายังไมเปนไปตามท่ีมอบหมายผูบังคับบัญชาก็จะสามารถส่ือสารใหผูใตบังคับบัญชา
ทราบในระหวางการประเมินเพื่อนําไปปฏิบัติหรือจัดทําเปนขอตกลงในการประเมินรอบถัดไปได และใน
ขณะเดียวกันถาผูใตบังคับบัญชามีปญหาหรืออุปสรรคอะไรในระหวางการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไม
เปนไปตามเปาหมายก็สามารถแจงใหผูบังคับบัญชารับทราบไดเชนกัน เพื่อจะไดชวยแกไขหรือสนับสนุน
ใหสามารถปฏิบัติงานดังกลาวใหบรรลุผลตอไป  2. การประเมินกําหนดใหผูรับการประเมินตองรายงาน
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ผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง และตองเขารับการประเมินจากกรรมการประเมินท่ีหนวยงานแตงต้ัง ทํา
ใหผูรับการประเมินเองได ตรวจสอบ ทบทวนตัวเองวา ท่ีผานมาเราไดทําอะไรไปบาง ไดปฏิบัติภารกิจ
ตามหนาท่ีความรับผิดชอบหรือไม ผลเปนอยางไร มีอะไรที่คิดวาเปนผลงานท่ีเดน และ มีอะไรท่ียังไมได
ดําเนินการ เพราะมีปญหาอุปสรรคอะไร และ จะมีแนวทางแกไขอยางไร ดังนั้นในชวงของการประเมิน
จะทําใหบุคลากรทุกคนไดมีเวลาทบทวนและประเมินตนเอง และเตรียมขอมูลตางๆ เหลานี้เขารับการ
ประเมินพูดคุยกับผูบังคับบัญชาและกรรมการประเมินตอไป 3. การประเมินทําใหผูบังคับบัญชาสามารถ
รูถึงศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน และสามารถนําขอมูลดังกลาวไปวางแผนการทํางานในเชิง
นโยบาย เพื่อการพัฒนาบุคลากร และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานได นอกจากนี้แลวการ
ประเมินยังมีขอดีอีกๆ หลายเร่ือง เชน เปนโอกาสในการสรางความเขาใจอันดีระหวางหัวหนากับลูกนอง 
เปดโอกาสใหกับผูรับการประเมินไดฝกเขียน/พูดและนําเสนอขอมูลผลการปฏิบัติงานของตนเองใหกับ
คณะกรรมการประเมินไดรับทราบ และนอกจากนี้แลว การประเมิน ยังใชเพื่อใหกําลังใจคนทําดี และมี
ไวเพื่อใหโอกาส (แกตัว) สําหรับคนท่ียังทําไดไมดี หรือ สามารถทําใหดีไดแตยังไมมีโอกาสไดทํา  ดังนั้น
การประเมินจึงเปนการใหโอกาสบุคลากรเพื่อจะไดทําส่ิงดีๆ ใหกับองคกร 
องคประกอบท่ี  4  การนําผลการประเมินไปใช (Implementation) 

การนําผลการประเมินไปใชมีลักษณะคือ ใชเชิงแนวคิด ใชผลประเมินในระยะเริ่มแรกเพื่อ
ประโยชนในการทําความเขาใจสภาพการดําเนินงาน เชน สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
บริหาร นําผลประเมินมารวมกันวิเคราะหหาสาเหตุและวิธีแกปญหา ชวยใหเกิดความกระจาง ผล
ประเมินมีผลตอความคิดแตไมมีผลในทางปฏิบัติ ไมมีการติดตามดูผลลัพธท่ีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ การนํา
ผลการประเมินไปใชในเชิงยืนยัน เปนการใชผลในทางปฏิบัติใชเพื่อเปนเหตุผลยืนยัน สนับสนุน การ
จัดการเรียนการสอน การบริหารโดยท่ัวไปใชในการตรวจสอบผลงานในรอบปท่ีผานมาวามี โครงการ
ใดบางควรใหการสนับสนุนตอไป โครงการใดควรยกเลิก  การนําผลการประเมินไปใชในเชิงสัญลักษณ 
คือนําผลประเมินมาเปนเครื่องชวยกํากับ ติดตาม เปนระยะๆ มีการประเมินผลหลังจัดกิจกรรม นําผล
ประเมินมาปรับปรุง เปล่ียนแปลงกิจกรรมในการจัดครั้งตอไป และการนําผลการประเมินไปใชในเชิง
ปฏิบัติ คือนําผลประเมินมาปรับเปล่ียนวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนหรือกิจกรรมโครงการตาง ๆ ใชผล
ประเมินในการปรับเปล่ียนการดําเนินงานกิจกรรมโครงการตางๆ ปรับแผน ปรับวัตถุประสงค  
องคประกอบท่ี  5 ภาวะผูนํา (Leadership) 

ภาวะผูนํา เปนส่ิงท่ีผูบริหารขององคกรในอนาคตขางหนา จะตองมีและส่ิงจําเปนสําหรับ
ผูบริหารคือทักษะ ซึ่งทักษะในอดีตอาจจะใชไมไดแลวสําหรับโลกในอนาคตขางหนา ผูบริหารจะตอง
พัฒนาทักษะใหมๆ ใหสอดคลองกับอนาคตท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และตลอดเวลา ดังนั้น Driving 

and Managing Change ทักษะในการผลักดันและการจัดการการเปล่ียนแปลงในอนาคตขางหนานั้น
จะตองรวดเร็ว ผูนําองคกรจึงควรจะตองมีทักษะในการผลักดันองคกรใหมีการเปล่ียนแปลงใหสอดคลอง
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กับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมท้ังจะตองมีทักษะในการจัดการและบริหารการ
เปล่ียนแปลง Identifying and developing future talent ผูนําจะตองมีทักษะในการเสาะหา และ
สรางคนเกงใหเกิดขึ้นใหไดในองคกร เพื่อรองรับการเติบโตขององคกรในอนาคต เนื่องจากองคกรใน
อนาคตนั้นตองประสบกับการแขงขันท่ีรุนแรงขึ้น และจะมีความยากมากขึ้นในการท่ีจะทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จได ดังนั้นองคกรจะตองมีการสรางคนเกง และบริหารคนเกงใหได ตัวผูนําและ
ผูบริหารทุกคนตองมีทักษะในการเสาะหา และพัฒนาคนเกงใหเกิดขึ้นใหได เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมขององคกรในอนาคตท่ีจะตองเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนเรื่อยๆFostering creativity and 

innovation ผูนําและผูบริหารองคกรในอนาคตจะตองมีทักษะในการสงเสริมความคิดสรางสรรค และ
สงเสริมการสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้น เรียกวาตองคิดอะไรใหมๆ ในแงมุมใหมๆ อยูเสมอ คิด
แบบเดิมๆ บริหารแบบเดิมๆ ก็คงจะอยูกันยากขึ้น ดังนั้นผูบริหารองคกรจะตองทําตัวใหเปนตัวอยาง ใน
เรื่องของความคิดสรางสรรค อีกท้ังยังตองสนับสนุน และสงเสริมใหพนักงานในองคกรคิดและสรางสรรค
ส่ิงใหมๆ อยูเสมอ Coaching and developing others ทักษะถัดมาก็คือ ทักษะเรื่องของการสอนงาน
และการพัฒนาลูกนอง จริงๆ ทักษะเรื่องนี้ ผูนําและผูบริหารยุคปจจุบันก็ตองมีเชนกัน ยิ่งถาอนาคตมี
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว พนักงานท่ีทํางานก็ตองมีความพรอมเสมอ ดังนั้นตัวหัวหนาเอง ก็ตองมี
ทักษะในการสอนงาน และพัฒนาพนักงานใหเกิดความพรอมท่ีจะตองรับมือกับปญหาตางๆ และการ
เปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางดี Executing organization strategy ทักษะท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผูบริหารจะตองมีความสามารถท่ีจะผลักดันกลยุทธขององคกรใหเกิดขึ้น
ในทางปฏิบัติใหได ไมใชแคขายฝน ขายภาพในอนาคตอันสวยหรูอีกตอไปแลว ผูบริหารท่ีจะอยูรอดใน
อนาคตได จะตองมีความสามารถในการบริหารจัดการและผลักดันแผนกลยุทธตางๆ ท่ีต้ังไว ใหเกิดขึ้นใน
ความเปนจริงใหได ทักษะท่ีกลาวมาขางตนนั้นเปนส่ิงท่ีตองรีบพัฒนาตนเองใหมีทักษะเหลานี้ใหได 
เนื่องจากอนาคตมีความไมแนนอน มีการเปล่ียนแปลงมากมายท่ีจะเกิดขึ้นโดยท่ีไมรูวาจะเกิดอะไรข้ึนบาง 
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บทที่  5 

  
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) โดยขั้นตอนแรก
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)และขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative  
research)  โดยมีวัตถุประสงค 1)เพื่อทราบองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต 2) เพื่อทราบความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 3) เพื่อยืนยันองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคตการดําเนินการวิจัยประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้   
 ขั้นที่ 1 วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  แลวนําขอสรุปท่ีไดมา
วิเคราะห (Content Analysis) เปนองคความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 ขั้นท่ี 2  การสรางเคร่ืองมือวิจัย  สําหรับขั้นตอนนี้ไดศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของท่ีไดรับจากการวิเคราะหเนื้อหาในข้ันท่ี 1 และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ของประเทศไทยนําขอสรุปท่ีไดจาก
วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากขั้นท่ี 1 มาสรางเปนแบบสอบถาม (questionnaires) แลวนํา
แบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน วิเคราะหดัชนีความสอดคลองรายขอ IOC (Index of 

Item Objective Congruence) แลวพิจารณาเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ต้ังแต 0.6 ขึ้นไป ปรับปรุง
แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ และคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาได
ขอคําถาม จํานวน 119 ขอ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใช
กลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 15 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลจํานวน 30 คน  แลวรวบรวม
ขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น ( reliability) ของแบบสอบถามดวยการคํานวณคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามเทากับ 0.953 

  ขั้นท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ  โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาท่ีผานการประเมินคุณภาพ
การศึกษารอบสาม จํานวน 330 โรงเรียน ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน  และผูรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 330 โรงเรียน จํานวนผูใหขอมูลท้ังส้ิน 660 คน ได
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แบบสอบถามกลับคืนมา 277 โรงเรียน ผูใหขอมูลจํานวนท้ังส้ิน 554 คน คิดเปนรอยละ 83.94 รวบรวม
ขอมูลแลววิเคราะหโดยใชสถิติ  คาความถ่ี (frequency : f) คารอยละ (percentage : %) คามัชฌิมเลข
คณิต (mean : ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.)  การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA)  เพื่อใหไดองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต 

           ขั้นท่ี 4  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

นํารางองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  วิเคราะห
ความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  ดวย
สถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุซึ่งวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรล (Path Analysis with 

LISREL: PAL) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) โดยศึกษาจากแนวคิด  ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อศึกษาดูความสอดคลองของขอมูลเชิงประจักษและโมเดลท่ีไดจากการศึกษาของ
ผูวิจัยไดรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
 ขั้นที่ 5  ยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพที่เหมาะสม ผูวิจัยนํารางรูปแบบ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ท่ีไดจากการพัฒนาในขั้นท่ี 4 มา
ตรวจสอบและเพิ่มความเช่ือถือ  โดยนํารางรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต มายืนยันดวยวิธีสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 7 คน ซึ่งเปน
ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปนผูรับผิดชอบงานแผน และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จํานวน 3 คน  ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิในวงการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง
เปนผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 1 คน และผูอํานวยการโรงเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานการประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ีสาม จํานวน 3 คน  โดยผูเช่ียวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณาประเด็นความถูกตอง   ความเหมาะสม ความเปนไปไดและการนําไปใช
ประโยชน  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงใหไดรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคตท่ีเหมาะสมตอไปโดยใชสถิติคาความถี่ (frequency : f) คารอยละ 
(percentage :%) 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (frequency : f) คารอยละ (percentage : 
%) คามัชฌิมเลขคณิต (mean : ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) การวิเคราะห
ปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  Analysis : EFA) การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ดวยสถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ  
ซึ่งวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (path Analysis with LISREL: PAL) และการวิเคราะห
เนื้อหา (content analysis)   
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สรปุผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ไดขอคนพบ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 1. องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ประกอบดวย 5 องคประกอบ เรียงตามลําดับน้ําหนักองคประกอบท่ีไดจากมากไปหานอยคือ 1. การ
บริหารจัดการ 2. การวางแผน 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. การนําผลการประเมินไปใช และ 5. 

ภาวะผูนํา ดังนั้นองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จึงเปน
พหุองคประกอบตามสมมุติฐานการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 องคประกอบท่ี1 การบริหารจัดการ มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ14 ตัวแปร 
มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .602 -.760  มีคาความแปรปรวน 20.624 และ
คารอยละของความแปรปรวนเทากับ 17.331 เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับท่ี 1 และจัด
เรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  ดังนี้ 1. สถานศึกษามีการตรวจสอบ 
ปรับปรุง และแกไขขั้นตอนการทํางานครบถวนทุกกระบวนการท่ีจําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
วิธีการท่ีกําหนดไวอยางครบถวน มีการทบทวน ปรับปรุง วิธีการตรวจสอบ และแกไขข้ันตอนการทํางาน  
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณมากย่ิงขึ้น 2. สถานศึกษานําเกณฑท่ีกําหนดไวมาพิจารณา
ทบทวน และปรับปรุงวิธีการพิจารณา วากระบวนการใดเปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการ
ใดเปนกระบวนการสนับสนุน เพื่อประกอบการวางแผนกระบวนการใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติ 
รวมท้ังปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณยิ่งขึ้น โดยผูท่ีเกี่ยวของทุกคนใชเกณฑในการพิจารณา
ครบถวนทุกประเด็นท่ีกําหนดไว 3. กําหนดใหมีการปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา มีผูรับ 

ผิดชอบ วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน เชน แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กําหนดบทบาทหนาท่ี ระบุ
ความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนในการใหความรู รณรงค สงเสริม และประเมินความ
เส่ียง 4. สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ และนําปจจัยท่ีเกี่ยวของ มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวน
อยางตอเนื่อง 5. มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความสูญเสียตางๆท่ีเกิดขึ้นในกระบวน  การ
ทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหาความสูญเสียกําหนด ชวงเวลาดําเนินการ และนํา
ขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของมาพิจารณาประกอบการวางแผน  เชน การสงมอบงาน การรอคอยผลงาน
ระหวางการปฏิบัติ และแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  6. สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย 
และขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และคุมคา 7. มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น  และมีผลกระทบตอการจัดการ
กระบวนการ เพื่อสถานศึกษาจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 8. มีการวิเคราะห และปรับปรุง
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ปจจัยของระบบงานใหมีความเหมาะสมเพื่อสรางแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน
การยกยองชมเชยตลอดจน การใหรางวัล และส่ิงจูงใจเพื่อสงเสริมผลการปฏิบัติงานท่ีดี เกิดความผูกพัน
ตอองคการ 9. สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาท่ีหลักของแตละกระบวนการ  
กําหนดผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน โดยพิจารณาจากขอมูลท่ีสําคัญ เชนองคความรู ความรู
ความสามารถของบุคลากรในกระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และทิศทางขององคกร 10.สถานศึกษา
มีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ  จนบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี
สําคัญ 11. สถานศึกษากําหนดเกณฑท่ีใชในการพิจารณาวากระบวนการใดเปนกระบวน  การสราง
คุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน ท่ีทําใหสถานศึกษาไดเปรียบในการแขงขัน
ทางดานคุณภาพ และการใหบริการกับผูท่ีเกี่ยวของ 12. มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา 
ตามแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีกําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีดสมรรถนะท่ี
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงกลยุทธ  13.สถานศึกษามีการจัดการ
คุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองคความรู  ท่ีทําใหแนใจไดวาขอมูลสารสนเทศ และความรูของ
องคการมีคุณสมบัติในความแมนยํา ถูกตอง ทันตอเหตุการณ มีความปลอดภัย เปนความลับ และเช่ือถือ
ได  14.สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล และเปนธรรม และ
แจงผลการประเมินใหบุคคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

 1.2  องคประกอบท่ี 2 การวางแผน มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ14 ตัวแปรมีคา
น้ําหนักองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .621 - .759 มีคาความแปรปรวนเทากับ 19.183 

และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  16.120 เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอันดับท่ี 2 และจัด
เรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้ 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สภาพปญหา / ความตองการของสถานศึกษา 
และทองถิ่น 2.มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของทราบ และจัดทําเอกสาร
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับครูและผูเกี่ยวของ 3.จัดทําเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มีองคประกอบครบถวนและท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5ป) 4.เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัด
และเผยแพรตอสาธารณชน และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 5. มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม  มีการ
วิเคราะหสภาพปจจุบันจาก SAR ผลการประเมินภายในโดยตนสังกัดผลประเมินภายนอกฯลฯ กําหนด
เปาหมายท่ีชัดเจน กําหนดแนวทางการพัฒนา หรือโครงการ/กิจกรรม กําหนดแนวทางการนิเทศ  กํากับ 
ติดตาม 6.มีการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ มีผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนฯ อยางชัดเจน โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย 7. มีแผนการนิเทศ และมีการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอ  8. มีคณะกรรมการติดตาม
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคลากรทุกฝายมีส วนรวมและมีการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน  9. มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประชุมผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  10. มีการจัด
โครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มีรูปแบบการบริหารจัดการ ศึกษาท่ีชัดเจน 11. มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยรับฟงความคิดเห็นของทุกฝายและไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 12. มีขอมูลสารสนเทศจัดเก็บอยางเปนระบบ เปน
ปจจุบัน และสามารถนํามาใชไดทันที มีการนําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาจัดทําเอกสาร
ประจําป 13. มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตามโครงสราง กําหนดบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 14. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง 
และครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
  1.3 องคประกอบท่ี 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบาย
องคประกอบ 6  ตัวแปรมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .610 - .672 มีคา
ความแปรปรวนเทากับ 10.418 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 8.755 เปนองคประกอบท่ีมี
ความสําคัญเปนอันดับท่ี 3 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  
ดังนี้ 1. ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินการ/โครงการท่ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารราชการมากกวารอยละ 80 2. ความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี มากกวารอยละ 80 (อยางนอยดานละ1มาตรการ/โครงการ) 3. รอย
ละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดขององคการ เปาหมาย
ของโครงการตามแผนบริหารความเส่ียงมากกวารอยละ 80 4. ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
มาตรฐานการบริการมากกวารอยละ 80  5. คาความเช่ือมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการตอองคการ 
มากกวารอยละ 80  6. ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรมสราง
ความ สัมพันธของสถานศึกษามากกวารอยละ 80  

1.4 องคประกอบท่ี 4  การนําผลการประเมินไปใช มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ 
3 ตัวแปรมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  อยูระหวาง .602 - .669 มีคาความแปรปรวน
เทากับ 7.777 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  48.741 เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปน
อันดับท่ี 4 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้ 1. สถานศึกษา
มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทําแผนพัฒนา ( Improvement 

plan) ไดตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อยางเหมาะสม 2. สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ี
ตอบสนองตัวชี้วัด และมีระบบการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสม 3. สถานศึกษามีการนําผลการทบทวน
มาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้น)   
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1.5  องคประกอบท่ี 5 ภาวะผูนํา มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ 3  ตัวแปร มีคา
น้ําหนักองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .644 - .689 มีคาความแปรปรวน เทากับ 6.068 
และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 5.099 เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับท่ี 5  และจัด
เรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ ( factor loading) ดังนี้ 1. ผูบริหารสงเสริมใหมี
กระบวนการและกิจกรรมท่ีมุงเนนใหเกิดการบูรณาการท่ีสรางความสามัคคี ความรวมมือ และความ
ทุมเทในการทํางานภายในองคการ 2. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความสามารถในการส่ือสาร ท่ีมุง 
เนนการถายทอดนโยบายของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการรับรู  เขาใจ และสามารถการ
นําไปปฏิบัติ เพื่อการบรรลุผลรวมกันไดทุกกลุมอยางครอบคลุม  3.ผูบริหารมีการมอบอํานาจ  
(Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ (Decision making) อยางเหมาะสมและเปน
ท่ียอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 

 2. การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต 

      ผลจากการวิ เคราะหแนวคิด ทฤษฎีและงานวิ จัยท่ี เกี่ ยวข องพบว า ตั วแปรตนมี                      
4 องคประกอบคือ การบริหารจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การนําผลการประเมินไปใช และ   
ภาวะผูนํา สวนตัวแปรตามคือ การวางแผน เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา  

   1. การบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางตรงตอ การวางแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และการนําผลการประเมินไปใช 2.การนําผลการประเมินไปใช มีอิทธิพลทางตรงตอ การบริหารจัดการ   
การวางแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และภาวะผูนํา 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพล
ทางตรงตอ การวางแผน และภาวะผูนํา 4. การบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางออม ตอการวางแผน และ
ภาวะผูนํา 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางออม ตอการวางแผน และภาวะผูนํา 

จากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) พบวา คาไค-สแควร (Chi-

Square : ) มีคาเทากับ 5.74 (P-value = 0.05675) แสดงใหเห็นวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง 
ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคตมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ประกอบกับการพิจารณาดัชนีความสอดคลองอื่นๆ ดังนี้ 
คาดัชนีความกลมกลืน (Goodness of fit Index : GFI) เทากับ 1.00 แสดงวา รูปแบบมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ   คา Relative Fit Index (RFI) เทากับ 0.99 ซึ่งมีคาใกล 1 แสดงวา รูปแบบมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  คา Adjusted Goodness of fit Index (AGFI) เทากับ 0.97 ซึ่ง
มีคาใกล 1 แสดงวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คา Root Mean Squared Residual 

(RMR) เทากับ 0.18  ซึ่งมีคาใกล  0 แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และคา
ดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของคาความผิดพลาดท่ีเหมาะสม คาดัชนี Root Mean Squared Error 

of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ 0.058 ซึ่งมีคาใกล 0 แตไมเกิน 1.00  แสดงวารูปแบบมี
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ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งคาสถิติรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษทุกคามีคาเปนตามเกณฑ
ความสอดคลอง  ความกลมกลืนของรูปแบบลักษณะนี้แสดงวา  องคประกอบการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมีความสอดคลอง มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 3. รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัยไดนําเสนอ
รูปแบบดังนี้  

จากผลการวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

เปนพหุองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน  ประกอบดวย  5 องคประกอบ เรียงลําดับตามคาน้ําหนัก
องคประกอบดังนี้ 1. การบริหารจัดการ 2.การวางแผน 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. การนําผล
การประเมินไปใช และ 5. ภาวะผูนํา  
  4. การยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 จากการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัย
ไดนํารูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  ไปตรวจยืนยัน 
(verification) โดยใชวิธีสอบถามผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน  ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปนผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพ  พบวา ผูเช่ียวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 7 คน มีความเห็นวา รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต ประกอบดวยองคประกอบจํานวน  5 องคประกอบคือ 1. การบริหารจัดการ 2. การวางแผน 3.การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. การนําผลการประเมินไปใช 5. และภาวะผูนํา เปนรูปแบบท่ีมีความ
เหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย  
สามารถนําการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ไปใชเปนประโยชนได 
สรุปรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต  
    
     การอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยครั้งนี้  สามารถอภิปรายผลโดยแยกออกเปน 3 ประเด็นดังนี้ องคประกอบการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการ
กับการประกันคุณภาพสถานศึกษา และรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผลการวิจัย
พบวา มีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 องคประกอบ เรียงลําดับตามคาน้ําหนักขององคประกอบดังนี้ 1. การ
บริหารจัดการ (Management) 2.การวางแผน (Planning) 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Evaluation of performance) 4. การนําผลการประเมินไปใช (Implementation)  5. และภาวะผูนํา 
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(Leadership) ซึ่งองคประกอบดังกลาวสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย ท้ังนี้เพราะการศึกษาเปนรากฐาน
สําคัญประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆ ในสังคม การบริหาร
จัดการ และระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเปนกลไก และหัวใจสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหคนไดพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ใหดํารงชีวิต 
และประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปล่ียนแปลงโดยรวม ตลอดชวงชีวิต และเปนการ
ปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับการจัดการศึกษา ท่ีไมทัดเทียมกันในหลายๆ ดาน การแขงขันคุณภาพ
การศึกษาท่ีทวีการแขงขันกันสูง ดังนั้นการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
จึงตองมีลักษณะเปนสากล เปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สามารถขับเคล่ือนองคกรให
สามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1  การบริหารจัดการ เปนองคประกอบท่ีสําคัญอันดับท่ี 1 องคประกอบนี้ประกอบดวยตัว
แปรท่ีมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading)  อยูระหวาง  .602 -.760 มีคาความ
แปรปรวน 20.624 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 17.331 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือ
ความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 14 ตัวแปร ในองคประกอบท่ี 1  แสดงใหเห็นวา  ผูใหขอมูลการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคลองกัน  แสดงวาตัวแปรท้ัง 14  ตัวแปรสามารถจัดอยูในกลุมองคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
ซึ่งอธิบายไดวา การวางแผนการบริหารจัดการ นับวามีความสําคัญมากในการเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษา การสรางความตระหนัก การรับรู การสรางเปาหมาย และวัตถุประสงครวมกันของบุคลากร
ทุกฝายท้ังภายในและนอกองคกร เพื่อผลักดันแผนงานของสถานศึกษาจนประสบความสําเร็จ หรือความ
ลมเหลวของการบริหารจัดการ อาจขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการท้ังความสามารถของผูบริหาร 
ทรัพยากรและส่ิงสนับสนุนอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับ โจนาธาน บอสตัน (Jonathan Boston) และคณะ ได
สรุปใหเห็นสาระสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหมไว ดังตอไปนี้ 1. มองวาการบริหารงานมีลักษณะท่ี
เปนสากล หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ไมมีความแตกตางอยางเปนนัยสําคัญระหวางการบริหารงานของ
ภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานของภาครัฐ 2. ปรับเปล่ียนจากการใหน้ําหนักความสําคัญท่ีเดิม
มุงเนนใหความสําคัญตอการควบคุมปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรและกฎระเบียบตาง ๆ มาเปนการ
ควบคุมในเร่ืองของการผลผลิตและผลลัพธ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือปรับเปล่ียนจากการใหความสําคัญ
ในภาระรับผิดชอบตอกระบวนการของการทํางาน (process accountability) มาเนนภาระรับผิดชอบ
ตอผลสัมฤทธิ์ (accountability for results) แทน 3. ใหความสําคัญตอเรื่องของการใชความสามารถ
หรือทักษะการบริหารมากกวาการท่ีใหความ สําคัญตอการกําหนดนโยบายแตเพียงอยางเดียว 4. ให
ความสําคัญตอการมอบอํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง (devolution of centralized power) 

ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหารของแตละหนวยงานมีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหาร
และการดําเนินงาน 5. เนนปรับเปล่ียนโครงสรางหนวยงานราชการใหมใหมีขนาดเล็กลงในรูปแบบของ
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หนวยงานอิสระในกํากับ โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางการกํากับดูแลควบคุมท่ีเปนภารกิจงานเชิงพาณิชย
และไมใชเชิงพาณิชยออกจากกัน รวมถึงแยกภารกิจงานเชิงนโยบายและการใหบริการออกจากกันอยาง
เด็ดขาด 6. เนนการแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนเอกชน (privatization) และใหมีการจางเหมา
บุคคลภายนอก (outsourcing) รวมท้ังประยุกตใชวิธีการจัดจางและการแขงขันประมูลงาน 
(competitive tendering) เพื่อลดตนทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหสูงขึ้น7. ปรับเปล่ียน
รูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐใหมีลักษณะเปนระยะส้ันและกําหนดเงื่อนไขขอตกลงใหมีความ
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได 8. เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เชน การวางแผน
กลยุทธและแผนธุรกิจ การทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) การจาย
คาตอบแทนตามผลงาน การจัดจางบุคคลภายนอกใหเขามาปฏิบัติงานเปนการช่ัวคราวเฉพาะกิจ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการใหความสําคัญตอการสรางภาพลักษณท่ีดีของ
องคการ (corporate image) 9. มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (monetary 

incentives) มากขึ้น 10. สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใชจายเงินงบประมาณ โดย
พยายามลดตนทุนคาใชจายและเพ่ิมผลผลิต สวนพัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ กลาวถึงการบริหารจัดการ
สมัยใหมวา ตองประกอบไปดวย วิสัยทัศน : เปนองคกรท่ีสรางสรรคส่ิงใหมๆ ควบคูกับการพัฒนา
คุณภาพ และบริการเพ่ือสรางความประทับใจใหกับลูกคาพันธกิจ : 1. สรางความเปนผูนําในธุรกิจท่ี
ดําเนินอยู 2. สรางเสริมการทํางานเปนทีม 3. สรางความพอใจใหกับลูกคา 4. สรางรายไดอยางตอเนื่อง 
5. สรางสรรคส่ิงแวดลอมท่ีดี และชวยเหลือสังคมวัฒนธรรมองคกร  วัตถุประสงค : 1. สรางความพึง
พอใจใหแกลูกคา 2. มีจริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม 3. ใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา 
วิธีคิด : 4. ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการสรางคุณภาพ 5. ใหความสําคัญแกกระบวนการทํางาน 6. 
กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา วิธีการทํางาน : 7. บริหารดวยขอมูลจริงในสถานท่ีจริง 8. แกปญหา
ท่ีสาเหตุ เนนการปองกันการเกิดปญหาซ้ํา 9. ใชกรรมวิธีทางสถิติ 10. จัดลําดับความสําคัญ 11. 
ดําเนินการบริหารแบบ PDCA 12. สรางระบบมาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ คานิยม : 1. 
ถูกตอง 2. ถูกใจ 3. ถูกเวลา 4. ถูกหลัก ซึ่งกระบวนการเหลานี้ตองคํานึงถึงคุณภาพ นิยามคุณภาพใน
ความหมายเดิม คุณภาพคือ : การทําใหไดตามมาตรฐานในความหมายใหม : คือความพอใจของลูกคา : 
คือคุณประโยชนท่ีลูกคาไดรับจากการใชสินคาและบริการ : คือสภาพท่ีเปนคุณ : คือความสุขของทุกคน 

ในส่ิงท่ีชอบธรรม : คือการท่ีลูกคากลับมาหาเราไมใชสินคากลับมาหา นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคานิยม
หลัก แนวคิดขององคกรในการสูความท่ีเปนเลิศท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม ประกอบดวย 1. การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 2. ความเปนเลิศท่ีมุงเนนลูกคา 3.การเรียนรู
ขององคกรและของแตละบุคคล 4. การเห็นคุณคาของพนักงานและคูคา 5. ความคลองตัว 6. การ
มุงเนนอนาคต 7. การจัดการเพ่ือนวัตกรรม 8. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 9. ความรับผิดชอบตอสังคม 
10. การมุงเนนท่ีผลลัพธและการสรางคุณคา 11. มุมมองในเชิงระบบ ซึ่งสอดคลองกับ เนตรพัณณา  ยา
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วิราช  กลาวไวในเรื่องแนวคิดการจัดการสมัยใหม เปนการจัดการเชิงกลยุทธเนื่องจากการจัดการตองมี
การเพ่ิมมูลคา เพ่ือใหองคกรแข็งแกรง ซึ่งถาออนแอ ในยุคการแขงขันก็จะหายไปจากวงจรของธุรกิจ 
ดังนั้นเพ่ือความอยูรอดผูบริหารจึงคิดหากลยุทธในการบริหารจัดการอยางดีท่ีสุด และท่ีนํามาใชกันใน
ปจจุบนัในองคกรตางๆ ท้ังทางธุรกิจภาคเอกชนและรัฐบาล คือการจัดการกลยุทธ ปจจุบันการวางแผน
และการจัดการเชิงกลยุทธ รวมไปถึงหนวยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล  สถาบันการศึกษา และ
องคการในรูปแบบตางๆ อีกดวย เนื่องจากแผนกลยุทธจะชวยกําหนดเปาหมายท่ีแนนอนชัดเจน  และให
วิสัยทัศนท่ีสอดคลองกันระหวางพนักงานและองคการศึกษาท่ีผานมาก็ใหการสนับสนุนสมมติฐานท่ีวา  
การวางแผนกลยุทธจะชวยใหผลตอบแทนทางการเงินขององคการไดดีกวาการดําเนินงานท่ีปราศจาก
การวางแผนระยะยาว สวนการศึกษาวิจัยของ ยุวดี  ศันสนียรัตน  การศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาวา การบริหารจัดการสถานศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จะ
สงผลกระทบตอสวนตางๆ 4 ดานคือ สถานศึกษาจะไมสามารถอยูอยางเอกเทศเชนแตกอน แตตองมี
พันธะสัญญาตอผูเรียนและชุมชน  ผูปกครองและชุมชนจะมีสวนในกิจกรรมของโรงเรียนมากข้ึน การ
บริหารจัดการจะเปนไปในรูปองคคณะบุคคลแทนการใชอํานาจเบ็ดเสร็จแบบเดิมโดยบุคคลเพียงคน
เดียว บุคลากรในสถานศึกษาจะตองพัฒนาใหมีความเปนมืออาชีพโดยมีเงื่อนไขความสําเร็จ 4 ประการ
คือ ตองมีแนวทางการดําเนินงาน  ตองพัฒนาผูเกี่ยวของ  ทุกฝายตองเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม
อยางแทจริงและตองสรางระบบฐานขอมูลเพื่อใชประโยชนในการวางแผนและการจัดการศึกษา 
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ คาลดเวล (Caldwell) ท่ีกลาววา  สถานศึกษาเปนฐานในการบริหาร
การจัดการเปนการกระจายอํานาจใหตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากร ไดแก ความรูเทคโนโลยี อํานาจ
หนาท่ี วัสดุครุภัณฑ บุคลากร เวลาและงบประมาณ เปนการกระจายอํานาจทางการจัดการมากกวาจะ
เปนอํานาจทางการเมือง และใหเกิดการตัดสินใจในระดับสถานศึกษาภายใตกรอบนโยบายของทองถิ่น
และของรัฐ ในขณะเดียวกันในโรงเรียนยังมีความรับผิดชอบท่ีจะตรวจสอบไดในทรัพยากรท่ีจะจัดสรรให 
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ประเวศ  วะสี กลาววา การท่ีจะปฏิรูปการศึกษาใหเกิดความเขมแข็ง
ทางปญญานั้น การปฏิรูปการบริหารจัดการถือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะถาเพียงแตเพิ่มเงินไปใน
ระบบเดิมก็คงจะเกิดความสูญเปลาและไมเกิดการปฏิรูปข้ึน  จึงสรุปไดวา การบริหารจัดการจึงเปนเรื่อง
ท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหการปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว  การปฏิรูปการศึกษาจะ
ประสบผลสําเร็จไดนั้นจะตองสรางระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถนําองคการ
ทางการศึกษาไปสูจุดมุงหมายได ซึ่งสอดคลองกับ บูล (Bull) ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับวินัยของนักเรียน พบวา 
โรงเรียนควรจัดกลไกในการบริหารจัดการเพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนไดดูแลปญหาดานวินัยของ
นักเรียนไดอยางเต็มท่ี ชวยใหนักเรียนไดทราบความต้ังใจจริงท่ีจะแกปญหาของโรงเรียน   ไมใชการ
จับผิดแตเปนการสงเสริมชวยเหลือ  สนับสนุนใหนักเรียนไดแกไขความประพฤติตนเอง สอดคลองกับ
แนวคิดของ วิลเล่ียม (William) ท่ีกลาวถึงการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคการ (Total Quality 



319 
 
Management: TQM)  คือการจัดการท่ีเนนในเรื่องคุณภาพ การดูแลในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพ  
การรับประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพในภาพรวม เพราะเช่ือวาเมื่อจัดการเร่ืองคุณภาพใหดีแลว
ก็จะทําใหโรงเรียนไดเปรียบในการแขงขัน การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรเปนการบริหารคุณภาพใน
ภาพรวม ท่ีนําโดยผูบริหารระดับสูงและมีการดําเนินงานท่ัวท้ังโรงเรียนเพื่อท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง  

1.2 การวางแผน  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับ 2 องคประกอบนี้ประกอบดวย
ตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading)  อยูระหวาง .621 - .759 มีคาความ
แปรปรวนเทากับ  19.183 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  33.451 ซึ่งอธิบายถึงความ
สอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 14  ตัวแปร ในองคประกอบท่ี 2  แสดงใหเห็นวา  ผูใหขอมูล
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคลองกัน  แสดงวาตัวแปรท้ัง 14  ตัวแปรสามารถจัดอยูในกลุมองคประกอบท่ี 2  การ
วางแผน  ซึ่งอธิบายไดวา การวางแผนเปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง สําหรับนัก
บริหารมืออาชีพ การวางแผนเปนงานท่ีนักบริหารท้ังหลายใหความคุนเคย และนําไปใชอยางกวางขวาง 
ในกระบวนการวางแผนท้ังแผนระยะส้ัน ระยะยาว จึงมีขอบขายครอบคลุมภาระงานทุกดานของ
สถานศึกษา ซึ่งเปนการเตรียมการกระทําอยางใดอยางหนึ่งในอนาคต เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปเตอร เอฟ ดรัคเกอร (Peter F. Drucker) กลาวไววา “การวางแผน” เปน
กระบวนการท่ีตอเนื่องกันในการตัดสินใจของการประกอบการอยางมีระบบและดวยความรอบรูรวมท้ัง
กระบวน การท่ีรวบรวมขึ้นอยางเปนระเบียบท่ีใชวิธีการใดๆอันจําเปนท่ีทําใหแผนงานบรรลุความมุง
หมายโดยตองอาศัยการวัดผลของการตัดสินใจเปรียบเทียบการคาดคะเนข้ึนอยางมีระบบ  และ 
Robbins, S & DeCenZo, D. ไดกลาวถึงการวางแผน ประกอบดวยการกําหนดขอบเขตของธุรกิจ 
ต้ังเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนกําหนดวิธีการเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีต้ังไว สวน Henri Fayol กลาววาในเรื่องการจัดการสมัยใหมนั้น การวางแผนถือเปนลําดับแรกท่ี 
เปนการปฏิบัติการ และการศึกษาองคการโดยรวม  Henry L. Gantt  อธิบายวา การวางแผนการจัดการ 
และการควบคุมองคกร มีความสลับซับซอน ทําใหผูรับฟงเกิดมิติในการรับรูมากย่ิงขึ้น  Gary Hamel with 

Bill Breen ไดกลาวถึง นวัตกรรมดานการบริหารจัดการอยู ท่ีกระบวนการบริหารจัดการ ไดแก การ
วางแผนเชิงกลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับ W. Edwards Deming ในเร่ืองของวงจร PDCA การวางแผน 
(Plan – P) เปนข้ันตอนการศึกษาปญหา กําหนดเปาหมาย การแกปญหา และการวางแผนแกปญหาใน
การปฏิบัติงาน การวางแผนจะชวยพัฒนาความคิดตาง ๆ เพื่อนําไปสูรูปแบบที่เปนจริงขึ้นมา ทําให
เกิดรายละเอียดท่ีพรอมจะนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับ ศิริพล ศิริทรัพย ท่ีกลาววา การวางแผน
เปนการกําหนดส่ิงท่ีตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตอยางมีเหตุผล กอใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ทําใหเกิดผลลัพธคือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความเปนธรรม พลังการทํางาน และ
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ความผูกพันความยอมรับในงานท่ีเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ลัดดาวัลย บุญเลิศ ท่ีกลาวถึงการวางแผนกล
ยุทธของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยพิจารณาในแต
ละขั้นตอนพบวามี 3 ขั้นตอน ดังนี้ การกําหนดปรัชญาความเช่ือขององคกร การกําหนดวิสัยทัศนของ
องคกร และการกําหนดพันธกิจ สวนอีก 6 ขั้นตอนคือ การกําหนดแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห
ส่ิงแวดลอมภายใน การกําหนดวัตถุประสงค การวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอก การกําหนดยุทธศาสตร
ทางเลือก และการกําหนดนโยบาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ บานดวิน (Baldwin) กลาววา การ
ใชกระบวนการวางแผนกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา ปจจัยท่ีสนับสนุนการนํารูปแบบการวางแผนกล
ยุทธมาใชประกอบดวย ความเปนวิชาชีพของบุคลากร ความสามัคคีของบุคลากร ภาวะผูนําของครูใหญ 
การเปดเผยความตองการของบุคลากร การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนของทองถิ่น สวน
ปจจัยท่ีขัดขวาง ประกอบดวย การขาดปจจัยสงเสริมองครวม ความไมเขาใจกระบวน การวางแผนกล
ยุทธ และการจัดสรรเวลาใหกับการวางแผนกลยุทธ  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ประเวศ วะสี   
กลาววา การท่ีจะปฏิรูปการศึกษาใหเกิดความเขมแข็งทางปญญานั้น  การปฏิรูปการบริหารจัดการถือ
เปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะถาเพียงแตเพิ่มเงินไปในระบบเดิมก็คงจะเกิดความสูญเปลาและไมเกิด
การปฏิรูปข้ึน จึงสรุปไดวา การบริหารจัดการจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหการปฏิรูปการศึกษา
จะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว การปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลสําเร็จไดนั้นจะตองสรางระบบการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถนําองคการทางการศึกษาไปสูจุดมุงหมายได สอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของ ประวิทย สุขจินดา ดานการเตรียมการวางแผนพบวา ครูทุกคนควรมีความรูเรื่องการ
จัดทําแผน ครูควรใหความรวมมือ และเอาใจใสเรื่องการวางแผน ดานการปฏิบัติตามแผน ผูบริหารควร
จัดระบบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนใหถูกตอง ชัดเจน ดานการติดตามและประเมินผล 
แนวทางสําคัญ ไดแก บุคลากรควรสรุปการประเมินตามความเปนจริง และดานการปรับแผน หรือจัดทํา
แผนใหม แนวทางสําคัญไดแก คณะกรรมการแผนงานควรมีการประสานในการปรับแผน  ซึ่ง เกชา 
เหลืองสุดใจช้ืน กลาวถึงกระบวนการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพสูงในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
นครปฐม พบวา สภาพโดยท่ัวไปของการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพสูงอยูในระดับปานกลาง  และพบวา มี
การกํากับติดตามการประเมินผลแผนอยางมีระบบในปท่ีผานมา ปจจัยการสนับสนุนจากภายนอก 
วิสัยทัศนของผูบริหาร นโยบายของหนวยงานตนสังกัด เปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกระบวนการ
วางแผนใหประสบความสําเร็จ ซึ่ง Koontz ไดสรุปความสําคัญของการวางแผนไว 4 ประการใหญๆ คือ 

1.ทําใหความไมแนนอนและการเปล่ียนแปลงเกิดความสมดุล (To offset uncertainty and change) 

เนื่องจากโลกมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ แมจะมีการวางแผนดีแคไหน ความผิดพลาดยอมเกิดขึ้นได
เสมอ แตถาไดมีการวางแผนลวงหนาเพื่อรองรับความไมแนนอนหรือเปล่ียนแปลงก็ยอมจะดีกวาและ
ปลอดภัยกวา 2. ทําใหผลการปฏิบัติงานไปสูจุดมุงหวังดังประสงค (To focus attention on 

objectives) การวางแผนอยางรอบคอบจะทําใหเขาใจในวัตถุประสงคไดชัดเจนและยังชวยลดความ
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ผิดพลาดในขณะทําตาม แผนปฏิบัติงาน เพราะไดตระเตรียมไวกอนแลว 3. ทําใหประหยัดในการ
ปฏิบัติงาน (To gain economical operation) หมายถึงงานยิ่งใหญ ยิ่งควบคุมไดยาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในขณะท่ีลงมือปฏิบัติ แตถาวางแผนไวกอนและคุมงานตามแผนจะชวยลดการส้ินเปลืองตางๆ (cost) 

ไดมาก 4. ทําใหเอื้ออํานวยในการควบคุมการปฏิบัติงาน (To facilitate control) หมายถึง การ
วางแผนท่ีดียอมมีการกําหนดขั้นตอนไวลวงหนา ซึ่งเปนประโยชนในการควบคุมและการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานวาไดผลตรงตามขอตกลงหรือแผนท่ีวางไว และชวยใหติดตามการปฏิบัติงานทําไดงายข้ึน หาก
ไมมีแผนหรือทางเดิน (Direction) ท่ีชัดเจน นอกจากจะปฏิบัติงานตามแผนแบบลองผิดลองถูกเสมอๆ 

แลว ก็ยังยากตอการตรวจตราติดตามใหบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวอีกดวย 
 1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับ 3 องคประกอบ
นี้ประกอบดวยตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading)  อยูระหวาง .610 - .672 

มีคาความแปรปรวนเทากับ 10.418 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 8.755 ซึ่งอธิบายถึงความ
สอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 6 ตัวแปรในองคประกอบท่ี  3  แสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีความคิดเห็นเปนไป ในทิศทางเดียวกัน
และสอดคลองกัน แสดงวาตัวแปรท้ัง 6 ตัวแปรสามารถจัดอยูในกลุมองคประกอบท่ี 3 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งอธิบายไดวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการประเมินคาของบุคคล
ผูปฏิบัติงานในดานตางๆท้ังผลงานและคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีมีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายใน เวลาท่ี
กําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหนางาน โดยอยูบนพื้นฐานของ
ความเปนระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติให
ความเปนธรรมโดยท่ัวกันซึ่ง Gary Hamel with Bill Breen ไดกลาวถึง นวัตกรรมดานการบริหาร
จัดการอยูท่ีกระบวนการบริหารจัดการ ไดแกการประเมินผลงานพนักงาน และการใหคาตอบแทน 

Mintzberg ไดกลาวถึงบทบาทของการจัดการวา ผูบริหารมีบทบาทในฐานะเปนผูติดตามประเมินผล 
(monitor) เปนการติดตามเลือกรับขอมูล   เพื่อเขาใจความเคล่ือนไหวขององคการและส่ิงแวดลอม เปน
เสมือนศูนยกลางของระบบ ซึ่งสอดคลองกับ W. Edwards Deming ในเรื่องของวงจร PDCA การ
ตรวจสอบ (Check – C) การตรวจสอบประเมินวาการดําเนินการบรรลุผลตามความตองการหรือไม การ
ตรวจสอบประเมินอยางตอเนื่องจะสรางความม่ันใจวาคุณภาพของผลผลิตจะมีอยูตลอดเวลา   และการ
กําหนดมาตรการแกไขปญหา (Act – A) คือการนําวิธีการแกปญหาท่ีไดจากการตรวจสอบแลววาไดผล
มากําหนดเปนมาตรฐานการทํางานเพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติตอไปหากพบวาเกิดขอบกพรองขึ้น ให
ปฏิบัติการแกไขตามลักษณะของปญหาท่ีคนพบ ธีระพล เพ็งจันทร ไดศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยผลการวิจัยพบวา 1. ปจจัยการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 1. ดานการบริหาร
การเปล่ียนแปลง 2. ดานกลยุทธการเปล่ียนแปลง 3. ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4. ดานภาวะ
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ผูนําการเปล่ียนแปลง 5. ดานการบริหารจัดการความเส่ียง 6. ดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย 7. ดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล 8. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 9. ดาน
คุณภาพวิชาการ 10. ดานการพัฒนาบุคลากร 11. ดานคุณลักษณะขององคกร 12. ดานระบบสนับสนุนการ
เปล่ียนแปลง 13. ดานประสิทธิผลตามตัวช้ีวัด ซึ่งสอดคลองกับ ธีรศักด์ิ คงเจริญ ทําการประเมิน
คุณลักษณะครูอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษาท่ี 7 พบวา คุณสมบัติเบื้องตนดานความฉลาด
ทางอารมณ ไมสามารถอธิบายคุณลักษณะครูอาชีพได สวนดานบุคลิกภาพสามารถอธิบายไดและ
กระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะครูอาชีพโดยรวมสามารถอธิบายครูอาชีพได และสอดคลองกับ นภา
พร สายนิ่ม ศึกษาเรื่องประเมินความพึงพอใจของผูปกครองครูและนักเรียนตอการบริหารการปกครอง
ของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห กรุงเทพมหานคร พบวาการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
บริหารการปกครอง อยูในระดับมาก ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานปกครองอยูในระดับปาน
กลาง ความพึงพอใจของนักเรียนตอการบริหารงานปกครองอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ ประวิทย สุขจินดา พบวาดานการติดตามและประเมินผลของบุคลากร ควรสรุปการประเมินตาม
ความเปนจริง และดานการปรับแผน หรือจัดทําแผนใหม พบวา คณะกรรมการแผนงาน ควรมีการ
ประสานในการปรับแผน สอดคลองกับการวิจัยของ ญาฐิณี  บูรณเกษมชัย พบวา การประเมินผลการ
จัดการความรูในองคกรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดราชบุรี มีการปฏิบัติงานท่ียังไมเปน
ระบบ และขั้นตอนการดําเนินงานยังขาดความถูกตอง เนื่องจากบุคลากรยังขาดทักษะดานการจัดการ
ความรู ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางลาชา ดังนั้นจึง ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหเปนระบบ 

และขั้นตอนท่ีถูกตอง เพ่ือเปนการพัฒนาความรูดานทักษะการจัดการความรูใหแกบุคลากรภายใน
องคกร มีการจัดการฝกอบรม สัมมนา เพื่อการเรียนรูดานการจัดการความรูเฉพาะบุคลากรบางกลุมงาน
เทานั้น และควรใหสิทธิในการเรียนรูกับบุคลากรในองคกรอยางท่ัวถึง และควรมีการถอดบทเรียนจากผู
ท่ีมีประสบการณการทํางานหรือผูท่ีจะเกษียณอายุ เพื่อรวบรวมเปนความรูสาธารณะ ซึ่งสอดคลองกับ 
พาที เกศธนากร ท่ีวิจัยพัฒนาระบบการประเมินผูบริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจัย พบวา ระบบการประเมินผูบริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
องคประกอบ 4 ดานคือ ดานปจจัยนําเขา (Inputs) ประกอบดวยองคประกอบยอยคือ เปาหมายของ
การประเมิน วัตถุประสงคการประเมิน มาตรฐานและตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

และแหลงผูประเมิน ดานกระบวนการ (Process) ประกอบดวย การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ประเมินการประชุมช้ีแจง และวางแผนการประเมิน การดําเนินการประเมิน การวิเคราะหผลการ
ประเมิน การตัดสินผลการประเมิน การสรุปและแจงผลการประเมิน  ดานผลผลิต (Output) 

ประกอบดวย สรุปผลการประเมินผูบริหารมืออาชีพรายบุคคล และสรุปผลการประเมินผูบริหารมือ
อาชีพในภาพรวม และดานขอมูลปอนกลับ (Feedback) ประกอบดวย  ขอมูลปอนกลับ สําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษารายบุคคล และขอมูลปอนกลับสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เมื่อนําระบบ
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การประเมินผูบริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชในสถานการณจริง พบวา ระบบการประเมิน
มีความตรงเชิงจําแนกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑดานความ
เหมาะสม ความเปนประโยชน ความเปนไปได และความถูกตองครอบคลุมอยูในระดับมาก และ รัดด และ 
เดวี (Rudd & Davies) ทําการวิจัย เรื่องการประเมินงานประเมินตนเองของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา ใหขอเสนอ แนะเชิงนโยบายท่ีเนนกิจกรรม การ
ประเมินตนเอง ตรวจสอบจุดแข็งของการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทบทวนแกไข การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษามีการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมหรือไมอยางไร เพื่อ ประโยชนของสถานศึกษา  

1.4 การนําผลการประเมินไปใช เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับ 4 เมื่อพิจารณา
รายขอคําถามของแบบสอบถามประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 1. สถานศึกษามีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทําแผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) อยางเหมาะสม 2. สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีตอบสนองตัวช้ีวัด และมี
ระบบการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมกับอนาคต 3. สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้นในอนาคต  

        องคประกอบนี้ประกอบดวยตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ ( factor loading) 
อยูระหวาง .602 - .669 มีคาความแปรปรวนเทากับ 7.777 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  
6.535 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง  3 ตัวแปรในองคประกอบท่ี 4  
แสดงใหเห็นวา  ผูใหขอมูลการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีความ
คิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกันแสดงวาตัวแปรท้ัง  3 ตัวแปร  สามารถจัดอยูในกลุม
องคประกอบท่ี 4  การนําผลการประเมินไปใชซึ่ง สุชาดา บวรกิติวงศ ไดอธิบายวา  การนําผลการ
ประเมินไปใชนั้น เปนการนําเอาผลหรือสารสนเทศท่ีไดจากการประเมินมากอใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน
การปฏิบัติงานในโครงการหรือนโยบายการทํางาน ชวยใหผูบริหารหรือผูตัดสินใจใชในการวางแผน 
ติดตาม หรือตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งในการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองซึ่งสอดคลองกับ W. Edwards 

Deming ในเร่ืองของวงจร PDCA การตรวจสอบ (Check – C) การตรวจสอบประเมินวาการดําเนินการ
บรรลุผลตามความตองการหรือไม การตรวจสอบประเมินอยางตอเนื่องจะสรางความมั่นใจวาคุณภาพ
ของผลผลิตจะมีอยูตลอดเวลา  และการกําหนดมาตรการแกไขปญหา (Act – A) คือการนําวิธีการ
แกปญหาท่ีไดจากการตรวจสอบแลววาไดผลมากําหนดเปนมาตรฐานการทํางานเพ่ือยึดถือเปนแนว
ปฏิบัติตอไปหากพบวาเกิดขอบกพรองขึ้น ใหปฏิบัติการแกไขตามลักษณะของปญหาท่ีคนพบ  ซึ่ง
สอดคลองกับอภิธีร ทรงบัณฑิตย  ไดวิจัยแบบประเมินสถานศึกษาตามแนวการประกันคุณภาพ
การศึกษาระบบ มัลคอม บัลดริจ สําหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทําใหไดขอมูลการ
ประเมินสถานศึกษา ท่ีสําคัญท่ีสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและเพื่อ
การประเมินสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ตลอดจนเปนขอมูลการบริหารคุณภาพภายใน
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สถานศึกษาท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพใหพัฒนาสูความเปนเลิศตอไป ซึ่ง
สอดคลองกับ สมทรง สุทธิประภา ไดราย งาน การนําผลงานไปใชประโยชนในการพัฒนาชุดทดลอง
วงจรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส วาประโยชนท่ีไดรับจากการนําผลการประเมินไปใช ดานประโยชนตอ
ผูเรียน ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีชุดทดลองเพียงพอในการเรียนภาคปฏิบัติ ทําใหผูเรียนได
ฝกทักษะตามสมรรถนะรายวิชา การเรียนดวยการปฏิบัติจริง เรียนเปนช้ินงาน/โครงงาน จึงถือวาเปน
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการสรางและใชงาน “โดยผูเรียน เพื่อผูเรียน”ดาน
ประโยชนตอผูสอน การพัฒนาผูเรียนใหเกิดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพเปนหนาท่ีของครู โดยเปนการบูร
ณาการเรียนการสอน ใหผูเรียน“คิดเปน ทําเปน แกปญหาได” เปนการแกปญหาในช้ันเรียน สอดคลอง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดานประโยชนตอสถานศึกษา ทําใหประหยัดงบประมาณใน
การจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ศูนยการศึกษานอกระบบอําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี ท่ีนําผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู
ความเปนเลิศ ท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามขอเสนอแนะของ สมศ.จากการประเมิน
ภายนอกรอบสอง คือ 1. สถานศึกษาควรระดมสมองจากภูมิปญญาทองถิ่น ผูนําชุมชน ครูประจํากลุม 
เพ่ือรวมกันปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายและ
ชุมชน พบวาสถานศึกษาไดจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการดําเนินงานคือไดหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ และหลักสูตรทองถิ่นท่ีหลากหลายและสอดคลองกับความตองการเพิ่มมากข้ึน 
2. สถานศึกษาควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยกําหนดเปาหมายของโครงการท่ีชัดเจน มีการ
ประเมินผลโครงการท่ีเปรียบเทียบกับเปาหมาย และนําผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการและรายงาน
ผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทุกฝายทราบอยางสม่ําเสมอ พบวาสถานศึกษาไดจัดโครงการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ ผลการดําเนินงานคือสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 3. ครู
ควรไดมีการพัฒนาดานการวิจัยในช้ันเรียน พัฒนาส่ือการเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียนตาม
สภาพจริงเพิ่มข้ึนและการจัดทําบันทึกหลังการสอน พบวาสถานศึกษาไดจัด โครงการพัฒนาบุคคลากร
ผลการดําเนินงานคือครูมีทักษะในการสอนและการประเมินผลเพิ่มขึ้น รวมท้ังมีความสามารถในการทํา
วิจัย และนําผลการวิจัยไปปรับปรุงคุณภาพการสอนได 4. ผูเรียนควรไดรับการเรียนเสริมในวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และควรไดทํากิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายเชน การ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง การทําโครงงาน รายงาน การเรียนรูดวยกระบวนการกลุมเพื่อเปนการ
แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน พบวาสถานศึกษาไดจัดโครงการคายวิชาการ ผลการดําเนินงานคือทําให
ผูเรียนมีวินัย มีคุณธรรม มีความเปนประชาธิปไตย เพิ่มขึ้น และไดรับการสอนเสริมในวิชาคณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ สรุปผลการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสูความเปนเลิศสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาไดระดับคุณภาพดี ซึ่งสอดคลองกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กลาวถึง การนําผลการวิจัยและพัฒนาไปใชในการจัดการเรียนรูวา 
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ผลการวิจัยไมวาจะเปนในรูปของขอความรูใหม ส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรม การยืนยันทฤษฎีขอความ
จริง แนวทาง การพัฒนาปรับปรุงงานหรือการตอบปญหาขอสงสัย จะเปนขอมูลหรือความคิดท่ี
ทรงคุณคาเปนประโยชนอยางย่ิงตอผูท่ีเราตองการพัฒนา และเปนเคร่ืองมือท่ีใชแสวงหายุทธศาสตรท่ี
เหมาะสมสําหรับการพัฒนา ถาเปนงานวิจัยในช้ันเรียน ผลการวิจัย ก็จะเปนประโยชนตอการศึกษา ตอ
ผูเรียน ดังนั้นการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนากลุมเปาใหบรรลุตามวัตถุประสงคจึงเปนส่ิ งท่ีผูนิเทศ
จะตองตระหนักถึงความสําคัญ และดําเนินการอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดผลในการปฏิบัติโดยเร็ว 
ผลการวิจัยนอกจากจะเปนประโยชนในดานการปรับปรุงและพัฒนางานหรือการจัดการเรียนการสอน
แลว ยังเปนประโยชน ตอการพัฒนาวิชาชีพอีกดวย โดยผูวิจัยสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนผลงาน
วิชาการเพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะ หรือปรับตําแหนงใหสูงขึ้นได เชนเดียวกับ จิรัฎฐพร สุพรรณพงศ ได
กลาวถึงเรื่องการนําผลการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ไดพิจารณาไวเปน 2 ประเด็น คือ  
1. สภาพปญหาของการนําผลการประเมินไปใช ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงคือ ผลการประเมินไมนาเช่ือถือ ไมทัน
ตอการใชงาน บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ ไมศึกษา เขาใจคลาดเคล่ือนในการนําผลการประเมินไป
ใช ผูบริหารสถานศึกษาไมเห็นคุณคา หรือความสําคัญของผลการประเมินขาดการนําผลการประเมินไป
วิเคราะหใชวางแผนอยางจริงจัง สงผลใหแผนไมครอบคลุมมาตรฐาน สถานศึกษาขาดผูบริหาร เปล่ียน
ยายบอย การนําผลการประเมินไปใชขาดความตอเนื่อง บุคลากรไมเพียงพอ ขาดความต้ังใจ จําใจทํา
ตามกฎหมาย มีแรงตานจากบุคลากรภายในสถานศึกษา ไมนําผลไปใชใหสอดคลองกับความกาวหนา
ของบุคลากร ขาดการชวยเหลือ กระตุน ใหความรู แกบุคลากรในสถานศึกษาและติดตามผลอยางจริงจัง
จากหนวยงานตนสังกัด 2. ประโยชนท่ีสถานศึกษาจะไดรับจากการนําผลการประเมินไปใช  ส่ิงท่ีตอง
คํานึงถึงคือ นําไปจัดทําแผนแกปญหาปรับปรุงพัฒนาใหสถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน วางแผน
กําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนระยะๆ และปการศึกษาตอไป จัดทําขอมูล
สารสนเทศ นําไปจัดทํารายงานประจําป (SAR)  รายงานหนวยงานตนสังกัดและรายงานตอสาธารณชน 
กอนจะไดมาซึ่งผลการประเมินในระหวางดําเนินงานไดมีการตรวจสอบประเมินเปนระยะๆ นําผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA เสริมแรง ใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดี ดีเดน 
และปรับปรุงพัฒนางานไดตรงจุดเน่ืองจากผลการประเมิน สะทอนใหเห็นจุดเดน จุดดอย 
  1.5 ภาวะผูนํา เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับ 5 เมื่อพิจารณารายขอคําถามของ
แบบสอบถามประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 1. ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมท่ี
มุงเนนใหเกิดการบูรณาการท่ีสรางความสามัคคี ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางานภายใน
องคการ 2. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความสามารถในการส่ือสาร ท่ีมุงเนนการถายทอดนโยบาย
ของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่ อใหการรับรู เขาใจ และสามารถการนําไปปฏิบัติ เพื่อการ
บรรลุผลรวมกันไดทุกกลุมอยางครอบคลุมท้ังปจจุบันและอนาคต  3.ผูบริหารมีการมอบอํานาจ  
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(Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ (Decision making) อยางเหมาะสมและเปน
ท่ียอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 

 องคประกอบนี้ประกอบดวยตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading) อยู
ระหวาง .644 - .689 มีคาความแปรปรวน เทากับ 6.068 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 
5.099 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง  3 ตัวแปรในองคประกอบท่ี 5 
แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลดานการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีความ
คิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  แสดงวาตัวแปรท้ัง 3 ตัวแปรสามารถจัดอยูในกลุม
องคประกอบท่ี 5 ภาวะผูนํา ซึ่งอธิบายไดวา ผูนําในยุคปจจุบันมีรูปแบบของความเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลง ท่ีนําความเจริญกาวหนามาสูองคการ ผูนําขององคการหลายแหงท่ีประสบความสําเร็จลวน
แตมีความเปนผูนําเชิงกลยุทธทั้งส้ิน ความเปนผูนําเชิงกลยุทธ เริ่มจากการมีคุณสมบัติสําคัญ คือ เปนผูมี
วิสัยทัศนกวางไกล และนําวิสัยทัศนมาสูการปฏิบัติไดอยางเปนผลสําเร็จตามขั้นตอนตางๆ ซึ่งสอดคลอง
กับ เก็จกนก เอื้อวงศ  ทําการศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ พบวาการดําเนินงานในการดําเนินคุณภาพแตละดานยังไมสมบูรณ ปจจัยภายในท่ีสงเสริมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพประกอบดวย 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานวัฒนธรรมองคการ 
ดานบุคลากร โดยประกอบไปดวยการท่ีผูบริหารมีความมุงมั่นทุมเท สนใจใฝรู ใชท้ังการบริหารส วนมี
สวนรวมและการบริหารแบบเขมงวด การมีวัฒนธรรมองคการท่ีดี คือมีความสัมพันธท่ีดี มีแบบแผนการ
ทํางานเปนทีม มีตัวแบบการเปนครูที่ดี การยอมรับการเปล่ียนแปลงและเห็นคุณคาการประเมินรวมท้ัง
การท่ีครูมีความรับผิดชอบและเอาใจใสในการสอน สนใจใฝรู และเช่ือวาการประกันคุณภาพการศึกษา
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นโครงสรางการประสานงานท่ีคลองตัว และมีบุคลากร
หรือคณะทํางานรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ กลุมปจจัยภายนอก ไดแก การท่ีชุมชนและกรรมการ
สถานศึกษาใหความสําคัญกับสถานศึกษาและสนับสนุน ชวยเหลือ ตลอดจนมีกฎหมาย/นโยบายตน
สังกัดผลักดันใหโรงเรียนดําเนินการประกันคุณภาพ รวมท้ังหนวยงานตนสังกัดนิเทศชวยเหลือโรงเรียน
อยางจริงจัง  ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคไดแก การท่ีวัฒนธรรมองคการมีลักษณะแตกแยก แขงขัน ไมให
เกียรติและไมไววางใจซึ่งกันและกัน ขาดการยอมรับความสามารถของเพ่ื อนครู ครูไมยอมรับการ
เปล่ียนแปลง และครูไมเพียงพอ ครูขาดความรับผิดชอบความสนใจใฝเรียนรู มีทัศนคติไมดีตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษารวมท้ังผูบริหารไมใหเวลากับสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ลัดณา ศรีอัมพร
เอกกุล ศึกษาวิจัยเร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขตนาน 
จากผลการศึกษาพบวา ท้ัง 3 ดานคือดานการบริหารจัดการ ดานการมีสวนรวมของบุคลากร และดาน
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน อยูในระดับปานกลาง ดานบริหารจัดการพบวา สภาพ
ดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการมีนโยบาย แผนงาน  โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
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สงเสริมทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยูในระดับมาก สวนในดานการมีสวนรวมของบุคลากรจากผล
การศึกษาพบวา สภาพดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาในดานการมีสวนรวมของบุคลากร
เกี่ยวกับการเปนคณะกรรมการดําเนินงานดานตางๆ ของบุคลากร อยูในระดับมาก สําหรับดานการ
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในจากผลการศึกษาพบวา สภาพดําเนินการการการประกัน
คุณภาพการศึกษาเก่ียวกับในดานผูประเมินมีความเขาใจเกณฑและวิธีการตรวจเปนมาตรฐานเดียวกัน 
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับยงยุทธ วงศภิรมยศานต์ิ ท่ีกลาวถึงแนวคิดเชิงระบบ ประกอบดวย
การนําองคกรและยุทธศาสตรองคกร โรงเรียนหลายโรงเรียนท่ีทําโครงการแลวอาจไมประสบ
ความสําเร็จเทาท่ีควร เริ่มตนอาจจะเกิดปญหา คือ การนําของผูอํานวยการ และผูบริหารโรงเรียน แลว
ยุทธศาสตรโรงเรียนไมมีความมั่นคงเพียงพอจะทําใหโรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพได  ซึ่งบุญสง จาน
สิบสี ไดศึกษาถึงพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารตามการรับรูของครูโดยใชกรอบแนวคิดของกริฟฟทซ 
คือ ผูใหการยอมรับเพื่อนรวมงาน ผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ผูใหความชวยเหลือ ผูประสานงานท่ีดี
ประสานงานท่ีดี ผูพูดท่ีมีประสิทธิภาพ ผูเขาสังคมไดดี และผูปรับปรุงแกไข ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
สนับสนุนใหครูไดพัฒนาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เปด
โอกาสใหครูไดมีสวนรวมคิดโครงการใหมๆ และมอบหมายใหรับผิดชอบตามความเหมาะสม จัดใหมีการ
วางแผนงานท่ีริเริ่มใหม โดยการปฐมนิเทศ สามารถส่ังงานดวยวาจา แกครูอยางชัดเจนจนปฏิบัติได 
สนับสนุนการสรางบรรยากาศในสถานศึกษาและหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนการสอนและชวยแกปญหา
สวนตัวที่ครูกําลังประสบอยู มีเทคนิควิธี หาเหตุผลเพื่อแกไขขอขัดแยงจนเปนท่ียอมรับของคูกรณี ท่ีเปน
ผูใตบังคับบัญชา รวมกันวางแผนงานวิชาการ ระบบดูแลความปลอดภัยในการทํางานของครูและหาแนว
ทางการปฏิบัติงานท่ีทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี เขารวมสังสรรคกับครูในสถานศึกษานอกเวลา
ราชการอยางเหมาะสม สอดคลองกับ พันธศักดิ พลสารัมย ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูนําท่ีดีสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาวามีองคประกอบหลัก 2 ประการ ประการแรก ดานทักษะท่ีเปนเยี่ยมประกอบดวย 

ทักษะในการปฏิบัติงาน (Technical Skill) ทักษะเกี่ยวกับคน (Human Skill) และทักษะในการคิดแบบ
องครวม (Conceptual Skill) ประการท่ีสอง ดานคุณลักษณะพึงประสงคประกอบดวย ความรู(รูแจง รู
จริง รูลึก รอบรู รูรอบ) ความฉลาด(ความฉลาดทางดานสติปญญา ดานการจัดการเกี่ยวกับอารมณ ดาน
ความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ความทรหดอดทน ความยืดหยุน มีรางกายท่ีแข็งแรงมีความเปนผูนําท่ี
ดี มีการส่ือสารท่ีดี) การลงมือทํา ความคิด (ความคิดเชิงระบบ ความคิดรอบคอบ) ความดี ความเพียร 
ความงดงามท้ังภายในและภายนอกซ่ึง สุรศักดิ ปาเฮ กลาววา ผูบริหารการศึกษาในยุคแหงการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมีการเปล่ียนแปลงบริบทตาง ๆ ควรมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีสําคัญดังนี้ 1. มองกวางไกลอยาง
ตอเนื่องและพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง 2. สามารถท่ีจะวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดแผนกลยุทธหรือ
แผนปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและนโยบายได 3. ไวตอการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นท้ัง ใน
สังคมภายนอกและภายในองค 4. สามารถในการจัดระบบการส่ือสารใหไดผล เพื่อเช่ือมโยงขอมูล
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ขาวสารตางๆ ไดท่ัวถึง 5. มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนบุคลากร สรรหา
คัดเลือก กําหนดระบบการงบประมาณ ความกาวหนาในอาชีพ 6. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหาร สามารถท่ีจะเปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาใชเปนแบบอยาง ซึ่ง
สอดคลองกับ ศักด์ิชัย ภูเจริญ ท่ีกลาวถึงการสรางรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผูนําตองมีบทบาทใน
ฐานะผูบริหารการศึกษาวา ผูบริหารโรงเรียนตองมีบทบาทในการวางแผนและกําหนดนโยบาย การ
บริหารและการอํานวยการ การเปนผูนําทางวิชาการ เปนผูนําการเปล่ียนแปลง การเปนสัญลักษณและ
ตัวแทน การเผยแพร ส่ือสาร สรางความสัมพันธ การจัดการความขัดแยง การทํางานเปนทีม สราง
แรงจูงใจสนับสนุน และพัฒนาบุคลากร ติดตามประเมินผลสอดคลองกับ ปราณี อธิคมานนท ท่ีกลาววา
ผูบริหารควรพัฒนาการใชภาวะผูนําดานการกระตุนการใชปญญาใหเพิ่มขึ้น  โดยผูบริหารตองใหความ
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนผูใตบังคับบัญชาพัฒนาความคิด เพื่อหาแนวทาง วิธีการใหม ๆ ท่ีเปน
ประโยชนมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผลสําเร็จของงานเปนท่ีพึงพอใจของทุกฝาย ฉะนั้นผูบริหารท่ี
ชาญฉลาดจะตองเลือก ใชภาวะผูนําท่ีมุงการบริหารงานแบบการมี สวนรวม เพื่อทําใหผูใตบังคับบัญชา
เกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งหรือเปนผูนําการบริหารสถานศึกษาท่ีตนเองสังกัดอยู  ดังนั้นการบริหาร
สถานศึกษาในปจจุบัน ผูบริหารตองรูจักใชภาวะผูนํารวมท้ังเทคนิคและวิธีการบริหารงานท่ีหลากหลาย 

โดยมุงเนนใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเพ่ือคณะและเพื่อองคกรมากกวาเพื่อตนเอง 
  2. รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 จากขอคนพบรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ซึ่ง
ประกอบดวย  5  องคประกอบ ดังนี้ 1. การบริหารจัดการ 2. การวางแผน 3. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 4. การนําผลการประเมินไปใช  และ5. ภาวะผูนํา  เปนพหุองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน
ดังนี้  1. องคประกอบดานการบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางตรงตอ การวางแผน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการนําผลการประเมินไปใช 2.การนําผลการประเมินไปใช มีอิทธิพลทางตรงตอ การ
บริหารจัด การวางแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และภาวะผูนํา 3.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีอิทธิพลทางตรงตอ การวางแผน และภาวะผูนํา  ซึ่งพิจารณาในภาพรวมพบวา เปนรูปแบบท่ีมุงเนนการ
วางแผน  เพราะการวางแผน(Planning) เปนขั้นตอนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ(Management) 

โดยท่ัวๆไป การวางแผนเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวกับการระบุวัตถุประสงคท่ีตองการ มีการกําหนดกลยุทธ
ตางๆ ท่ีจะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้นได การวางแผนจึงเปนส่ิงจําเปน สําหรับผูบริหาร 
และเจาหนาท่ี เพ่ือใหรูแนวทางการดําเนินงานขององคกร  ลดการดําเนินงานท่ีซ้ําซอนหรืองานท่ี
ส้ินเปลือง และชวยลดผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคต การวางแผนท่ีดี จะตองมีการ
คาดคะเนทิศทาง หรือสถานการณในอนาคต โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
นอกจากนี้ การวางแผนยังเปนประโยชนสําหรับการควบคุม ซึ่งถาไมมีการวางแผน ก็จะไมมีวิธีการใด
ควบคุมการปฏิบัติงานของโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสํานักงาน ก.พ.  ไดกลาวความสําคัญของการ



329 
 
วางแผนวามีความสําคัญมากในการบริหารงาน เพราะจะชวยใหไมตองลองผิดลองถูก ซึ่งอาจทําให
ส้ินเปลืองกําลังทรัพย แรงงาน แ-ละเวลา การวางแผนจะชวยทําใหมองเห็นภาพขางหนาวาอะไรควรทํา 
อะไรไมควรทํา หรืออะไรท่ีควรจะเตรียมตัว และเตรียมพรอมเพื่อรับสถานการณ ซึ่ง Koontz สรุป
ความสําคัญของการวางแผนไว 4 ประการใหญๆ คือ1. ทําใหความไมแนนอนและการเปล่ียนแปลงเกิด
ความสมดุล (To offset uncertainty and change) เนื่องจากโลกมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ แมจะมี
การวางแผนดีแคไหน ความผิดพลาดยอมเกิดขึ้นไดเสมอ แตถาไดมีการวางแผนลวงหนาเพื่อรองรับ
ความไมแนนอนหรือเปล่ียนแปลงก็ยอมจะดีกวาและปลอดภัยกวา 2. ทําใหผลการปฏิบัติงานไปสูจุด
มุงหวังดังประสงค (To focus attention on objectives) การวางแผนอยางรอบคอบจะทําใหเขาใจใน 

วัตถุประสงคไดชัดเจนและยังชวยลดความผิดพลาดในขณะทําตามแผนปฏิบัติงาน  เพราะไดตระเตรียม
ไวกอนแลว 3. ทําใหประหยัดในการปฏิบัติงาน (To gain economical operation)หมายถึงงาน
ยิ่งใหญ ยิ่งควบคุมไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะท่ีลงมือปฏิบัติ แตถาวางแผนไวกอนและคุมงานตาม
แผนจะชวยลดการส้ินเปลืองตางๆ (cost) ไดมาก 4. ทําใหเอ้ืออํานวยในการควบคุมการปฏิบัติงาน (To 

facilitate control)หมายถึง การวางแผนท่ีดียอมมีการกําหนดขั้นตอนไวลวงหนา ซึ่งเปนประโยชนใน
การควบคุมและการติดตามผลการปฏิบัติงานวาไดผลตรงตามขอตกลงหรือแผนท่ีวางไว  และชวยให
ติดตามการปฏิบัติงานทําไดงายขึ้น หากไมมีแผนหรือทางเดิน (Direction) ท่ีชัดเจน นอกจากจะ
ปฏิบัติงานตามแผนแบบลองผิดลองถูกเสมอๆ แลว ก็ยังยากตอการตรวจตราติดตามใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีต้ังไวอีกดวย สอดคลองกับ ชูศักด์ิ ประเสริฐ ไดอธิบายวา การวางแผน คือ การมองอนาคต การเล็งเห็น
จุดหมายท่ีตองการ การคาดปญหาเหลานั้นไวลวงหนาไวอยางถูกตอง ตลอดจนการหาทางแกไขปญหา
ตางๆ เหลานั้น การวางแผน เปนการใชความคิดมองจินตนาการตระเตรียมวิธีการตางๆ เพื่อคัดเลือก
ทางท่ีดีท่ีสุดทางหนึ่ง กําหนดเปาหมายและวางหมายกําหนดการกระทํานั้น  เพื่อใหสําเร็จลุลวงไปตาม
จุดประสงคท่ีต้ังไว การวางแผน เปนกิจกรรมอยางหนึ่งท่ีเกี่ยวกับการกําหนดส่ิงท่ีจะกระทําในอนาคต 

การประเมินผลของส่ิงท่ีกําหนดวาจะกระทําและกําหนดวิธีการท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติ จึงสรุปไดวา 
การวางแผนก็คือการคิดการหรือกะการไวลวงหนาวาจะทําอะไร ทําไม ทําท่ีไหน เมื่อไร อยางไร และใคร
ทําการวางแผนจึงเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับอนาคต การตัดสินใจ การปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับ อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ 
ท่ีกลาวถึงการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหนา ไววา
แนวโนมการวางแผนของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหนาท่ีมีความเปนไปไดมาก และ
ภาพอนาคตท่ีพึงประสงคในระดับมากท่ีสุด คือ  คุณธรรม จริยธรรม จะเปนเอกลักษณท่ีเดนชัด
ของ วิสัยทัศน เปนผูนําดานคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต สรางผูเรียนใหเปนคนดี รับใชพระเจาและ
เพื่อนมนุษย จะมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจนในการวางแผน  แผนมีวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี
ชัดเจน จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดานการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการ จะเนน
คุณภาพของผูเรียน ท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการควบคูกัน มีการวางแผนท่ีมุงสูมาตรฐาน
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ระดับสากล จะพัฒนาผูเรียนใหสามารถจัดการกับสถานการณในอนาคตได ใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร หลักสูตรและแผนการเรียนการสอนจะตองมีการสอดแทรกหลักจริยธรรมใน
ทุกวิชา จะนําการวิเคราะหสถานการณมาใชในการวางแผน รวมมือกับชุมชนและศิษยเกา ในการจัดการ
เรียนการสอนอยางใกลชิด จะรวมมือกันในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนวความคิดของ 
กลา ทองขาว ซึ่งกลาววา  การบริหารงานของสถานศึกษาในข้ันการกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนจะมี
การกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา กําหนดพันธกิจท่ีตองปฏิบัติไวชัดเจน กําหนดวัตถุ ประสงค เปาหมาย
และแนวปฏิบัติท่ีจะทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายบรรลุผล เปนกลยุทธระดับองคกร  ระดับแผนงานและ
โครงการ แผนการปฏิบัติซึ่งเปนแผนสําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานประจําและงานโครงการ  เปนคูมือ
ในการปฏิบัติงานของผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบนําแผนไปปฏิบัติ  สําหรับผูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน
โครงการทุกคน  เนื่องจากแผนปฏิบัติการเกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานหลายหนาท่ี  คนหลายคน  หนวยงาน
หลายหนวยงาน  ดังนั้นทุกคนจะตองวางแผนรวมกันเพื่อท่ีจะเดินหนาไปสูภาพฝนตามวิสัยทัศนสถานศึกษา  
ซึ่งสอดคลองกับ Helm ท่ีศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวัฒนธรรมและเชิงสัญลักษณในโรงเรียนคาทอลิกใน
เมืองอารลิงตัน (Arlington) รัฐเวอรจิเนีย ในระหวางปการศึกษา 1987-1988 พบวาผูบริหารโรงเรียน
คาทอลิกดังกลาวแสดงภาวะผูนําเชิงวัฒนธรรมและเชิงสัญลักษณโดยประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวตนแบบ
(Model) ในเรื่องคานิยมทางศาสนา ในขณะเดียว กัน  ผูบริหารเหลานั้นก็มีความพิถีพิถันในการคัดเลือกครู
โดยเนนความสําคัญของครูในอันท่ีจะเปนตนแบบท่ีดีสําหรับนักเรียน และเนนเปนพิเศษในเร่ืองการให
การศึกษาอบรมดานศาสนา และการมีมโนธรรมอันสูงสง ซึ่งบรรยากาศเชนวานี้จะดําเนินไปอยางราบรื่นดวย
การสรางเสริมความสัมพันธในเชิงบวกระหวางครูอาจารย ตลอดจนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการรวม
แบงปนเทคนิควิธีการนิเทศการสอนและการรวมกันตัดสินใจแบบเปนทีมงาน นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดเนนถึง 
“สายใยแหงสัมพันธภาพ” (Web of Relationships) ท่ีเช่ือมโยงผูปกครอง ครูอาจารย นักเรียน และ
ผูบริหารเขาไวดวยกันภายในขอบขายของเขตปกครองของวัด โดยย้ําวาสายใยดังกลาวเปนองคประกอบ
สําคัญย่ิงในการสรางวัฒนธรรม ผูวิจัยไดสรุปวาพฤติกรรมของผูบริหารมีผลกระทบตอวัฒนธรรมของ
โรงเรียนเปนอยางมาก และเสนอแนะวาจะตองมีการกําหนดแนวทางใหมๆ ในการฝกอบรมผูบริหารโรงเรียน
คาทอลิกตางๆ ใหมีศักยภาพท่ีจะเปนผูนําแบบปรับเปล่ียนสภาพ (Transformational Leader) ซึ่งนงลักษณ 
เรือนทอง ไดกลาวถึงรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล นั้น องคประกอบท่ีสําคัญอีกขอหนึ่งคือเร่ือง 
การประกันคุณภาพ การตรวจสอบได และความนาเช่ือถือ วามีองคประกอบดวยกัน 8 ตัวแปร คือ 1. 

โรงเรียนจัดระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge management) 2. มีการประเมินตนเอง3. มีการ
จัดทําวิสัยทัศนรวมกันตามข้ันตอน 4. มีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน โรงเรียน
สงเสริมใหบุคลากรนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมมาใชในการเรียนการสอน 6. โรงเรียนมีการประเมิน
วิสัยทัศนเปนประจํา 7. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนตลอดเวลา 8. โรงเรียนมี
ระบบการตรวจการบานท่ีใหนักเรียนทราบผลได 
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 จากขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคตดังท่ีกลาวมา เปาหมายของทุกองคกรมุงไปท่ีการวางแผน นําแผนสูการปฏิบัติ ดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินไปใช ซึ่งแสดงใหเห็นวาการวางแผนมีความสําคัญเปน
อยางมากในการขับเคล่ือนงานดานการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา จะพบวาในขณะท่ี
องคการการศึกษาตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ ตางก็ให
ความสําคัญในการวางแผนพัฒนาการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังส้ิน สําหรับประเทศไทยท่ีมี
การประกันคุณภาพการศึกษากันมาจนปจจุบันซึ่งเปนรอบท่ีสาม และกําลังจะผานพน กาวยางเขาสูการ
ประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ีส่ี นั้นยังคงเปนความวิตกกังวลใหกับทุกสถานศึกษาวาแนวทางในการ
ประเมินรอบท่ีส่ี จะเหมือน หรือตางจากเดิม จากการสัมภาษณผูสถานศึกษาหลายแหง ไดขอคิดเห็นวา 
มาตรฐานและตัวบงช้ี ไมนาจะเปล่ียนแปลง และถึงหากจะมีการเปล่ียนแปลงก็คงไมมากนัก ดังนั้น
สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนตนสังกัด คงตองเตรียมการวางแผนเพื่อรองรับอนาคตวา สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือท่ีทุกคนเรียกกันวา สมศ. จะมี
การดําเนินการไปในทิศทางใด ดังนั้นแนวทางในการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคตท้ัง 5 องคประกอบคือ ดานการบริหารจัดการ ดานการวางแผน ดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดานการนําผลการประเมินไปใช และดานภาวะผูนํา จึงเปน อีกรูปแบบหนึ่งท่ีสถานศึกษา
สามารถนําไปประยุกตใช เพื่อกาวสูการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบตอๆไป  
  

 ตอนท่ี 4  ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต พบวา ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองกันวา รูปแบบการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความเปนประโยชนและ
ความถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย โดยทุกทานมีความเห็น
วาแตละองคประกอบมีความเหมาะสมมากเพราะเปนองคประกอบท่ีครอบคลุมงานตางๆ ภายใน
โรงเรียนและสามารถตอยอดไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้องคประกอบทุกตัว
เหมาะสมในการผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใหมีความ
เปนสากล  เนื่องจากมีความครอบคลุมการบริหารการจัดการศึกษาทุกดานต้ังแตจัดทําแผนกลยุทธ 
จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือกําหนดแนวทางการประกันคุณภาพที่ชัดเจน  มีการพัฒนาผูบริหารและการ
บริหารจัดการในโรงเรียนอยางเปนระบบเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนมีการพัฒนาครูใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูดานการประกันคุณภาพ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และมีการพัฒนา
นักเรียนใหมีความพรอมในการเรียนรู  รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต มีความเปนไปไดมากเพราะตัวแปรในแตละองคประกอบเขียนนําเสนอเปนรูปธรรมงายตอการ
นําสูการปฏิบัติและองคประกอบทุกองคประกอบจะมาจากพื้นฐานการดําเนินงานการพัฒนาการศึกษา
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อยูแลว จึงมีความเปนไปไดมากท่ีจะนําองคประกอบเหลานี้มาใชแตจะมีเพียงบางประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ
การประสานงานความรวมมือกับองคกรภายนอกประเทศ อาจจะตองมีการประสานงานผานหนวยงาน
กลางหรือตนสังกัดเพื่อทําใหเกิดความเปนไปไดมากท่ีสุด นอกจากนั้นองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับ “คน” 
ควรมาเปนลําดับหนึ่งเพราะ “คน” เปนปจจัยหลักในการพัฒนาในทุกๆ ดานแลวจึงมาพัฒนาระบบให
รองรับการเปล่ียนแปลงของปจเจกบุคคล ผานกระบวนการ/เครื่องมือตางๆ ท่ีผานเขามา ดังนั้ นการ
พัฒนาผูบริหาร ครู และนักเรียน  จึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบบูรณาการ 
รวมถึงกระบวนการนําไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและการดําเนินงานรวมกันเพื่อไมใหเกิดความ
ซับซอน รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีประโยชนและมี
ความถูกตอง และเหมาะสม เพราะตัวแปรทุกตัวแปรในแตละองคประกอบเปนตัวแปรท่ีเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาอยูแลว สามารถนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จได
แตจะตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง พรอมมีการประเมินผลเปนระยะๆ เมื่อ เสร็จส้ิน
กระบวนการก็นําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในโอกาสตอไป   

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  มี
ความสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยและความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดังนั้นเพื่ อใหการศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้  
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 ในจากการศึกษาวิจัย ผูวิ จัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนใน               
การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา ยิ่งขึ้นดังนี้   
  1.ขอเสนอแนะระดับนโยบาย 
 1.1 สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการคุณภาพองคความรูของขอมูลสารสนเทศ ท่ีทําให
แนใจไดวา ขอมูลสารสนเทศ และความรูขององคการ มีคุณสมบัติ ถูกตอง แมนยํา มีความปลอดภัย เปน
ความลับ ทันตอเหตุการณ นาเช่ือถือ และสามารถพยากรณอนาคตได  
               1.2 สถานศึกษาควรมีกําหนดนโยบายในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง 
และแกไขขั้นตอนการดําเนินงานใหครบถวนทุกกระบวนการทํางานท่ีจําเปน มีผู รับผิดชอบดําเนินการ
ตามวิธีการท่ีกําหนดไวอยางครบถวน เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณท้ังปจจุบัน และอนาคต 
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            2. ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
     2.1 สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมในดานบุคลากรเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกในรอบท่ี 4 และรอบตอๆไปในอนาคต  
  - การเตรียมความพรอม ในเรื่องการถายทอดองคความรูดานการนําแผนสูการปฏิบัติ 

  - การระดมความคิดเห็นจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ อยางมีสวนรวม สังเคราะหเปนองค
ความรูใหม เพื่อจะไดขอมูลท่ีหลากหลาย 
  - การเตรียมความพรอม ในเรื่องการนําแผนงานดานการประกันคุณภาพ ไปปฏิบัติจน
กลายเปนวัฒนธรรมขององคกรท่ีเปนปกติ 

 2.2 สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมในดานงบประมาณเพื่อใชในการบริหาร
จัดการงานประกันคุณภาพ  
       2.3 สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมในดานระเบียบ วิธีปฏิบัติตางๆ จัดทําคูมือ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร       
       2.4 สถานควรมีการพัฒนาความรวมมือระหวางสถานศึกษาดานการเสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน และตอเนื่อง สรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับบุตรหลาน เพราะสถานศึกษาเปนของชุมชน 

       

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 เพื่อใหองคความรู ท่ีไดจากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต ครั้งนี้มีการตอยอดและเกิดประโยชนในวงการศึกษาระดับตอไป ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป  ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต เพื่อสรุปเปนองคความรูท่ีไดจากรูปแบบและความถูกตองเหมาะสม 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในดานการนําผลการประเมินไปใช เพื่อสรุปเปนองคความรูใชเปน
แนวทางในการพัฒนาตอไป 

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยในดานขอจํากัด สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต เพื่อสรุปเปนองคความรูใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาตอไป 

 4. ควรมีการศึกษาวิจัยในดานนวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต เพื่อสรุปเปนองคความรูใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 



334 
 

รายการอางอิง 
 

ภาษาไทย 

 

กมล  สุดประเสริฐ. ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา: การศึกษาขั้นพื้นฐาน.  

 กรุงเทพมหานคร:  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541.  
กฤษณี  มหาวิรุฬห. แนวคิดการบริหารแบบ Balanced Scorecard. 2547. เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม  
              2557. Available: URL : เขาถึงไดจากhttp://www.geocities.com/ vichakarn2002/ 
              scorcard.doc 

เก็จกนก  เอื้อวงศ. “การวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยอุปสรรคตอการดําเนินการในระบบการ 
 ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน.” วิทยานิพนธ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2546.   

กันยารัตน  คมวัชระ. “บทความการประกันคุณภาพในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี.”วารสาร 
 ประกันคุณภาพ.  มหาวิทยาลัยขอนแกน 5, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2547). 
ขัตติยา  ดวงสําราญ. “รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก.” วิทยานิพนธปริญญา 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2552. 

จตุพร  อุทโท. รายงาน“การศึกษาระบบการประกันคุณภาพของประเทศ สหรัฐอเมริกา ประเทศ 

 ออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนดและประเทศอังกฤษ.” เขาถึงเมื่อ 19/12/2013 เขาถึงได
จาก sangtawan.igetweb.com/. 

จิรพันธ  ไตรทิพจรัส. วารสารวิชาการ. กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ 3 ,1(มกราคม 2543) 
 โรงพิมพชวนพิมพ กรุงเทพฯ. เขาถึงเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2557 เขาถึงไดจาก 

http://www. kroobannok.com/blog/16702 

จุฑาทิพย  บุญเปล่ียน. “การประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีสัมพันธกับการดําเนินงานของโรงเรียนใน 
 ฝน.”วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.“รางวัลคุณภาพแหงชาติ Thailand Quality Award.” ประกันคุณภาพ 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2548) : ก. เขาถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2555 เขาถึงไดจาก 
http://www.cu-qa.chula.ac.th/ inside qa/tqa.html. 

 



335 
 
เฉลิมชัย หาญกลา, เอกสารประอบการบรรยาย. การปฏิบัติงานตามกลยุทธ. เขาถึงเม่ือ 3 เมษายน 
 2557 เขาถึงไดจาก chalermchai.wikispaces.com/file/view/ 

ชัยณรงค  อินทรอํานวย. “การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 3.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.  
ชาญณรงค พรรุงโรจน. “คุณภาพศิษย : เปาหมายการประเมิน.” (เอกสารประกอบบรรยายพิเศษเร่ือง  
 สํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .) จากแสดงนิทรรศการและการ

ประชุมท่ีศูนยไบเทค บางนา เขาถึงเม่ือ10 พ.ค. 2555 เขาถึงไดจาก www.onesqa.or.th/) 
ชาคริต ชมช่ืน. “การวิจัยรูปแบบการเสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภายในสถานศึกษา.” ในบทสรุปงานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดรับทุน 

อุดหนุนการวิจัยจากสมศ. (ป 2545 –2547). กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟคจํากัด, 2546.   
ชูศักด์ิ ประเสริฐ. แผนและโครงการ . เขาถึงเม่ือ 2 เมษายน 2557 เขาถึงไดจาก http://www.chusak. 
  net/index.php?mo=21 

ชอบ ลีชอ. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2548 เขาถึงเม่ือ  
 1 มิถุนายน 2555 เขาถึงไดจาก http://www.moe.go.th/data stat/load/quality 

assurance. 
ฐานพัฒน ทิพยบรรพต. “พัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชนของประชาชนตําบลตะปาน 
 อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี .” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, 2553.  
ดุสิต  สมศรี. “การพัฒนาตัวแบบการบริหารแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในบริบทการ 
 กระจาย อํานาจทางการ ศึกษา .”วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร ดุษ ฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551. 

เดวิด. การบริหารเชิงกลยุทธ. แปลจาก Strategic Management โดย สาโรจน โอพิทักษชีวิน. 
 กรุงเทพมหานคร : เพียรสัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชนา, 2550.   

ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย. การเปรียบเทียบระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหวาง 
 ประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียน และกลุมทวีปยุโรป. ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา สจพ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. เขาถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2556 เขาถึงไดจาก
http://www.gotoknow.org/post/517112   

ทัดดาว  แยมกมล.“การประเมินกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา 
 ภาคเหนือ เขต 1 วิทยาเขตเทคนิคสันกําแพง.” วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิจัยและสถิติการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549. 



336 
 
ทัศนีย  สหวัฒน. จากความลมเหลวสูความสําเร็จ. แปลจาก From Failure to Success ของ FSTED. 

              สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวชั่น, 2540. 

เทพศักด์ิ  บุณยรัตพันธ. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช copying, 2010. 

 All Rights Reserved. เขาถึงเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2556 เขาถึงไดจาก
http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538632213 

ทําเนียม มหาพรม. “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี.” วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543.   
ทรงศักดิ์  ภูศรีออน. “การพัฒนารูปแบบการประเมินภายนอกสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.” บทสรุป 

 งานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สมศ.  
(ป 2545 – 2547).  กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟคจํากัด, 2547. 

ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ/ธุรกิจ. เอกสารประกอบการบรรยาย เขาถึงเม่ือ 10 พฤษภาคม  
 2556. เขาถึงไดจาก http://www.google.co.th/search?  
ธัญญารัตน แสงสวาง. ทฤษฎีการบริหารการศึกษา. เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก    
              http://www.l3nr.org/posts/356649. 

ธีระ รุญเจริญ. สภาพและปญหาการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศ 
 ไทย. รายงานการวิจัยโดยทุนสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ . 

กรุงเทพฯ : ว.ีที.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน, 2545. 
ธีระพล  เพ็งจันทร . “การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.”  
 หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
นิภารัตน  ปอสีลา.“วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด  
 กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ

บริหารการ ศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2550.  

นุชนรา รัตนศิระประภา. “รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน”. ดุษฎีนิพนธ 
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.  

นงลักษณ เรือนทอง. “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล.” ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎี 
 บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.  



337 
 
นพพงษ บุญจิตราดุลย.  หลัการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : เทียมฝาการพิมพ, 2551. 

เนาวรัตน  นาคพงษ. กลยุทธการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดกําแพงเพชรโดยใชหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารศึกษาศาสตร. มหาวิทยาลัยนเรศวร ,14, 3 (กันยายน 

ธันวาคม 2555). 
เนตรพัณณา  ยาวิราช. การจัดการสมัยใหม. กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2553. 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม. การนําผลการวิจัยและพัฒนาไปใชในการจัดการเรียนรู. 
 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. เขาถึงเม่ือ 1 เมษายน 2557 เขาถึงไดจาก http://www.   

kroobannok.com/blog/16702. 
บุญชัย  ชวงชัย. “ทักษะการบริหารท่ีสงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายในในโรงเรียนการศึกษา 
 สงเคราะหสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .” วิทยานิพนธปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 

2547.    
บุญสง  จานสิบสี . “สรุปสาระสําคัญของงานวิจัย เรื่องพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี.” วิทยานิพนธ

การศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี, 2551 

บทบาทของการจัดการ, เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http : //www.bloggang. com/ 

                  mainblog.php?id=wbj&month=07-12-2007 & group=29&gblog=8 

บทสรุปผูบริหาร. การประเมินคุณภาพรอบสอง. เขาถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2554 เขาถึงไดจาก www.     
 onesqa.or.th/ 

“ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
 และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2554”

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ประกาศ ณ วันท่ี 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2554) 

ประคอง  รัศมีแกว. “คุณลักษณะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ.” ดุษฎีนิพนธปริญญา 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.  

ประภา อัครพงศพันธุ. “ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัด 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปตตานี เขต2.”สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2551. 

 



338 
 
ประเวศ วะสี. ยุทธศาสตรทางปญญาและการปฏิรูปการศึกษาที่พาประเทศพนวิกฤต. 

 กรุงเทพมหานคร:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544. 
ประเวช  เวชชะ. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ. เอกสารประกอบการเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา  
 ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2551. 

ประวิทย  สุขจินดา. “การวางแผนการศึกษาท่ีสัมพันธกับความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกร 
 ปกครองสวนทองถิ่น”. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 

ปรัชญา  เวชสารัชช.  หลักการจัดการศึกษาในชุดฝกอบรมครู. 2545. เขาถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2548 

    เขาถึงไดจาก http://www.moe.go.th/wijai/principle%20edu.html. 
ปราณี  อธิคมานนท. “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาคตะวันตก .” วิทยานิพนธ

หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ภาควิชาการ
บริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2550. 

พันธศักดิ   พลสารัมย. เปดประเด็น, วารสารครุศาสตร. (กรกฎาคม-กันยายน2548).    

พรรณี  ไพศาลทักษิน. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 

 การพัฒนารูปแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด 

สถาบันพระบรมราชชนก, 2552. 
พัฒนชัย  กุลสิริสวัสด์ิ. เคร่ืองมือการบริหารจัดการสมัยใหม. เอกสารประกอบการบรรยาย. โครงการ 
 พัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุนท่ี 4 ณ หองอบรมช้ัน 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี  

ม.มหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550. 
พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. องคการและการบริหารจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธิงคบียอนด  
 จํากัด, ม.ม.ป. 
ไพจิตร  ปานขอยงาม. “สภาพปจจุบันและปญหาการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการ  
 ศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย.” วิทยานิพนธ ค.ม. สาขา

บริหารการศึกษา ภาคบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, กรุงเทพฯ, 2547.   

ไพศาล  เกิดขาว. “การบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรูสังกัด 

 สํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี.” หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 

 

 



339 
 
พรพรรณ  อินประเสริฐ. “องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทศวรรษหนา.” ดุษฎีนิพนธ 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.  

พระมหาไกรวรรณ  ปุณขันธ. “ผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสํานักพระปริยัติธรรม”ดุษฎีนิพนธ 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
ภารดี  อนันตนาวี. “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรม 
 การประถมศึกษาแหงชาติ.” วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ระบบประกันคุณภาพ. คณะวิทยาศาสตรวิทยาเขตปตตานี, 2548.เขาถึง 
 เ มื่ อ10  กุ ม ภา พัน ธ  2 554  เ ข า ถึ ง ไ ด จ าก  http://Scitech2.pn.psu.ac.th/foodsci 

/foodsci/712-203/Fprv14/QC.html 

ยงยุทธ  วงศภิรมยศานต์ิ. ประกันคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ กลยุทธสูอนาคตการศึกษาไทย.สถาบนั  
 วิจัยและพัฒนาการเรียนรู.ประชาคมวิจัย 56, เขาถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 2556. เขาถึงไดจาก 

www.lrd.in.th. 
ระบบการประกันคุณภาพ. มหาวิทยาลัยเมลเบิรน : ตัวอยางท่ีดีของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการวิจัย,  
              2005.เขาถึงเมื่อวันท่ี 11 /7 /12 เขาถึงไดจาก http://www.kroobannok.com/blog/       
              41632 
รณินทร  กิจกลา.  “พัฒนาส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตชุมชนไทย”สถาบันอาจารย. มหาวิทยาลัยมหา 
 มกุฎราชวิทยาลัย. ม.ป.ป. 

รังสรรค  ประเสริฐศรี. การจัดการสมัยใหม (Modern Management). กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร. 
 2549. 

รัตนา  ประเสริฐสม. บทความการประกันคุณภาพท่ีนํามาสูการจัดการคุณภาพการศึกษาท่ัวทั้งองคกร. 
 http://dusithost.dusit.ac.th/ (Total Quality Management : TQM). 
รุงชัชดาพร  เวหะชาติ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษา.” ดุษฎีนิพนธ 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.   

รุงเรือง  ล้ิมชูปฏิภาณ. การบริหารสมัยใหมเพื่อพัฒนาประเทศไทย. พิมพครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
 เดือนตุลา, 2547. 

 

 



340 
 
ลัดณา  ศรีอัมพรเอกกุล. รายงานการวิจัยเพื่อสรางองคความรูเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวิทยาเขตนาน. 2555. เขาถึงเมื่อ 5 มกราคม 2557 เขาถึงได

จาก http://nan.uru.ac.th/QA/01-07-56.pdf 

ลัดดาวัลย  บุญเลิศ. “การวางแผนกลยุทธกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ  
 ศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต 4.” วิทยานิพนธตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย. 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.บทคัดยอ 
วันชัย  ศิริชนะ. “การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับสถาบันอุดม 

 ศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.” วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาอุดมศึกษา     
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. 

วิฑูรย  หนูขาว. “ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2.” วิทยานิพนธการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรม

หาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 2552. 

วิษณุ  ทรัพยสมบัติ. “การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครู : โดยใชโรงเรียนเปน  
 ฐานดวยการสรางเครือขายและการความคิดสะทอนอภิมาน .”  เอกสารประอบการประชุม

วิชาการครบรอบ 8 ป สมศ. ณ หองแกรนดฮอลล โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค กรุงเทพฯ. 
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2551.   

วรพจน  วงศกิจรุงเรือง. และ อธิป จิตตฤกษ. (ผูแปล) Fogarty, R. & Pete, B. M. (ผูแตง). ทักษะแหง 
 อนาคตใหม: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: open worlds. 2554.  
ศักดิ์ชัย ภูเจริญ. “การสรางรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .” วิทยานิพนธการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , 
2553. 

ศิริประภา  ษรจันทรศรี. “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุการนําผลการประเมินภายนอกไปใช และการ 
 ดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร .” วิทยานิพนธ

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549.  

ศิริพล ศิริทรัพย. โมเดลการวางแผนกลยุทธ. Accessed 7 February 2013, Available from http:// 
 www.logist.rtaf.mi.th/model.html. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 9 in1 รูเฟองเร่ืองศัพทการบริหารธุรกิจ/การบริหารรัฐกิจ.กรุงเทพฯ: 

 บริษัท ธีระฟลมและไซเท็กซ จํากัด, 2553. 



341 
 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ทาใหม .รายงานการประเมินภายนอก          
 อ.ทาใหมจ.จันทบุรี, 2556.  

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บานไร. รายงานการประเมินภายนอก อ.บานไร 
 จ.อุทัยธานี, 2557. 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.หวยคต รายงานการประเมินภายนอก  
 อ.หวยคต จ.อุทัยธานี, 2557. 

ศึกษาธิการ กระทรวง. หลักสูตรผูนําการเปล่ียนแปลงผูรองรับการกระจายอํานาจ. นครปฐม : 
 สํานักงานบุคลากรการศึกษา, 2550. 

สริต วิจิตรโชติ. “การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1.” หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.   
สาคร บุรีศรี. การจัดการ : มุมมองจากนักบริหาร.กรุงเทพฯ: บริษัท จี.พี. ไซเบอรพรินทจํากัด, 2553. 
สิปปนนท เกตุทัต. “แนวความคิดในการประกันคุณภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในยุคโลกาภ ิ
 วัตน.”เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องแนวคิดในการประกันคุณภาพทางวิชาการของ

สถาบัน อุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน ณ โรงเรียนเซนตจอหน 15 มิถุนายน 2538. 
สุพักตร  พิบูลย. เสวนาเร่ืองประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเตรียมรับการ 
 ประเมินภายนอก รอบที่ 3 10/09/2553 เขาถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2556 เขาถึงไดจาก

http://drsuphakedqa.blogspot.com/2010/10/blog-post.html 
สุพัตรา ทรัพยเสถียร. การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน: ประยุกตใชโมเดลสมการโครงสรางกลุม

พห.ุ บทสรุปงานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สมศ. 

(ป 2545 –2547) กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟคจํากัด, 2547. 
สุภัทรา นุชสาย. “ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารกับการจัดการความขัดแยงในสถานศึกษา 
 สังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 
สุภาพร  พงศภิญโญโอภาส. “การพัฒนากลยุทธการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุม 
 ภาคเหนือตอนลาง.” วิทยานิพนธการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา

ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2555.  
วารสารศึกษาศาสตร.  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 15 , 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556).  
 



342 
 
สุวิมล วองวาณิช. รายงานการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี.วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคช่ัน, 2543. 

สํานักงานพัฒนาระบบราชการ. “คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

สวนราชการระดับกรมและสถาบันอุดมศึกษา.” ขอมูล ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2550. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 แหงชาติ.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชวนพิมพ, 2540. 

              . แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก. 
 เลมที ่1. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพดี จํากัด, 2553. 

สํานักงานพัฒนาระบบราชการ. “คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
สวนราชการระดับกรมและสถาบันอุดมศึกษา” ขอมูล ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2550. 

             . “คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2554.” กรุงเทพฯ: บริษัท วิชั่น พริ้นท แอนด มีเดีย จํากัด, 2553. 
สมทรง  สุทธิประภา. “การพัฒนาชุดทดลองวงจรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส.”รายงานการนําผลงานไป 
 ใชประโยชน. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ, 2554. 

สมพร  เพชรสงค. กลุมพัฒนาระบบบริหาร. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. รูปแบบการ 
 จัดระบบงานและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม, 2547. 

สมศักดิ ์ สินธุระเวชญ. การประกันคุณภาพการศึกษา: ตอนท่ี 1 หลักการแนวคิดและกรอบการ 
 ประกันคุณภาพการศึกษา. วารสารวิชาการ, 2541. 
สมโชค สุทธิเมธานันท. เขาถึงเมื่อวันท่ี 11 /7 /12 เขาถึงไดจาก http://www.kroobannok.com/  

              blog/41632  
สมหวัง พิธิยานุวัฒน. (2552).ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง, ทิศทางการประเมินภายนอก 
 รอบสาม. เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2553 เขาถึงไดจากwww.escd.or.th/escd/ 

document_2009/training. 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). ระบบประกันคุณภาพ 
 การศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: พิมพดี, 

2546. 

 

 

 



343 
 
สํานักทดสอบทางการศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ, 2554. 

  . แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวา
ดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.2553. เลม 1. โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 2553. 

 . การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553. เลมที่ 2 โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 2553. 

 .แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2553. เลมที่ 3 โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 2553. 
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ศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. 
อุญณีย บุญธรรม. “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 
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              การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2553. 
อุทัย บุญประเสริฐ. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนฐาน. กรุงเทพฯ:โรงพิมพแหง 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 

เอนก  รัศม.ี “การวางแผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพของสถาน  
 ศึกษา” เอกสารประกอบการประชุม จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ณ 

โรงแรมบางกอกพาเลส .กรุงเทพฯ : เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 เขาถึงไดจาก
http://noppa.igetweb.com/?mo=3&art=443548 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร .วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, (เมษายน 
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4. นายสถิตย จีนประสพ       โรงเรียนบานบุงคลา  หมูที่ 5 ถนนสระบุรี-หลมสัก ต.บุงคลา อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ  
5. นายประเสริฐ ชํานาญพันธ โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ  เลขที2่90 บุษราคัม ต.ทาโรง อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ   
6. นายสุรพงษ แสงสีมุข  โรงเรียนชุมชนบานนํ้ารอน เลขที่ 63 หมู 5 บานหนองตาวง ต.นํ้ารอน อ.เมือง จ. เพชรบูรณ  
7. นายประจวบ  เกียนแกง  โรงเรียนบานนาระยะพัฒนา หมู 1 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ  
8. นายพละ พันธุพินิจ     โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม เลขที่ 214 หมู 8 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ   
9. นายเดชา กลมเกลาโรงเรียนบานโคกกรวด  หมูที่ 8 บานโคกกรวด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ   
10. นายสมศักด์ิ ศรีรักษา  โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล ที่อยู 25 ถนนวจี ต.หลมสัก อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ   
11. นายบุญหนา พลกัณฑ   โรงเรียนบานปากหวยขอนแกน หมูที่ 6 บานปากหวยขอนแกน ต.ตาลเด่ียว อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 
12. นางลักษณา พรหมพล โรงเรียนบานหลักดาน  หมูที ่3 ถนนกกกะทอน-หวยสนามทราย บานหลักดาน    

ต.หลักดาน อ.นํ้าหนาว จ.เพชรบูรณ   
13. นายสมบุญ ชูสงค  โรงเรียนบานไทรงาม  ต้ังอยูเลขที่ 122/69 ถนนเทศบาลพัฒนา ต.ในเมือง         

อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ   
14. นายชัยชาญ ปญญาพวก  โรงเรียนหนองไผ   เลขท่ี 700 หมู 6  ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ   
15. นายสมเดช วงศออนตา   

โรงเรียนหนาศูนยเครื่องมือกล 
 
หมูที่ 11 บานหนาศูนย ต.ปากชอง อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ   
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แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
เร่ือง 

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
Quality Assurance Management in Schools For the Future 

 

 
เรียน……………………………………………………………………….. 
 

แบบสัมภาษณนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณผู ทรงคุณวุฒิในการ
รวบรวมขอมูล หรือตัวแปรตางๆ สําหรับดุษฎีนิพนธ “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต” ( Quality Assurance Management in Schools For the Future) ขอมูลหรือตัว
แปรท่ีไดรับจากการสัมภาษณทานมีคายิ่งตอการดําเนินการวิจัยครั้งนี้และเปนประโยชนอยางมากตอการ
พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัยจะไดนําไปสังเคราะหและกําหนด
เปนกรอบในการวิจัยข้ันตอไป 

   แบบสัมภาษณ  ประกอบดวย  2 ตอนคือ 
               ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูทรงคุณวุฒิ 
               ตอนท่ี 2 ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปรเพื่อเปนกรอบในการ
วิจัย 

 
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหในการสัมภาษณเปนอยางดียิ่ง จึงฃอ

ขอบพระคุณอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
 
 
                                                   นางสาวณัฐตะวัน ล้ิมประสงค 
 

(นางสาวณัฐตะวัน ล้ิมประสงค) 
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1 :  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูทรงคุณวุฒิ 
คําช้ีแจง  :   โปรดเขียนรายละเอียดสําหรับสถานภาพของทาน 
ช่ือผูใหสัมภาษณ  นาย  นาง  นางสาว ……………………………………………………..…………………………………….. 
ตําแหนง ....................................................................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน...............................................................................................................................................
 ……….............................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ป/เวลา วันท่ี...............เดือน..........................พ.ศ…..………..    เวลา............................น. 
ลงช่ือผูใหสัมภาษณ………............................................................................................................................... 
 
ตอนที่  2 :  ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปร 
คําช้ีแจง  :   โปรดตอบคําถามอยางละเอียด 
เกร่ินนํา      

เปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู และการสงเสริมการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนท้ังนี้ เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  

ระบบการประกันคุณภาพจึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะชวยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของคนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวาระบบการศึกษาของไทยไดมีการดําเนินการเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแลวก็ตาม แตจากการศึกษาวิจัยก็ยังพบวา มีปญหาและอุปสรรคตางๆ จํานวน
มากในการดําเนินงาน เชน การขาดการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบ มีความลาชา
ของกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายประกอบ ปญหาดานงบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาระบบ
และการประกันคุณภาพภายในมีจํากัด ปญหาดานครูและบุคลากร ที่ยังขาดความรู มีความเขาใจไม
ตรงกัน และยังไมใหความรวมมืออยางเพียงพอ ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา ขาดการมีสวนรวมในกระบวนการ พัฒนาระบบคุณภาพภายใน ตลอดจนกระบวนการมีสวนรวม
ของผูปกครอง ชุมชนและนักเรียนยังมิไดรับการสงเสริมอยางเปนรูปธรรมเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีปญหา
ดานการประสานงานของหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ปญหาดานการนําผลการประกัน
คุณภาพภายใน ไปใชปรับปรุงพัฒนาและการเผยแพรผลการประเมินตอสาธารณชนยังกระทําจํากัดและไม
เห็นเปนรูปธรรม  
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 ในฐานะท่ีทานเปนผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารองคกร  พรอมท้ังมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  ทานคิดวาการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตควร
อยางไร 

แบบสัมภาษณการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
 

1.ทานมีปญหาอะไรท่ีตองไดรับการแกไข ปรับปรงุ และพัฒนาอยางเรงดวน เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของทาน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ในการกํากับดูแลงาน ดานการประกันคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานของรัฐ ทานคิดวา
สามารถตอบสนองความตองการดานบริหารจัดการงานประกนัคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ทานมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสําหรับอนาคต
อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                           

ขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 



357 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาคผนวก ข 

หนังสือขอตรวจสอบและรายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย 
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  ท่ี  ศธ  0520.203.2/ 1200                    ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                  
                                               คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
                                           พระราชวังสนามจันทร นครปฐม  73000 
  
                                                        21   ตุลาคม   2556 
  
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 
เรียน  
ส่ิงท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม   จํานวน   1   ชุด 

 ดวย นางสาวณัฐตะวัน  ล้ิมประสงค  รหัสนักศึกษา 53252942 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต” ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  ใครขอความอนุเคราะหจากทานใน
การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยท่ีแนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห
ของทานมา  ณ  โอกาสนี้ 

           ขอแสดงความนับถือ 

 
          (ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีพันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร) 
        หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
งานธุรการ   
โทรศัพท / โทรสาร  034 – 219136 

สําเนา 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือวิจัย 

 

1. นาวาตรี ดร.พงศเทพ จิระโร    อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตําแหนง ผูชวยหัวหนาสํานักงานคณบดี 

2. ผศ.ดร. ปยนาถ บุญมีพิพิธ อาจารยอาจารยกลุมพื้นฐานทางการศึกษา คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3. ดร. พีรพัฒน  วัชรินทรางกูร ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ 

4. ดร. สุพจน  ประไพเพชร ผูอํานวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ 

5. ดร. เอกอมร  เอี่ยมศิริรักษ อาจารยกลุมพื้นฐานทางการศึกษา คณะครุศาสตร  
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 
เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



360 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
…………………………..……………………..…………………………………………..………………………………… 

ตอนที่ 1 : ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
   คําช้ีแจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงใน  หนาขอท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพศ  
 ชาย                หญิง 

 
2. อายุ (เศษปท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 

 ไมเกิน 30 ป     31 - 40 ป 
 41 - 50 ป      51 ปข้ึนไป 

 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ปริญญาตรี     ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก      อื่น ๆ (โปรดระบุ………………) 

 
4. ประสบการณในการทํางาน (เศษปท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 

 ไมเกิน 10 ป      11 - 20 ป 
 21 - 30 ป       31 ปข้ึนไป 

 
5. ตําแหนงหนาท่ีหลักในสถานศึกษา 

 ผูอํานวยการสถานศึกษา    ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 
 

6. ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน (เศษปท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 
 ไมเกิน 5 ป       6 - 10 ป 
 11 - 15 ป       16 - 20 ป 
 21 - 25 ป       26 ปข้ึนไป 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ)  

ขอท่ี 
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย (+1) 

 
ไมแนใจ 

(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 
หมาย    

(-1) 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
(IOC) 

 1 ผูบริหาร มีการจัดทําแผนกลยุทธที่ทาทายอนาคตซึ่งแสดงใหเห็นถึง
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงค ในการทํางานอยางชัดเจน มี
แผนปฏิบัติการที่ดีสอดคลองกับแผนกลยุทธ รวมถึงมีผลการดําเนินการ ที่
แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
และคํานึงถึงผูรับบริการ   

    

2 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ท่ีมุงเนนการ
ถายทอดนโยบายของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหการรับรู 
เขาใจ และสามารถการนําไปปฏิบัติ เพ่ือการบรรลุผลรวมกันไดทุกกลุม
อยางครอบคลุมทั้งปจจุบันและอนาคต 

    

3 ผูบริหารมีการมอบอํานาจ  (Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาใน
การตัดสินใจ (Decision making) อยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูมี
สวนไดสวนเสียทุกคน   

    

4 ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการบูรณา
การที่สรางความสามัคคี ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางานภายใน
องคการ 

    

5 ผูบริหารมีความสามารถในการสรางแรงจงูใจเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 

    

6 สถานศึกษามีการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับอนาคตและกําหนดใหมี
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับใชในการทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน 

    

7 สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่ตอบสนองตัวชี้วัด และมีระบบ
การติดตามประเมินผลที่เหมาะสมกับอนาคต  

    

8 สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือนําไปใช
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีข้ึนในอนาคต 

    

9 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดยมี
การจัดทําแผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) หรือระบบคุณภาพอื่นๆ อยางเหมาะสม 

    

 

 



362 

ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ)  

ขอท่ี 
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย (+1) 

 
ไมแนใจ 

(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 
หมาย    

(-1) 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
(IOC) 

10 สถานศึกษากําหนดใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการ โดยกําหนดเปาหมาย ผูรับผิดชอบ และมอบกลยุทธใน
การทํางานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

    

11 ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองคการทีดี่สําหรับอนาคต 
เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
(Good Governance)ใหการดําเนินการบรรลุผล 

    

12 สถานศึกษามีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับ
นโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดี ทําใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

    

13 สถานศึกษามีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันสิ่งที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต และมีการดําเนินงานตามแผนท่ีครบถวน  ครอบคลุมกับขอกําหนด
ทางกฎหมายโดยเฉพาะดานการเงิน 

    

14 สถานศึกษามีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกําหนดวิธีการหรือมาตรการใน
การดําเนินงานที่สะทอนผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งทางลบและทางบวก 

    

15 มีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินแผนงาน/โครงการท่ี
สําคัญ ซึ่งตองครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 

    

16 สถานศึกษามีการควบคุมและกําหนดกิจกรรมระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ การจัดสรร
ทรัพยากร  ของแผนงาน/โครงการอยางเหมาะสมทั้งปจจุบัน และอนาคต 

    

17 แผนปฏิบัติการหรือโครงการของสถานศึกษามีความสอดคลองและตอบสนอง
เปาหมายของแผนกลยุทธ 3 -5 ป   

    

18 ผูบริหารมีการ ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจในเรื่อง มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเกณฑ  เปาหมายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือการเตรียมตัวสูอนาคตให
บุคคลทราบและนําไปปฏิบัติ 

    

19 กิจกรรมในโครงการหรือแผนปฏิบัติการ  มีการกําหนดวัตถุประสงค เปา 
หมายที่สามารถปฏิบัติใหบรรลคุวามสําเร็จไดจรงิทั้งปจจบุันและอนาคต 

    

20 สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ กําหนดข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ และจัดสรรทรัพยากรใหแกแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม 
อยางเหมาะสม   

    

 



363 

ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ)  

ขอที ่
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต 

วัดไดตรง
กับความ 
หมาย 
(+1) 

 
ไมแนใจ 

(0) 

วัดไดไม
ตรงกบั
ความ 
หมาย    
(-1) 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
(IOC) 

21 มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (4 ป และ 1 ป) โดยนํา
ปจจัยทั้งภายในและภายนอกท่ีสําคัญ มาใชประกอบการวิเคราะห  เพ่ือให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปและที่กําลังจะเกิดข้ึน 

    

22 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการ แผนประจําป ท่ีประกอบดวย วิสัยทัศน 
พันธกิจ ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมา ทิศทางในการพัฒนาในอนาคต ความเสี่ยงในดาน
ตางๆ กฎหมาย ระเบียบ และโครงสรางสถานศึกษา 

    

23 มีการวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพ่ือรองรับการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  ใน 3- 5 ปขางหนา 

    

24 ผูบริหารมีการวางแผนยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอความทาทายที่สําคัญของ
สถานศึกษาทําใหเกิดความสมดุลระหวางโอกาส ความทาทายทั้งระยะสั้น 
ระยะยาว และ ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

    

25 ผูบริหารมีการสื่อสาร ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจแผน
ยุทธศาสตร การนําแผนสูการปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเปาหมายระดับองคการ
ในอนาคต ลงสูระดับหนวยงานทุกหนวยงานและระดับบุคคลอยางเปน
ระบบ 

    

26 มีการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือใชในการติดตามผลการดําเนินงาน 
ใหสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการไดสําเร็จ 

    

27 ผูบริหารมีการกําหนดกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจ
เพ่ือใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและ
องคกรเกิดใหมที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

    

28 สถานศึกษามีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /
ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น /คําชมเชย อยางมีประสิทธิผลและรวดเร็ว  
เพ่ือขจัดปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

    

29 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ วิเคราะห เพ่ือกําหนดวิธีการและปรับปรงุ
คุณภาพการใหบริการเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและทันทวงที 

    

 

 



364 

      ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ)  

ขอที่ 
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต 

วัดไดตรง
กับความ 
หมาย 
(+1) 

 
ไมแนใจ 

(0) 

วัดไดไม
ตรงกบั
ความ 
หมาย    
(-1) 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
(IOC) 

  30 สถานศึกษามีการสรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธ
กับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเปดโอกาสใหชุมชน ทองถ่ิน 
เขามามีสวนรวม โดยผานกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆที่เปนการ
สงเสริมระดับการมีสวนรวมของชุมชน ทองถ่ินอยางย่ังยืน 

    

  31 มีการประเมินความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบรกิาร และผูมีสวน
ไดสวนเสียในแตละกลุม และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการใหบริการ
และการดําเนินงานในครั้งตอไป   

    

  32 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนภูมิ หรือคูมือการติดตอ
สถานศึกษา การใหบริการกับผูที่มีสวนไดสวนเสียทราบ ซึ่งมีระยะเวลา
แลวเสร็จของงานบริการในแตละงานเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการ 

    

  33 มีระบบฐานขอมูล การวัด การวิเคราะห ทบทวน และการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ ท่ีชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติราชการที่มุงสูอนาคต และไปในแนวทางเดียวกัน   

    

  34 สถานศึกษามีฐานขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ท่ี
ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 

    

  35 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการสารสนเทศและความรู โดยมีระบบ
ขอมูลและสารสนเทศท่ีมีคุณภาพสูง รวมทั้งฮารดแวร และซอฟแวร มี
ความพรอม ทันเวลาตอการใชงานอยางตอเน่ือง ท้ังในภาวะปกติ และ
ภาวะฉุกเฉิน ท้ังปจจุบันและอนาคต   

    

36 สถานศึกษามีการรักษากลไกที่ทําใหขอมูล สารสนเทศมีความพรอมใช
งาน ท้ังฮารดแวรและซอฟแวรทันสมัย ทันตอความตองการ ตอทิศทาง
การใหบริการทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
อนาคต   

    

37 สถานศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันสิ่งที่สงผลกระทบตอ
ระบบฐานขอมูล และสารสนเทศเพ่ือใหมั่นใจวาฮารดแวรและซอฟแวรมี
ความเชื่อถือได ปลอดภัยและใชงานงาย 

    

 



365 

ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ)  

ขอที ่
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต 

วัดไดตรง
กับความ 
หมาย 
(+1) 

 
ไมแนใจ 

(0) 

วัดไดไม
ตรงกบั
ความ 
หมาย    
(-1) 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
(IOC) 

38 สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ  
เพ่ือใหบรรลุผลในการรวบรวมและถายทอดความรู สูผูใตบังคับบัญชา
และบุคลากรท่ีเกี่ยวของอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

    

39 สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองคความรู ที่
ทําใหแนใจไดวาขอมูลสารสนเทศ และความรูขององคการมีคุณสมบัติใน
ความแมนยํา ถูกตอง ทันตอเหตุการณสามารถพยากรณอนาคตได มี
ความปลอดภัย เปนความลับ และเชื่อถือได 

    

40 สถานศึกษามีการจัดระบบงาน ระบบการบริหาร ระบบการจัดการผล
ปฏิบัติงานของบุคลากร และผูที่เกี่ยวของ มีวิธีจัดการความมั่นคงและ
ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

    

41 มีการจัดระบบงาน และภาระหนาท่ีเพ่ือใหเกิดความคลองตัว ทันตอความ
ตองการบริการทางการศึกษา ตลอดจนมีความเทาเทียมกัน เพ่ือสงเสริม
ใหเกิดความรวมมือ ความคิดริเริ่ม สรางสรรคสูอนาคต   

    

42 มีการวิเคราะห และปรับปรงุปจจัยของระบบงานใหมีความเหมาะสมเพ่ือ
สรางแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย
ตลอดจนการใหรางวัล และสิ่งจงูใจเพ่ือสงเสริมผลการปฏบิัติงานที่ดี เกิด
ความผูกพันตอองคการ 

    

43 สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล 
เปนธรรม และแจงผลการประเมินใหบุคคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหดีข้ึนในอนาคต   

    

44 มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา ตามแผนกลยุทธ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่กําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหมีขีดสมรรถนะท่ี
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงกลยุทธในอนาคต 

    

45 มีระบบประกันคุณภาพของการพัฒนา/ ฝกอบรม รวมถึงการประเมิน
ประสิทธิผล และความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาตอ 

    

46 สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ และนํา
ปจจัยที่เกี่ยวของ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเน่ือง 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ)  

ขอที่ 
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต 

วัดไดตรง
กับความ 
หมาย 
(+1) 

 
ไมแนใจ 

(0) 

วัดไดไม
ตรงกบั
ความ 
หมาย   

(-1) 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
(IOC) 

47 สถานศึกษากําหนดเกณฑที่ใชในการพิจารณาวากระบวนการใดเปน
กระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน ที่
ทําใหสถานศึกษาไดเปรียบในการแขงขันทางดานคุณภาพ และการ
ใหบริการกับผูที่เกี่ยวของ 

    

48 สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาท่ีหลักของแตละ
กระบวนการ  กําหนดผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน โดยพิจารณาจาก
ขอมูลที่สําคัญ เชนองคความรู ความรูความสามารถของบุคลากรใน
กระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และทิศทางขององคกรในอนาคต 

    

49 สถานศึกษานําเกณฑที่กําหนดไวมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุงวิธีการ
พิจารณา วากระบวนการใดเปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการ
ใดเปนกระบวนการสนับสนุน เพ่ือประกอบการวางแผนกระบวนการใหมี
ความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรงุขอมูลใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบันและอนาคต   

    

50 สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผล
การดําเนินงาน และ/หรือปรับปรงุการดําเนินงานในอนาคตใหมี
ประสิทธิภาพและคุมคา 

    

51 สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการอนาคตสําหรับจากขอกําหนดที่
สําคัญ และนําปจจัยที่เกี่ยวของ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยาง
ตอเน่ือง 

    

52 สถานศึกษากําหนดการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ 
กําหนดผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน เชนประชุมวางแผน พิจารณา
ทางเลือกตางๆที่สามารถเกิดข้ึนไดแลวจึงเลือกข้ันตอนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุดเพ่ือมาใชในการปฏิบัติงาน   

    

53 มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบ
ตอการจัดการกระบวนการ เพ่ือสถานศึกษาจะสามารถดําเนินงานไดอยาง
ตอเน่ือง   

    

 

 



367 

ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต 

วัดไดตรง
กับความ 
หมาย 
(+1) 

 
ไมแนใจ 

(0) 

วัดไดไม
ตรงกบั
ความ 
หมาย    
(-1) 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
(IOC) 

54 สถานศึกษากําหนดการวางแผนกําหนดทรัพยากรที่ตองใชในแตละข้ันตอนการ
ทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบ การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละ
กระบวนการ วิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน พิจารณาทางเลือกตาง  ๆที่สามารถ
เกิดข้ึนไดแลว และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด สําหรับอนาคต 

    

55 สถานศึกษากําหนดใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 
วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน เพ่ือใหเขาใจงายเนนประเด็นสําคัญ อาจใชรูปภาพ
ประกอบ มีการสื่อสารโดยวาจา สังเกตการณปฏิบัติงาน อัตราของเสีย 
และประสิทธิภาพของผลงานโดยคํานึงถึงผลกระทบในอนาคต   

    

56 สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากร
นําไปปฏิบัติ จนบรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ   

    

57 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขข้ันตอนการทํางานครบถวนทุก
กระบวนการที่จําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวอยาง
ครบถวน มีการทบทวน ปรับปรุง วิธีการตรวจสอบ และแกไขข้ันตอนการทํางาน  
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณทั้งปจจุบันและอนาคตมากย่ิงข้ึน   

    

58 กําหนดใหมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตกับสถานศึกษา 
มผีูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เชน แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง กําหนดบทบาทหนาที่ ระบุความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานที่
ชัดเจนในการใหความรู รณรงค สงเสริม และประเมินความเสี่ยง 

    

59 มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดข้ึนใน
กระบวนการทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหาความ
สูญเสีย กําหนดชวงเวลาดําเนินการ และนําขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของมา
พิจารณาประกอบการวางแผน เชน การสงมอบงาน การรอคอยผลงานระหวาง
การปฏิบัติ และแผนผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานทั้งปจจุบันและอนาคต   

    

60 สถานศึกษามีการควบคุมความสูญเสีย ตางๆที่เกิดข้ึนในกระบวนการ
ทํางาน มีการทบทวน และปรับปรุงวิธีการควบคุมความสูญเสียตางๆที่
นํามาพิจารณาวายังคงมีความเหมาะสมและสอดคลองกบัอนาคต   

    

61 สถานศึกษามีการวางแผนอนาคตของงานวิชาการ การรวบรวมขอมูลและ
จัดทําระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และการทําแผนงาน
วิชาการหรือโครงการพัฒนางานวิชาการ   
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ)  

ขอที ่
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต 

วัดไดตรง
กับความ 
หมาย 
(+1) 

 
ไมแนใจ 

(0) 

วัดไดไม
ตรงกบั
ความ 
หมาย    
(-1) 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
(IOC) 

62 มีการบริหารงานวิชาการ ไดแก การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ การจัด
กลุมการเรียน การจัดตารางสอน การจัดครูเขาสอนตามตารางสอน การจัด
ครูสอนแทน และการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชดําเนินงานวิชาการ   

    

63 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยจัดทําการใช และ
ปรับปรุงแผนการสอน จัดหา ดูแล บํารุงรักษา และสงเสริมการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับเน้ือหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
อนาคต   

    

64 มีการพัฒนาและสงเสริมงานทางดานวิชาการ ไดแก พัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา หลักสูตรทองถ่ิน กระบวนการเรียนรู การสอนซอมเสริม จัด
กิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร กิจกรรมรวมหลักสูตรตามวิถีของทองถ่ิน 
กลุมสาระเพ่ิมเติมที่สงเสริมการอยูรวมกันกับประชาคมอาเซียน   

    

65 มีการนําผลการวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา มาจัดทําแผน
งบประมาณ ใหเหมาะสมกับสภาพปญหา หรือความจําเปนของสถานศึกษา 

    

66 มีการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา ที่เปนเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินบริจาค อยางเหมาะสม จนเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูรับบริการ 

    

67 มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลการใชเงิน 
และผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ อยางเปนระบบ มีความโปรงใส 
ตรวจสอบได   

    

68 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีเก่ียวกับเรื่องการเงินและการบัญชี       
69 มีการบริหารพัสดุและสินทรัพย อยางคุมคา มีรายงานการใชทรัพยสินให

สาธารณชนรับรู อยางสมํ่าเสมอ 
    

70 มีการวางแผนบุคลากรท่ีมาจากการวิเคราะหตามความตองการและจําเปน
ของสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม 

    

71 สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น โดยการสื่อสาร
เรื่องตางๆในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ)  

ขอที ่
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต 

วัดไดตรง
กับความ 
หมาย 
(+1) 

 
ไมแนใจ 

(0) 

วัดไดไม
ตรงกบั
ความ 
หมาย    
(-1) 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
(IOC) 

72 มีการพัฒนาบุคลากร ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนาทักษะการ
วิเคราะหขอมูล มีการปฐมนิเทศ สอนงาน มอบอํานาจหนาท่ี จัดฝกอบรม
สงไปดูงาน หรือศึกษาตอ จัดใหเขารวมประชุม หรือมีบทบาทในการเขา
รวมเปนคณะกรรมการตางๆ   

    

73 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก ระบบการประเมิน กระบวนการ
ประเมิน เอกสารการประเมิน และการใชผลการประเมินอยางมี
ประสิทธิภาพ 

    

74 มีการกําหนดระบบ ระเบียบ แนวปฏิบัติ การลงโทษหรือการใหออกจาก
งาน ท่ีเปนไปตามหนวยงานหรือตนสังกัดกําหนดไว 

    

75 มีการวางแผนงานบริหารท่ัวไปที่ครอบคลุมภาระงานที่สําคัญทุกงาน     
76 มีการจัดทํามาตรฐานของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากลักษณะงาน

และความเหมาะสมในการปฏิบัติของแตละพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต   

    

77 มีการกํากับติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปใชเพ่ือพัฒนางานบริหาร
ทั่วไปใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว   

    

78 มีแผนการดําเนินงานประจําปที่แสดงออกอยางชัดเจน ตามมาตรการที่
นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุงไปสูสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยให
ความสําคัญกับขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง/
สาม และผลการประเมิน คุณภาพภายในของตนสังกัดเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต   

    

79 มีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด หรือ
หนวยงานสนับสนุน ทั้งเปนลายลักษณอักษรหรือมีขอมูลเชิงประจักษ 
โดยคํานึงถึงการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสําหรับอนาคต 

    

80 การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม มีผลกระทบตอคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง  (พ.ศ.2552-2561) 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ)  

ขอที ่
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต 

วัดไดตรง
กับความ 
หมาย 
(+1) 

 
ไมแนใจ 

(0) 

วัดไดไม
ตรงกบั
ความ 
หมาย    
(-1) 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
(IOC) 

81 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยรับฟงความ
คิดเห็นของทุกฝายและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา   

    

82 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง และครอบคลุม
ประเด็นตางๆ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   

    

83 มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของทราบ 
และจัดทําเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปนคูมือการ
ปฏิบัติงานสําหรับครูและผูเก่ียวของ     

    

84 มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ประชุมผูที่เกี่ยวของทุกฝายอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 

    

85 มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม  มี
การวิเคราะหสภาพปจจุบันจากผลการประเมินภายในโดยตนสังกัด ผล
ประเมินภายนอกฯลฯ กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางการ
พัฒนา มีโครงการ/กิจกรรม แนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงาน ที่มุงสูอนาคต   

    

86 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มีองค 
ประกอบครบถวนและสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5ป)   

    

87 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา สภาพปญหา/ความตองการของสถานศึกษา และทองถ่ิน   

    

88 มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มีรปูแบบการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีชัดเจน   

    

89 มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตามโครงสราง กําหนด
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน   

    

90 มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ เปนปจจุบนั สามารถรองรับ
อนาคต สามารถนํามาใชไดทันที และจัดทําเปนเอกสารประจําป    

    

91 มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ อยางชัดเจน   
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ)   

ขอที ่
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต 

วัดไดตรง
กับความ 
หมาย 
(+1) 

 
ไมแนใจ 

(0) 

วัดไดไม
ตรงกบั
ความ 
หมาย    
(-1) 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
(IOC) 

92 มีแผนการนิเทศ  และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ   

    

93 มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมมีการประชุมเพ่ือวางแผนในอนาคตสําหรับการ
ติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน 

    

94 มีการติดตามตรวจสอบภารกิจของสถานศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน ให
ครอบคลุม แผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการประจําป สภาพแวดลอมที่
สงเสริมการเรียนรู วิธีสอน การจัดกระบวนการเรียนรู ระบบการวัดและ
ประเมินผล และคุณภาพผูเรียน 

    

95 มีการบริหารและการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางขององคกรการพัฒนา
วิชาชีพของบุคลากรและการมีสวนรวมของผูเก่ียวของตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

    

96 มีเครื่องมือเก็บขอมูล และมีการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเน่ืองทั้งระหวาง
และหลังการดําเนินงาน 

    

97 ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยใชวิธีการและ
แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และนําผลการติดตามตรวจสอบไปใชเปนแนว
ทางการพัฒนาในอนาคต 

    

98 มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และวางแผนการ
ประเมินโดยประชุมชี้แจงตามแผนการประเมินที่กําหนดจากทุกฝายที่มีสวน
รวม ดําเนินการประเมินโดยใชวิธีการและแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
รายงานผลและ สรุปรายงานผลการดําเนินงานใหผูเก่ียวของทราบอยาง
ตอเน่ืองทุกป   

    

99 มีการวิเคราะห และสรุปรายงานผลการประเมิน โดยรวบรวมขอมูลผลการ
ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป 

    

100 แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจาก
ผูเก่ียวของทุกฝายใหมีสวนรวม เปนรายงานคุณภาพที่สะทอนสภาพการ
ดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนาในปถัดไป   
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ)  

ขอที ่
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต 

วัดไดตรง
กับความ 
หมาย 
(+1) 

 
ไมแนใจ 

(0) 

วัดไดไม
ตรงกบั
ความ 
หมาย    
(-1) 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
(IOC) 

101 เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพร
ตอสาธารณชน และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการปรับปรงุ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

    

102 มีมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางชัดเจนและ
มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอยางตอเน่ือง 

    

103 สถานศึกษาประชุมชี้แจงสรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดข้ึนกับครูและ
บุคลากรทุกคน โดยใหถือวาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เปนวัฒนธรรมการทํางานปกติของสถานศึกษา   

    

 104 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
โดยครูและบุคลากรทุกคนตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความสามารถใน
เรื่องตางๆ อยางหลากหลายจนไดรับการยอมรับจากผูเกีย่วของ มีการ
เผยแพรนวัตกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรูกับองคกรอื่น ๆ อยางตอเน่ือง   

    

105 บุคลากรเขาใจทิศทางขององคกร และมคีวามพึงพอใจมากกวารอยละ 80 
ตอการนําองคกรสูอนาคตของผูบริหาร   

    

 106 ความสําเร็จของตัวชี้วัดสําคัญที่ผูบริหารใชในการติดตามการบริหารงาน
มากกวารอยละ 80   

    

107 ความสําเร็จ ผลสัมฤทธ์ิของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีสําหรับอนาคต มากกวารอยละ 80 (อยางนอยดานละ1
มาตรการ/โครงการ) 

    

108 คาความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการตอองคการในอนาคต 
มากกวารอยละ 80   

    

109 รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย
ตามตัวชี้วัด  เปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
องคกรในอนาคต มากกวารอยละ 80   

    

110 ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรม
สรางความ สัมพันธของสถานศึกษามากกวารอยละ 80   

    

111 ความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิ ของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการมากกวารอยละ 80   
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

สําหรับอนาคต 

วัดไดตรง
กับความ 
หมาย 
(+1) 

 
ไมแนใจ 

(0) 

วัดไดไม
ตรงกบั
ความ 
หมาย    
(-1) 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
(IOC) 

112 ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการบริการมากกวารอยละ 
80   

    

113 การจัดการขอมูลสารสนเทศ มคีวามครอบคลุม ถูกตองทันสมัย และมี
ความเปนอนาคต โดยฐานขอมูลสนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย 1 
ประเด็นยุทธศาสตรมากกวารอยละ80   

    

114 ความพึงพอใจของผูเขาถึง หรือเขามาใชขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต 
หรือทางสื่ออื่นๆ ของสถานศึกษา ตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพรบ. 
ขอมูลขาวสารของสถานศึกษา พ.ศ. 2540 มากกวารอยละ 80   

    

115 นํ้าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผน การ
จัดการความรูอยางนอย 3 องคความรูมากกวารอยละ 80   

    

116 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการจัดการขอมูลสารสนเทศ การพัฒนา
บุคลากร ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรางความกาวหนาในสาย
งาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และระบบรองรับภาวะฉุกเฉินขององคกรแหง
อนาคต มากกวารอยละ 80   

    

117 ความพึงพอใจตอกระบวนการสรางคุณคาท่ีมีการจัดคูมือการปฏิบัติงาน  
และความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรฐานงานของกระบวนการที่
สรางคุณคามากกวารอยละ 80   

    

118 มีการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพสําหรับอนาคตโดยใชแนวคิดเชิง
ระบบ PDCAหรือ อ่ืนๆ (SBM, KM, BSC, Change Management, Best 
Practice ) 

    

119 ประสิทธิผลของกระบวนการบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานที่มุง
สูอนาคตไมตํ่ากวารอยละ 80 

    

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ  
............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
..................................................................................................................................... ........... 
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   ภาคผนวก  ค 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัยและรายช่ือโรงเรียนทดลองเครื่องมือวิจัย 
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ท่ี  ศธ  0520.203.2/ 1171                                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                      
                                                                       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
                                                                       พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
                                                                               
                                                        18   พฤศจิกายน   2556 
เรื่อง   ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

เรียน  

ส่ิงท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม   จํานวน   1   ชุด 

 ดวย นางณัฐตะวัน ล้ิมประสงค รหัสนักศึกษา 53252942 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต” ใน
การนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาทําการทดสอบความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือในหนวยงานของทาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบพระคุณในความ
อนุเคราะหของทานมา  ณ  โอกาสนี้ 

           ขอแสดงความนับถือ 

          
(ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีพันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร) 

               หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 

 
งานธุรการ   
โทรศัพท / โทรสาร  034 – 219136 

  สําเนา 



376 

รายชื่อโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

1. โรงเรียนรัตนาธิเบศร  นนทบุรี    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี เขต 3 
2. โรงเรียนบานมวงเจริญราษฎร     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
3. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม         สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 
4. โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง          สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3 
5. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี เขต 8 
6. โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม เขต 9 
7. โรงเรียนวัดถํ้ามังกรทอง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 
8. โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขอนแกน เขต  25 
9. โรงเรียนวาปปทุม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม เขต 26 
10. โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด เขต 27 
11. โรงเรียนจักราชวิทยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา เขต 31 
12. โรงเรียนปากชอง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา เขต 31 
13. โรงเรียนสวางแดนดิน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร เขต 23 
14. โรงเรียนกุมภวาป สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี  เขต 2 
15. โรงเรียนบึงกาฬ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา บึงกาฬ เขต 21 
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      ภาคผนวก  ง 

    ผลการทดลองเคร่ืองมือ 
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Descriptive Statistics 

No. N  Mean  Std. Deviation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
Q1 30 4.03 .183 .952 
Q2 30 4.53 .507 .951 
Q3 30 4.53 .507 .951 
Q4 30 4.53 .507 .951 
Q5 30 4.53 .507 .951 
Q6 30 4.53 .507 .951 
Q7 30 4.53 .507 .951 
Q8 30 4.03 .183 .952 
Q9 30 4.53 .507 .951 
Q10 30 4.53 .507 .951 
Q11 30 4.50 .509 .955 
Q12 30 4.03 .183 .952 
Q13 30 4.53 .507 .951 
Q14 30 4.53 .507 .951 
Q15 30 4.53 .507 .951 
Q16 30 4.03 .183 .952 
Q17 30 4.53 .507 .951 
Q18 30 4.53 .507 .951 
Q19 30 4.53 .507 .951 
Q20 30 4.53 .507 .951 
Q21 30 4.53 .507 .951 
Q22 30 4.53 .507 .951 
Q23 30 4.03 .183 .952 
Q24 30 4.03 .183 .952 
Q25 30 4.03 .183 .952 
Q26 30 4.03 .183 .952 
Q27 30 4.03 .183 .952 
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Descriptive Statistics 

No. N  Mean Std. Deviation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
Q28 30 4.03 .183 .952 
Q29 30 4.53 .507 .951 
Q30 30 4.03 .183 .952 
Q31 30 4.53 .507 .951 
Q32 30 4.03 .183 .952 
Q33 30 4.50 .509 .955 
Q34 30 4.03 .183 .952 
Q35 30 4.50 .509 .955 
Q36 30 4.50 .509 .955 
Q37 30 4.50 .509 .955 
Q38 30 4.50 .509 .952 
Q39 30 4.03 .183 .952 
Q40 30 4.03 .183 .952 
Q41 30 4.03 .183 .952 
Q42 30 4.53 .507 .951 
Q43 30 4.03 .183 .952 
Q44 30 4.03 .183 .952 
Q45 30 4.03 .183 .952 
Q46 30 4.03 .183 .952 
Q47 30 4.03 .183 .952 
Q48 30 4.03 .183 .952 
Q49 30 4.03 .183 .952 
Q50 30 4.03 .183 .952 
Q51 30 4.03 .183 .952 
Q52 30 4.03 .183 .952 
Q53 30 4.03 .183 .952 
Q54 30 4.03 .183 .952 
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Descriptive Statistics 

No. N  Mean Std. Deviation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
Q55 30 4.03 .183 .952 
Q56 30 4.03 .183 .952 
Q57 30 4.03 .183 .952 
Q58 30 4.03 .183 .952 
Q59 30 3.53 .571 .954 
Q60 30 3.53 .571 .954 
Q61 30 4.03 .183 .952 
Q62 30 4.53 .507 .951 
Q63 30 4.03 .183 .952 
Q64 30 4.03 .183 .952 
Q65 30 4.53 .507 .951 
Q66 30 4.53 .507 .951 
Q67 30 4.53 .507 .951 
Q68 30 5.00 .000 .953 
Q69 30 5.00 .000 .953 
Q70 30 4.50 .509 .955 
Q71 30 4.50 .509 .955 
Q72 30 4.00 1.017 .958 
Q73 30 4.03 .183 .952 
Q74 30 4.50 .509 .955 
Q75 30 5.00 .000 .953 
Q76 30 4.50 .509 .955 
Q77 30 4.03 .183 .952 
Q78 30 4.50 .509 .955 
Q79 30 5.00 .000 .953 
Q80 30 4.50 .509 .955 
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Descriptive Statistics 

No. Mean Std. Deviation Analysis N 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
Q81 30 5.00 .000 .953 
Q82 30 5.00 .000 .953 
Q83 30 4.53 .507 .951 
Q84 30 4.53 .507 .951 
Q85 30 4.53 .507 .951 
Q86 30 5.00 .000 .953 
Q87 30 5.00 .000 .953 
Q88 30 4.50 .509 .955 
Q89 30 4.03 .183 .952 
Q90 30 4.03 .183 .952 
Q91 30 4.50 .509 .955 
Q92 30 4.07 1.015 .951 
Q93 30 4.03 .183 .952 
Q94 30 4.03 .183 .952 
Q95 30 4.50 .509 .955 
Q96 30 4.50 .509 .955 
Q97 30 4.03 .183 .952 
Q98 30 4.53 .507 .951 
Q99 30 5.00 .000 .953 
Q100 30 4.53 .507 .951 
Q101 30 4.50 .509 .955 
Q102 30 5.00 .000 .953 
Q103 30 4.50 .509 .955 
Q104 30 4.53 .507 .951 
Q105 30 4.53 .507 .951 
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Descriptive Statistics 

No. N  Mean Std. Deviation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
Q106 30 4.53 .507 .951 
Q107 30 4.53 .507 .951 
Q108 30 4.53 .507 .951 
Q109 30 4.53 .507 .951 
Q110 30 4.53 .507 .951 
Q111 30 4.53 .507 .951 
Q112 30 4.53 .507 .951 
Q113 30 4.53 .507 .951 
Q114 30 4.53 .507 .951 
Q115 30 4.53 .507 .951 
Q116 30 4.03 .183 .952 
Q117 30 4.03 .183 .952 
Q118 30 4.53 .507 .951 
Q119 30 4.53 .507 .951 

 

Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items Cronbach's Alpha 

518.53 359.223 18.953 119 .953 
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                           DATE:  3/21/2014  
                              TIME: 10:11  
 
 
                          L I S R E L  8.72 
 
                                  BY 
  
                     Karl G. Jöreskog and Dag Sörbom 
 
                 This program is published exclusively by  
                  Scientific Software International, Inc.  
                    7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100  
                       Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.   
         Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140  
      Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005   
        Use of this program is subject to the terms specified in the  
                         Universal Copyright Convention.  
                           Website: www.ssicentral.com  
 
 
The following lines were read from file  D:\from-nai\path21.SPJ: 
 
 
 Relationships 
 F3=F1 F4 
 F2=F4 F3 F1 
 F5=F3 F4 
 Path Diagram 
 End of Problem 
 
 Sample Size =   554 
 
 
         Covariance Matrix        
 
                  F2         F3         F5         F1         F4    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
       F2      53.86 
       F3      20.48      13.01 
       F5       7.44       4.14       3.15 
       F1      41.96      22.24       8.94      71.94 
       F4       9.12       4.46       2.14      11.28       3.73 
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 Number of Iterations =  4 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         Structural Equations 
 
 
       F2 = 1.10*F3 + 0.12*F1 + 0.75*F4, Errorvar.= 19.20, Rý = 0.64 
           (0.078)   (0.035)   (0.14)              (1.16)            
            14.08     3.52      5.39                16.60            
 
       F3 = 0.23*F1 + 0.50*F4, Errorvar.= 5.66 , Rý = 0.57 
           (0.016)   (0.072)             (0.34)            
            14.05     6.85                16.60            
 
       F5 = 0.21*F3 + 0.33*F4, Errorvar.= 1.59  , Rý = 0.49 
           (0.019)   (0.036)             (0.096)            
            10.63     9.06                16.60             
 
 
         Reduced Form Equations 
 
       F2 = 0.38*F1 + 1.30*F4, Errorvar.= 26.11, Rý = 0.52 
           (0.035)   (0.16)                                 
            10.74     8.34                                 
 
       F3 = 0.23*F1 + 0.50*F4, Errorvar.= 5.66, Rý = 0.57 
           (0.016)   (0.072)                               
            14.05     6.85                                
 
       F5 = 0.048*F1 + 0.43*F4, Errorvar.= 1.83, Rý = 0.42 
           (0.0056)   (0.034)                               
            8.47       12.52                               
 
 
         Covariance Matrix of Independent Variables   
 
                  F1         F4    
            --------   -------- 
       F1      71.94 
              (4.33) 
               16.60 
 
       F4      11.28       3.73 
              (0.85)     (0.22) 
               13.31      16.60 
 
         Covariance Matrix of Latent Variables    
 
                  F2         F3         F5         F1         F4    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
       F2      53.86 
       F3      20.48      13.01 
       F5       7.21       4.14       3.15 
       F1      41.96      22.24       8.28      71.94 
       F4       9.12       4.46       2.14      11.28       3. 
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 Goodness of Fit Statistics 
 
                        Degrees of Freedom = 2 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 5.77 (P = 0.056) 
      Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 5.74 (P = 0.057) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 3.74 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 15.01) 
 
                        Minimum Fit Function Value = 0.010 
               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0068 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.027) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.058 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.12) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.32 
 
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.058 
            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.051 ; 0.078) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.054 
                        ECVI for Independence Model = 4.40 
 
Chi-Square for Independence Model with 10 Degrees of Freedom = 2415.41 
                            Independence AIC = 2425.41 
                                Model AIC = 31.74 
                              Saturated AIC = 30.00 
                           Independence CAIC = 2452.00 
                               Model CAIC = 100.86 
                             Saturated CAIC = 109.76 
 
                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.20 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 
 
                             Critical N (CN) = 884.08 
 
 
                      Root Mean Square Residual (RMR) = 0.18 
                             Standardized RMR = 0.012 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.97 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.13 
 
                           Time used:    0.125 Seconds 
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       ภาคผนวก  จ 

    หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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ท่ี  ศธ  0520.107(นฐ) / พิเศษ                                     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
                                                                           พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 
                                                       12   ธันวาคม   2556 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน 

 ดวย  นางสาวณัฐตะวัน  ล้ิมประสงค  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ 
เรื่อง “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต”มีความประสงคจะขอเก็บ
รวบรวมขอมูลจากทาน และรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายประกัน หรือผูรับผิดชอบงานประกันในโรงเรียน
ของทาน เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดแจงรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายประกัน หรือผูรับผิดชอบงานประกันใน
โรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง     

            ขอแสดงความนับถือ 

 

             (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
                       รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายวิชาการและวิจัย 
                                                       รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   
โทร. 089-9273465,0-3421-8788 
  ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงสงเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 

สําเนา 
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       ภาคผนวก  ฉ 

     แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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                                                    แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
(Quality Assurance Management in Schools For the Future) 

…………………………..……………………..…………………………………………..……………………………………………………. 
 
คําช้ีแจง 
 1.แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับ (1) ผูอํานวยการโรงเรียน (2) ผูรับผิดชอบงานดานการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา  
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบคําถามตามสภาพความเปนจริง
ท่ีปรากฏในโรงเรียนของทาน คําตอบเหลานี้จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด 
 3. คําถามนี้มี 2 ตอน  คือ 

  ตอนท่ี  1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี  2 เปนขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต 
 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทานเปนอยางสูง 
 
       

นางสาวณัฐตะวัน  ล้ิมประสงค 
 

(นางสาวณัฐตะวัน  ล้ิมประสงค) 
 

นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เร่ืองการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต   
-------------------------------------------------------------- 

 
ตอนที่ 1 : ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําช้ีแจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงใน  หนาขอท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพศ  
 ชาย                หญิง 

 
2. อายุ (เศษปท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 

 ไมเกิน 30 ป     31 - 40 ป 
 41 - 50 ป      51 ปข้ึนไป 

 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ปริญญาตรี     ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก      อื่น ๆ (โปรดระบุ………………) 

 
4. ประสบการณในการทํางาน (เศษปท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 

 ไมเกิน 10 ป      11 - 20 ป 
 21 - 30 ป       31 ปข้ึนไป 

 
5. ตําแหนงหนาท่ีหลักในสถานศึกษา 

 ผูอํานวยการสถานศึกษา    ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 
 

6. ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน (เศษปท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 
 ไมเกิน 5 ป       6 - 10 ป 
 11 - 15 ป       16 - 20 ป 
 21 - 25 ป       26 ปข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 : การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
คําช้ีแจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในชองขวามือเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาตัวแปรการบริหารจัดการการ   
              ประกันคุณภาพสถานศึกษาเหลานี้มีความสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารการศึกษาของ 
              สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับใด 

ระดับ  5 หมายถึง    ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ นั้นมีความสําคัญมากท่ีสุด 
ระดับ  4 หมายถึง    ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ นั้นมีความสําคัญมาก 
ระดับ  3 หมายถึง    ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ นั้นมีความสําคัญปานกลาง 
ระดับ  2 หมายถึง    ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ นั้นมีความสําคัญนอย 
ระดับ  1 หมายถึง    ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ นั้นมีความสําคัญนอยท่ีสุด 

ขอที่ ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
ระดับความสําคัญของตัวแปร 
5 4 3 2 1 

1 
 
 

ผูบริหาร มีการจัดทําแผนกลยุทธที่ทาทายอนาคตซึ่ง แสดงใหเห็นถึงนโยบาย วิสัยทัศน 
พันธกิจ  เปาประสงค ในการทํางานอยางชัดเจน มีแผนปฏิบัติการที่ดีสอดคลองกับแผน
กลยุทธ รวมถึงมีผลการดําเนินการ ที่แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรมและคํานึงถึงผูรับบริการ 

2 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร  ที่มุงเนนการถายทอดนโยบาย
ของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหการรับรู  เขาใจ และสามารถการนําไปปฏิบัติ 
เพ่ือการบรรลุผลรวมกันไดทุกกลุมอยางครอบคลุมทั้งปจจุบันและอนาคต 

3 ผูบริหารมีการมอบอํานาจ  (Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ 
(Decision making) อยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 

4 ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการบูรณาการที่สรางความ
สามัคคี ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางานภายในองคการ 

5 ผูบริหารมีความสามารถในการสรางแรงจงูใจเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 

6 สถานศึกษามีการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับอนาคต และกําหนดใหมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับใชในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

7 สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่ตอบสนองตัวชี้วัด และมีระบบการติดตาม
ประเมินผลที่เหมาะสมกับอนาคต 

8 สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีข้ึนในอนาคต 

9 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทํา
แผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ (PDCA) หรือระบบคุณภาพ
อื่นๆ อยางเหมาะสม 
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ขอที่ ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
ระดับความสําคัญของตัวแปร 
5 4 3 2 1 

10 สถานศึกษากําหนดใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ โดย
กําหนดเปาหมาย ผูรับผิดชอบ และมอบกลยุทธในการทํางานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม   

11 ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองคการทีดี่สําหรับอนาคต เพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance)
ใหการดําเนินการบรรลุผล 

12 สถานศึกษามีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี ทําใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

13 สถานศึกษามีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพื่อปองกันสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และ
มีการดําเนินงานตามแผนท่ีครบถวน  ครอบคลุมกับขอกําหนดทางกฎหมายโดยเฉพาะ
ดานการเงิน 

14 สถานศึกษามีแผนบริหารจัดการความเส่ียง มีการกําหนดวิธีการหรือมาตรการในการ
ดําเนินงานที่สะทอนผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งทางลบและทางบวก 

15 มีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ซึ่งตอง
ครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 

16 สถานศึกษามีการควบคุมและกําหนด  กิจกรรม ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ การจัดสรร
ทรัพยากร  ของแผนงาน/โครงการอยางเหมาะสมทั้งปจจุบัน และอนาคต 

17 แผนปฏิบัติการหรือโครงการของสถานศึกษามีความสอดคลองและตอบสนองเปาหมายของแผน
กลยุทธ 3-5ป 

18 ผูบริหารมีการ ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจในเร่ือง มาตรฐาน ตัวช้ีวัด
เกณฑ  เปาหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการเตรียมตัวสูอนาคตใหบุคคลทราบและ
นําไปปฏิบัติ 

19 กิจกรรมในโครงการหรือแผนปฏิบัติการ  มีการกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมายที่
สามารถปฏิบัติใหบรรลุความสาํเร็จไดจริงทั้งปจจุบันและอนาคต 

20 สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ กําหนดข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และ
จัดสรรทรัพยากรใหแกแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม อยางเหมาะสม 

21 มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (4 ป และ 1 ป) โดยนําปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่สําคัญ มาใชประกอบการวิเคราะห  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไปและที่กําลังจะเกิดข้ึน 

22 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการ แผนประจําป ทีป่ระกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการดําเนินงานที่ผานมา ทิศทางในการ
พัฒนาในอนาคต ความเสี่ยงในดานตางๆ กฎหมาย ระเบียบ และโครงสรางสถานศึกษา 
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ขอที่ ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
ระดับความสําคัญของตัวแปร 
5 4 3 2 1 

23 มีการวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพ่ือรองรับการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ  ใน 3- 5 ปขางหนา 

     

24 ผูบริหารมีการวางแผนยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอความทาทายท่ีสําคัญของสถานศึกษาทําใหเกิด
ความสมดุลระหวางโอกาส ความทาทาย ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และ ความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย   

     

25 
ผูบริหารมีการสื่อสาร ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจแผนยุทธศาสตร การนํา
แผนสูการปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเปาหมายระดับองคการในอนาคต ลงสูระดับหนวยงานทุก
หนวยงานและระดับบุคคลอยางเปนระบบ 

     

26 
มีการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการไดสําเร็จ 

     

27 
ผูบริหารมีการกําหนดกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจเพ่ือให
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและองคกรเกิดใหมที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

     

28 สถานศึกษามีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการขอรองเรยีน /ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น /คํา
ชมเชย อยางมีประสิทธิผลและรวดเร็ว  เพ่ือขจัดปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

     

29 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ วิเคราะห เพ่ือกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการเพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และผูมสีวนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและทันทวงที 

     

30 
สถานศึกษามีการสรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยเปดโอกาสใหชุมชน ทองถ่ิน เขามามีสวนรวม โดยผานกระบวนการหรือ
กิจกรรมตางๆที่เปนการสงเสริมระดับการมีสวนรวมของชุมชน ทองถ่ินอยางย่ังยืน 

     

31 
มีการประเมินความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบรกิาร และผูมีสวนไดสวนเสียในแต
ละกลุม และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานในครั้งตอไป 

     

32 
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนภูมิ หรือคูมือการติดตอสถานศึกษา 
การใหบริการกับผูที่มีสวนไดสวนเสียทราบ ซึ่งมีระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแต
ละงาน  เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

     

33 
มีระบบฐานขอมูล การวัด การวิเคราะห ทบทวน และการปรับปรุงผลการดําเนินการ ที่ชวย
สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการที่มุงสูอนาคต และไปใน
แนวทางเดียวกัน 

     

34 
สถานศึกษามีฐานขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ัง ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ทีค่รอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 
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ขอที่ ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
ระดับความสําคัญของตัวแปร 
5 4 3 2 1 

35 
สถานศึกษามีกระบวนการจัดการสารสนเทศและความรู โดยมีระบบขอมูลและ
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพสงู รวมทั้งฮารดแวร และซอฟแวร มีความพรอม ทันเวลาตอการ
ใชงานอยางตอเน่ือง ท้ังในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ท้ังปจจุบันและอนาคต 

     

36 
สถานศึกษามีการรักษากลไกที่ทําใหขอมูล สารสนเทศมีความพรอมใชงาน ทั้งฮารดแวรและ
ซอฟแวรทันสมัย ทันตอความตองการ ตอทิศทางการใหบริการทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในอนาคต 

     

37 
สถานศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันสิ่งที่สงผลกระทบตอระบบฐานขอมูล 
และสารสนเทศเพ่ือใหมั่นใจวาฮารดแวรและซอฟแวรมีความเชื่อถือได ปลอดภัยและใช
งานงาย 

     

 
38 

สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ  เพ่ือใหบรรลุผลใน
การรวบรวมและถายทอดความรู สูผูใตบังคับบัญชาและบุคลากรทีเ่ก่ียวของอยางตอเน่ือง
และย่ังยืน 

     

39 
สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองคความรู ทีท่ําใหแนใจไดวา
ขอมูลสารสนเทศ และความรูขององคการมีคุณสมบัติในความแมนยํา ถูกตอง ทันตอ
เหตุการณสามารถพยากรณอนาคตได มีความปลอดภัย เปนความลับ และเชื่อถือได 

     

40 
สถานศึกษามีการจัดระบบงาน ระบบการบริหาร ระบบการจัดการผลปฏิบัติงานของ
บุคลากร และผูที่เกี่ยวของ มีวิธีจัดการความม่ันคงและความกาวหนาทางวิชาชีพ 

     

41 
มีการจัดระบบงาน และภาระหนาท่ีเพ่ือใหเกิดความคลองตัว ทันตอความตองการบริการ
ทางการศึกษา ตลอดจนมีความเทาเทียมกัน เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือ ความคิด
ริเริ่ม สรางสรรคสูอนาคต 

     

42 
มีการวิเคราะห และปรับปรงุปจจัยของระบบงานใหมีความเหมาะสมเพ่ือสรางแรงจงูใจ ใน
การปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย ตลอดจนการใหรางวัล และ
สิ่งจูงใจเพ่ือสงเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดี เกิดความผูกพันตอองคการ 

     

43 
สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล เปนธรรม และ
แจงผลการประเมินใหบุคคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนในอนาคต 

     

44 
มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา ตามแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่กําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหมีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให
บรรลผุลตามเปาประสงคเชงิกลยุทธในอนาคต 

     

45 
มีระบบประกันคุณภาพของการพัฒนา/ ฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล และ
ความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาตอ 

     

 

 



395 

ขอที่ ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
ระดับความสําคัญของตัวแปร 
5 4 3 2 1 

46 
สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ และนําปจจัยที่เกี่ยวของ มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรงุกระบวน
อยางตอเน่ือง 

47 
สถานศึกษากําหนดเกณฑที่ใชในการพิจารณาวากระบวนการใดเปนกระบวนการสราง
คุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน ท่ีทําใหสถานศึกษาไดเปรียบในการ
แขงขันทางดานคุณภาพ และการใหบริการกับผูที่เกี่ยวของ 

48 

สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาที่หลักของแตละกระบวนการ  กําหนด
ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากขอมูลที่สําคัญ เชนองคความรู ความรู
ความสามารถของบุคลากรในกระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และทิศทางขององคกรใน
อนาคต 

 
49 

สถานศึกษานําเกณฑที่กําหนดไวมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุงวิธีการพิจารณา วากระบวนการ
ใดเปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน เพ่ือประกอบการ
วางแผนกระบวนการใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมท้ังปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบันและอนาคต  

50 สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน 
และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและคุมคา 

51 สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนกานาคตรสําหรับอจากขอกําหนดที่สําคัญ และนํา
ปจจัยที่เกี่ยวของ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเน่ือง 

52 สถานศึกษากําหนดการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ กําหนดผูรับผิดชอบ 
วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน เชนประชุมวางแผน พิจารณาทางเลือกตางๆที่สามารถเกิดข้ึนไดแลวจึง
เลือกข้ันตอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเพ่ือมาใชในการปฏิบัติงาน 

53 มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบตอการจัดการ
กระบวนการ เพ่ือสถานศึกษาจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

54 สถานศึกษากําหนดการวางแผนกําหนดทรัพยากรที่ตองใชในแตละข้ันตอนการทํางาน กําหนด
ผูรับผิดชอบ การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ วิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน 
พิจารณาทางเลือกตาง  ๆที่สามารถเกิดข้ึนไดแลว และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด 
สําหรับอนาคต 

55 สถานศึกษากําหนดใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เพ่ือให
เขาใจงายเนนประเด็นสําคัญ อาจใชรูปภาพประกอบ มีการสื่อสารโดยวาจา สังเกตการณ
ปฏิบัติงาน อัตราของเสีย และประสิทธิภาพของผลงานโดยคํานึงถึงผลกระทบในอนาคต 
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ขอที่ ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
ระดับความสําคัญของตัวแปร 
5 4 3 2 1 

56 สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ จน
บรรลผุลตามขอกําหนดที่สําคัญ   

57 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขข้ันตอนการทํางานครบถวนทุกกระบวนการท่ีจําเปน 
มีผูรับผิดชอบดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวอยางครบถวน มีการทบทวน ปรับปรุง วิธีการ
ตรวจสอบ และแกไขข้ันตอนการทํางาน  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณทั้งปจจุบันและ
อนาคตมากย่ิงข้ึน    

58 กําหนดใหมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตกับสถานศึกษา มีผูรับผิดชอบ 
วิธีดําเนินการท่ีชัดเจน เชน แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดบทบาทหนาที่ ระบุ
ความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนในการใหความรู รณรงค สงเสริม และประเมิน
ความเสี่ยง 

 
 
59 

มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน 
กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหาความสูญเสีย กําหนดชวงเวลาดําเนินการ 
และนําขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของมาพิจารณาประกอบการวางแผน เชน การสงมอบงาน 
การรอคอยผลงานระหวางการปฏิบัติ และแผนผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานทั้งปจจุบัน
และอนาคต 

60 สถานศึกษามีการควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน มีการทบทวน 
และปรับปรุงวิธีการควบคุมความสูญเสียตางๆที่นํามาพิจารณาวายังคงมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับอนาคต 

61 สถานศึกษามีการวางแผนอนาคตของงานวิชาการ การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวกับงานวิชาการ และการทําแผนงานวิชาการหรือโครงการพัฒนางาน
วิชาการ 

62 มีการบริหารงานวิชาการ ไดแก การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ การจัดกลุมการเรียน 
การจัดตารางสอน การจัดครูเขาสอนตามตารางสอน การจัดครูสอนแทน และการนํา
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชดําเนินงานวิชาการ 

63 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยจัดทําการใช และปรับปรุงแผนการ
สอน จัดหา ดูแล บํารุงรักษา และสงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต 

64  มีการพัฒนาและสงเสริมงานทางดานวิชาการ ไดแก พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
หลักสูตรทองถ่ิน กระบวนการเรียนรู การสอนซอมเสริม จัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร 
กิจกรรมรวมหลักสูตรตามวิถีของทองถ่ิน กลุมสาระเพ่ิมเติมที่สงเสริมการอยูรวมกันกับ
ประชาคมอาเซียน 
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ขอที่ ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
ระดับความสําคัญของตัวแปร 
5 4 3 2 1 

65 มีการนําผลการวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา มาจัดทําแผนงบประมาณ ให
เหมาะสมกับสภาพปญหา หรือความจําเปนของสถานศึกษา 

66  มีการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา ที่เปนเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ
เงินบริจาค อยางเหมาะสม จนเกิดประโยชนสงูสุดตอผูรบับริการ 

67 มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลการใชเงิน และผลการ
ดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ อยางเปนระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

68 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีเก่ียวกับเรื่องการเงินและการบัญชี  
69 มีการบริหารพัสดุและสินทรัพย อยางคุมคา มีรายงานการใชทรัพยสินใหสาธารณชนรับรู 

อยางสมํ่าเสมอ   
 
70 

มีการวางแผนบุคลากรท่ีมาจากการวิเคราะหตามความตองการและจําเปนของสถานศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม 

71 สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น โดยการสื่อสารเรื่องตางๆใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย 

72 มีการพัฒนาบุคลากร ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูล มีการ
ปฐมนิเทศ สอนงาน มอบอํานาจหนาท่ี จัดฝกอบรมสงไปดูงาน หรือศึกษาตอ จัดใหเขา
รวมประชุม หรือมีบทบาทในการเขารวมเปนคณะกรรมการตางๆ 

73 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก ระบบการประเมิน กระบวนการประเมิน เอกสาร
การประเมิน และการใชผลการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ 

74 มีการกําหนดระบบ ระเบียบ แนวปฏิบัติ การลงโทษหรือการใหออกจากงาน ท่ีเปนไปตาม
หนวยงานหรือตนสังกัดกําหนดไว 

75 มีการวางแผนงานบริหารท่ัวไปที่ครอบคลุมภาระงานที่สําคัญ ทุกงาน 
76 มีการจัดทํามาตรฐานของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากลักษณะงานและความ

เหมาะสมในการปฏิบัติของแตละพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการปกบิัติงานในอนาคต 
77 มีการกํากับติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปใชเพ่ือพัฒนางานบริหารท่ัวไปใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไว 
78 มีแผนการดําเนินงานประจําปที่แสดงออกอยางชัดเจน ตามมาตรการที่นํามาปรับปรุงและ

พัฒนา เพ่ือมุงไปสูสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง/สาม และผลการประเมิน คุณภาพภายในของตนสังกัด
เปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

79 มีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานสนับสนุน ทั้ง
เปนลายลักษณอักษรหรือมีขอมูลเชิงประจักษ โดยคํานึงถึงการประสานความรวมมือกับ
ทุกภาคสวนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสําหรับอนาคต 
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ขอที่ ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
ระดับความสําคัญของตัวแปร 
5 4 3 2 1 

80 การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม มีผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

81 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยรับฟงความคิดเห็น
ของทุกฝายและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

82 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง และครอบคลุมประเด็นตางๆ ตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

83 มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของทราบ และจัดทําเอกสาร
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับครูและผูเก่ียวของ 

84 มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประชุมผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝายอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง    

85 มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม  มีการวิเคราะห
สภาพปจจุบันจากผลการประเมินภายในโดยตนสังกัด ผลประเมินภายนอกฯลฯ กําหนด
เปาหมายที่ชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา มีโครงการ/กิจกรรม แนวทางการนิเทศ 
กํากับ ติดตามการดําเนินงานที่มุงสูอนาคต 

86 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มีองคประกอบครบถวน
และสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5ป) 

87 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปญหา/ ความตองการของสถานศึกษา และทองถ่ิน 

88 มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มีรปูแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ี
ชัดเจน 

89 มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตามโครงสราง กําหนดบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 

90 มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ เปนปจจุบนั สามารถรองรับอนาคต 
สามารถนํามาใชไดทันที และจัดทําเปนเอกสารประจําป 

91 มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนฯ อยางชัดเจน  

92 มีแผนการนิเทศ  และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ 
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ขอที่ ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
ระดับความสําคัญของตัวแปร 
5 4 3 2 1 

93 มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคลากรทุกฝายมี
สวนรวมมีการประชุมเพ่ือวางแผนในอนาคตสําหรับการติดตามตรวจสอบความกาวหนา
ของการปฏิบัติงาน 

94 มีการติดตามตรวจสอบภารกิจของสถานศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน ใหครอบคลุม แผน
ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการประจําป สภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู วิธีสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู ระบบการวัดและประเมินผล และคณุภาพผูเรียน 

95 มีการบริหารและการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางขององคกรการพัฒนาวิชาชีพของ
บุคลากรและการมีสวนรวมของผูเก่ียวของตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

96 มีเครื่องมือเก็บขอมูล และมีการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเน่ืองทั้งระหวางและหลังการดําเนินงาน 

97 ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยใชวิธีการและแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
และนําผลการติดตามตรวจสอบไปใชเปนแนวทางการพัฒนาในอนาคต 

98 มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และวางแผนการประเมินโดยประชุมชี้แจงตาม
แผนการประเมินที่กําหนดจากทุกฝายทีม่ีสวนรวม ดําเนินการประเมินโดยใชวิธีการและแหลง ขอมูล
ที่หลากหลาย รายงานผลและ สรุปรายงานผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบอยางตอเน่ืองทุกป 

99 มีการวิเคราะห และสรุปรายงานผลการประเมิน โดยรวบรวมขอมูลผลการประเมิน 
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 

100 แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจากผูเกี่ยวของทุกฝายให 
มีสวนรวม เปนรายงานคุณภาพที่สะทอนสภาพการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน และ
แนวทางการพัฒนาในปถัดไป 

101 เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน  
และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

102 มีมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางชัดเจนและมีการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพอยางตอเน่ือง 

103 สถานศึกษาประชุมชี้แจงสรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคน โดยใหถือ
วาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเปนวัฒนธรรมการทํางานปกติของสถานศึกษา  

104 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยครูและบุคลากรทุก
คนตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความสามารถในเรื่องตาง  ๆอยางหลากหลายจนไดรับการยอมรับ
จากผูเกี่ยวของ มีการเผยแพรนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรอื่น ๆ  อยางตอเน่ือง 

105 บุคลากรเขาใจทิศทางขององคกร และมคีวามพึงพอใจมากกวารอยละ 80 ตอการนํา
องคกรสูอนาคตของผูบริหาร 
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ขอที่ ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
ระดับความสําคัญของตัวแปร 
5 4 3 2 1 

 106 ความสําเร็จของตัวชี้วัดสําคัญที่ผูบริหารใชในการติดตามการบริหารงานมากกวารอยละ80   
107 ความสําเร็จ ผลสัมฤทธ์ิของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

สําหรับอนาคต มากกวารอยละ 80  (อยางนอยดานละ1มาตรการ/โครงการ) 
108 คาความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการตอองคการในอนาคต มากกวารอยละ 80  
109 รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดเปา 

หมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรในอนาคต มากกวารอยละ 80   
110 ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรมสรางความ 

สัมพันธของสถานศึกษามากกวารอยละ 80   
111 ความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิ ของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน

รวมในการบริหารราชการมากกวารอยละ 80   
112 ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการบริการมากกวารอยละ 80   
113 การจัดการขอมูลสารสนเทศ มคีวามครอบคลุม ถูกตอง ทันสมัย และมีความเปนอนาคต 

โดยฐานขอมูลสนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตรมากกวารอยละ 80   
114 ความพึงพอใจของผูเขาถึง หรือเขามาใชขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต หรือทางสื่ออื่นๆ 

ของสถานศึกษา ตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพรบ. ขอมูลขาวสารของสถานศึกษา 
พ.ศ. 2540 มากกวารอยละ 80   

115 นํ้าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผน การจัดการความรู 
อยางนอย 3 องคความรูมากกวารอยละ 80   

116 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการจัดการขอมูลสารสนเทศ  การพัฒนาบุคลากร  
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรางความกาวหนาในสายงาน ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และระบบรองรบัภาวะฉุกเฉินขององคกรแหงอนาคต มากกวารอยละ 80   

117 ความพึงพอใจตอกระบวนการสรางคุณคาที่มีการจัดคูมือการปฏิบัติงาน  และความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรฐานงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคามากกวารอยละ 80   

118 มีการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพสําหรับอนาคตโดยใชแนวคิดเชิงระบบ PDCA
หรือ อ่ืนๆ(SBM, KM, BSC, Change Management, Best Practice ) 

119 ประสิทธิผลของกระบวนการบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานที่มุงสูอนาคตไมตํ่ากวา
รอยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 



401 

รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  

ที ่ รายชื่อสถานศึกษา ที ่ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 32 โรงเรียนบานเหลาประชานุเคราะห 
2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 33 โรงเรียนทาใหม "พูลสวัสด์ิราษฏรนุกูล" 
3 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 34 โรงเรียนบานหนองสลุด 
4 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย 35 โรงเรียนทุงขนานวิทยา 
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 36 โรงเรียนวัดโปง 
6 โรงเรียนวัดนอยใน 37 โรงเรียนวัดบานอาง 
7 โรงเรียนวัดนาคปรก 38 โรงเรียนบานคลองคต 
8 โรงเรียนวัดประสาท 39 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 
9 โรงเรียนวัดสังขกระจาย (แจมวิชาสอน) 40 โรงเรียนวัดเขาไผ (เชี่ยววิทยาคุณ) 
10 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 41 โรงเรียนวัดเขาฉลาก 
11 โรงเรียนทามวงราษฎรบํารงุ 42 โรงเรียนวังดอกไม 
12 โรงเรียนวัดสํานักครอ 43 โรงเรียนบานหลุมขาว 
13 โรงเรียนบานไทรทอง 44 โรงเรียนบานเหลื่อมพิทยาสรรพ 
14 โรงเรียนบานหนองเปด 45 โรงเรียนบานละกอ 
15 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 46 โรงเรียนชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา 
16 โรงเรียนทามะกาปุญสิริวิทยา 47 โรงเรียนบานตาก่ิม 
17 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 48 โรงเรียนบานดอนตะหนิน 
18 โรงเรียนบานหัวหิน 49 โรงเรียนบานดานทองหลาง 
19 โรงเรียนวัดบานยาง 50 โรงเรียนบานเสลาถ่ัวแปบ 
20 โรงเรียนพระบุบานหันราษฎรประสาท 51 โรงเรียนบานโนนเพ็ด 
21 โรงเรียนสระแกวราษฎรบํารุง 52 โรงเรียนบานดงพลอง (สํานักงานสลากกินแบงฯ) 
22 โรงเรียนบานกระเด่ือง 53 โรงเรียนบานเพิก (รัฐประชาสามัคค)ี 
23 โรงเรียนบานคําหัวชางโนนตุนปามะนาว 54 โรงเรียนบานหนองหวา 
24 โรงเรียนชุมชนบานโตนศรีพิมลวิทยา 55 โรงเรียนบานปอบิด 
25 โรงเรียนบานดงกลาง 56 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 
26 โรงเรียนบานปาหมอหนองคู 57 โรงเรียนบานทาลาดขาว 
27 โรงเรียนบานเหลานกชุมวิทยาสรรค 58 โรงเรียนบานบึงพระ 
28 โรงเรียนบานบอแก 59 โรงเรียนบานกอกวิทยา 
29 โรงเรียนบานหัวบึงสวาง 60 โรงเรียนบานชอผกา 
30 โรงเรียนบานกุดเลา 61 โรงเรียนชํานิพิทยาคม 
31 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 62 โรงเรียนบานทุงจังหัน 

 



402 

รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  

ที ่ รายชื่อสถานศึกษา ที ่ รายชื่อสถานศึกษา 
63 โรงเรียนลําปลายมาศ 94 โรงเรียนวัดพลับพลา 
64 โรงเรียนชุมชนบานดอนอะราง 95 โรงเรียนนํ้าตกหวยสวนพลู 
65 โรงเรียนทุงแสงทองพิทยาคม 96 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 
66 โรงเรียนบานถนน (ประสมทรัพยประชานุกูล 1) 97 โรงเรียนวัดเขาขลุง 
67 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย (บานบัว) 98 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 
68 โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง 99 โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
69 โรงเรียนบานหนองมวง 100 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
70 โรงเรียนบานดอนหวาย 101 โรงเรียนวัดสําโรงเหนือ 
71 โรงเรียนบานหนองหัวหมู 102 โรงเรียนวัดบางนํ้าผึ้งนอก 
72 โรงเรียนบานตะกรุมทอง 103 โรงเรียนวัดนางสาว (ลาวราษฎรบํารุง) 
73 โรงเรียนบานหนองไผ 104 โรงเรียนวัดหนองสองหอง 
74 โรงเรียนบานหนองกี่ประชาสามัคค ี 105 โรงเรียนวัดนาขวาง 
75 โรงเรียนบานสวายสอ 106 โรงเรียนเขาฉกรรจวิทยาคม 
76 โรงเรียนบานโคกสะอาด 107 โรงเรียนบานคลองเจริญ 
77 โรงเรียนบานหนองกราด 108 โรงเรียนบานคลองนางาม 
78 โรงเรียนบานดงนํ้าเด่ือ 109 โรงเรียนวัดพุแค 
79 โรงเรียนบานพ้ี 110 โรงเรียนวัดหนองหวา 
80 โรงเรียนบานซับขอย 111 โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 
81 โรงเรียนบานหนองไผ 112 โรงเรียนวัดปอกแปก 
82 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 113 โรงเรียนบานปาไมพระฉาย 
83 โรงเรียนบานมะกอก 114 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 
84 โรงเรียนบานดอนเวียงจันทน 115 โรงเรียนวัดพระธาตุ 
85 โรงเรียนชุมชนบานมะคา 116 โรงเรียนวัดหนองหลอด 
86 โรงเรียนบานอิต้ือดอนหวายขม้ิน 117 โรงเรียนบานบอสําราญ 
87 โรงเรียนชุมชนบานลาด 118 โรงเรียนบานสระหลวง 
88 โรงเรียนบานมวงโพธ์ิศรี 119 โรงเรียนวัดทาทอง 
89 โรงเรียนบานโคกกลาง 120 โรงเรียนบานหนองผือ 
90 โรงเรียนบานข้ีเหล็กข้ีตุนหลุบเปลือย 121 โรงเรียนวัดดอนสําโรง 
91 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 122 โรงเรียนวัดลาดปลาเคา 
92 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 123 โรงเรียนบานหวยเจริญ 
93 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) 124 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 

 



403 

รายชื่อโรงเรียนที่เปน/125ตกลุมตัวอยาง  

ที ่ รายชื่อสถานศึกษา ที ่ รายชื่อสถานศึกษา 
125 โรงเรียนบานบอเวฬุ 156 โรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร 
126 โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ 157 โรงเรียนวัดโชติทายการาม 
127 โรงเรียนศรียานุสรณพลิ้ว 158 โรงเรียนวัดบานสี่เหลี่ยม 
128 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 159 โรงเรียนบานดงพลอง 
129 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 160 โรงเรียนเพชรบูรณพิทยาคม 
130 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 161 โรงเรียนบานสักแหง 
131 โรงเรียนวังโปงพิทยาคม 162 โรงเรียนบานโนนงิ้ว 
132 โรงเรียนบานสรางแกว 163 โรงเรียนวัดสรางโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ) 
133 โรงเรียนโพหัก (วงศสมบูรณราษฏรอุปถัมภ) 164 โรงเรียนวัดหนองคลา (สํานักงานสลากกินแบงฯ) 
134 โรงเรียนวัดหลวง (คลึงวิทยาคม) 165 โรงเรียนวัดดอนโพธ์ิทอง "ปรีชาคุณวุฒิ" 
135 โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสนวิทยา) 166 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 
136 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 167 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 
137 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 168 โรงเรียนบานกะสัง 
138 โรงเรียนวัดบางกระเจา 169 โรงเรียนบานหนองผักแวน 
139 โรงเรียนวัดใหญบานบอ (บานบอราษฎรบํารงุ) 170 โรงเรียนบีกริม 
140 โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง 171 โรงเรียนบานครัว (ซิเมนตไทยสงเคราะห) 
141 โรงเรียนซับมวงวิทยา 172 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 
142 โรงเรียนบานคลองหวา 173 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุร ี
143 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 174 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 
144 โรงเรียนบานตลุงเหนือ 175 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
145 โรงเรียนบานเขาหินต้ัง 176 โรงเรียนบานหนองคลอง 
146 โรงเรียนบานโนนบอ 177 โรงเรียนปาหวายวิทยายน 
147 โรงเรียนบานหนองหญาแพรกทาแร 178 โรงเรียนสวางศิริพัฒนา 
148 โรงเรียนบานหินลาดวังตอ 179 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
149 โรงเรียนบานแดงนอย 180 โรงเรียนบานทุงยาว 
150 โรงเรียนบานคําหญาแดง 181 โรงเรียนบานหนองหญาปลอง 
151 โรงเรียนบานนาฝายนาโพธ์ิ 182 โรงเรียนบานหวยนํ้าโจน 
152 โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 183 โรงเรียนวัดครอพนัน 
153 โรงเรียนจักราชวิทยา 184 โรงเรียนวัดเขานอย (ศิลาทองวิทยาคาร) 
154 โรงเรียนบานศรีสุข (คุรุราษฎรสามัคค)ี 185 โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา 
155 โรงเรียนบานหนองหวา (ประชาสรรค) 186 โรงเรียนวัดบางหอย ม. 

 



404 

รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  

ที ่ รายชื่อสถานศึกษา ที ่ รายชื่อสถานศึกษา 

187 โรงเรียนมะคาวิทยา 218 โรงเรียนวัดคีรีวัน 
188 โรงเรียนบานเมืองนาท 219 โรงเรียนวัดหนองพลวง 
189 โรงเรียนบานเกาคอ 220 โรงเรียนชุมชนบานชอระกา 
190 โรงเรียนบานสะเดาหวาน 221 โรงเรียนบานคลองหวยนา 
191 โรงเรียนวัดหนองปลอง 222 โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม 
192 โรงเรียนบานปญจคาม (เรียนติสสวงศวิทยา) 223 โรงเรียนพอขุนผาเมืองรําลึก 
193 โรงเรียนวัดหวยหิน 224 โรงเรียนบานหัวนา 
194 โรงเรียนบานหนองกุง 225 โรงเรียนบานเหลากวาง 
195 โรงเรียนวัดหวยหวาย 226 โรงเรียนชุมชนบานหนองเลา 
196 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 227 โรงเรียนบานกุดนํ้าใส 
197 โรงเรียนบานธารทิพย 228 โรงเรียนบานหนองเม็ก 
198 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 229 โรงเรียนบานเกาใหม 
199 โรงเรียนบานโตก 230 โรงเรียนบานวังไฮวังทอง 
200 โรงเรียนบานหนองหิน 231 โรงเรียนวัดตาล 
201 โรงเรียนบานโคกกอ 232 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 
202 โรงเรียนบานหนองคอสวนออย 233 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 
203 โรงเรียนบานหนองสําราญ 234 โรงเรียนโรงพยาบาลอานันทมหิดล 
204 โรงเรียนบานใหมโสพิมพ 235 โรงเรียนบานหนองจิกยาว 
205 โรงเรียนบอทองลพบุร ี 236 โรงเรียนบานหนองแหน 
206 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท 237 โรงเรียนบานหัวเขา 
207 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสมุทรปราการ 238 โรงเรียนวัดทามะกรูด 
208 โรงเรียนวัดบางกอบัว 239 โรงเรียนคลองนาเกลือนอย 
209 โรงเรียนวัดแพะโคก 240 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 
210 โรงเรียนบานเขารวก (รวมมิตรพัฒนา) 241 โรงเรียนวัดบางกะเจากลาง 
211 โรงเรียนวัดวังเลน 242 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 
212 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค 243 โรงเรียนบานคลองสิบสาม 
213 โรงเรียนวัดสุนันทาราม 244 โรงเรียนบานใหมไทรทอง 
214 โรงเรียนบานเขาสามสิบ 245 โรงเรียนบานหนองกะทะ 
215 โรงเรียนบานภูเงิน 246 โรงเรียนเขาสิงโต 
216 โรงเรียนบานเขาดิน 247 โรงเรียนบานคลองนํ้าใส  
217 โรงเรียนบานคลองธรรมชาติ 248 โรงเรียนบานบะขมิ้น (วัชระอนุสรณ) 
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รายชือ่โรงเรียนที่เปน/ถึกลุมตัวอยาง  

ที ่
 

รายชื่อสถานศึกษา ที ่ รายชื่อสถานศึกษา 

249 โรงเรียนบานหวยหินขาวมิตรภาพที่ 213 264 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 
250 โรงเรียนวัดทาวัว 265 โรงเรียนวัดโนนสภาราม 
251 โรงเรียนบานหนองผือ 266 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 
252 โรงเรียนหวยยางวิทยาสรรพ 267 โรงเรียนบานชางขาม 
253 โรงเรียนวัดเขาฉลาก 268 โรงเรียนวัดบานนางิ้ว 
254 โรงเรียนวัดอัมพวัน 269 โรงเรียนบานดอนวัว 
255 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถวยงามวิทยา 270 โรงเรียนบานหนองพลวงนอย 
256 โรงเรียนบานเนินหลังเตา 270 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 
257 โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 272 โรงเรียนบานกลวย 
258 โรงเรียนวัดทองจรรยา 273 โรงเรียนบานดงประชานุกูล 
259 โรงเรียนอนุบาลบานนา (วัดชาง) 274 โรงเรียนบานโนนตะแบก 
260 โรงเรียนบานโพน 275 โรงเรียนบานโนนสะอาด 
261 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) 276 โรงเรียนบานลําปาสักมูล 
262 โรงเรียนบางบอวิทยาคม 277 โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ

อุปถัมภ) 263 โรงเรียนซอยพิเศษสาย4 ซาย  
รวมทั้งสิ้น 277 โรงเรียน 
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ภาคผนวก  ช 

หนังสือขอสัมภาษณและรายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบของการวิจัย 
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ท่ี ศธ 0520.203.2 /592                          ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
                                                                           คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
                                                                           พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000 
  

                21  มีนาคม  2557 
    

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญยืนยันรปูแบบงานวิจัย 

เรียน     

ส่ิงท่ีสงมาดวย แบบสัมภาษณ  จํานวน   1   ฉบับ 

 ดวย  นางสาวณัฐตะวัน  ล้ิมประสงค  รหัสนักศึกษา 53252942 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต” ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทานเปนผูเช่ียวชาญยืนยัน
รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต” เพื่อเปนประโยชนของงานวิจัย
ตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบพระคุณในความ
อนุเคราะหของทานมา  ณ  โอกาสนี้ 

      ขอแสดงความนับถือ 

(ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีพันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร) 
               หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
งานธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร  034 – 219136 

  สําเนา 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบของการวิจัย 
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต       

                            
1. รศ. ดร.สรรสรรเสริญ ใหมชุม อาจารยสถาบันรัชตภาคย ศูนยจังหวัดยะลา 

ผูประเมินอภิมานภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ผูประเมินอภิมานภายนอกการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 

2. ผศ. ดร. ชูชีพ   เบียดนอก   ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ผูประเมินอภิมานภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน) 

3. ดร. สมศักดิ์ ฮดโท              ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา          
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 

4. ผศ. ดร.วารุณี   สกุลภารักษ   อาจารยประจํา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
5. ดร.วิไลลักษณ   แกวจินดา รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/แผนงาน โรงเรียนประภัสสรวิทยา 

อาจารยพิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
ผูประเมินอภิมานภายนอก (เลขท่ี 54-5-00163)  
ผูประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน)  

6. ดร.นิติรัฐ    โสดานิล         ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 จ. สระบุรี 
7. ดร. จิรฐา   จรวงษ   ผูอํานวยการโรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม จ. สุพรรณบุรี 
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ภาคผนวก ซ 
แบบสัมภาษณตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
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แบบสัมภาษณตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 

เรื่อง “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต” 
(Quality Assurance Management in School for the Future) 

 
ขอมูลผูเช่ียวชาญ  ช่ือ        นาย          นาง            นางสาว  ............................................................... 
ตําแหนงงานปจจุบัน .................................................................................................................................... 
การศึกษาสูงสุด..............................................................  สาขา .................................................................. 
ประสบการณในตําแหนงงาน..... ป    สถานท่ีทํางาน .................................................................................. 

คําช้ีแจง  แบบแสดงความคิดเห็นฉบับนี้ ประกอบดวย 2 ตอน 
ตอนท่ี 1  องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 
ตอนท่ี 2  ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต 

 แบบแสดงความคิดเห็นฉบับนี้เปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวิจัยกอนมีการสรุป
ผลการวิจัย โดยข้ันตอนนี้เปนการตรวจสอบรูปแบบ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบการตรวจสอบรูปแบบ
ครอบคลุมท้ัง 4 ดาน คือ ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และความถูกตอง
ครอบคลุม ทานสามารถศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาไดตามแบบแสดงความคิดเห็นท่ีแนบมานี้ 
ซึ่งการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําผลการวิจัยในคร้ังนี้ไปใช
เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคตตอไป 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ท่ีสละเวลาใหความอนุเคราะหแสดงความคิดเห็นตอ
ผลการวิจัยในคร้ังนี้     
 
      (นางสาวณัฐตะวัน  ล้ิมประสงค) 

                             นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
                                       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ความคิดเห็นตอองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

 โปรดทําเครื่องหมาย  √  และระบุความคิดเห็นเพิ่มเติมของทาน 
 ในฐานะท่ีทานมีความรูและประสบการณในเรื่องการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต โปรดระบุความคิดเห็นของทานท่ีมีตอองคประกอบการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตตอไปนี้ ซึ่งเปนผลมาจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ประกอบดวย 5 
องคประกอบ รายละเอียดตามตาราง 

 องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ(Management) 

ขอ รายละเอียด 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 

ความถูกตอง
ครอบคลุม 

 

เหมาะ 
สม 

ไม
เหมาะสม 

เปน 
ไปได 

เปนไป 
ไมได 

เปน
ประโยชน 

ไมเปน
ประโยชน 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

1 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และ
แกไขข้ันตอนการทํางานครบถวนทุกกระบวน 
การที่จําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
วิธีการที่กําหนดไวอยางครบถวน มีการทบทวน 
ปรับปรุง วิธีการตรวจสอบ และแกไขข้ันตอน
การทํางาน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณทั้งปจจุบันและอนาคตมากย่ิงข้ึน 

        

2 สถานศึกษานําเกณฑที่กําหนดไวมาพิจารณา
ทบทวน และปรับปรุงวิธีการพิจารณา วา
กระบวนการใดเปนกระบวนการสรางคุณคา 
และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับ สนุน 
เพ่ือประกอบการวางแผนกระบวนการใหมี
ความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรงุ
ขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณ ในปจจุบัน
และอนาคต 

        

3 กําหนดใหมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนใน
อนาคตกับสถานศึกษา มีผูรับผิด ชอบวิธีดําเนิน 
การที่ชัดเจน เชน แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กําหนดบทบาทหนาที่ ระบุความรับ 
ผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนในการให
ความรู รณรงค สงเสริม และประเมินความเสี่ยง 
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องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ(Management) (ตอ) 
 

ขอ รายละเอียด 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 

ความถูกตอง
ครอบคลุม 

 

เหมาะ 
สม 

ไม
เหมาะสม 

เปนไปได เปนไป
ไมได 

เปน
ประโยชน 

ไมเปน
ประโยชน 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

4 สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจาก
ขอกําหนดที่สําคัญ และนําปจจัยที่เกี่ยวของ มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุง
กระบวนอยางตอเน่ือง 

        

5   มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความ
สูญเสียตางๆที่เกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน 
กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหา
ความสูญเสีย กําหนดชวงเวลาดําเนินการ และ
นําขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของมาพิจารณาประกอบ 
การวางแผน เชน การสงมอบงาน การรอคอย
ผลงานระหวางการปฏิบัติ และแผนผังแสดง
ข้ันตอนการปฏิบัติงานทั้งปจจุบันและอนาคต 

        

6   สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และ
ขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน 
และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตให
มีประสิทธิภาพและคุมคา 

        

7   มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคต และมีผลกระทบตอการจัดการ
กระบวนการ เพ่ือสถานศึกษาจะสามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

        

8   มีการวิเคราะห และปรับปรงุปจจัยของระบบงาน
ใหมีความเหมาะสมเพ่ือสรางแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยกยอง
ชมเชย ตลอดจนการใหรางวัล และสิ่งจูงใจเพ่ือ
สงเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดี เกิดความผูกพันตอ
องคการ 
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องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ(Management) (ตอ) 

ขอ รายละเอียด 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 

ความถูกตอง
ครอบคลุม 

 

เหมาะ 
สม 

ไม
เหมาะสม 

เปนไปได
เปนไป
ไมได 

เปน
ประโยชน 

ไมเปน
ประโยชน 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

9   สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย 
ภาระหนาที่หลักของแตละกระบวนการ  กําหนด
ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน โดยพิจารณา
จากขอมูลที่สําคัญ เชนองคความรู ความรู
ความสามารถของบุคลากรในกระบวนการ ภาระ
งาน เปาหมาย และทิศทางขององคกรในอนาคต 

        

10  สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ จน
บรรลผุลตามขอกําหนดที่สําคัญ   

        

11  สถานศึกษากําหนดเกณฑที่ใชในการพิจารณา
วากระบวนการใดเปนกระบวนการสรางคุณคา 
และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน 
ที่ทําใหสถานศึกษาไดเปรียบในการแขงขัน
ทางดานคุณภาพ และการใหบริการกับผูที่
เก่ียวของ 

        

12  มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา 
ตามแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ี
กําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหมีขีด
สมรรถนะท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให
บรรลผุลตามเปาประสงคเชงิกลยุทธในอนาคต 

        

13  สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูล
สารสนเทศ และองคความรู ที่ทําใหแนใจไดวา
ขอมูลสารสนเทศ และความรูขององคการมี
คุณสมบัติในความแมนยํา ถูกตอง ทันตอ
เหตุการณสามารถพยากรณอนาคตได มีความ
ปลอดภัย เปนความลับ และเชื่อถือได 

        

14   สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล เปนธรรม และแจง
ผลการประเมินใหบคุคลากรทราบ เพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนในอนาคต 
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องคประกอบท่ี 2 การวางแผน (Planning) 

ขอ รายละเอียด 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 

ความถูกตอง
ครอบคลุม 

 

เหมาะ 
สม 

ไม
เหมาะสม 

เปนไปได
เปนไป
ไมได 

เปน
ประโยชน 

ไมเปน
ประโยชน 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สภาพปญหา/ ความตองการของ
สถานศึกษา และทองถ่ิน 

        

2 มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ใหผูเก่ียวของทราบ และจัดทํา
เอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว
เปนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับครูและ
ผูเก่ียวของ 

        

3 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจําป มีองคประกอบครบถวน
และที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (3-5ป) 

        

4 เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอ
หนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน 
และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

        

5 มกีระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จากการมีสวนรวม  มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันจาก 
SAR ผลการประเมินภายในโดยตนสังกัดผลประเมิน
ภายนอกฯลฯ กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน กําหนด
แนวทางการพัฒนา หรือโครงการ/กิจกรรม กําหนด
แนวทางการนิเทศ  กํากับ ติดตาม 

        

6 มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจ มีผูรับผิดชอบ 
กอนการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรม ตามแผนฯ 
อยางชัดเจน โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุก
ฝาย 
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องคประกอบที่ 2 การวางแผน (Planning)(ตอ) 

ขอ รายละเอียด 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 

ความถูกตอง
ครอบคลุม 

 

เหมาะ 
สม 

ไม
เหมาะสม 

เปนไปได
เปนไป
ไมได 

เปน
ประโยชน 

ไมเปน
ประโยชน 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

7 มแีผนการนิเทศ และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

        

8 มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคลากรทุกฝายมี
สวนรวมและมีการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม
ตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน 

        

9 มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน- 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมผูที่
เก่ียวของทุกฝายยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 

        

10 มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา 
มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจน 

        

11 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยรับฟงความ
คิดเห็นของทุกฝายและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

        

12 มีขอมูลสารสนเทศจัดเก็บอยางเปนระบบ เปน
ปจจุบันและสามารถนํามาใชไดทันที มีการนํา
ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาจัดทํา
เอกสารประจําป 

        

13 มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงาน
ตามโครงสราง กําหนดบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 

        

14 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความ
สอดคลอง และครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังน้ี 
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาปฐมวัย มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
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องคประกอบท่ี 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation of performance) 
 

ขอ รายละเอียด 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 

ความถูกตอง
ครอบคลุม 

เหมาะ 
สม 

ไม
เหมาะสม 

เปนไปได เปนไป
ไมได 

เปน
ประโยชน 

ไมเปน
ประโยชน 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

1 ความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิ ของการดําเนิน การ 
/โครงการท่ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารราชการมากกวา 
รอยละ 80   

        

2 ความสําเร็จ ผลสัมฤทธ์ิของมาตรการ/
โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
มากกวารอยละ 80 (อยางนอยดานละ1
มาตรการ/โครงการ) 

        

3 รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้ วัดของ
องคการ เปาหมายของโครงการตามแผน
บริหารความเสี่ยงมากกวารอยละ 80   

        

4 ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการ
บริการมากกวา รอยละ 80   

        

5 คาความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของ
ผูรับบริการตอองคการ มากกวารอยละ 80   

        

6 ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจใน
การใหบริการและกจิกรรมสรางความ สัมพันธ
ของสถานศึกษามากกวารอยละ 80 
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องคประกอบท่ี 4 การนําผลการประเมินไปใช  (Implementation) 

ขอ รายละเอียด 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 

ความถูกตอง
ครอบคลุม 

เหมาะ 
สม 

ไม
เหมาะสม 

เปนไปได เปนไป
ไมได 

เปน
ประโยชน 

ไมเปน
ประโยชน 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

1) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใชในการ
วางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทําแผนพัฒนา 
(Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) หรือระบบคุณภาพอื่นๆ อยางเหมาะสม 

        

2) สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่
ตอบสนองตัวชี้วัด และมีระบบการติดตาม
ประเมินผลที่เหมาะสมกับอนาคต 

        

3) สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับ
ความสําคัญ เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีข้ึนในอนาคต 

        

 
องคประกอบท่ี 5  ภาวะผูนํา  (Leadership) 

ขอ รายละเอียด 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 

ความถูกตอง
ครอบคลุม 

 

เหมาะ 
สม 

ไม
เหมาะสม 

เปน 
ไปได 

เปนไป
ไมได 

เปน
ประโยชน 

ไมเปน
ประโยชน 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

1 บริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมที่
มุงเนนใหเกิดการบูรณาการที่สรางความสามคัคี 
ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางาน
ภายในองคการ 

        

2 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถใน
การสื่อสาร ท่ีมุงเนนการถายทอดนโยบายของ
สถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหการรับรู 
เขาใจ และสามารถการนําไปปฏิบัติ เพ่ือการ
บรรลผุลรวมกันไดทุกกลุมอยางครอบคลุมทั้ง
ปจจุบันและอนาคต 

        

3 ผูบริหารมีการมอบอํานาจ (Empowerment) 
ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ 
(Decision making) อยางเหมาะสมและเปนที่
ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นตอรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต ดานความเหมาะสม ความเปนไปได การใชประโยชน และความถูกตองครอบคลุม 

 ผูวิจัยนําองคประกอบมาวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) โดยกําหนด
สัญลักษณท่ีใชแทนองคประกอบท้ัง 5 องคประกอบในการวิเคราะหทางสถิติ ดังนี้ 

factor 1       แทน       การบริหารจัดการ 
factor 2       แทน       การวางแผน  
factor 3       แทน       การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
factor 4       แทน       การนําผลการประเมินไปใช 
factor 5       แทน       ภาวะผูนํา 

 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) พบวา คาไค-สแควร (Chi-Square : 

) มีคาเทากับ 5.74 (P-value = 0.05675) แสดงใหเห็นวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง 
ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ประกอบกับการพิจารณาดัชนีความสอดคลองอื่นๆ ดังนี้ คาดัชนี
ความกลมกลืน (Goodness of fit Index : GFI) เทากับ 1.00  คา Adjusted Goodness of fit Index 
(AGFI) เทากับ 0.97  คา Relative Fit Index (RFI) เทากับ 0.99  คา Root Mean Squared Residual 
(RMR) เทากับ 0.18  คาดัชนี Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ 
0.058 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในระดับดี 
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 แผนภูมิแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคตท่ีมีความกลมกลืนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีท่ี
สนับสนุนความสัมพันธเชิงตรรกะ 

  จากขอมูลขางตนโปรดแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบองคประกอบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 

1. ความเหมาะสม      เหมาะสม           ไมเหมาะสม 
     ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................           

2. ความเปนไปได      เปนไปได           เปนไปไมได 
     ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 .....................................................................................................................................................................        

3. ความเปนประโยชน      เปนประโยชน          ไมเปนประโยชน 
     ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................           

4. ความถูกตองครอบคลุม          ถูกตอง         ไมถูกตอง 
     ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................           
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                               ลงช่ือ 

                                                               (.....................................................................) 
                                                                  ผูใหขอมูล 
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ช่ือ - ช่ือสกุล นางสาวณัฐตะวัน   ล้ิมประสงค 
สถานท่ีอยูปจจุบัน 1 แยก 8  ถนนสุขสวัสด์ิ  ซอยสุขสวัสด์ิ 26    
 แขวงบางปะกอก  เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพฯ 10140 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2518   มัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
 พ.ศ.2525   ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)วิทยาลัยครูธนบุรี 
 พ.ศ.2546   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  พ.ศ. 2553                    ศึกษาตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา             
                                            มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ.2527   ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนจรวยพรวิทยา 
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คุณภาพและประเมินมาตรฐานการศึกษา (องคการมหาชน) 
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          พ.ศ.2553 พนักงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   

ผูประเมินภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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