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The purposes of this research were to determine 1) the administrators’ administrative skills in
welfare education schools under the Office of the basic Education Commission, 2) the internal quality
assurance process in welfare education schools under the Office of the basic Education Commission,
and 3) the school administrators’ administrative skills affecting the internal quality assurance process
in welfare education schools under the Office of the basic Education Commission. The research
instrument was a questionnaire on administrative skills based on Drake and Roa’s viewpoint and the
internal quality assurance process of the Office of the National Education Commission. The samples
were 38 welfare education schools under the Office of the basic Education Commission. The
respondents comprised of school administrators, assistant administrators and teachers, totally 304
respondents The statistics applied in data analysis were frequency (f), percentage (%), mean ( X ),
standard deviation (S.D.) and stepwise multiple regression analysis.

The findings revealed as follow :
1. The administrators’ administrative skills in welfare education schools under the Office

of the basic Education Commission, both as a whole and as an individual skill, were
at a high level.

2. The internal quality assurance process in welfare education schools under the Office of
the basic Education Commission, as a whole and as an individual step, was at a high
level, and

3. The administrative skills affecting the internal quality assurance process in welfare
education schools under the Office of the basic Education Commission were
conceptual skill
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บทที่  1 

 

บทนํา 
 

    “ มนุษย ”  เปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของสังคมโลก  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปน
รากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ1 และเครื่องมือในการพัฒนาใหมี   “ ทุนมนุษยที่มี
ประสิทธิภาพ ”  คือ “การศึกษา”(education) ซึ่งเปนบริการสาธารณะที่สังคมหยิบยื่นใหแกสมาชิก
ในสังคมโดยไมแสวงหาผลกําไร  (non - profit  organization) โดยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนา    
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

การพัฒนาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม (ICT : information and  
communication technology)บริบทโลกไดเปลี่ยนผานอยางรวดเร็วสูสังคมยุคใหม(new society)2 
เกิดสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  เทคโนโลยีและขอมูลเชิงประชากรที่
มี  “ ผูดอยโอกาส” หรือ “เด็กดอยโอกาส” (disadvantage  children or underprivileged) ไม
สามารถเขารับบริการทางการศึกษาไดตามปกติ  หรือ  “ผูดอยโอกาสทางการศึกษา”  รัฐ
จําเปนตองสงเสริมใหความชวยเหลือโดยเฉพาะการศึกษาในระบบ  ที่เรียกวา “การศึกษา
สงเคราะห”  เพื่อใหความชวยเหลือปกปองคุมครองและพิทักษสิทธิผูดอยโอกาสในแตละ
กลุมเปาหมายอยางเหมาะสม 

โลกในยุคปจจุบันไดใหความสําคัญกับคําวา “คุณภาพ” (quality) เปนอยางยิ่ง การปฏิรูป
การศึกษามีเปาหมายสําคัญเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และรวมถึงการศึกษา
สงเคราะห ที่ตองพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  และความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม บรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาสงเคราะห บุคคลที่เปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ
คือ “ผูบริหารสถานศึกษา” ตองมีทักษะการบริหารขั้นสูง   บูรณาการบริบทแหงความเปลี่ยนแปลง
สูวัฒนธรรมคุณภาพ โดยใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกลไกสรางความมั่นใจและ

                                                  
 1  วิฑูรย  สิมะโชคดี,  คุณภาพ  คือ  การบูรณาการ  (กรุงเทพฯ  :  สมาคมสงเสริม

เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน),  2545),  199. 
 2  ไพพรรณ  เกียรติโชคชัย,  การศึกษาบนเสนทางธุรกิจ,  พิมพคร้ังที่ 2  (กรุงเทพฯ  :  

ดอกหญา 2000, 2546),  43 , 345. 
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หลักประกันวาสถานศึกษาจัดการศึกษาไดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาผูดอยโอกาส     
ใหดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข เปนกําลังสําคัญของชุมชน สังคมและประเทศชาติไดอยางยั่งยืน  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 “คุณภาพชีวิต” ไดกลายเปนหัวใจของทิศทางที่เปลี่ยนแปลงในการพัฒนา ดวยมิติแหง
คุณภาพชีวิตที่ชวยประคับประคองใหการพัฒนาเปนไปอยางมีดุลยภาพและยั่งยืน โดยแสดงออก
ดวยผลสําเร็จจากการพัฒนาคุณภาพของ  “คน”  ใหเปนผูสมบูรณพรอมทั้งกาย  ศีล  จิต  และ
ปญญา พรอมทั้งความสามารถในการสรางสรรคคุณภาพ สังคมแหงการเรียนรู สังคมอันกอปร
ดวยความสมานฉันทและความเอื้ออาทรตอกันนําไปสูการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและการ
แกไขปญหาตางๆ  ในสังคม3 

ผูดอยโอกาสเปนทรัพยากรบุคคลอีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญและเปนปจจัยสงผลโดยตรง 
ตอการพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนา  ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  แตโดยที่
ผูดอยโอกาสเปนบุคคลซึ่งอยูในสภาพที่ไมสามารถเขารับบริการทางการศึกษาตามระบบปกติได  
เนื่องจากประสบปญหาทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและอื่นๆ  รัฐจําเปนตองจัดการศึกษาเพื่อ
ผูดอยโอกาส  ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่มุงจัดใหแกบุคคลที่จําเปนตองใหบริการทางการศึกษา
เปนพิเศษเพื่อมุงใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยอยูบนหลักการที่วา  “…บุคคลยอมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป          ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง
และ  มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  และรัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการทุพพลภาพ
และผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได…”  ดังนั้น  การจัดการศึกษา
เพื่อผูดอยโอกาส   จึงมีเปาหมายหลักเพื่อชวยเหลือปกปองคุมครองและพิทักษสิทธิของ
ผูดอยโอกาส  ใหมีโอกาสที่เทาเทียมกับบุคคลปกติทั่วไป  มีโอกาสไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูทั้งทางดานสุขภาพอนามัย      ดานการงาน     ดานความรูทั่วไป     
ดานกฎหมาย ดานคณุธรรม      ศีลธรรมและเพื่อใหมีทักษะในการดํารงชีวิต    สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  มีคุณคาและศักดิ์ศรี  สามารถที่จะแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ

                                                  
3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) 

(กรุงเทพฯ  :  บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2545),   คํานํา. 
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ชีวิตตนเองและสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศได   โดยมีรูปแบบการใหบริการจัด
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การจัดการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย4

 

 
 

การศึกษาสงเคราะห  เปนการจัดการศึกษาในระบบที่มุงใหความชวยเหลือทางการศึกษา
แกเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือบุคคลที่รัฐจําเปนตองจัดบริการทางการศึกษาใหเปนพิเศษ
ตามสภาพปญหา  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2496  โดยเริ่มจากแนวคิดวา  “เด็กไทยทุกคน
ควรไดรับการศึกษาถึงขั้นประถมศึกษาตอนปลายเปนอยางต่ํา  ไมวาเด็กนั้นจะมีพอแมอยูในฐานะ
อยางไรก็ตาม  และไมวาจะมีภูมิลําเนาอยู  ณ ที่ใดก็ตาม”  โดยรับเด็กยากไร  ไกลคมนาคมและ
ชาวเขา จากจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศไทย  เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1– 7 โดยรัฐจัดการศึกษา
แบบใหเปลา   สงเคราะหคาอาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัยและเครื่องเขียนแบบเรียน  ทั้งใน
ลักษณะอยูประจํา  และไป–กลับ5  กลุมเปาหมาย  ไดแก  ผูดอยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท  
คือ 1) เด็กถูกบังคับใหขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก  2) เด็กเรรอน 3) เด็กที่อยูในธุรกิจบริการ       
ทางเพศ     4)  เด็กที่ถูกทอดทิ้ง    5)  เด็กที่ถูกทํารายทารุณ    6)  เด็กยากจน(มากเปนพิเศษ)      
7)  เด็กในชนกลุมนอย   8)   เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับยาเสพยติด    9)  เด็กที่ไดรับผลกระทบจาก
โรคเอดสหรือโรคติดตอรายแรงที่สังคมรังเกียจ  10) เด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
6 

โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  เปนโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งขึ้นตามสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา  และลักษณะของปญหา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สภาพภูมิศาสตรและในลักษณะอื่นๆ โดยมีหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการ
ชวยเหลือผูดอยโอกาสเปนผูคัดเลือกและนําเด็กที่อยูในภาวะยากลําบากสงเขาเรียน อาทิ 
ประชาสงเคราะหจังหวัด  กาชาดจังหวัด  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน   ศูนยสงเคราะห
และพัฒนาชาวเขา   องคการบริหารสวนตําบล    กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  

                                                  
4 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา,  การจัดการศึกษาสงเคราะห 

(ม.ป.ท.,2545), 15. 
5 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,  คณะกรรมาธิการวิสามัญ   พิจารณาศึกษาหามาตรการ

ในการจัดการศึกษา  สําหรับผูดอยโอกาส  วุฒิสภา  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),   57 -  60. 
6 กองการศึกษาสงเคราะห, สารสนเทศกองการศึกษาสงเคราะห ปการศึกษา 2543 

(ม.ป.ท.,2543),   8 – 9 , 18. 
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องคการพัฒนาเอกชน (NGO) ฯลฯ  ดังนั้นนักเรียนที่เขาเรียนจึงมีความแตกตางกันทั้งทางดาน
สังคม  สติปญญา  อารมณ  และปญหาในภูมิหลังของตนเอง7  ปจจุบันมีโรงเรียนกระจายอยูทั่วไป
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  จํานวนทั้งสิ้น  42   โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห , 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 19 ถึง 34 , โรงเรียนพิบูลประชาสรรค และโรงเรียนสมเด็จพระปยะ
มหาราชรมณียเขต  เปนโรงเรียนอยูประจํากิน - นอน  แบบสหศึกษา  จัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย   โดยมีแผนการจัดชั้นเรียน  2-2-2-
2-2-2 / 2-2-2 / 2-2-2  หรือจํานวน  24  หองเรียน  และนักเรียน 900  คน  การจัดการเรียนการ
สอนใชหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมุงเนนใหผูเรียนมีพื้นฐานความรูและประสบการณ
ทางดานวิชาชีพและฝกฝนกิจกรรมการหารายไดและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดานตางๆ8  
 การปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย  ไดนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการตอสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาและโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการทางการศึกษา
เพื่อสรางความมั่นใจและเปนหลักประกันตอผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และสังคม  วาสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน         ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามที่สังคมตองการ  
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกัน
คุณภาพภายใน  และระบบประกันคุณภาพภายนอก  โดยใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อีกทั้งกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดดําเนินการตรวจสอบและ
ทบทวนสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป  และเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   ครั้งแรกภายในป   พ.ศ.   2548  และ

                                                  
7 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, รายงานการวิจัย  การศึกษาสภาพและ

ความตองการในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  ของโรงเรียนสังกัด
กองการศึกษาสงเคราะห  กรมสามัญศึกษา  ป  2544  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2544),  
117.  

8 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, สารสนเทศกองการศึกษาสงเคราะห   
ปการศึกษา  2544 (ม.ป.ท., 2544),  12 – 13. 
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ในทุกหาปนับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย   ทั้งนี้ในกรณีผลการประเมินไมไดตามมาตรฐาน       
ที่กําหนดใหจัดทําขอเสนอ การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัดและคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนาสูมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
ดังนั้น  ในเวลานี้การประกันคุณภาพการศึกษา ไมควรเปนสิ่งแปลกแยกในสถานศึกษาอีกตอไป  
ผูเกี่ยวของทุกฝายควรมีความชัดเจนและมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงเกี่ยวของกันกับการ
ทํางานปกติเพื่อมุงสูคุณภาพในทุกขั้นตอนของสถานศึกษา ในลักษณะของการมองเห็นภาพรวม
ของงานทั้งหมดและรูชัดเจนในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบมิใชการทํางานแบบแยกสวน9  ทั้งนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดกระบวนการประกันคุณภาพภายใน   เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนสามขั้นตอน  คือ  1)   การเตรียมการประกัน
คุณภาพภายใน   2)  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  และ  3)  การรายงานผลการประกัน
คุณภาพภายใน10  

การบัญญัติใหสถานศึกษาเปน “ นิติบุคคล ” นับเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญของ
ประเทศไทย    ที่มุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐาน    อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  
โดยใหมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหาร
บุคคล  และงานบริหารทั่วไปไปยังสถานศึกษาโดยตรง  เพื่อใหสถานศึกษามีความเปนอิสระ  
คลองตัว  สามารถบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  
โดยมุงใหการบริหารจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา แตในขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ตองมี
ความรับผิดชอบทางกฎหมายเพิ่มมากขึ้นเชนกัน11   
 การบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น          
ตองอาศัยการสนับสนุนสงเสริมดวยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   ซึ่งผูมีบทบาทหนาที่
สําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาในฐานะผูแทนสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  คือ  ผูบริหาร
สถานศึกษา  ที่เปนตัวจักรสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบ

                                                  
9 กรมสามัญศึกษา,  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา :  เพื่อพรอมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก  (ม.ป.ท., 2545),   2. 
10 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา :  เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ  :  สกศ., 2543), 13. 
11 กระทรวงศึกษาธิการ,  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล,  (ม.ป.ท., 

2546),   ก , ค , 9 , 74. 
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ความสําเร็จหรือลมเหลว   ดังนั้นจะเห็นไดวาบทบาทของผูบริหารมีผลโดยตรงตอความสําเร็จ   
ขององคกร  หรืออาจกลาวไดวา   โรงเรียนดีมีคุณภาพขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ      
 เฟร็ด   เอ็ม   เฮดชินเกอร   (Fred  M. Hechinger)  ไดกลาววา  ขาพเจาไมเคยเห็น
โรงเรียนเยี่ยมแตผูบริหารแย  และไมเคยเห็นโรงเรียนแยแตผูบริหารเยี่ยม  แตขาพเขาเคยเห็น
โรงเรียนที่แยเปลี่ยนเปนโรงเรียนที่เยี่ยม  และเปนที่นาเสียใจที่ขาพเจาก็เห็นโรงเรียนยอดเยี่ยม
เสื่อมถอยลงไปในเวลาอันรวดเร็ว  ทั้งความเจริญรุงเรืองและการเสื่อมถอยของโรงเรียนในแตละ
กรณีลวนมีสาเหตุมาจากคุณภาพของผูบริหาร12 
  เทาที่ผานมาปรากฏวา  การบริหารโรงเรียนของผูบริหารมีแนวทางที่หลากหลาย  มีทั้งที่
ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ  เพราะผูบริหารแตละคนยังมีความแตกตางในเรื่อง
คุณลักษณะสวนตัว  เชน  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  คานิยมและ
พื้นฐานความคิด  ดังนั้นจึงเปนเรื่องไมแปลกที่พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีการกระทําหรือแนวทาง
ไปสูเปาหมายอยางหลากหลาย     มีหลายแนวทางที่สามารถเดินไปถึงเปาหมายหรือเรียกวา        
มีประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกันก็มีหลายแนวทางที่ไปไมถึงเปาหมาย13  ความสําเร็จของผูบริหาร
โรงเรียน  องคประกอบสําคัญที่สรางความสําเร็จในการบริหารงานของผูบริหารประการหนึ่ง  คือ  
ทักษะการบริหาร  ซึ่งเกิดจากการนําความรูและความชํานาญในการบริหารงานมาดําเนินการจน
เกิดประสิทธิผล 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาทักษะการบริหารมีความสําคัญตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาเปนอยางยิ่ง   ซึ่งผูบริหารที่จะประสบความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา  
จําเปนตองมีทักษะการบริหารเปนพื้นฐาน   ซึ่ง  เดรคและโรว (Drake  and  Roe)    ไดกลาววา  
ทักษะการบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งกับผูบริหารในทุกระดับและทุกองคกร  และจากความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่สงผลตอองคกรที่ตองปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองมีทักษะการบริหารที่บูรณาการการบริหาร
การศึกษา  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหสอดคลองกับบริบทแหงความเปลี่ยนแปลง  และการเปน

                                                  
12 Fred  M.  Hechinger  อางถึงใน  ถวิล  มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียน

เปนฐานการบริหารจัดการ (School Based Management) (กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2544),  128.   
13 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การประกันคุณภาพการศึกษา, 

เลมที่ 6 : เทคนิคการพัฒนางานเพื่อเขาสูมาตรฐาน (กรุงเทพ:โรงพิมพคุรุสภา, 2541),   3. 
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ผูบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการนั้นขึ้นอยูกับทักษะหาประการ
คือ  1)  ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills) 2)   ทักษะดานเทคนิค  (technical  skills)   
3)  ทักษะดานการศึกษาและการสอน  (instructional  skills)  4)  ทักษะดานมนุษย  (human 
skills)    5) ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills) 14   
 

ปญหา 
 

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดการศึกษาสงเคราะหข้ึนตามสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในแตละ
ชวงเวลา ลักษณะของปญหาและกลุมเปาหมาย  ดังนั้นในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  ผูเรียนจึง
มีความหลากหลายทั้งในดานอายุ  เชื้อชาติ  ภาษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ความเชื่อและคานิยมของผูดอยโอกาสแตละประเภท  อีกทั้งรูปแบบการจัดการที่มีความแตกตาง
ดานเปาหมาย     โรงเรียนการศึกษาสงเคราะหจึงประสบปญหาในการจัดการศึกษา   ดังนี้            
1)    นโยบายการจัดการการศึกษายังขาดการกระจายอํานาจที่แทจริงและไมครอบคลุมทั่วถึง   
ขาดยุทธศาสตรและมาตรการที่มีความชัดเจนเหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย  รวมทั้งยังไมมี
ระบบการกํากับติดตามการดําเนินงานตามนโยบายใหประสบผลสําเร็จอยางจริงจังและตอเนื่อง  
2) การบริหารและการจัดการยังขาดประสิทธิภาพ  ไมมีความพรอมและความเพียงพอตอสภาพ
ความตองการของเด็กดอยโอกาส  และทันตอสถานการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  
3) การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ยังไมหลากหลายเพียงพอและยังไมสามารถสนอง
ความตองการของเด็กดอยโอกาสไดอยางเหมาะสม  4) ขาดการระดมสรรพกําลังจากทุกสวนของ
สังคม  รวมทั้งการพัฒนาความรวมมือในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสยังทําไดนอย15 

โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห   สวนใหญประสบปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังครู  
กลาวคือ     โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห     มีเกณฑอัตรากําลังครูตามสัดสวนจํานวนนักเรียน   
ตอจํานวนครู  ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูกําหนด คือ นักเรียน  12  คน ตอครู 1 คน 
แตในภาวะที่รัฐบาลกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจ สํานักงบประมาณกําหนดเกณฑอัตราครู
ตามสัดสวนจํานวนนักเรียนตอจํานวนครู 1 คน คือ นักเรียน 15 คน ตอครู  1  คน ดังนั้น จํานวน

                                                  
14 Thelbert  L.  Drake  and  William  H.Reo,  The  Principalship,  3rd  ed. (New York 

:  Macmillan, 1986),  29 - 30. 
15 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,  คณะกรรมาธิการวิสามัญ  พิจารณาศึกษาหามาตรการ

ในการจัดการศึกษา  สําหรับผูดอยโอกาส  วุฒิสภา  (ม.ป.ท,ม.ป.ป.),  93 - 98. 
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นักเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะหในปงบประมาณ  2544  จํานวน  37,691  คนจึงควรมี
ขาราชการครูตามเกณฑ ก.ค. จํานวน  3,140  คน  หรือควรมีขาราชการครูตามเกณฑที่สํานัก
งบประมาณกําหนด  จํานวน  2,512  คน แตในสภาพปจจุบัน  โรงเรียนมีจํานวนครู - อาจารย   
รวม 1,499 อัตรา ยังขาดแคลนอัตรากําลังครูอีกไมนอยกวา  1,013  อัตรา คิดเปนรอยละ  40.33  
นอกจากนี้การกําหนดครูบางสาขาในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะหยังไมครอบคลุม 
ปญหา  และความตองการของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนทําหนาที่จัดการบริการทางการศึกษา
ใหแกเด็กดอยโอกาสหลายประเภท  ซึ่งเด็กดอยโอกาสบางประเภทจําเปนตองมีครูหรือเจาหนาที่
สําหรับทําหนาที่ดูแลเปนพิเศษ  เชน  นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห นักแนะแนว หรือ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษบางสาขา แตปจจุบันตําแหนงเหลานี้ยังไมมีการกําหนดไวในโรงเรียนทั้งสอง
ประเภท  รวมทั้งการเตรียมบุคลากรของโรงเรียน เพื่อรองรับปญหาใหมๆ  ยังไมเทาทันกับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของปญหาที่กําลังรุมเราเด็กดอยโอกาส   ครูอาจารยสวนใหญยังไมไดรับการ
พัฒนาใหมีความรูความเขาใจ   มีทักษะความชํานาญ  มีทัศนคติ  และมีวิธีการทํางานให
สอดคลอง เหมาะสมกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กดอยโอกาสบางกลุมบางประเภทที่ปรากฎอยู
ในสังคม   การทํางานของครูอาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ    สวนใหญยังเนนการใหบริการใน
เชิงรับมากกวาเชิงรุก 

โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห   มีบริเวณพื้นที่กวางขวางและการจัดสถานที่ใหเอื้อตอการ
อยูประจําของนักเรียนซึ่งโรงเรียนการศึกษาสงเคราะหทุกโรงเรียน  ไดรับจัดสรรงบประมาณในการ
กอสรางอาคารสถานที่ ใหสามารถรองรับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กดอยโอกาสโดยมีอาคาร
เรียนอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทตางๆ  แตจากการดําเนินงานของ
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะหที่มีการขยายการรับนักเรียน  และชั้นเรียนในปการศึกษาปจจุบัน
สงผลใหโรงเรียนสวนใหญประสบปญหา  และมีขอจํากัด  ดานอาคารสถานที่  เชน ขาดแคลน
อาคารเรียน  หอพักนักเรียน  บานพักครู  หองน้ําหองสวม  โรงอาหาร  เรือนพยาบาล  และอ่ืนๆ16   
 ดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  พบวา  เทาที่ไดมีการดําเนินการปรากฎวา
สถานศึกษาตางๆ  ยังมีความสับสนและมีแนวปฏิบัติที่ไมชัดเจน  มีความเขาใจไมตรงกันและบาง
กรณีก็อาจตีความหมายผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ  
สถานศึกษายังไมไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหผสมกลมกลืนเปนสวนหนึ่ง

                                                  
16 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, สารสนเทศกองการศึกษาสงเคราะห   

ปการศึกษา  2544 (ม.ป.ท., 2544),   23. 
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ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  และเปนวิถีชีวิตการทํางานของ
บุคลากรทุกคนของสถานศึกษา17  
 

จากสภาพความเปนมา   ความสําคัญและปญหา  จะเห็นไดวาการปฏิรูปการศึกษา        
มีเปาหมายสําคัญเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษา
สงเคราะห  ที่มีความหลากหลายดานปจจัยและวัตถุประสงคเชิงเปาหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่เปนบุคคลดอยโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของชาติ  ซึ่งกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  เปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุถึงเปาหมายการจัดการศึกษา
สงเคราะหไดอยางมีคุณภาพ  และบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งสูความสําเร็จ  คือ  ผูบริหาร
สถานศึกษา  ที่ตองมีทักษะการบริหาร  และเชื่อวาผูบริหารสถานศึกษาที่มีทักษะการบริหารตาม
แนวคิดของ  เดรคและโรว (Drake  and  Roe) จะสามารถดําเนินการตามกระบวนการประกัน
คุณภาพภายใน  ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  จากความเชื่อดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะการบริหารที่สงผลตอ
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห   สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    และเชื่อมั่นวามีความสําคัญอยางยิ่งในสภาวะปจจุบันที่
ผูบริหารสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของ   จะไดขอมูลสารสนเทศเพื่อการกําหนด
นโยบายและแผนยุทธศาสตร  ตลอดจนการนิเทศ  กํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สงเคราะห   สามารถบูรณาการบริบทแหงความเปลี่ยนแปลง  ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน              
อันนําสูการปรับยุทธศาสตร  สูคุณภาพของผูดอยโอกาสโดยใชการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนา  เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะหไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาสงเคราะห  
สามารถพัฒนาผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

                                                  
17 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  (กรุงเทพฯ  :  
บริษัท พิมพดี จํากัด),  2546),  1. 
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 การวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย  ดังนี้ 
1. เพื่อทราบทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่อทราบกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.  เพื่อทราบทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพ 

ภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ขอคําถามของการวิจัย 
 

 เพื่อเปนแนวทางในการแสวงหาคําตอบ  ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอคําถามเพื่อการวิจัย   ดังนี้   
1. ทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห   สังกัดสํานักงาน                         

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูในระดับใด 
2.   กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูในระดับใด 
3.   ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 

ผูวิจัยไดตั้งสมติฐานการวิจัย  ดังนี้   
1. ทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูในระดับปานกลาง 
2. กระบวนการประกันคุณภาพภายใน   ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัด

สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูในระดับปานกลาง 

3. ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

การบริหารจัดการเชิงระบบ   (systems approach)    ขององคกรตางๆ  รวมทั้งโรงเรียน
และสถานศึกษา  โดยทั่วไปจะประกอบดวยตัวแปรทั้งภายในและภายนอกองคกร  ซึ่งลวนแตมี
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ผลกระทบตอโครงสรางและการบริหาร  ซึ่งแคทซและคาหน (Katz and Kahn)  ไดกลาววา  
โรงเรียนเปนองคกรระบบเปด  ประกอบดวย  ระบบยอยๆ  ภายในองคกรที่มีความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมภายนอก โดยระบบ    จะยอมรับปจจัยนําเขา (input) จากสิ่งแวดลอม  มีกระบวนการ 
(process) เปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาใหกลายเปนผลผลิต (output)  ซึ่งมีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม (context)  ทั้งภายในและภายนอกองคกร18  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดเชิง
ระบบซึ่งมีสวนประกอบที่เปนพื้นฐานหาสวนเริ่มจาก  1) ปจจัยนําเขา (input)  ไดแก  ผูบริหาร  
นักเรียน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณและการจัดการ ในสวนของผูบริหารไดใชทักษะการบริหาร
ตามแนวคิดของเดรคและโรว(Drake  and  Roe)  คือ  (1)  ทักษะดานความรูความคิด (cognitive 
skills)  (2)  ทักษะดานเทคนิค  (technical  skills)  (3)  ทักษะดานการศึกษาและการสอน  
(instructional  skills)  (4)  ทักษะดานมนุษย  (human skills)  และ (5)  ทักษะดานมโนภาพ  
(conceptual skills)19 2) กระบวนการ (process) ไดแก  กระบวนการบริหาร จัดการเรียนการสอน  
และกระบวนการนิเทศ      ในสวนของกระบวนการไดใชกระบวนการประกันคุณภาพภายใน     
ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ     ประกอบดวยสามขั้นตอน   คือ  
(1)  การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน   (2)  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  และ (3)   
การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน20  และ 3)  ผลผลิต (input)  คือ  ผลผลิตจากปจจัย
นําเขาผานกระบวนการ  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  
และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติได
กําหนดมาตรฐาน  3  ดาน   คือ  (1)  ดานผูเรียน (2)  ดานกระบวนการ  และ (3)  ดานปจจัย21                
4)  สภาพแวดลอม  (context)  ไดแก  สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  ภูมิศาสตร  และอื่น ๆ  และ     

                                                  
18 Dainal Katz and Robert L.Kahn, The  Social  Psychology  of  Organization,  

2nd. ed. (New York  :  John  Wiley  &  Sons, 1978),  20. 
19 Thelbert  L.  Drake  and  William  H.Reo,  The  Principalship,  3rd  ed.  (New  

York  :  Macmillan, 1986),  29 - 30. 
20 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถาน 

ศึกษา  เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก  (กรุงเทพฯ  :  สกศ., 2543),  13. 
21 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน),  ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  ตามเจตนารมณของ  พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  
2542  (กรุงเทพฯ  :  บริษัท  พิมพดี  จํากัด , 2546),  15. 
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5)  ขอมูลยอนกลับ  (feedback)  ไดแก  เคร่ืองมือหรือส่ืออยางอื่นอยางใดที่กําหนดขึ้นเพื่อใช
สําหรับควบคุมใหระบบและกระบวนการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด22  ซึ่งเมื่อวิเคราะห
เชิงระบบเชื่อวา  ผูบริหารโรงเรียนที่มีทักษะการบริหารตามแนวคิดของเดรคและโรว  (Drake  and  
Roe) สามารถดําเนินการกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห        
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
22 ศิริอร  ขันธหัตถ,  องคการและการจัดการ  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์, 2543),   

45-47. 

สภาพแวดลอม  (context) 
สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  ภูมิศาสตรและอื่น ๆ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ  (process) ผลผลิต (input) 

นักเรียน 

งบประมาณ 

การจัดการ 

วัสดุอุปกรณ 

มาตรฐานการศึกษา 
- ดานผูเรียน 
- ดานกระบวนการ 
- ดานปจจัย 

ขอมูลยอนกลับ  (feedback) 

การบริหาร 

การจัดการเรียนการสอน 

การนิเทศการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

ผูบริหาร 

ทักษะการบริหาร 
1) ทักษะดานความรู

ความคิด 
2) ทักษะดานเทคนิค 
3) ทักษะดานการศึกษา

และการสอน 
4) ทักษะดานมนุษย 
5)  ทักษะดานมโนภาพ 

กระบวนการประกันคุณภาพ 
ภายใน 

1)  การเตรียมการประกัน 
     คุณภาพภายใน 
2) การดําเนินการประกัน

คุณภาพภายใน 
3) การรายงานผลการประกัน

คุณภาพภายใน 
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แผนภูมิที่  1      กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ที่มา           :  Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of  Organization, 
2nd   ed. (New York  :  John  Wiley  &  Sons, 1978),  20. 
                    :  Thelbert  L.  Drake  and  William  H.Reo,  The  Principalship,  3rd  ed.  (New  
York : Macmillan, 1986),  29 - 30. 
                    :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ: สกศ.,2543), 13. 
ขอบเขตการวิจัย 
 

จากรายละเอียดของขอบขายทางทฤษฎีและกรอบแนวคิดของการวิจัยดังกลาวเพื่อใหการ 
วิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้  เปนการศึกษา
ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยตัวแปรตนที่ศึกษา  คือ  ทักษะการ
บริหารของผูบริหาร(Xtot)   ตามแนวคิดของเดรคและโรว  (Drake  and  Roe)  ซึ่งประกอบดวย
ทักษะ   การบริหารหาดานคือ 1)  ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills)(X1)  2) ทักษะ
ดานเทคนิค(technical  skills)(X2)    3)  ทักษะดานการศึกษาและการสอน  (instructional  
skills)(X3)          4)  ทักษะดานมนุษย  (human skills)(X4)  5) ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual 
skills)(X5)23  สวนตัวแปรตามที่ศึกษา  คือ  กระบวนการประกันคุณภาพภายใน(Ytot)  ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ซึ่งประกอบดวยกระบวนการสามขั้นตอนคือ  1) การ
เตรียมการประกันคุณภาพภายใน(Y1)  2)  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน(Y2)  และ 3)   
การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน(Y3)24  ดังที่เสนอในแผนภูมิที่ 2 
 
 
 

                                                  
23 Thelbert  L.  Drake  and  William  H.Reo,  The  Principalship,  3rd  ed. (New York 

:  Macmillan, 1986),  29 - 30. 
24 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา :  เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ  :  สกศ., 2543), 13. 
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แผนภูมิที่  2     ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา        :  Thelbert  L.  Drake  and  William  H.Reo,  The  Principalship,  3rd  ed.   
(New  York  :  Macmillan, 1986),   29 - 30. 
         :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา :  เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ  :  สกศ., 2543), 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ทักษะดานความรูความคิด (X1)
2) ทักษะดานเทคนิค (X2) 
3) ทักษะดานการศึกษาและ 
    การสอน (X3) 
4) ทักษะดานมนุษย (X4) 
5) ทักษะดานมโนภาพ (X5) 

กระบวนการประกันคุณภาพภายใน (Ytot) 

ทักษะการบริหาร (Xtot) 
1) การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1) 

►  การเตรียมความพรอมของบุคลากร 

          ►  การแตงตั้งกรรมการที่รับบิดชอบ 
2) การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (Y2) 
          ►  การวางแผนการปฏิบัติการ(P)   

►  การดําเนินการตามแผน(D)   
►  การตรวจสอบประเมินผล(C)   
►  การนําผลการประเมินมาปรับปรุง(A)

3) การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (Y3)
 ►  การจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
      หรือรายงานประจําป 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

ผูวิจัยไดกําหนดนิยามขอบเขตหรือความหมายของคําศัพทในการวิจัยครั้งนี้ไวดังนี้ 
ทักษะการบริหาร  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารในการใชความรูและความ

ชํานาญในการบริหารงานของโรงเรียน  ซึ่งประกอบดวย   ทักษะดานความรูความคิด (cognitive 
skills)    ทักษะดานเทคนิค  (technical  skills)  ทักษะดานการศึกษาและการสอน  (instructional  
skills)  ทักษะดานมนุษย  (human skills)  และทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills)  

กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากบุคคลภายใน  เพื่อสรางความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา  
ไดอยางมีประสิทธิภาพและผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ซึ่งประกอบดวย   การเตรียมการ
ประกันคุณภาพภายใน การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  และการรายงานผลการประกัน
คุณภาพภายใน 

โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง 
สถานศึกษาในระบบ   ที่มุงใหความชวยเหลือทางการศึกษาแกเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  
หรือบุคคลที่รัฐจําเปนตองจัดบริการทางการศึกษาใหเปนพิเศษ  ประกอบดวย  โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห , โรงเรียนราชประชานุเคราะห 19 ถึง 34 , โรงเรียนพิบูลประชาสรรค และโรงเรียน
สมเด็จพระปยะมหาราชรมณียเขต 
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บทที่  2 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยหลักการ ทฤษฎี  และ
แนวคิด  จากตํารา  เอกสาร  บทความทางวิชาการ  รายงานการวิจัย  และวิทยานิพนธ ที่เกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงรียนการศึกษาสงเคราะห  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ  1) การศึกษา
สงเคราะห  2)  ทักษะการบริหาร  3)  กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

การศึกษาสงเคราะห 
 

การศึกษาสงเคราะห  เปนการจัดการศึกษาในระบบ ที่มุงใหความชวยเหลือเฉพาะ
“ผูดอยโอกาส”  หรือ “เด็กดอยโอกาส” (disadvantage  children  or  underprivileged)  หรือ
บุคคลที่รัฐจําเปนตองจัดบริการทางการศึกษาใหเปนพิเศษ  เพื่อใหเกิดความเสมอภาคทาง                    
การศึกษา  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสงเคราะห  ดังนี้ 

 

เด็ก  
 

 การนิยามความหมายของคําวา  “เด็ก”  ในประเทศไทยมีความแตกตางกัน  อาทิเชน  
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก แหงองคการสหประชาชาติ  ค.ศ.  1989  (convention  on  the  rights  
of  the  child)  ไดกําหนดความหมายของคําวา “เด็ก” หมายถึง  มนุษยที่มีอายุต่ํากวา  18  ป  
นอกเสียจากเด็กตองเกี่ยวของหรืออยูภายใตกฎหมายที่มีผลบังคับใชตอเด็กนั้น1 
 พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ฉบับป พ.ศ. 2525  นิยามความหมายวา  “เด็ก”  
คือ  ผูที่อายุไมเกิน  14  ปบริบูรณ  และประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  294 (27 พฤศจิกายน  
2515)  กําหนดวา  “เด็ก”  หมายถึง  ผูที่อายุไมครบสิบแปดปบริบูรณและยังไมบรรลุนิติภาวะ   
ดวยการสมรส   และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการสงเคราะหเด็กภายในครอบครัว        
พ.ศ.  2529 บัญญัติวา  “เด็ก”  หมายถึง    เด็กซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยมีอายุไมเกิน 18  ป  
หรือเปนผูที่อยูในระหวางการศึกษาและตองมีอายุไมเกิน  20  ปบริบูรณ  และพระราชบัญญัติ

                                                  
1 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,  คณะกรรมาธิการวิสามัญ  พิจารณาศึกษาหามาตรการ 

ในการจัดการศึกษา  สําหรับผูดอยโอกาส  วุฒิสภา ( ม.ป.ท,ม.ป.ป.),  8 – 10. 
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จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2543  บัญญัติวา  
“เด็ก”  หมายถึง  บุคคลอายุเกินเจ็ดปบริบูรณ  แตยังไมเกินสิบส่ีปบริบูรณ2    
 การใหความหมายของคําวา  “เด็ก”  ขางตนแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของการให
คํานิยามความหมายคําวา “เด็ก”  โดยเฉพาะการกําหนดเกณฑอายุของเด็ก  นอกจากนี้คําวา  
“เด็ก” ยังมีความหมายใกลเคียงจนมักจะนําไปใชแทนกับคําวา  เยาวชน  ผูเยาว  และบุตร 
 

ผูดอยโอกาส (เด็กดอยโอกาส) 
 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาส  กลาววา  “เด็กดอยโอกาส”  
(disadvantage  children  or  underprivileged)  หรือที่เรียกกันวาเด็กที่อยูในสภาวะยากลําบาก  
(children  in  especially  difficult  circumstances) หมายถึง  เด็กที่ประสบปญหาตางๆ  หรือ 
ตกอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม  มีชีวิตความเปนอยูดอยกวาเด็กปกติทั่วไป จําเปนตอง
ไดรับความชวยเหลือเปนการพิเศษเพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดี ข้ึน  มีพัฒนาการที่ถูกตอง
เหมาะสม  กับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได 3   

องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF)  ไดใหความหมาย  “เด็กดอยโอกาส”
หมายถึง   เด็กที่อยูในสภาพที่เปนปญหาสังคม  เชน  เด็กพิการ  เด็กที่มาจากครอบครัวยากจน  
เด็กที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลหรือในชุมชนแออัด  และเด็กที่ตองอพยพยายถิ่นตามพอแม     
ความดอยโอกาสของเด็กเหลานี้คลอบคลุมทั้งเรื่องของการศึกษา  สภาพแวดลอม  ภาษา  
วัฒนธรรมและโอกาสในการไดรับการบริการ  ซึ่ง  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ไดใหความหมายวา  “เด็กดอยโอกาส”  หมายถึง  เด็กที่อยูในสภาวะยากลําบาก  และ
ไมได รับการพัฒนาตามเกณฑภาวะความตองการพื้นฐานและบริการสําหรับเด็ก   และ
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ  ไดใหความหมาย “เด็กดอยโอกาส” 
หมายถึง เด็กในสภาวะยากลําบาก  ไดแก  เด็กที่ประสบกับปญหาและตองการความชวยเหลือ 
จากสั งคมเปนพิ เศษอยางมาก   เพื่ อ ใหดํ ารงชิ วิตอยู ในสั งคมไดอย างปกติ สุข   และ
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดใหความหมายของคําวา  “เด็กดอยโอกาส”  หมายถึง  เด็กที่อยูในภาวะ
ยากลําบาก เนื่องจากมีชีวิตความเปนอยูดอยกวาเด็กปกติทั่วไป เนื่องจากเปนผูประสบปญหา  
ทางเศรษฐกิจ ปญหาสังคม  หรือปญหาอื่นๆ   จําเปนตองไดรับการชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ  

                                                  
2 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการศึกษา

เพื่อผูดอยโอกาส (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  3. 
3 เร่ืองเดียวกัน,  3-4. 
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เพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน  มีพัฒนาการที่ถูกตองเหมาะสมกับวัย  และสามารถบรรลุ         
ถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได4   

วิเชียร  เกตุสิงห  ไดใหความหมายวา  “เด็กดอยโอกาส”  หมายถึง  เด็กที่ไมมีโอกาส   
ไดรับการบริการหรือไดรับการศึกษาปกติซึ่งรัฐพึงจัดให  และ  พงษศักดิ์  สวัสดิ์ชัยพงศ  ไดให
ความหมายวา  “เด็กดอยโอกาส”  หมายถึง  ผูที่ประสบปญหาทุกยากเดือดรอนในการดํารงชีวิต
ประจําวัน  และครอบครัวยังขาดความมั่นคงเพียงพอในการทําหนาที่ชวยเหลือ  ปองกันและ
พัฒนา  อีกทั้งไมสามารถเขาถึงบริการทางดานสังคมตามมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อีกดวย  สวน  วัลลภ  ตังคณานุรักษ  ไดใหความหมายวา  “เด็กดอยโอกาส”  หมายถึง  เด็กใน  3  
ลักษณะ  คือ  เด็กที่อยูในพื้นที่ที่ทําใหเกิดดอยโอกาส  เด็กที่อยูในสถานะการณนาเปนหวง  และ
เด็กที่อยูในสถานสงเคราะหและสถานพินิจ5  ซึ่งตอมาคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ  
ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ   ไดกําหนดใหใชคําวา   “ผูดอยโอกาส”   แทนคําวา  
“เด็กดอยโอกาส”6 

 

ประเภทของผูดอยโอกาส 
 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาส   กองการศึกษาสงเคราะห           
กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการและองคการยูนิเซฟ(UNICEF) ไดกําหนดกลุม
ผูดอยโอกาสออกเปน  10  ประเภท   ดังนี้  1)  เด็กถูกบังคับใหขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก  2)  
เด็กเรรอน      3)  เด็กที่อยูในธุรกิจบริการทางเพศ  4)  เด็กที่ถูกทอดทิ้ง  5)  เด็กที่ถูกทํารายทารุณ 
6)  เด็กยากจน  (มากเปนพิเศษ)  7)  เด็กในชนกลุมนอย  8)  เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับยาเสพยติด  
9)  เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสหรือโรคติดตอรายแรงที่สังคมรังเกียจ และ10)  เด็กในสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน7 

                                                  
4 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, การศึกษาผลการดําเนินงานกอง

การศึกษาสงเคราะห ปการศึกษา 2542-2544  (ม.ป.ท.,2546),  9.  
5 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, คณะกรรมาธิการวิสามัญ  พิจารณาศึกษาหามาตรการ 

ในการจัดการศึกษา  สําหรับผูดอยโอกาส  วุฒิสภา (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  10–14. 
6 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการศึกษา

เพื่อผูดอยโอกาส (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  6. 
7 เร่ืองเดียวกัน,  4 - 6. 
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สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ   ไดจําแนก             
เด็กดอยโอกาส  ออกเปน  5  ประเภท  ประกอบดวย  1)  เด็กถูกละเมิดสิทธิ  2)  เด็กถูกปลอย
ปละละเลย  3)  เด็กประพฤติตนไมเหมาะสมแกวัย  4)  เด็กพิการ  5)  เด็กที่ไดรับเชื้อหรือไดรับ
ผลกระทบจากโรคเอดส  สวนกรมประชาสงเคราะห  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม         
ไดแบงเด็กดอยโอกาสหรือเด็กที่อยูในสภาวะยากลําบากที่สมควรไดรับการสงเคราะห  การปองกัน
และคุมครองตามสิทธิข้ันพื้นฐานออกเปน  16  ประเภท  ไดแก  1)  เด็กยากจนมาก  2) เด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง  3)  เด็กที่ตกเปนเหยื่อในธุรกิจบริการทางเพศ  4) เด็กชนกลุมนอยและเด็กในถิ่น
ทุรกันดาร  5)  เด็กถูกคาขามชาติ  6)  เด็กที่เปนบุตรบุญธรรม  7)  เด็กในสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน    8) เด็กเรรอน  9) เด็กถูกทํารายทารุณ  10)  เด็กถูกทารุณทางเพศ  11)  เด็ก
กําพรา     12)  เด็กผูถูกตองโทษคุมขัง 13) เด็กพิการ 14)  เด็กไมมีสัญชาติ 15)  แรงงานเด็ก 16)  
เด็กลูกกรรมกรกอสราง  สําหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญ  พิจารณาศึกษาหามาตรการในการจัด
การศึกษา   สําหรับผูดอยโอกาส   วุฒิสภา   ไดจําแนกเด็กดอยโอกาส   ออกเปน  12  ประเภท  
ไดแก  1) เด็กพิการ  2) แรงงานเด็ก  3) เด็กเรรอน  4) เด็กที่อยูในธุรกิจทางเพศ  5) เด็กกําพรา
หรือถูกทอดทิ้ง   6) เด็กถูกทํารายทารุณและขมขืน  7) เด็กยากจนมากเปนพิเศษและเด็กสลัม            
8) เด็กชนกลุมนอยและตางวัฒนธรรม  9)  เด็กลูกกรรมกรกอสราง  10)  เด็กที่มีปญหายาเสพติด  
11)  เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส  12)  เด็กในสถานพินิจ8  

การจําแนกประเภทหรือเด็กกลุมดอยโอกาสมีความแตกตางกันตามสภาพและวิธีการ     
ในการดําเนินงานตามขอบขายการดําเนินงานของแตละหนวยงาน  แตในรายละเอียดของการ
จําแนกประเภทเด็กดอยโอกาสแลว  ทุกหนวยงานกําหนดประเภทโดยยึดเปาหมายในการ
ดําเนินงานไดครอบคลุมเด็กดอยโอกาสที่ประสบปญหาอยูในทุกประเด็นปญหา  เหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบันและสอดคลองกับการดําเนินงานเกี่ยวกับเด็กดอยโอกาสในลักษณะสากล   
 

ผูดอยโอกาสทางการศึกษา 
 

กองการศึกษาสงเคราะห   ไดใหความหมายวา  “ผูดอยโอกาสทางการศึกษา”  หมายถึง  
เด็กที่ไมสามารถเขารับการศึกษาในสถานศึกษาปกติทั่วไปไดซึ่งเปนเด็กที่อยูในภาวะยากลําบาก 
เนื่องจากประสบปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสภาพภูมิศาสตร ดังนี้ 1) เด็กดอย
โอกาสทางการศึกษาอันเนื่องมาจากปญหาทางสภาพภูมิศาสตร  เชน   เด็กชาวเขา ชาวปา 

                                                  
8 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,  คณะกรรมาธิการวิสามัญ  พิจารณาศึกษาหามาตรการ

ในการจัดการศึกษา  สําหรับผูดอยโอกาส  วุฒิสภา (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  15 -  22. 
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ชาวเรือ ชาวเกาะ เด็กที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเด็กที่อยูในถิ่นที่อยูกันดารหางไกล       
2)  เด็กดอยโอกาสทางการศึกษาอันเนื่องมาจากปญหาทางเศรษฐกิจ  เชน  เด็กยากจน ยากไร 
เด็กในแหลงเสื่อมโทรม เด็กในชุมชนแออัด บุตรกรรมกรกอสราง  3)  เด็กดอยโอกาสทาง
การศึกษาอันเนื่องมาจากมีปญหาสังคม  เชน  เด็กที่ถูกกระทําทารุณ เด็กถูกใชแรงงาน เด็กเรรอน 
เด็กกําพรา ขาดผูอุปการะ เด็กที่ถูกลวงละเมิดทางรางกาย  เด็กที่มีปญหายาเสพยติด  ปญหาโรค
เร้ือน       โรคเอดส  ฯลฯ   4)  เด็กดอยโอกาสทางการศึกษาอันเนื่องมาจากปญหาทางการเมือง  
เชน      บุตรหลานของผูที่ไดรับภัยคุกคามจากการกอการราย หรือผูอพยพลี้ภัยตามชายแดน  บุตร
หลานของผูมีสวนรวมในการเสริมสรางความมั่นคงของชาติ  ฯลฯ  5)  เด็กดอยโอกาสทาง
การศึกษา      ที่มีความสามารถเฉพาะทาง หรือเด็กปญญาเลิศที่ไมสามารถเขาเรียนใน
สถานศึกษาปกติทั่วไปไดตลอดจนเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาในลักษณะอื่นๆ 9 
 

การจัดการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาส 
 

 การศึกษาเพื่อผูดอยโอกาส  เปนการศึกษาที่อยูบนหลักการที่วา  “…บุคคลยอมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายและรัฐตองสงเคราะหคนชรา  ผูยากไร  ผูพิการทุพพลภาพและ
ผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได…”  ดังนั้น  การจัดการศึกษาเพื่อ
ผูดอยโอกาส  จึงมีเปาหมายหลักเพื่อชวยเหลือปกปองคุมครองและพิทักษสิทธิของผูดอยโอกาส  
ใหมีโอกาสที่เทาเทียมกับบุคคลปกติทั่วไป  มีโอกาสไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูทั้งทางดานสุขภาพอนามัย  ดานการงาน  ดานความรูทั่วไป  ดานกฎหมาย           
ดานคุณธรรม  ศีลธรรมและเพื่อใหมีทักษะในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได
อยางมีความสุข  มีคุณคาและศักดิ์ศรี  สามารถแกปญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวม      
ในการพัฒนาประเทศได10  ดังนั้นเพื่อใหเด็กดอยโอกาสมีโอกาสเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชนเดียวกับเด็กปกติทั่วไป  การใหบริการการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส  จึงตองมีรูปแบบและ

                                                  
9 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, การจัดการศึกษาสงเคราะห  (ม.ป.ท., 

2545),  15. 
10 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, แนวทางในการจัดการศึกษาสงเคราะหให

เปนโรงเรียนพึ่งตนเองหรือการจัดการศึกษาทางเลือก  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),  9. 
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วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย  มีความยืดหยุนและเหมาะสมกับสภาพชีวิตและความตองการ
ของเด็ก    ทั้งที่เปนการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย11 
 

ความหมายการจัดการศึกษาสงเคราะห 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ  พิจารณาศึกษาหามาตรการในการจัดการศึกษา  สําหรับ
ผูดอยโอกาส   วุฒิสภา   ไดใหความหมายของ  “ การจัดการศึกษาสงเคราะห ”    วาหมายถึง   
การจัดการศึกษาในระบบที่มุงใหการชวยเหลือเฉพาะเด็กดอยโอกาส  โดยรัฐจัดการศึกษาแบบให
เปลา  ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทั้งในลักษณะอยูประจํา  
และไป –  กลับ  ใชหลักสูตรปกติของกระทรวงศึกษาธิการ12  และกองการศึกษาสงเคราะห       
กรมสามัญศึกษา  ไดใหความหมายวา  “การศึกษาสงเคราะห”  หมายถึง  การใหความชวยเหลือ
ทางการศึกษาแกเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  หรือบุคคลที่รัฐจําเปนตองจัดบริการทางการ
ศึกษาใหเปนพิเศษ  เพื่อมุงใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแกผูยากไร  หรือผูเสียเปรียบทาง
การศึกษาในลักษณะตางๆ  โดยอาจจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะ  หรือจัดรวมในโรงเรียนปกติทั่วไป 
ก็ได13  

คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาส  กระทรวงศึกษาธิการ   ไดให
ความหมาย  “การจัดการศึกษาสงเคราะห”  วาเปนวิธีการจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกับ
การศึกษาในระบบ  แตมีรูปแบบพิเศษตรงที่มุงใหความชวยเหลือเฉพาะผูดอยโอกาส  โดยรัฐบาล
เปนผูดําเนินการจัดบริการตางๆ แบบใหเปลา  โดยใหผูดอยโอกาสเขารับการศึกษา  ตั้งแตชั้น
ประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทั้งในลักษณะอยูประจําและไป – กลับ  ใชหลักสูตร
ปกติของกระทรวงศึกษาธิการ แตมุงพัฒนาผูดอยโอกาสใหมีความรู  ความสามารถมีทักษะในการ
ดํารงชีวิต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีคุณธรรมและคานิยมที่ถูกตอง มีเจตคติที่ดีตอสังคมและ
ประเทศชาต1ิ4 

                                                  
11 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, คณะกรรมาธิการวิสามัญ  พิจารณาศึกษาหามาตรการ

ในการจัดการศึกษา  สําหรับผูดอยโอกาส  วุฒิสภา  (ม.ป.ท,ม.ป.ป.),  57. 
12 เร่ืองเดียวกัน,  57 - 60. 
13 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, การศึกษาผลการดําเนินงานกอง

การศึกษาสงเคราะห ปการศึกษา 2542-2544  (ม.ป.ท.,2546),  1. 
14 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการศึกษา

เพื่อผูดอยโอกาส (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  11. 
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ประวัติการจัดการศึกษาสงเคราะห 
 

 ในป พ.ศ.  2494  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดทําโครงการฉะเชิงเทรา  โดยความรวมมือ
ขององคการศึกษา  วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  หรือ  “UNESCO”  และความ
ชวยเหลือจากองคการอาหารและยา  (FAO)  องคการอนามัย  (WHO)  องคการกรรมกรระหวาง
ประเทศ  (ILO)  และองคการ  (USOM)  ของประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยมีความมุงหมายเพื่อ
ปรับปรุงสงเสริมการศึกษาทุกระดับที่ต่ํากวาอุดมศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาประชาบาล
และการขยายตัวของการศึกษาประชาบาล 
 นายอภัย  จันทวิมล  อธิบดีกรมสามัญศึกษา  ไดมีแนวคิดวา  เด็กไทยทุกคนควรไดรับ
การศึกษาถึงขั้นประถมศึกษาตอนปลายเปนอยางต่ํา  ไมวาเด็กนั้นจะมีพอแมอยูในฐานะอยางไร  
ก็ตาม  และไมวาจะมีภูมิลําเนาอยู  ณ  ที่ใดก็ตาม  รัฐควรจัดใหเรียนในโรงเรียนพิเศษ  เรียกวา  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ซึ่งจัดเปนโรงเรียนประจํา  เปดการสอนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
เปนอยางนอย  โดยรัฐใหเงินอุดหนุนเปนรายหัว  จึงไดนําเสนอ  ม.ล. ปน  มาลากุล  ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  และในที่สุด  พลเอกมังกร  พรหมโยธี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ไดอนุมัติ
ใหมีการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะหข้ึนเปนแหงแรกของประเทศไทย  ชื่อวา  “โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหพนมทวน”  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2496  โดยรับเด็กยากไร  ไกลคมนาคมและ
ชาวเขา  จากจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศไทย  เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 7 โดยรัฐสงเคราะห
คาอาหาร  เคร่ืองนุงหม  ที่อยูอาศัยและเครื่องเขียนแบบเรียน  และไดจัดตั้งโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะหเพิ่มมากข้ึนตามสภาพปญหา  ในสังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตอมาในป  พ.ศ.  2541  กรมสามัญศึกษา  ไดแบงสวนราชการภายในกรม  
จากกองการศึกษาพิเศษ  เปน  2 กองคือ กองการศึกษาสงเคราะหและกองการศึกษาเพื่อคนพิการ 
ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาไดตรงในแตละกลุมเปาหมายมีความชัดเจน  ตลอดทั้ง
การประสานความรวมมือกับองคกรทั้งภายในและภายนอกมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ15 

ในป  พ.ศ.  2546  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารการการกระทรวงศึกษาธิการ  ไดแบง
สวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ  โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กํากับ  
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสงเคราะห  โดยใหเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ และมี
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เปนผูกําหนดนโยบาย  แผนและยุทธศาสตร   และงบประมาณ 

                                                  
15 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, การศึกษาผลการดําเนินงานกอง

การศึกษาสงเคราะห ปการศึกษา  2542-2544  (ม.ป.ท., 2546),  11.  
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หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาสงเคราะห   
 

 กองการศึกษาสงเคราะห  กรมสามัญศึกษา  ใหหลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษา
สงเคราะห วาเปนการจัดการศึกษาที่มีเปาหมายหลักเพื่อชวยเหลือปกปองคุมครองและพิทักษ
สิทธิเด็กของเด็กดอยโอกาส  ใหมีโอกาสไดรับการศึกษาและการพัฒนาตนเองเทาเทียมกับเด็ก
ปกติทั่วไป  ไดมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูทั้งทางดานสุขภาพอนามัย  ดาน
อาชีพ  ดานความรูทั่วไป  ดานกฎหมาย  ดานคุณธรรม  ศีลธรรมและจริยธรรม  เพื่อใหมีทักษะใน
การดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเปนปกติสุข  มีคุณคาและศักดิ์ศรี
สามารถที่จะใหความรวมมือในการพัฒนาประเทศได16  
 

วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาสงเคราะห   
 

กองการศึกษาสงเคราะห กรมสามัญศึกษา  ไดกําหนดวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
สงเคราะห  ดังนี้   1)  เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  โดยเนน
ปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทย  และรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม
และวัฒนธรรมของชาติ  2)  เพื่อชวยเหลือเด็กดอยโอกาสหรือเด็กที่อยูในภาวะยากลําบากใหไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง  3)  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนซึ่งเปนผูดอยโอกาส  ใหมีพื้น
ฐานความรูความสามารถที่จําเปนสามารถพึ่งตนเองได  มีความรูคูคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  
เคารพกฎหมายบานเมือง  รูจักชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  4)  เพื่อสนับสนุนสงเสริมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ  สามารถเปนผูนําชุมชนและเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับชุมชน
ได17  
 

กลุมเปาหมายการจัดการศึกษาสงเคราะห 
 

กองการศึกษาสงเคราะห   กรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ   ไดกําหนด
กลุมเปาหมายในการใหบริการจัดการศึกษาสงเคราะห  เปน  10  ประเภท  ดังนี้  1)  เด็กถูกบังคับ
ใหขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก  หมายถึง  เด็กที่ตองทํางานหรือถูกบังคับใหทํางานหารายไดดวย
การขายแรงงานกอนถึงวัยอันควร  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางไมมีโอกาสไดรับการพัฒนา   
                                                  

16 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, สารสนเทศกองการศึกษาสงเคราะห   
ปการศึกษา  2544 (ม.ป.ท., 2544),   6. 

17 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา,  การศึกษาผลการดําเนินงานกอง
การศึกษาสงเคราะห ปการศึกษา 2542-2544 (ม.ป.ท., 2546),   8. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  24     

 

ใหเปนไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย  2)  เด็กเรรอน  หมายถึง  เด็กที่ไมมีที่อยูอาศัย
เปนหลักแหลงแนนอน  ขาดปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พักอาศัยอยูตามใตสะพาน  
สวนสาธารณะ  ขางถนน  วัด  ที่พักผูโดยสารรถประจําทาง  3)  เด็กที่อยูในธุรกิจบริการทางเพศ  
หมายถึง  เด็กชาย-หญิงที่มีอายุยังไมครบ  18  ปบริบูรณ  มีความสมัครใจ  หรือถูกบังคับลอลวง 
ใหขายบริการทางเพศ  หรือตกอยูในสภาพที่เสี่ยงตอการถูกชักจูงใหประกอบอาชีพขายบริการทาง
เพศ  4)  เด็กที่ถูกทอดทิ้ง  หมายถึง  เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไวในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่ตางๆ  
รวมไปถึงเด็กที่พอแมปลอยทิ้งไวใหมีชีวิตอยูตามลําพัง  หรืออยูกับบุคคลอื่นโดยไมไดรับการเลี้ยง
ดูจากพอแม จากปญหาการอยารางหรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยูทามกลางความสับสน  
ขาดความรัก  ความอบอุน  5)  เด็กที่ถูกทํารายทารุณ  หมายถึง  เด็กที่ถูกลวงละเมิดทางรางกาย  
ทางเพศหรือทางจิตใจ  มีชีวิตอยูอยางไมเปนสุข  เนื่องจากถูกทํารายทารุณ  ถูกบีบค้ันกดดันจาก
พอแม  หรือผูปกครองซึ่งมีสภาพจิตใจหรืออารมณไมเปนปกติ  หรือถูกลวงละเมิดทางเพศ          
ในลักษณะตางๆ  6)  เด็กยากจน  (มากเปนพิเศษ)  หมายถึง  เด็กซึ่งเปนบุตรหลานของคนยากจน
ที่มีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ  ครอบครัวอยูรวมกันหลายคน  ขาดแคลนปจจัยพื้นฐาน  มีชีวิต
อยูอยางยากลําบาก  รวมถึงเด็กในแหลงชุมชนแออัด  หรือบุตรของกรรมกรกอสราง  หรือเด็กจาก
ครอบครัวที่อยูในถิ่นทุรกันดารหางไกลขาดโอกาสที่จะไดรับการศึกษาและบริการอื่นๆ 7) เด็กใน
ชนกลุมนอย  หมายถึง  เด็กที่เปนบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกตางไปจากประชาชน
สวนใหญของประเทศ  มีปญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทย  จนเปนสาเหตุใหไมมีโอกาสไดรับ
การศึกษา 8)  เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับยาเสพยติด  หมายถึง  เด็กที่ติดสารระเหย  หรือยาเสพติด   
ใหโทษ  หรือเด็กกลุมเสี่ยงตอการถูกชักนําใหประพฤติตนไมเหมาะสม  เกี่ยวของผูกพันอยูกับกลุม
มิจฉาชีพ  ผูมีอิทธิพล  หรือบุคคลที่แสวงหาประโยชนจากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  เปนเด็ก
ดอยโอกาสที่มีแนวโนมสูงตอการกอปญหาในสังคม  9)  เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสหรือ
โรคติดตอรายแรงที่สังคมรังเกียจ  หมายถึง  เด็กที่ติดเชื้อเอดสหรือมีพอแมเจ็บปวยดวยโรคเอดส  
เปนเด็กที่มักถูกมองอยางรังเกียจจนไมสามารถเขารับการศึกษาหรือบริการอื่นๆ  รวมกับเด็กปกติ
ทั่วไปได  10)  เด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  หมายถึง  เด็กที่กระทําผิดและถูก
ควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย  ตลอดทั้งเด็กหญิงที่ตั้งครรภ
นอกสมรส  ซึ่งมีแนวโนมที่จะกอปญหาตางๆ  เชน การทําแทง  การฆาตัวตาย  การทอดทิ้งทารก18 
 

                                                  
18 กองการศึกษาสงเคราะห, สารสนเทศกองการศึกษาสงเคราะห ปการศึกษา 2543 

(ม.ป.ท.,2543),   8 - 9. 
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การจัดการศึกษาสงเคราะห 
 

 การจัดการศึกษาสงเคราะห  โดยกองการศึกษาสงเคราะห  กรมสามัญศึกษา  มีรูปแบบ
และวิธีการในการใหบริการทางการศึกษาใน  2  ลักษณะ  คือ  1)  จัดการศึกษาสงเคราะหใหอยู
ประจําในโรงเรียน  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณเปนคาอาหาร  เสื้อผา  วัสดุการศึกษาและ
คาใชจายในชีวิตประจําวันทั้งหมด  2)  จัดการศึกษาสงเคราะหในลักษณะไป-กลับ เหมือน
โรงเรียนปกติทั่วไป  แตจัดบริการอาหารกลางวัน  หนังสือ  วัสดุการศึกษา  และบริการเสริมตางๆ19  

โรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห เปนโรงเรียนที่กระทรวงการศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
ตามสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในแตละชวงเวลา และลักษณะของปญหา  ปจจุบันโรงเรียนสังกัดกอง
การศึกษาสงเคราะห  ประกอบดวย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห , โรงเรียนราชประชานุเคราะห 19 
ถึง 34 , โรงเรียนพิบูลประชาสรรค และโรงเรียนสมเด็จพระปยะมหาราชรมณียเขต  รวมจํานวน
ทั้งสิ้น  42   โรงเรียน  กระจายอยูทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค (ดังตารางที่1)  เปนโรงเรียน   
อยูประจํากิน - นอน จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  มีแผนการจัดชั้นเรียนเปน  2-2-2-2-2-2 / 2-2-2 / 
2-2-2  กลาวคือ ระดับประถมศึกษา  12  หองเรียน  มัธยมศึกษาตอนตน  6 หองเรียน  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  6  หองเรียน รวมมีหองเรียนจํานวน  24  หองเรียน  ซึ่งในแตละโรงเรียนมี
นักเรียนจํานวนทั้งสิ้นประมาณ  900  คน20  การจัดการเรียนการสอนทุกโรงเรียนใชหลักสูตร
ประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  
พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
พุทธศักราช  2524  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)  แตสวนใหญเนนใหโรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน
การสอน  โดยมุงใหผูเรียนมีพื้นฐานความรูและประสบการณทางดานวิชาชีพและเนนใหเด็กดอย
โอกาสไดฝกฝนกิจกรรมการหารายไดและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดานตางๆ21  

 
 
 

 

                                                  
19 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, สารสนเทศกองการศึกษาสงเคราะห      

ปการศึกษา  2544 (ม.ป.ท., 2544),  12 – 13. 
20 เร่ืองเดียวกัน,  18. 
21 เร่ืองเดียวกัน,  12–13. 
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ประเภทโรงเรียน  
ภูมิภาค 

จังหวัด
ในแต
ละภาค 

จังหวัด 
ที่มี 

รร. กส. 
ศึกษา

สงเคราะห 
ราชประชา
นุเคราะห 

รวม 
 

         หมายเหตุ 

สวนกลาง 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวัดออก
เฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก 
ภาคกลาง 
ภาคใต 

1 
16 
19 
 
4 

38 
14 

1 
11 
10 
 

2 
5 
6 

1 
8 
6 
 
2 
5 
4 

- 
9 
4 
 
- 
1 
2 

1 
17 
10 
 

2 
6 
6 

 
มีจังหวัดที่มี โรงเรียน
สังกัดกองการศึกษา
สงเคราะหตั้งอยูเพียง  
35  จังหวัด  คิดเปน
รอยละ  46.05 

รวม 76 35 26 16 42  
 

ตารางที่ 1   แสดงจํานวนโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห  ป  2544  จําแนกตามภูมิภาค 
      ชื่อ  และประเภทโรงเรียน 

ที่มา     :  กองการศึกษาสงเคราะห, กรมสามัญศึกษา, สารสนเทศกองการศึกษาสงเคราะห   
ปการศึกษา  2544 (มปท., 2544),  31. 
 

 การรับนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  เปนกระบวนการสําคัญในการให
ความชวยเหลือเด็กดอยโอกาส  ระเบียบวาดวยการรับนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห  ภายใตระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยหลักฐาน  วัน  เดือน  ปเกิด  ในการรับ
นักเรียน  นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ.  2535  และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาเด็กที่
ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรและเด็กที่ไมมีสัญชาติไทย  ทั้งนี้จะมีหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน    ที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือผูดอยโอกาสเปนผูคัดเลือกเด็กและนําเด็กที่อยูในภาวะ
ยากลําบาก   สงเขาเรียน  อาทิ  ประชาสงเคราะหจังหวัด  กาชาดจังหวัด  กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดน  ศูนยสงเคราะหและพัฒนาชาวเขา  องคการบริหารสวนตําบล  สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
องคการพัฒนาเอกชน(NGO)22 (ตารางที่ 2) 

                                                  
22 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา,  การศึกษาผลการดําเนินงานกอง

การศึกษาสงเคราะห ปการศึกษา 2542-2544 (ม.ป.ท., 2546),  9. 
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จํานวนนักเรียน  (คน) แยกเปน  
ระดับช้ัน 

จํานวน
หองเรียน ชาย หญิง รวม นร.

ประจํา 
นร. 

ไป-กลับ

 
รอยละ 

อนุบาล  1 
อนุบาล  2 
รวมอนุบาล 
ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 
รวมประถมศึกษา 
ม.1 
ม.2 
ม.3 
รวมมัธยมศึกษา
ตอนตน 
ม.4 
ม.5 
ม.6 
รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

11 
11 
22 
68 
80 
81 
78 
75 
73 

455 
108 
95 

102 
305 

 
76 
73 
70 

219 

128 
115 
243 

1,221 
1,450 
1,374 
1,439 
1,410 
1,354 
8,248 
2,160 
1,635 
1,623 
5,418 

 
1,210 
1,041 
781 

3,032 

110 
105 
215 

1,028 
1,225 
1,339 
1,367 
1,384 
1,436 
7,779 
2,923 
2,549 
2,368 
7,840 

 
1,911 
1,618 
1,387 
4,916 

238 
220 
458 

2,249 
2,675 
2,713 
2,806 
2,794 
2,790 

16,027 
5,083 
4,184 
3,991 

13,258 
 

3,121 
2,659 
2,168 
7,984 

68 
68 

136 
1,966 
2,369 
2,410 
2,476 
2,455 
2,477 
14,153 
4,701 
3,845 
3,664 
12,210 

 
2,978 
2,527 
2,096 
7,601 

170 
152. 
322 
283 
306 
303 
330 
339 
313 

1,874 
382 
339 
327 

1,048 
 

143 
347 
132 
72 
 

 
 

1.22 
 
 
 
 
 
 

42.52 
 
 
 

35.18 
 
 
 
 

21.09 

รวมทั้งสิ้น 1,001 16,941 20,750 37,691 34,100 3,591 100 
 

ตารางที่  2     แสดงจํานวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห ปการศึกษา  2544 
                    จําแนกตามระดับช้ัน  นักเรียนประจํา  และนักเรียนไป-กลับ 
ที่มา           :  กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, สารสนเทศกองการศึกษาสงเคราะห   
ปการศึกษา  2544 (ม.ป.ท., 2544),  34. 
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ดานอัตรากําลังครูในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห มีเกณฑอัตรากําลังครูตามสัดสวน
จํานวนนักเรียน  ตอจํานวนครูที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูกําหนด คือ นักเรียน 12 คน 
ตอครู 1 คน แตในภาวะที่รัฐบาลกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจ สํานักงบประมาณกําหนด
เกณฑอัตราครูตามสัดสวนจํานวนนักเรียนตอจํานวนครู 1 คน คือ นักเรียน 15 คน ตอครู  1  คน  

ดานงบประมาณรัฐเปนผูออกคาใชจายใหทั้งหมด  คาใชจายของนักเรียนในแตละคน     
ซึ่งไดจากงบประมาณของกรมสามัญศึกษาเปนคาวัสดุการศึกษาคนละ  440  บาท  วัสดุเครื่อง
แตงกาย  คนละ 1,200  บาท  วัสดุเครื่องใชสวนตัว  คนละ 500 บาท  คาอาหารนักเรียนประจํา  
คนละ  9,600  บาท  คาอาหารกลางวัน (สําหรับเด็กไป-กลับ) คนละ  2,662  บาท คาอาหารเสริม 
(นม) คนละ  1,250  บาท  คาอุดหนุนการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน คนละ  750  บาท  
มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 1,400 บาท รวมถึงคาบริการสุขภาพนักเรียนทุกระดับ คนละ 3 
บาท  นอกจากนี้ ในแตละปกรมสามัญศึกษาจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเปนคาดําเนินการใน
ดานตางๆอีกสวนหนึ่ง  ไดแก  เงินเดือนและคาจางประจํา คาตอบแทนใชสอยและวัสดุคา
สาธารณูปโภค  คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง และงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน23(ตารางที่ 
4) 
 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห   มีภาระงานหลักที่ตองปฏิบัติ  8 งาน  ดังนี้ 1) การบริหาร
ทั่วไป  ดําเนินการในเรื่อง การวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียน การจัดองคการ การจัดระบบ
สารสนเทศ การบริหารงานบุคคล และการประชาสัมพันธ การบริหารการเงิน และการประเมินผล
การบริหารทั่วไป  2)  งานธุรการ  ดําเนินการในเรื่อง การวางแผนงานธุรการ  การบริหารงานธุรการ  
การบริหารสารบรรณ   การบริหารการเงินและการบัญชี การบริหารงานพัสดุ  การบริหาร          
งานทะเบียนและการประเมินผลงานธุรการ  3)  งานวิชาการ  ดําเนินการในเรื่อง การวางแผนงาน
วิชาการ การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ 
การวัดผลและประเมินผลการเรียน และงานทะเบียนนักเรียน การจัดกิจกรรมกลุมสนใจนอก
หลักสูตร และการประเมินผลงานวิชาการ 4)  การปกครองนักเรียน  ดําเนินการในเรื่องการ
วางแผนงานปกครองนักเรียน การบริหารงานปกครองนักเรียน การสงเสริมการพัฒนาใหนักเรียนมี
วินัย   คุณธรรมและจริยธรรม และการปองกันและแกไขพฤติกรรมนักเรียน  การดําเนินการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน และการประเมินผลงานปกครองนักเรียน  5)  งานบริการ  ดําเนินการใน
เร่ืองการวางแผนงานบริการ       การบริหารงานบริการ      การจัดบริการดานสาธารณูปโภค     
                                                  

23 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา, สารสนเทศกองการศึกษาสงเคราะห   
   ปการศึกษา  2544 (ม.ป.ท., 2544),   22.   
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การจัดบริการโภชนาการ  การบริการสุขภาพอนามัย  การจัดบริการหองสมุด การจัดบริการ
โสตทัศนูปกรณ การบริการแนะแนว การจัดกิจกรรมสหกรณ และการประเมินผลงานบริการ        
6)  โรงเรียนกับชุมชน  ดําเนินการในเรื่อง การวางแผนงาน สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน การสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียนการใหการบริการของชุมชน การมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและการประเมินผลงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน             
7)  การบริหารอาคารสถานที่  ดําเนินการในเรื่อง การวางแผนการบริหารอาคารสถานที่ การจัด
บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน หองเรียน หองพิเศษ หองบริการ  โรงอาหาร หอพักหรือบานพัก
นักเรียน บานพักครู หรือบานพักภารโรง โรงอาบน้ํานักเรียน หองน้ําหองสวม โรงฝกงาน อาคาร
พยาบาล  หองสมุด โรงเก็บรถ  สนามกีฬา  ถนนหรือทางสัญจรภายในโรงเรียน การประเมินผล
การบริหารอาคารสถานที่  8) การบริหารโรงเรียนประจํา  ดําเนินการในเรื่อง การวางแผนการ
บริหารโรงเรียนประจํา การบริหารนักเรียนประจํา การจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนประจํา การ
รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนประจํา และการประเมินผลการบริหารโรงเรียนประจํา24  

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   กองการศึกษาสงเคราะห   ไดกําหนดวัตถุประสงค  
ในการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ในสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไดรับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากองคกรการประกันคุณภาพการศึกษา 2)  เพื่อใหผูปกครอง 
ชุมชน สังคม มีความมั่นในและเชื่อมั่นวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับสภาพความตองการของผูเรียนและทองถิ่น  เมื่อจบการศึกษาผูเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาเปนที่ยอมรับ มีทักษะในการดํารงชีวิต อยูในสังคมอยางมีสุขและมีคา    
3)  เพื่อสงเสริมใหชุมชนและองคกรตางๆ  มีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  สําหรับโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห  มีทั้งหมด  30  มาตรฐาน  118  ตัวชี้วัด  โดยแบงออกเปน  3  ดาน  คือ       
1)  ดานผูเรียน  จํานวน  11  มาตรฐาน  43  ตัวชี้วัด   2)  ดานกระบวนการ  จํานวน  10  
มาตรฐาน  40  ตัวชี้วัด  3)  ดานปจจัย  จํานวน  9  มาตรฐาน  35  ตัวชี้วัด25 
 

                                                  
24 กองการศึกษาสงเคราะห,  กรมสามัญศึกษา,  การจัดการศึกษาสงเคราะห 

(ม.ป.ท.,2545.),  27 - 28. 
25 กรมสามัญศึกษา,  หนวยศึกษานิเทศน , มาตรฐานและมาตรฐานตัวชี้วัดมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  3. 
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การบริหารและทักษะการบริหาร 
 

อาจกลาวไดวาในบรรดางานทุกอยางหรือกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยที่ดําเนินอยูนั้น         
ไมมีส่ิงใดสําคัญกวาการบริหารหรือการจัดการ ทั้งนี้เพราะงานทางดานการบริหารหรือการจัดการ
นี้  จะเปนงานสําคัญตอการอํานวยใหมนุษยทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล26  

    

ความหมายของการบริหาร 
 

 คําวา  “การบริหาร”  ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้  สมพงษ  เกษมสิน  ไดใหความหมาย 
วา  การบริหาร  หมายถึง  การใชศาสตรและศิลปเพื่อนําเอาทรัพยากรการบริหารใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพ27     กิติมา   ปรีดีดิลก   อธิบายความวา   การบริหาร   
หมายถึง      การดําเนินงานทุกชนิดในหนวยงานใหสําเร็จลุลวงไป28  ตอมา  พะยอม  วงศสารศรี  
ไดใหความหมายของการบริหารวา  หมายถึง  กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ   
ดําเนินกิจการตามขั้นตอนโดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคกร การตระหนักถึง
ความสามารถ  ความถนัด  ความตองการ  และความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวย  องคการจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนด29  
สําหรับนักการศึกษาตางประเทศ  ไดใหความหมายของการบริหารไวดังนี้  สโตเนอร  (Stoner)    
ใหความหมายวา  การบริหารเปนกระบวนการของการวางแผน  การจัดการ  การแนะนําและการ
ควบคุม  โดยระดมทรัพยากรที่มีอยูทั้งมวลในองคการ   มุงใชเพื่อการบรรลุเปาหมายที่วางไว30  
สวน  ปเตอร  เอฟ  ดรักเกอร  (Peter  F.  Drucker)  ปรมาจารยทางการบริหารของสหรัฐอเมริกา
กลาวไววา  คือ  การทําใหงานตางๆ  ลุลวงไปโดยอาศัยคนอื่นเปนผูทํา31 

                                                  
26 ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพคร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 

2533),  1. 
27 สมพงษ  เกษมสิน,  การบริหาร  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521),  14. 
28 กิติมา  ปรีดีดิลก,  ทฤษฎีบริหารองคกร (กรุงเทพฯ : ธนะการพิมพ, 2529),  4. 
29 พยอม  วงศสารศรี,  การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ :  พรานนกการพิมพ, 2534),  3. 
30 James A.F. Stone, Management (New  Jersey : Prentice - Hall, Inc,1978),  8. 
31 Peter  F.  Drucker, Management : Tasks,  Responsibility, Practices (London  :  

Pan  Book  Ltd, 1979),  9. 
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 จากความหมายของนักการศึกษาทั้งของประเทศไทยและชาวตางชาติ   พอสรุปไดวา   
การบริหาร  หมายถึง  การดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากองคการ  โดยใชทรัพยากร
มนุษยและอ่ืน ๆ  ที่มีอยูโดยผานกระบวนการวางแผน  การจัดการ  การจูงใจ  และการควบคุม 
 

ทักษะการบริหาร 
 

 ความสําเร็จของผูบริหารโรงเรียน  องคประกอบสําคัญที่สรางความสําเร็จในการ
บริหารงานของผูบริหารประการหนึ่ง  คือ  ทักษะการบริหาร  ซึ่งเกิดจากการนําความรูความ
ชํานาญมาดําเนินการจนเกิดประสิทธิผล  ซึ่ง  กิติมา  ปรีดีดิลก  ไดกลาวไววา  การปฏิบัติงานใด ๆ 
หากคาดหวังจะใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแลว  จําเปนที่ผูปฏิบัติงานคน
นั้นจะตองมีความชํานาญเปนอยางดีในสิ่งที่ตนปฏิบัติ  นั้นคือทักษะในการปฏิบัติงานของตน
นั้นเอง  จึงจะประสบความสําเร็จดวยดี32 

โรเบิรต  แอล  แคทซ  (Robert  L.  Katz)  ไดวิเคราะหความรูความสามารถของผูบริหาร
โดยใชวิธีการที่เรียกวา “three  skills  method” หรือ “ทฤษฎีสามทักษะ”  พบวา ผูบริหาร           
จะ ประสบความสําเร็จมากนอยกวากันหรือไมข้ึนอยูกับทักษะสามประการคือ  1)  ทักษะดาน
เทคนิค  (technical  skills) หมายถึง ความสามารถในการใชเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการ
บริหารงานใหบรรลุผล  ในปจจุบันถือวาการบริหารงานดานเทคนิคที่ สําคัญประกอบดวย            
(1)  ทักษะทางดานการวางแผน  (planning  skills)  (2)  ทักษะทางดานกระบวนการกลุมและการ
ติดตอส่ือสาร (groupprocess  and  communication  skills)  และ(3) ทักษะทางดานการจัดการ
และการจัดองคการ (management  and  organization  skills)  2)  ทักษะดานมนุษย  (human 
skills) หมายถึง ความสามารถในการเสริมสรางพลังความรวมมือระหวางสมาชิกของหนวยงาน   
3)  ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skills) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการเขาใจ
หนวยงานในทุกลักษณะเห็นความสัมพันธระหวางงานและกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน  รวมทั้ง
ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับหนวยงานอื่น ๆ ทักษะนี้เปนทักษะที่พัฒนาในตัวผูบริหารได
ยากที่สุดและเปนทักษะที่ผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานจะขาดเสียไมไดกับการบริหารงาน       
ซึ่งผูบริหารจะตองใชทักษะนี้ในกิจกรรมสองอยางคือ  การตัดสินใจและการขจัดความขัดแยง33 

                                                  
32 กิติมา  ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองคกร  (กรุงเทพฯ : ธนะการพิมพ, 2529),   274. 
33 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  ชุดฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา

ระดับสูง, เลมที่ 3 (กรุงเทพฯ : พี.เอ ลิฟวิ่ง จํากัด, 2541),  28. 
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 การใชทักษะการบริหารทั้งสามดานนี้มากนอยแตกตางกัน  โดยผูบริหารระดับสูงนั้น    
เปนตําแหนงที่ตองกําหนดวัตถุประสงคตัดสินใจและอนาคตขององคการ  ซึ่งตองมีและใชทักษะ
ดานมโนภาพมากกวาผูบริหารระดับกลางและระดับลาง  สวนผูบริหารระดับกลางที่ตองเปนผู
ประสานนโยบายของหนวยเหนือไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมจึงตองอาศัยความรวมมือรวมใจ
ในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นผูบริหารระดับกลางจึงตองใชทักษะดานมนุษยมากกวาทักษะอื่น        
สวนผูบริหารระดับลางและผูปฏิบัติงานในฐานะเปนผูลงมือปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการหรือหนวยเหนือ  จึงตองใชทักษะดานเทคนิคมากกวาทักษะอื่น          
และมากกวาผูบริหารระดับสูงขึ้นไป34 
                            ระดับการจัดการ 

                                                                                                                                                                      
 
แผนภูมิที่  3    แสดงทักษะการบริหารที่จําเปนของผูบริหารระดับตาง ๆ 
ที่มา           :  Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 
Behavior : Utilizing  Human  Resources  (Englewood  Cliffs, N.J. : Prentica 
– Hall, 1993),  117. 
 

 ตอมา  แฮรริส  (Harris)  ไดนําทักษะของโรเบิรต  แอล  แคทซ  (Robert  L.  Katz)         
มาขยายความวา  ทักษะคลายกับกระบวนการ  แตมีความแนนอนและงายกวาและใชไดกับงาน
ทั้งหลาย เชน ทางดานการบริหาร ทางดานการนิเทศการศึกษา เขาไดแยกแยะใหเห็นรายละเอียด
ของแตละทักษะดังตอไปนี้คือ 1) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skills) ประกอบดวยการเห็น

                                                  
34 Robert  L.  Katz, “Skills  of  an  Effective  Administration,”  Harvard  Business  

Review 33 (January – February 1955)  :  33 - 42. 

 ผูบริหาร 

ผูจัดการ 
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ภาพพจนโดยสวนรวม (visualizing)  การวิเคราะห (analysis)  การวินิจฉัย (diagnosing)         
การสังเคราะห (synthesizing) การรูจักวิพากษวิจารณ (criticizing) และการรูจักใชคําถาม 
(questioning)  2) ทักษะดานมนุษย (human skills) ประกอบดวยความเขาอกเขาใจ การรูจัก
สัมภาษณ การรูจักสังเกต การรูจักนําอภิปราย ความสามารถสะทอนความรูสึกและความคิด     
การมีสวนรวมในการอภิปรายและการแสดงบทบาทสมมติ  และ3)  ทักษะดานเทคนิค (technical  
skills) ประกอบดวยการพูด (speaking)  การเขียน (writing)  การอาน (reading) การฟง  
(listening)  การจัดลําดับเร่ือง (outlining) การเขียนแผนภูมิ (graphing) การวาดภาพ(sketching)  
การคํานวณ  (computing) และการเปนประธานที่ประชุม  (chairing  a  meeting)35และเฮอรเซย
และแบลนชารด  (Hersey  and  Blanchard)  ไดกลาววา  ทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารนั้น   
มิใชเฉพาะสามทักษะเทานั้นอาจมีทักษะอื่นๆ ที่จําเปนอีกแตจําเปนอยางนอยที่สุดสามทักษะนี3้6    

เดรคและโรว  (Drake  and  Roe)  ไดเสนอแนะวา  ทักษะที่จําเปนในการบริหาร
สถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้นควรมีหาทักษะ  โดยเพิ่มจากทฤษฎีสามทักษะ  (three  skills  
method)  ของโรเบิรต  แอล  แคทซ  (Robert  L.  Katz)  อีกสองทักษะคือ  1)  ทักษะดานความรู
ความคิด (cognitive skills)  หมายถึง ความรูและความชํานาญในการใชความรูความคิด  
สติปญญาและวิสัยทัศนในการบริหารงาน  ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาสามารถที่จะพัฒนาไดและเปน
สวนสําคัญในการเสริมสรางทักษะดานอื่น ๆ ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองมีความรู  
ความคิด  มีปญญา  และวิสัยทัศน  ผูบริหารสถานศึกษาจะไมเปนผูนําที่มีประสิทธิผลได  ถา
ปราศจากความรูและไมสามารถใชความรูนั้นในทางที่มีความหมายและสรางสรรค  และ 2)  
ทักษะดานการศึกษาและการสอน (instructional  skills) หมายถึง  ความรูและความชํานาญใน
การจัดและบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน  เปนทักษะที่ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองมี  
ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองเปนผูนําทางการศึกษา  ตองมีความรูความเขาใจในการสอน
และ      การเรียน  ตองมีภูมิรูและนักวิชาการที่ดี  

                                                  
35 Ben  M  Harris,  Supervision  Behavior  in  Education,  3nd  ed.  (Englewood  

Cliffs,  N.J.  :  Prentice - Hall, Inc,1985),  16 - 19. 
36 Paul  Hersey  and  Kenneth  Blanchard, Management  of  Organizational  

Behavior  Utilizing  Human  Resources  (Englewood  Cliffs,  N.J.  :  A  Simon  &  
Schmaste  Company, 1993),   8. 
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ทักษะทั้งหา  ตามแนวคิดของ  เดรคและโรว  (Drake  and  Roe)  สามารถแสดง         
เปนแผนภูมิประกอบไดดังนี3้7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

แผนภูมิที่  4    ทักษะทั้ง  5  ในการบริหารสถานศึกษาของเดรคและโรว  (Drake  and  Roe) 
ที่มา  :  Thelbert  L.  Drake  and  William  H.Reo,  The  Principalship,  3rd  ed.  (New  York:  
Macmillan, 1986),  30. 
 

คิมบอลล  ไวลล (Kimball  Wiles) กลาววา ทักษะทางการบริหารที่จําเปนสําหรับผูบริหาร
คือ 1)  ทักษะในความเปนผูนํา (skill  in  leadership)  2) ทักษะในมนุษยสัมพันธ (skill in human 
relation) 3)  ทักษะในกระบวนการกลุม (skill  in  group  pocess)  4)  ทักษะในการบริหารบุคคล
ในการบริหาร(skill in personaladministration) 5) ทักษะในการประเมินผล(skill in evaluation)38 

                                                  
37 Thelbert  L.  Drake  and  William  H.Roe, The Principalship, 3rd  ed. (New  York  

:  Macmillan, 1986),  29 - 30. 
38 Kimball  Wiles,  Supervision  for  Better  School, 2nd  ed. (Englewood  Cliffs,  

N.J.  :  Prentice  -  Hall,  1955),  125. 

  ทักษะดานมโนภาพ 
  (conceptual skills) 

ทักษะดานความรูความคิด  (cognitive skills) 

ทักษะดานเทคนิค  (technical  skills) 

ทักษะดานการศึกษาและการสอน   
(instructional  skills) 

ทักษะดานมนุษย 
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นักบริหารและนักการศึกษาไทยไดกลาวถึงทักษะการบริหารดังนี้  พยอม  วงศสารศรี     
ไดเสนอแนวคิดวา  งานของฝายบริหารจําเปนตองอาศัยทักษะในการดําเนินการอยางดี  ไมวาจะ
เปนการจัดการธุรกิจ สถานศึกษา ลวนตองการการจัดการที่ดี ฝายจัดการมักจะกลาววา  เขาจะ
สามารถประสบความสําเร็จเมื่อสามารถทําใหบุคคลที่รวมงานที่มีความสามารถและชํานาญใน
เร่ืองตาง ๆ รวมแรงรวมใจกันทํางานใหกับองคการดวยความราบรื่น  หนาที่สําคัญของฝายจัดการ
คือ  สามารถสรางไมตรี  ประสานงาน  ประนีประนอม  ประเมินความคิดเห็นตาง ๆ และ              
นําความสามารถพิเศษของสมาชิกในองคการใหทํางานตามเปาหมายขององคการได ซึ่งหนาที่
ดังกลาว  ฝายจัดการสามารถพัฒนาและสรางขึ้นได ดวยทักษะที่จําเปนที่ควรปลูกฝงและพัฒนา
แกฝายจัดการ คือ ทักษะดานการจัดการ (managerial skills) ไดแก 1) ทักษะดานเทคนิค  
(technical  skills) 2) ทักษะดานมนุษย (human skills)และ 3) ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual 
skills)39 

นพพงษ  บุญจิตราดุลย   ไดเสนอแนวคิดวา  ตามปกติเรามักจะพิจารณาสมรรถภาพ   
ของผูบริหารแตเพียงบุคลิกภาพ  รูปราง  หนาตา  ทาทางภายนอกของผูบริหารผิวเผินภายนอก    
วาเขาเปนอยางไรเทานั้น หาไดดูวาเขาทําอะไร วิธีทํางานของเขาเปนอยางไร  ดังนั้น ทฤษฎี     
สามทักษะ  จะทําใหเขาเห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานของครูใหญไดมากยิ่งขึ้น  ทฤษฎี        
นี้ประกอบดวย  1)  ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills)  2)  ทักษะดานมนุษย  (human 
skills)  และ  3)  ทักษะดานเทคนิค  (technical  skills)40  ซึ่งสมใจ  เขียวสด  ใหทัศนะวาผูบริหาร 
มีหลายระดับ  ในบางกรณีผูบริหารอาจมีบทบาทเปนผูใตบังคับบัญชาของผูอํานวยการกอง  
กระบวนการบริหารงานจําเปนตองอาศัยทักษะสามทักษะ  คือ  1)  ทักษะดานเทคนิค  (technical  
skills) 2) ทักษะดานมนุษย (human skills)  และ  2)  ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills)41    
ทั้งนี้ กฤษณะ  สุพงษ  ไดทําการศึกษาวิจัย  เร่ือง  “ทักษะการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริหารโรงเรียน   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ                   
ในเขตการศึกษา  5”  พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน
                                                  

39 พยอม  วงศสารศรี,  องคการและการจัดการ  (กรุงเทพฯ  :  พรานนกการพิมพ,  2531),    
45 – 46.   

40 นพพงษ  บุญจิตราดุลย,  หลักการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  บพิธการพิมพ,  
2534),  17 - 18.   

41 สมใจ  เจียวสด,  มนุษยสัมพันธกับการบริหาร  (กรุงเทพฯ  :  พิศษฐการพิมพ,  2536),    
31 - 32.     
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คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติในเขตการศึกษา  5 ในภาพรวมอยูในระดับมาก42  และทัศนีย  
เอี่ยมออง   ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ    ”ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะการ
บริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหาร
การศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก43 
 ดังนั้นจึงสรุปไดวา  ทักษะการบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งกับผูบริหารในทุกระดับและ  
ทุกองคกร และการเปนผูบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการนั้น
ข้ึนอยูกับทักษะสามประการคือ  1)  ทักษะดานเทคนิค  (technical  skills)  2)   ทักษะดานมนุษย  
(human skills)  และ  3)  ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills)  ซึ่งผูบริหารจําเปนตองฝกฝน
ทักษะทั้งสามประการใหเกิดความชํานาญ  แตเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่สงผล
ตอองคกรและตองปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารโรงเรียน       
จึงจําเปนตองมีทักษะการบริหารที่บูรณาการการบริหารการศึกษา  ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน      
ใหสอดคลองกับบริบทแหงความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งตองมีทักษะการบริหารที่สําคัญ  5  ประการ  
ตามแนวคิดของเดรคและโรว (Drake  and  Roe) คือ 1) ทักษะดานความรูความคิด (cognitive 
skills)  2 )  ทักษะดานเทคนิค  (technical  skills)  3)  ทักษะดานการศึกษาและการสอน  
(instructional  skills)  4)  ทักษะดานมนุษย  (human skills)  และ 5)  ทักษะดานมโนภาพ  
(conceptual skills)  ซึ่งนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหาร                
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills) 
 

                                                  
42 กฤษณะ  สุพงษ,  “ทักษะการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร

โรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติในเขตการศึกษา  5” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543),   112. 

43 ทัศนีย  เอี่ยมออง,  ”ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหาร
การศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535),    บทคัดยอ. 
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 เดรคและโรว  (Drake  and  Roe)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับทักษะดานความรูความคิดวา  
ผูบริหารจําเปนตองมีความรูความคิด  มีสติปญญาซึ่งทักษะทางดานนี้เปนพื้นฐานของผูบริหาร44  
เชนเดียวกับ  บัวลิน  วงพะจัน  ไดกลาววา  การบริหารการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและ                
เกิดประสิทธิผล  ผูบริหารตองมีความชํานาญ  และมีลักษณะที่เอื้อตอการบริหาร  ซึ่งความรู          
ที่ผูบริหารโรงเรียนควรมีนั้น  ไดแก  ความรูดานหลักสูตรและการสอน  ดานระเบียบและกฎหมาย
การศึกษา  ดานหลักการและทฤษฎีการบริหารและความรูดานการบริหารของชาต4ิ5   
 กวี  วงศพุฒ  กลาววา  ในการบริหารงานผูบริหารจําเปนตองคิดไปทุกวันเพื่อใหเกิดงาน
สรางสรรค  และเหตุที่ตองคิดนั้นอาจเนื่องมาจากงานที่เพิ่มข้ึน  จําเปนตองเปลี่ยนแปลงวิธีทํางาน
เพื่อสามารถทําใหทันตามกําหนด  และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทําใหตองคิดกาวไปไกล
กวานั้น  เพื่อใหงานสัมพันธกับระบบดังกลาว46  โดย  เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ  ไดใหความหมาย     
ของการคิด (cognitive skills)  วาการคิดเปนกระบวนการทางสมองทั้งในสวนที่เปนศักยภาพ    
ของสมรรถภาพสมอง  ในการรับรูขอมูลตางๆมาประมวลผลเบื้องตน  แลวใชวิธีการคิดที่มีอยูหรือ
เคยไดรับการฝกฝนมาประมวลสรุปเพื่อแสดงออกเปนผลผลิตของการคิด47  นอกจากนี้  ทิศนา  
แขมมณี  และคนอื่นๆไดกลาววา  ในการคิด  บุคคลจําเปนตองมีทักษะพื้นฐานหลายประการ      
ในการดําเนินการคิด  อาทิเชน  ความสามารถในการจําแนก  ความสามารถในการจัดกลุม  
ความสามารถในการสังเกต การรวบรวมขอมูล และต้ังสมติฐาน ซึ่งโดยทั่วไปแลวมีการจัดทักษะ
การคิดไว  2  ระดับไดแก  ทักษะการคิดดานพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นสูง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1)  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  ที่สําคัญคือ ทักษะการสื่อสาร ไดแก การฟง การจํา การอานการรับรู  
การเก็บความรู  การดึงความรู  การจําได  การใชความรู  การอธิบาย  การทําความกระจาง       
                                                  

44 Thelbert  L.  Drake  and  William  H.Reo,  The  Principalship,  3rd  ed.  (New  
York  :  Macmillan, 1986),  30. 

45 บัวลิน วงพะจัน,  อางถึงใน   เกศนา  พันธาเดช, “การศึกษาทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกําแพงนครเวียงจันทร  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2543),   33. 

46 กวี  วงศพุฒ,  “หัวหนาที่ดีตองมีความคิดริเร่ิม”, เพิ่มผลผลิต 32,  2(มีนาคม – เมษายน  
2536) :  62. 

47 เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ,  “การพัฒนาคุณภาพการคิด”, การวัดผลการศึกษา  18 , 54 
(มกราคม – เมษายน  2540) :  9. 
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การบรรยาย  การพูด  การเขียนและการแสดงออก  และทักษะที่เปนแกนหรือทักษะขั้นพื้นฐาน
ทั่วไป  ไดแก  การสังเกต  การสํารวจ  การตั้งคําถาม  การรวบรวมขอมูล  การจัดหมวดหมู        
การตีความ  การเชี่อมโยง  การใชเหตุผล  การระบุ  การจําแนกความแตกตาง  การจัดอําดับ     
การเปรียบเทียบ  การอางอิง  การแปลความ  การขยายความ  และการสรุปความ  2)  ทักษะ    
การคิดข้ันสูง  ที่สําคัญมีดังนี้ การนิยม การผสมผสาน การสราง การปรับโครงสราง การหาความ
เชื่อพื้นฐาน  การวิเคระห  การจัดระบบ  การจัดโครงสราง  การหาแผนแบบ  การทํานาย  การตั้ง
สมติฐาน  การกําหนดเกณฑ  การประยุกต  การทดสอบสมติฐานและการพิสูจน48  ซึ่งหลักการ
สงเสริมและพัฒนาความคิด  ตามที่แมคเคนซียและคอรีย  (McKenzie  and  Corey)             ได
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความคิดของผูบริหารไวคือ  ผูบริหารไมควรยึดมั่นกับวิธีการ
บริหารอยางใดอยางหนึ่งตลอดไปในชีวิตการบริหารงาน  พยายามคนหาแนวทางการปฏิบัติงาน   
ที่ดีกวาและที่ใหมกวาอยูเสมอ  โดยไมผูกพันอยูกับความจําเจ  รูจักฟง  อาน  และวิสาสะกับ
ผูบริหารคนอื่นๆ  เรียนรูการคนพบ  การทดลองสิ่งแปลกๆใหมๆที่ใหประโยชนตอการนําไป
ประยุกตใชในการบริหาร  หมั่นตรวจสอบประสบการณและการฝกอบรมของตนเอง  พยายาม
วิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของตนอยูเสมอ  และวิเคราะหสาเหตุพฤติกรรม  หรือเหตุแหงการ
ตัดสินใจเพื่อแกไขพฤติกรรมการบริหารใหสรางสรรคยิ่งขึ้น49   ซึ่ง  ยรรยง  อรรถีโภค                   
ไดทําการศึกษาทักษะการบริหารและวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวาทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ดานความรูความคิด             
อยูในระดับปานกลาง 50   
 ดังนั้นจึงเห็นไดวา  ทักษะดานความรูความคิด  เปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญของผูบริหาร   
ในการบริหารงานใหบรรลุความสําเร็จ  โดยความรู  ความคิดและสติปญญานั้น  เกิดจากการ
เรียนรูและการศึกษา  ซึ่งอาจเปนการศึกษาจากตํารา  เอกสาร  วารสาร  ผลงานวิจัย  การเขารวม
                                                  

48 ทิศนา  เขมณี  และคนอื่นๆ,  “การเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด”,  ครุศาสตร  26,1  
(กรกฎาคม – ตุลาคม  2540) :  45 - 47. 

49 McKenzie  and  Corey,  อางถึงใน  วิจิตร  วรุตบางกูร,  “ความคิดสรางสรรค”,  
สารานุกรมศึกษาศาสตร  (มกราคม – ธันวาคม  2531) :  33 - 34. 

50 ยรรยง  อรรถีโภค,  “ทักษะการบริหารและวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545),   115. 
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ประชุมสัมมนา  การอภิปรายรวมกับผูอ่ืน  การเรียนรูจากประสบการณของตนเอง  และการเรียนรู
จากประสบการณของผูอ่ืน  และนําความรูที่ไดเหลานั้นมาพัฒนาความคิด  เพื่อคนหาแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ดีกวาเสมอ 
 

ทักษะดานเทคนิค  (technical  skill) 
 

 ทักษะดานเทคนิค  (technical  skill)  โรเบิรต  แอล  แคทซ  (Robert  L.  Katz)  ไดให
ความหมายวา  ทักษะดานเทคนิคเปนความสามารถของผูบริหารในการใชความรู  กระบวนการ  
ข้ันตอนวิธีการ  วิธีทําเฉพาะอยาง  และการใชเครื่องมือตาง ๆ  ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน    
โดยการเรียนรูจากประสบการณ   การฝกปฏิบัติ    การศึกษาเพิ่มเติม  และการฝกอบรม51   ซึ่ง
เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)  กลาววา  ทักษะดานเทคนิค  หมายถึง  ทักษะที่ผูบริหารมีความ
เขาใจวิธีการ  กระบวนการ  และเทคนิคดานการศึกษา  ทักษะดานเทคนิคไมใชทักษะดานการ
สอนแตเปนทักษะที่ครอบคลุมถึงความรูเฉพาะอยาง  เชน  ดานการเงิน  การบัญชี  กําหนดการ       
การจัดซื้อจัดจาง  การกอสรางและการสํารวจรักษา  เปนตน52  ซึ่งตอมาแฮรริส  (Harris)  ไดนํา
ทักษะดานเทคนิคของโรเบิรต  แอล  แคทซ  (Robert  L.  Katz)  มาขยายความวา  ทักษะดาน
เทคนิค(technical  skill)  ไดแก  การพูด  (speaking)  การเขียน  (writing)  การอาน  (reading)  
การฟง  (listening)  การจัดลําดับเร่ือง  (outlining)  การเขียนแผนภูมิ  (graphing)  การวาดภาพ  
(sketching)  การคํานวณ  (computing)และการเปนประธานที่ประชุม  (chairing  a  meeting)53 
 
 

เดรคและโรว  (Drake  and  Roe)  ไดกลาวถึงทักษะดานเทคนิควา  ทักษะดานเทคนิค  
เปนทักษะเกี่ยวของกับการมีความรูและมีความชํานาญในกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งพรอมทั้ง      

                                                  
51 Robert  L.  Katz,  “Skills  of  an  Effective  Administration,”Harvard  Business  

Review  33 (January – February  1955)  :  22 - 42. 
52 Robert J. Sergiovanni,  lnstructional  Supervision,  2nd  ed.  (Boston : Allyn  and  

Bacon,  Inc., 1981),  334 – 335. 
53 Ben  M  Harris,  Supervision  Behavior  in  Education,  3nd  ed.  (Englewood  

Cliffs,  N.J.  :  Prentice  -  Hall,  Inc, 1985),  16 - 19. 
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มีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือและเทคนิคในการทํากิจกรรม54      และแนวคิดของ         
เซอรจิโอวานนี  และ  สตารรัตต (Sergiovanni  and  Starratt)  ที่กลาววา  ทักษะดานเทคนิค  
หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารในการใชความรู  วิธีการ  และเทคนิคในการทํางานเฉพาะ
อยางใหสําเร็จ  ซึ่งทักษะในดานนี้  ไดแก  วิธีการเขียนแผนการทํางาน  การพัฒนาการทํางาน   
การจัดอุปกรณการเรียนการสอนที่เหมาะสม  การจัดซื้ออุปกรณการทดลอง  การเตรียมการ
ประชุม  การวางแผนการทํางานของผูบริหาร  และการทํารายงานประจําป55  
 เฮอรเซยและบลันชารด  (Hersey  and  Blanchard)  ไดกลาววา  ทักษะดานเทคนิค   
เปนความสามารถในการใชความรู  วิธีการ  เทคนิค  และส่ิงที่จําเปนสําหรับภาระหนาที่โดยเฉพาะ  
ซึ่งเปนการศึกษา  ประสบการณ  และการฝกอบรม56  นอกจากนี้  โบวีและคณะ  (Bovee  and  
Others)  ไดเสนอแนวคิดวา  ทักษะดานเทคนิค  เปนทักษะที่ตองใชเครื่องมือ  เทคนิคและความรู  
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะดานเปนพิเศษ  ผูบริหารตองพัฒนาทักษะดานเทคนิคอยู
ตลอดเวลาโดยการศึกษาและการปฏิบัติในหนาที่ที่รับผิดชอบ57  สวน  รู  และ  บียารส  (Rue  and  
Byars)  เห็นวา  ทักษะดานเทคนิค  เปนความสามารถพิเศษเฉพาะทางในการใชเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน58 

โดยอังฟองโซ  เฟริซ  และเนวิส  (Alfonso, Firth  and  Naville)  ไดใหความเห็น              
ที่คลายคลึงกันวา  ทักษะเชิงเทคนิค  หมายถึง  ความสามารถของผูนิเทศในการใชความรู  วิธีการ
และเทคนิควิธี  ทักษะที่เปนสิ่งจําเปน  และมีความสําคัญอยางยิ่งในการนิเทศการศึกษา  ซึ่งจะทํา
                                                  

54 Prisey ,  อางถึงใน  ณรงค  แยมประดิษฐ,  “ทักษะการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญเขตการศึกษา  6”  (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2541),   24 – 25.   

55 Thomas  J. Sergiovanni   and Starratt  J. Robert,  Supervision  :  Human  
Perspectives,  2nd  ed.  (New  York  :  McGraw  -  Hall, 1979),  25. 

56 Paul  Hersey  and  Kenneth  Blanchard, Management  of  Organizational  
Behavior  Utilizing  Human  Resources  (Englewood  Cliffs,  N.J.  :  A  Simon  &  
Schmaste  Company, 1993),   5. 

57 Courtiand  L. Bovee  and  others , Management (New  York  :  McGraw  -  Hall, 
Inc1993),   21 - 23. 

58 Leslie  W. Rue  and  Loyd  L.  Byars,  Management  Skill  and  Application, 7th 

ed. (Chicago  :  Irwin, 1995),   9. 
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ใหครูยอมรับในตัวผูนิเทศได  เนื่องจากทักษะดังกลาวเปนความรูความชํานาญ  โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับวิชาชีพและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  สําหรับอังฟองโซ  และคณะ  ไดกลาววา  ทักษะ      
เชิงเทคนิค  ไดแก  การกําหนดกฎเกณฑสําหรับการเลือกสรรทรัพยากรทางการเรียนการสอน  
สังเกตการสอนในหองเรียนไดอยางเปนระบบ  วิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน            
เขียนจุดประสงคการเรียนรูได   จัดประเภทของจุดประสงคการเรียนรูได  รูจักการนําผลการวิจัย  
มาประยุกตใชวิเคราะหส่ิงที่ควรจัดเตรียมกอนการเรียนการสอน  พัฒนากระบวนการวัดผลและ
ประเมินผล  วิเคราะหงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  และสาธิตทักษะตาง ๆ ในการสอน        
และนําไปปฏิบัติไดจริง59   

ไปเซ  (Paisey) ไดแสดงทัศนะตอทักษะดานเทคนิควา  เปนเรื่องของการรูงานและ
สามารถปฏิบัติงานไดโดยเปนเจาของขอมูลสารสนเทศทางดานการเคลื่อนไหว  และพฤติกรรม
ความสามารถของบุคคล  ความรูเร่ืองระเบียบการ  การควบคุม  การหาแนวทาง  และการทํางาน
รวมกันโดยวิธีการทางเทคนิคเฉพาะ60  นอกจากนี้  คูนซและเวหริช  (Koontz  and  Weihrich)     
ไดใหความเห็นวา  ทักษะดานเทคนิคเปนความสามารถของผูบริหารในการใชความรูและ        
ความชํานาญรวมถึงวิธีการ  กระบวนการและระเบียบการ  ดังเชนการใชเครื่องมือชวยใน          
การทํางาน  และใชความสามารถทางเทคนิคพิเศษ61 

 
 

 นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ไดกลาวถึงทักษะดานเทคนิควาหมายถึง  การที่ผูบริหารสามารถ
ทํางานที่เกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะอยาง  ซึ่งเปนวิธีการ  กระบวนการ  และเทคนิค  โดยอาศัยความรู
การวิเคราะหและรูจักใชเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  ทักษะนี้เรียนรูไดดวยการปฏิบัติระหวางฝก
หรือเตรียมตัวเปนผูบริหาร   เชน     ความสามารถในการเขียนคําสั่งเปนลายลักษณอักษร  การพูด  
การอานแผนผัง  โครงสรางองคกร  การรูจักตารางทํางาน  การทําทะเบียนนักเรียน   สามารถทํา 
                                                  

59 Robert J. Alfonso  and  others,  lnstructional  Supervision,  2nd  ed.  (Boston : 
Allyn  and  Bacon,  Inc., 1981),  334 – 335. 

60 Prisey ,  อางถึงใน  ณรงค  แยมประดิษฐ,  “ทักษะการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญเขตการศึกษา  6”    (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2541),   24 – 25. 

61 Harold  Koontz  and  Heint  Weihrich,  Essentials  of  Management, 5nd  ed.  
(New  York  :  McGraw  -  Hall, 1990),   6. 
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สํามะโนนักเรียน  เขาใจแบบฟอรมและบัญชีตาง ๆ เทคนิคการใชอุปกรณ  เครื่องมือเคร่ือง
คอมพิวเตอร  ทักษะนี้ถึงแมวาจะจําเปนนอยมากสําหรับผูบริหารเพราะไมตองทําหรือปฏิบัติเอง  
แตจําเปนตองรูและเขาใจเพื่อตรวจสอบงานและสรางศรัทธาใหแกผูใตบังคับบัญชา  ทักษะดานนี้
สอนและศึกษาไดงาย62  สวนทัศนีย  เอ่ียมออง  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ    ”ความคิดเห็นของ
ผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา                
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูอาจารย
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษาของผูบ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา             
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  ดานเทคนิคอยูในระดับมาก63  ซึ่ง
สอดคลองกับ  กฤษณะ  สุพงษ  ไดทําการศึกษาวิจัย  เร่ือง  “ทักษะการบริหารที่สงผลตอการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติใน
เขตการศึกษา  5”  พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติในเขตการศึกษา 5 ดานเทคนิคอยูในระดับมาก64   
 
 

ทักษะดานการศึกษาและการสอน  (instructional  skills) 
 

 งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารโรงเรียน  มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียน
สามารถพิจารณาไดจากผลงานทางดานวิชาการ  ซึ่งเนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร
การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  จากการศึกษาของ  สมิธซ  และคนอื่นๆ  
(Smith  and  others)  ดานการใชเวลาในการบริหารงานและการใหความสําคัญของงานใน

                                                  
62 นพพงษ  บุญจิตราดุลย,  หลักการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ,  

2534),   8. 
63 ทัศนีย  เอี่ยมออง,  ”ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหาร

การศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535),    บทคัดยอ. 

64 กฤษณะ  สุพงษ,  “ทักษะการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติในเขตการศึกษา  5” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543),  113. 
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สถานศึกษา  พบวา  งานในความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษานั้นงานบริหารวิชาการเปน
งานที่สําคัญและคิดเปนรอยละ  40  ของงานทั้งหมดของผูบริหาร65  ฉะนั้นจึงเห็นไดวาทักษะดาน
การศึกษาและการสอนเปนทักษะที่สําคัญสําหรับผูบริหารโรงเรียน   

เดรคและโรว  (Drake  and  Roe)  ไดใหความหมายของทักษะดานการศึกษาและ       
การสอนวา  เปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหาร  ในฐานะเปนผูนําทางการศึกษา  ซึ่งตองมีความรู
ความเขาใจในการสอนและการเรียนตองเปนผูมีภูมิรูและเปนนักวิชาการที่ดี66  และวีระ  สุภากิจ  
ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับงานดานการเรียนการสอน  ไวมีดังนี้  การจัดการเรียนการสอน  ผูบริหาร
ตองจัดใหมีการทําแผนการสอนและโครงการสอนเปนรายวิชา จัดใหครูทําบันทึกการสอน จัดหา  
ใช  บํารุงรักษาและสงเสริมการผลิตสื่อการสอน  พรอมทั้งอํานวยความสะดวกในการใช จัดหา
ทรัพยากร  แหลงวิทยาการ และสถานประกอบการอาชีพอิสระ  จัดหองสมุดและสงเสริมใหครูและ
นักเรียนไดใชหองสมุดใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน  จัดทําแผนการใชอุปกรณภายใน
โรงเรียน  และการใชทรัพยากรรวมกับสถานศึกษาอื่น67 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  กลาววา ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอน  จําเปนตองรูองคประกอบของการเรียนการสอนในโรงเรียน  ซึ่งองคประกอบหลักของการ
เรียนการสอนมีอยู  3  สวนดวยกัน  คือ  ผูเรียน  หมายถึง  นักเรียน  ผูสอน  หมายถึง  ครู  
อาจารยที่ทําการสอนและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการสอน  รวมทั้งการถายทอดความรู  และ
ชี้แนะแนวทางในการแสวงหาความรู  และบทเรียน  หมายถึง  การสอนจะสอนอะไร  สอนอยางไร  
โรงเรียนจึงตองมีหลักสูตรกํากับไวในการเรียนการสอน  นอกจากนี้ส่ิงหนึ่งที่ผูบริหารควรรูคือ  
ขอบขายของงานวิชาการซึ่งจะครอบคลุมต้ังแตการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ  การจัด

                                                  
65 Smith  and  others,  อางถึงใน  วีระวัฒน  อุทัยรัตน,  แนวคิดในการบริหาร

สถาบันการศึกษา  :  ทฤษฎีและการปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุ
ศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2539),   99. 

66 Thelbert  L.  Drake  and  William  H.Reo,  The  Principalship,  3rd  ed.  (New  
York  :  Macmillan, 1986),   29. 

67 วีระ  สุภากิจ, การบริหารงานวิชาการ  (ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2540),   3. 
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ดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การจัดบริการการสอน  การวัดผลประเมินผล  รวมทั้งการ
ติดตามผล68 
 วิชัย  บุญบันดาล  ไดทําการศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร       
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการอยูในระดับมาก  ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน  ซึ่งเมื่อแยกพิจารณารายดาน
พบวา  พฤติกรรมที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ  คือ  ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
ในการเรียนการสอน  ดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  ดานการวัดและ
ประเมินผล  ดานหองสมุด  ดานการนิเทศภายในและดานการประชุมอบรมวิชาการ69 และพิมลพร  
รอดเรืองศรี  ไดทําการศึกษาถึงการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ  พบวาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารดานการ
จัดการเรียน    การสอนอยูในระดับมาก70 
 จากแนวความคิดของนักวิชาการและผลการวิจัยที่ไดกลาวมานั้น  แสดงใหเห็นวา  ในการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน   งานดานการจัดการเรียนการสอนเปนงานที่มี
ความสําคัญ  และทักษะดานการศึกษาและการสอนเปนความรูและความชํานาญของผูบริหาร  ใน
การจัดการและบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเปนทักษะที่สําคัญ  และจําเปนสําหรับผูบริหาร   
ซึ่งจะตอง มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนและเปนผูนําทางวิชาการที่ดี จึงจะ
บริหารงาน     ในโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา 
 
 
 
 

                                                  
68 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน,  การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ  :  ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพฯ

,  2534),   38 , 17. 
69  วิชัย  บุญบันดาล,  “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการ

ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538),  บทคัดยอ. 

70 พิมลพร  รอดเรืองศรี,  “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539),   65. 
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ทักษะดานมนุษย (human skills) 
 

 ความเชื่อที่วาถามนุษยรวมมือรวมใจกันอยางดีที่สุดแลว  สังคมหรือหนวยงานนั้นยอมจะ
มีความเปนอยูที่ดีข้ึน  มีประสิทธิภาพการทํางานที่ดีที่สุด  ดังนั้นการที่ผูบริหารจะทํางานกับมนุษย
ใหไดดีนั้น  ผูบริหารตองศึกษาเรื่องธรรมชาติของมนุษย  ซึ่งธรรมชาติของมนุษยคือมีความ
ตองการใหผูอ่ืนสนใจ  ใหรูสึกวาตนเองเปนคนสําคัญ  มีความอิจฉาริษยาและตอตานผูอ่ืนที่ดีกวา
หรือเหนือกวา  ไมยอมรับเปลี่ยนแปลงในบางอยางที่เคยปฏิบัติมาชานาน  มีความตองการความ
ปลอดภัยเพื่ออยูรอด  มีความอยากรูอยากเห็น  และมีความตองการใหผูอ่ืนยกยองชื่นชม71   
 โรเบิรต  แอล  แคทซ  (Robert  L.  Katz)  ไดใหความหมาย  ทักษะดานมนุษย  (human 
skills)  วา  เปนความสามารถของผูบริหารในการปฏิบัติงานและใชดุลยพินิจเกี่ยวกับการทํางาน
รวมกับบุคคลอื่นและการรูจักใชคน  ทักษะดานนี้ประกอบดวยการเขาใจถึงวิธีการสรางแรงจูงใจ
และมีศิลปะ ฝกตนเปนผูนําที่ดี  เขาใจในความแตกตางระหวางบุคคลทั้งดานรางกาย  อารมณ  
สังคม  และสติปญญา    สามารถสรางระบบความรวมมือระหวางผูใตบังคับบัญชา  และ
ผูรวมงานฝายตาง ๆ  ไดเปนอยางดี72  เชนเดียวกับ  อัลฟองโซและคนอื่น ๆ  (Alfonso   and   
others)  ที่ไดแสดงใหเห็นวา  ทักษะดานมนุษย  หมายถึง  ความสามารถในการเขากับคนหรือมี
มนุษยสัมพันธ  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  จูงใจคนใหเกิดความรวมมือกันทํางาน  ทําใหกลุม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ทักษะนี้เกิดจากการมีความเห็นใจกัน  การตระหนักในตนเอง  การ
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  การตระหนักในความคิดเห็นของผูอ่ืน73  และแฮรริส  
(Harris)  มีความเห็นเชนเดียวกัน  พรอมทั้งขยายความวา  ทักษะดานมนุษย   ไดแก ความเขาอก
เขาใจ การรูจักสัมภาษณ    การรูจักสังเกต  การรูจักนําอภิปราย  ความสามารถสะทอนความรูสึก
และความคิด   การมีสวนรวมในการอภิปรายและการแสดงบทบาทสมมติ74    

                                                  
71 พยอม  วงศสารศรี,  “ความเขาใจพื้นฐานในการสรางมนุษยสัมพันธที่ดี”, กฎหมาย

ธุรกิจ  1,2 (ตุลาคม – ธันวาคม  2538)  :    55.  
72 Robert  L.  Katz,  “Skills  of  an  Effective  Administration,”  Harvard  Business  

Review  33 (January – February  1955)  :  22-42. 
73 Robert J. Alfonso  and  others,  lnstructional  Supervision,  2nd  ed.  (Boston : 

Allyn  and  Bacon,  Inc., 1981),  334 – 338. 
74 Ben  M  Harris,  Supervision  Behavior  in  Education,  3nd  ed.  (Englewood  

Cliffs,  N.J.  :  Prentice  -  Hall,  Inc, 1985),  16 – 19. 
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เซอรจิโอวานนี  (Sergiovanni)  ที่ไดกลาววา  ทักษะดานมนุษย  เปนความสามารถ     
ของผูบริหารโรงเรียนในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคํานึงถึงพื้นฐาน   
ของบุคคลและการอยูรวมกันในกลุม  ส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งตอทักษะนี้ไดแก ความเขาใจตนเองและ
การยอมรับเปนอยางดี  และเห็นคุณคาความสําคัญของคน  ความหนักแนนและความเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ืน  ซึ่งเปนความรูพื้นฐานที่คลอบคลุมถึงความเขาใจในทักษะสําหรับผูนํา  เชน  การสราง
แรงจูงใจ  การพัฒนาบุคลิก  กลุมพลวัต  ความตองการของมนุษย  การสรางขวัญและกําลังใจ  
การจัดการความขัดแยง  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ทักษะดานมนุษยมีความสําคัญตอ
ผูบริหารที่จะนําไปสูความสําเร็จ75   

เฮอรเซยและแบลนชารด  (Hersey  and  Blanchard)   ไดใหความหมายทักษะ          
ดานมนุษย  วา  เปนความสามารถและการตัดสินใจในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน  รวมถึงความ
เขาใจ  การจูงใจ  และการใชภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ76  โบวีและคณะ  (Bovee  and  Others)  
ไดเสนอแนวคิดวา  ทักษะดานมนุษย  เปนทักษะทางดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ซึ่งเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไปวาผูบริหารจะทํางานไดดีนั้น  ข้ึนอยูกับผูรวมงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ภายในกลุม  ผูบริหารไมวาระดับใดตองมีทักษะดานมนุษยสัมพันธเปนอยางดี  เพราะวาผูบริหาร
ตองอาศัยคนทั้งภายในและภายนอกองคการ  เพื่อชวยสนับสนุนใหงานสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย77  
รวมทั้ง  รูและบียารส (Rue  and  Byars)  ที่เห็นสอดคลองกันวา  ทักษะดานมนุษยเปนความ
เขาใจคนและเปนความสามารถในการทํางานกับคนไดเปนอยางด7ี8  

 
พะยอม  วงศสารศรี  เห็นวา  ทักษะดานมนุษย  เปนงานดานการบริหารซึ่งปฏิบัติรวมกับ

บุคคลอื่นที่รวมงานกันอยู  ฉะนั้นการที่จะทําใหผูรวมงานรวมมือรวมใจกันทํางานจําเปนตองเขาใจ
                                                  

75 Robert J. Sergiovanni,  lnstructional  Supervision,  2nd  ed.  (Boston : Allyn  and  
Bacon,  Inc., 1981),  334 – 335. 

76 Paul  Hersey  and  Kenneth  Blanchard, Management  of  Organizational  
Behavior  Utilizing  Human  Resources  (Englewood  Cliffs,  N.J.  :  A  Simon  &  
Schmaste  Company, 1993),   8. 

77 Courtiand  L. Bovee  and  Others , Management   (New  York  :  McGraw  -  
Hall, Inc1993),   21 - 23. 

78 Leslie  W. Rue  and  Loyd  L.  Byars, , Management  Skill  and  Application, 7th  

ed. (Chicago  :  Irwin, 1995),   9. 
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เ ร่ืองราวของมนุษย เปนอยางดี   เขาใจถึงสาเหตุตาง  ๆ  ที่แสดงพฤติกรรมในรูปตาง  ๆ                     
มีความสามารถในการใชการจูงใจสมาชิกใหอยากทํางาน  ทักษะนี้จึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหาร     
ทุกระดับจําเปนตองปลูกฝงและพัฒนาขึ้น  เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจอยางดีภายในองคกร79 

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ไดกลาววา  ทักษะดานมนุษย  ในการบริหารโรงเรียนไมวาจะ
บริหารงานดานใด  รวมทั้งการจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน  ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะ
มนุษยสัมพันธอยางดี  เพราะวาผูบริหารตองทํางานสัมพันธกับบุคคลหลายประเภท  ซึ่งมีความ
แตกตางกันทางดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สังคม ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ ทัศนคติ
และคานิยมบุคคลประเภทตางๆ  ไดแก   ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหาร  ศึกษานิเทศก   หัวหนา
หมวดวิชา  ครูผูสอน  คนงานภารโรง  นักเรียนและผูปกครอง จําเปนที่ผูบริหารตองศึกษา
พฤติกรรมและพยายามเขาใจบุคคลทุกประเภท  มีอยูหลายครั้งที่พบวา งานลมเหลว  เพราะความ
ไมเขาใจกันจนไมสามารถทํางานรวมกันได ทักษะนี้ผูบริหารจะศึกษาไดจากประสบการณในการ
ทํางานและ   จากจิตวิทยาสังคมของคนหมูมาก80  และสุพล  วังสินธุ ไดกลาวไววา ยุทธวิธี
เสริมสรางมนุษยสัมพันธมีหลายวิธี ไมมีสูตรสําเร็จวาใชวิธีใดจึงไดผลอยางมีประสิทธิภาพ แนวคิด
เพื่อนําไปสูการเสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีคือ การรูจักตนเอง การเขาใจผูอ่ืน  การวิเคราะห  การ
ส่ือสารระหวางบุคคล  การใหไดแก  การใหความรัก  ใหขวัญและกําลังใจ  ใหความรวมมือ  ให
ความเมตตากรุณา  ใหความเอื้อเฟอเผื่อแผ  และใหคําปรึกษาหารือ  การจูงใจ  การยกยองชมเชย  
การควบคุมอารมณ  การพูดและการฟง81  

ทัศนีย  เอี่ยมออง  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ”ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ”  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ       
ทักษะการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

                                                  
79 พยอม  วงศสารศรี,  องคการและการจัดการ  (กรุงเทพฯ  :  พรานนกการพิมพ,  2531),    

45 - 46. 
80 นพพงษ  บุญจิตราดุลย,  หลักการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  บพิธการพิมพ,  

2534),    8. 
81 สุพล  วังสินธุ,  “ยุทธวิธีเสริมสรางมนุษยสัมพันธ”,  แนะแนว  29,  156(ธันวาคม  2537 

– มกราคม  2538)  :  36 – 60. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  48     

 

จังหวัดสมุทรปราการ  มีทักษะดานมนุษยอยูในระดับมาก82 และกฤษณะ  สุพงษ ไดศึกษาวิจัย
ทักษะการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติในเขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบวา ทักษะดานมนุษยสงผล
ตอการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนในทุกมาตรฐาน83 

 

ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skill) 
 

 ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills)  โรเบิรต  แอล  แคทซ  (Robert  L.  Katz)  ได
ใหความหมายไววา  ทักษะดานมโนภาพ  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารที่จะเขาใจ  
มองเห็นความสัมพันธของสวนตาง ๆ ในองคกรทั้งหมด  มีความคิดกวางไกล  ครอบคลุมและ
เชื่อมโยงกับองคกรอ่ืน  ๆ  ไดอยางดี   ทั้งทางดานการเมือง   สังคม   และเศรษฐกิจ  ทั้งในระดับ
จุลภาคและ มหภาค84  ตอมา  แฮรริส (Harris)  ไดนํามาขยายความเพิ่มเติมวา ทักษะดานมโน
ภาพ  ไดแก  การเห็นภาพพจนโดยสวนรวม  (visualizing)  การวิเคราะห  (analysis)  การวินิจฉัย  
(diagnosing)  การสังเคราะห  (synthesizing)  การรูจักวิพากษวิจารณ  (criticizing)  และการ
รูจักใชคําถาม  (questioning)85 เซอรจิโอวานนี  (Sergiovanni)  ไดกลาววา  ทักษะการบริหารที่
สําคัญเกี่ยวกับทักษะดานมโนภาพ  เปนความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการมองภาพรวม         

                                                  
82 ทัศนีย  เอี่ยมออง,  ”ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหาร

การศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535),   บทคัดยอ. 

83 กฤษณะ  สุพงษ,  “ทักษะการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติในเขตการศึกษา  5” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543),   109. 

84 Robert  L.  Katz,  “Skills of an  Effective  Administration,”  Harvard  Business  
Review  33 (January – February  1955)  :  22-42. 

85 Ben  M  Harris,  Supervision  Behavior  in  Education,  3nd  ed.  (Englewood  
Cliffs,  N.J.  :  Prentice  -  Hall,  Inc, 1985),  16 - 19. 
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ของโรงเรียน  ทักษะนี้ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของแตละองคประกอบของโรงเรียนที่เปรียบเสมือน
องคกร  ไดแก  โปรแกรมการศึกษา  ระบบการสอน  หนาที่ของคนในองคกร  เปนตน86   

ตอมา เซอรจิโอวานนี  และ  สตารรัตต  (Sergiovanni  and  Starratt)  แสดงความเห็นวา  
ทักษะดานมโนภาพ  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารที่มองเห็นวิสัยทัศนของโรงเรียน        
เห็นความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับสวนอื่น ๆ เชน  ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูเห็นการพึ่งพาซึ่งกัน
และกันระหวางองคประกอบตาง ๆ  ในโรงเรียน   ตัวอยางแผนการศึกษาแหงชาติ   การจัดการ
ศึกษา  การบริหารบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  และอื่น ๆ87  และเฮอรเซยและแบลนชารด  
(Hersey  and  Blanchard)  ไดเสนอทักษะการจัดการที่จําเปนตามระดับขององคการในทักษะ
ดานมโนภาพ  ซึ่งเปนความสามารถที่ผูบริหารเขาใจความซับซอนขององคการและเขาใจ
วัตถุประสงคโดยรวมขององคการ88   

เดรคและโรว  (Drake  and  Roe)89  กับคูนซและเวหริช  (Koontz  and  Weihrich)         
มีแนวคิดที่คลายกันวา ทักษะดานมโนภาพเปนความสามารถในการประสานสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน
และสามารถมองเห็นองคการในภาพรวมซึ่งผูบริหารจําเปนตองรูถึงการพึ่งพาอาศัยกันของสวน 
ตาง ๆ หรือหนาที่ตาง ๆ ขององคการ  และเขาใจไดวาการเปลี่ยนแปลงในสวนหนึ่ง  จะมี
ผลกระทบถึงสวนอื่น ๆ อยางไรบาง90 เชนเดียวกับ  โบวีและคณะ  (Bovee  and  Others)  มองวา
ทักษะ  การจัดการดานมโนภาพ  เปนทักษะที่ทําใหผูบริหารสามารถมองภาพรวมทั้งหมดของ
องคการ  ความสัมพันธระหวางองคกรกับส่ิงแวดลอมและเขาใจความสัมพันธสวนตาง  ๆ ของ

                                                  
86 Robert J. Sergiovanni,  Educational  Governance  and  Administration 

(Englewood  Cliffs,  N.J.  :  Prentice  -  Hall,  Inc, 1980),  72 – 73. 
87 Thomas  J. Sergiovanni   and Robert J,  Supervision  :  Human  Perspectives,  

2nd  ed.  (New  York  :  McGraw  -  Hall, 1979),   25. 
88 Paul  Hersey  and  Kenneth  Blanchard, Management  of  Organizational  

Behavior  Utilizing  Human  Resources  (Englewood  Cliffs,  N.J.  :  A  Simon  &  
Schmaste  Company, 1993),   5. 

89 Thelbert  L.  Drake  and  William  H.Reo,  The  Principalship,  3rd  ed. (New  
   York :  Macmillan, 1986),   29. 

90 Harold  Koontz  and  Heint  Weihrich,  Essentials  of  Management, 5nd  ed.  
(New  York  :  McGraw  -  Hall, 1990),   6. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  50     

 

องคการ91  รวมทั้ง  รูและบียารส (Rue  and  Byars)  มีความเห็นวา  ทักษะดานมโนภาพ  เปน
ความเขาใจความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของผูบริหาร92   

พยอม  วงศสารศรี  ไดกลาววา  ทักษะดานมโนภาพเปนทักษะที่เกี่ยวกับความสามารถ  
ในการทําองคการในภาพรวม เปนการพิจารณาหนาที่ตางๆ ในองคการและผลกระทบจาก
ส่ิงแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มีตอองคการ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  
สังคมและการเมือง  เพราะสิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญตอกระบวนการบริหารเปนอยางยิ่ง  ทั้งนี้
เนื่องจากขายงานขององคการมีความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกัน  เชน  นโยบายการศึกษา
เปลี่ยนไปจะสงผลกระทบตอหนวยงานการศึกษาระดับลางทุกหนวยงาน  ทักษะดานมโนภาพนี้
จําเปนตองอาศัยความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดวิจารณญาณ  และคิดริเร่ิมสรางสรรค  
ฉะนั้นการบริหารระดับสูงจําเปนตองพัฒนาทักษะนี้ในระดับสูง  และลดหลั่นกันมาตามลําดับ93   

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ไดกลาวสนับสนุนวา  ทักษะดานมโนภาพนั้น  ผูบริหารในฐานะ
ผูนําสูงสุดในโรงเรียนตองมีทักษะนี้มากที่สุด  โดยสามารถเขาใจหนวยงานของคนในทุกลักษณะ  
และเห็นความสัมพันธของหนวยงานของตนที่มีตอหนวยงานหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ  ตองเขาใจ
วางานแตละหนาที่ในโรงเรียนจะขึ้นอยูซึ่งกันและกันและหากมีการเปลี่ยนแปลงในหนาที่หรือ
หนวยงานฝายตาง ๆ สวนใดสวนหนึ่งของโรงเรียนก็จะกระทบถึงอีกสวนหนึ่ง  ผูบริหารตองมี
ความรูกวางขวางในดานวิชาสังคมศาสตร   ประกอบดวย  สังคมวิทยา  เศรษฐศาสตร  การเมือง  
มนุษยวิทยา  จิตวิทยาสังคม  ดังนั้น  ผูบริหารตองศึกษาวิชาสามัญมากขึ้นเพื่อใหเกิดทักษะนี้   
และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ94  ซึ่งธงชัย  สันติวงษ  เห็นวา  ทักษะดานมโนภาพ  
เปนความสามารถในการเขาถึงปญหาสวนตาง ๆ ขององคการไดทั้งหมด  และสามารถคิดหา
วิธีการปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสมสําหรับทั้งองคการ   ความสามารถดังกลาวจะมีไดก็ตอเมื่อ
ผูบริหารมีขอบเขตการคิดที่กวางขวางโดยครอบคลุมไปถึงการพิจารณาไปถึงจุดประสงคของ
องคการมากกวาที่จะเปนความสามารถนึกถึงปญหาเฉพาะภายในขอบเขตของงานในกลุมของตน
                                                  

91 Bovee  and  Others, Management (New  York :  McGraw  -  Hall, Inc., 1993), 9. 
92 Leslie  W. Rue  and  Loyd  L. Byars,  Management  Skill  and  Application, 7th 

ed. (Chicago  :  Irwin, 1995),   9. 
93 พยอม  วงศสารศรี,  องคการและการจัดการ  (กรุงเทพฯ  :  พรานนกการพิมพ,  2531),    

45 - 46. 
94 นพพงษ  บุญจิตราดุลย,  หลักการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  บพิธการพิมพ,  

2534),   17 - 18.  
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เทานั้น95  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  สุรีย  สุเมธีนฤมิต  ที่กลาววา ทักษะดานมโนภาพ  
หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารในความเขาใจหนวยงานในทุกลักษณะ  เห็นความสัมพันธ
ระหวางสวนงานและกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน  รวมทั้งความสัมพันธระหวางหนวยงานกับ
องคการอื่น ๆ ทักษะนี้เปนทักษะที่ผูบริหารระดับหนวยงานจะขาดเสียมิไดในการบริหารงาน  ใน
การบริหาร        มีกิจกรรมมากมายที่ใชทักษะนี้  เชน  การตัดสินใจและการขจัดความขัดแยง  
ผูบริหารตองไดใชทักษะทางดานนี้ชวยในการจัดกิจกรรมดังกลาว96  หฤทัย ปุตระเศรณี  ไดให
ความเห็นวา  ทักษะดานมโนภาพเปนทักษะหรือความสามารถในการคิดวิเคราะหเหตุการณ  และ
ปจจัยตางๆ ในองคการที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานเปนทักษะที่จําเปนมากที่สุดสําหรับ
ผูบริหารระดับสูง97   
ทัศนีย  เอี่ยมออง  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ”ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะ 
การบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดสมุทรปราการ”  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
การบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดสมุทรปราการ  ดานมโนภาพอยูในระดับมาก98 ซึ่งสอดคลองกับ  กฤษณะ  สุพงษ            
ไดทําการศึกษาวิจัย  เรื่อง  “ทักษะการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติในเขตการศึกษา   5”    พบวา 
ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ      
ในเขตการศึกษา 5   ดานมโนภาพอยูในระดับมาก99   
                                                  

95 ธงชัย  สันติวงษ,  องคการและการบริหาร, พิมพคร้ังที่  6  (กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนา
พานิช,  2533),  344 – 345. 

96 สุรีย  สุเมธีนฤมล,  ประมวลศัพททางการศึกษา  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยบูรพา,  
2538),   58. 

97 หฤทัย  ปุตระเศรณี, Pocket  MBA  ภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ :  บริษัทคูแขง,  2539), 16. 
98 ทัศนีย  เอี่ยมออง,  ”ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหาร

การศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535),  หนา  บทคัดยอ. 

99 กฤษณะ  สุพงษ,  “ทักษะการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติในเขตการศึกษา  5” (วิทยานิพนธ
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 จากแนวคิดเรื่องทักษะการบริหารซึ่งไดมีนักทฤษฎีหลายทานไดนําเสนอแนวคิดไว  จะ
เห็นไดวาทักษะการบริหารมีความสําคัญตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง  
ดังนั้นผูบริหารที่จะประสบความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา  จําเปนตองมีทักษะการบริหาร   
ที่เปนพื้นฐานสามประการตามแนวคิดของโรเบิรต  แอล  แคทซ(Robert L. Katz) คือ  1) ทักษะ
ดานเทคนิค(technical  skills) 2) ทักษะดานมนุษย(human skills) 3) ทักษะดานมโนภาพ  
(conceptual skills)   และเนื่องจากบริบททางการศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม  
ผูบริหารจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาทักษะการบริหารใหสอดคลองโดยเฉพาะทักษะดานความรู
ความคิด (cognitive skills) ซึ่งเปนพื้นฐานของทักษะดานอื่นๆ  และทักษะดานการศึกษาและ   
การสอน  (instructional  skills) เพื่อสามารถวิเคราะหหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นทักษะที่จําเปนและมีความสําคัญในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาควรมีทักษะหาดาน  ตามแนวคิดของเดรคและโรว(Drake  and  Roe)  คือ  1) ทักษะ
ดานความรูความคิด(cognitive skills)  2 ) ทักษะดานเทคนิค(technical  skills)  3) ทักษะดาน
การศึกษาและการสอน(instructional  skills)  4)  ทักษะดานมนุษย(human skills)  และ 5)  
ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills)  เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาองคกร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง      ในการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ             
โดยการประกันคุณภาพการศึกษา   ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543),   112. 
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กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนมาตรการสําคัญ  เปนระบบและวิธีการใหม       
ที่นํามาใชเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาไทย  จําเปนตองเร่ิมตนใหถูกทางและถูกวิธี  และ
สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ100  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวของ 
และองคประกอบที่เปนสาระสําคัญของกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้ 

 

คุณภาพ 
 

โลกในยุคปจจุบันไดใหความสําคัญกับคําวา  “คุณภาพ” (quality)  เปนอยางยิ่ง             
ไมเวนแมแตในวงการศึกษา  คุณภาพเปนเรื่องของจิตสํานึกที่ใฝคุณภาพ  ประสานกับการทํางาน 
ที่เปนระบบของคน คุณภาพที่เกิดจากคนนอกมากระตุนเรงเราหรือสรางระเบียบกฎเกณฑตางๆ  
จะไมใชคุณภาพที่จีรังยั่งยืนนักในสถาบันการศึกษา หัวใจสําคัญของคุณภาพอยูที่จิตสํานึกและ
การทํางานของคนในหนวยงาน101 และเปนที่ยอมรับกันวา  “คุณภาพ” เปนสิ่งที่พึงปรารถนาและ
เปนเรื่องที่สําคัญอยางมากตอความอยูรอดของทุกองคกรไมวาจะเปนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือ
การศึกษาก็ตาม ดังนั้นโรงเรียนใดไมมีคุณภาพยอมสงผลตอความเจริญรุงเรืองกาวหนาของ
องคกรและมีความเชื่อวา โรงเรียนที่มีคุณภาพจะเปนองคกรที่ไมมีวันตาย102 ทั้งนี้ความหมายของ
คําวาคุณภาพจะแตกตางกันไปตามมุมมองของแตละคนที่เกี่ยวของและอาจเปลี่ยนไปตามยุค
สมัย103  ซึ่งไดมีผูใหคํานิยามความหมายของคําวาคุณภาพ  ไวดังนี้ 

                                                  
100 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  (กรุงเทพฯ  :  
บริษัท พิมพดี จํากัด,  2546),  1. 

101 อมรวิชช  นาครทรรพ,  “การประกันคุณภาพระดับภาควิชา”,  ในรายงานการสัมนา
ทางวิชาการเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  :  จากนโยบายสูแนวปฏิบัต ิ 
(กรุงเทพฯ  :  สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา  สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย,  2540),  183. 

102 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  หนวยศึกษานิเทศก  ,  แนวทางการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน : เพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ
การศาสนา,  2544), 1. 

103 วิฑูรย  สิมะโชคดี,  คุณภาพ  คือ  การบูรณาการ  (กรุงเทพฯ  :  สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน),  2545),    55. 
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ไฟเกนบอม(Feigenbaum) กลาววา คุณภาพ  หมายถึง  องคประกอบซึ่งเปนคุณลักษณะ
โดยรวมของสินคาและบริการซึ่งเกิดจากการตลาด การจัดการการผลิต ตลอดจนการบํารุงรักษา  
โดยมุงใหสินคาและการบริการนั้นตรงตามความคาดหวังของลูกคา104 อิชิกาวา(Ishikawa)      
กลาววา  คุณภาพ มีลักษณะสองประการ คือคุณภาพในความหมายที่แคบซึ่งหมายถึงคุณภาพ
ของตัวสินคาและในความหมายที่กวาง  คุณภาพคือ  คุณภาพของการทํางาน  คุณภาพของการ
บริหารคุณภาพทั้งระบบ  หรือกลาวไดวา ”คุณภาพก็คือคุณภาพ” นั่นเอง105 เซกเกอรและโดชี่ 
(Seger  &  Dochy)  ระบุวา คุณภาพประกอบดวยหลายมิติ ไดแก การกําหนดเปาหมายที่เปน 
พันธกิจที่ตองบรรลุกระบวนการที่ทําใหเปาหมายบรรลุผล106 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของคําวา “คุณภาพ”  
คือ ลักษณะความดีหรือลักษณะประจําบุคคลหรือส่ิงของ107 สํานักงานคณะกรรมการ               
การประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายวา คุณภาพ คือ ตรงตามความคาดหวังและ        
ความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของ(stakeholder) ทั้งปจจุบันและอนาคต108 ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดใหความหมายวา  คุณภาพ  หมายถึง  ลักษณะทางกายภาพ
ของสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตหรือบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่สรางขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก
ปจเจกบุคคล  ครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ซึ่งเปนผูที่ไดรับประโยชน  ทั้งทางตรงและทางออม109 

                                                  
104 A.V.  Feigenbaum,  Total  Quality  control?,  3rd  ed.  (New  York  :  McGraw-

Hills,  1983),  7 , 9. 
105 K. Ishikawa,  What  is Total  Quality  control.,  Translated  by  D.J.  Lu  

(Englewood  Cliffs,  N.J.  :  Prentice-hall, 1980),    45 , 92. 
106 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การพัฒนาระบบการประกันคุณ 

ภาพการศึกษา,เลม 5 การพัฒนาระบบการพัฒนาตนเอง (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด เจ.เอ็น.
ที., 2543),   29. 

107 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525,  
พิมพคร้ังที่  8  (กรุงเทพฯ  :  บริษัทอักษรเจริญทัศน  อจท.  จํากัด , 2538),   189. 

108 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,   การประกันคุณภาพการศึกษา.  
เลม  1,  แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  (กรุงเทพฯ  : คุรุสภาลาดพราว,  2541), 153. 

109 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  รายงานบทสังเคราะหเร่ืององคกําหนด
ประสิทธิภาพของโรงเรียน  (กรุงเทพฯ  :  ฟนนี่พับบริชช่ิง,  2539),    6 – 8. 
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อุทุมพร  จามรมาน  ไดใหความหมายของคําวา  คุณภาพ  ดังนี้  1)  ลักษณะความดี      
2) การกระทําสิ่งที่ถูกตองใหถูกตอง  (doing  the  right  thing,right)  3)  ตรงกับความมุงหมาย 
(fitting  for  purpose)  4)  การบรรลุความสําเร็จหรือบรรลุเปาหมาย  (an  accomplish  or  
attainment) 110  ซึ่ง  สงบ  ลักษณะ  ไดใหความหมายของคุณภาพวา  ผลรวมของคุณลักษณะ
และคุณสมบัติของผลผลิตของสถาบันการศึกษา  ที่จะสนองตอบความตองการในระดับที่นาพอใจ
และหลากหลายที่กําหนดไว111 วันชัย  ศิริชนะ  กลาววา  คุณภาพ  หมายถึง  ผลของการ
ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด และเปนผลของการจัดการศึกษาซึ่งบรรลุเปาหมายที่สําคัญ112   

กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา กลาววาคุณภาพ  หมายถึง ผลผลิตหรือผลงานของบุคคล
หรือหนวยงานหรือองคกรใดๆ ก็ตามที่เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของผูผลิตหรือ
หนวยงานหรือองคกรนั้นๆ และสรางความพึงพอใจใหผูบริโภค113    วิฑูรย สิมะโชคดี ไดกลาววา 
คุณภาพ คือ การตอบสนองความตองการ(needs) และความคาดหวัง(expectations) ของลูกคา
หรือผูใชประโยชนได ซึ่งปจจุบันความหมายของคําวา  คุณภาพ  ไดขยายกวางออกไปถึงการทําให
ลูกคาเกิดความประทับใจ(ทําใหเกินเลยกวาที่ลูกคาคาดหวังไว) หรืออาจกลาวไดวา คุณภาพ  คือ 
การตอบสนองความตองการที่จําเปนของลูกคาไดโดยอยูบนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพดวย114 

สรุปไดวา  “คุณภาพ”  หมายถึง  ความเปนเลิศ  ความสมบูรณแบบของบุคคล  ส่ิงของ
หรือบริการ  ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ  สามารถสรางความพึงพอใจกับ
ลูกคาหรือผูมาใชบริการ 

 

                                                  
110 อุทุมพร  จามรมาน, วิธีทําประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

คุรุสภา ลาดพราว,  2542),   91. 
111 สงบ  ลักษณะ,  “แนวคิดเรื่องการใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา”,  การปฏิรูป

การศึกษา   (กรุงเทพฯ  :  กระทรวงศึกษาธิการ  2540),   40. 
112 วันชัย  ศิริชนะ,  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณ  

มหาวิทยาลัย, 2537),   36. 
113 กรมสามัญศึกษา,   กองแผนงาน,  รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  กรมสามัญศึกษา,  
2542),   47. 

114 วิฑูรย  สิมะโชคดี,  คุณภาพ  คือ  การบูรณาการ  (กรุงเทพฯ  :  สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน),  2545),   56. 
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คุณภาพการศึกษา 
 

สนอง  เครือมาก   ไดใหความคิดเห็นวา   คุณภาพการศึกษา  คือ  คุณภาพของนักเรียน 
ในระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนในดานตาง ๆ ดังนี้  1)  ระดับ
กอนประถมศึกษา  ประกอบดวย  (1.1)  นักเรียนมีการพัฒนาการทางดานรางกาย  จิตใจ  
อารมณ  สังคม และสติปญญา (1.2) นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความพรอม 2) ระดับ
ประถมศึกษา  ประกอบดวย  (2.1)  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดงันี้  (2.1.1)  ความเปน
พลเมืองดี       ในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย (2.1.2) ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย   (2.1.3)    ความมีวินัย    ขยัน    ซื่อสัตย   ประหยัด  อดทน  และความ
รับผิดชอบ 
(2.1.4)  ความสามารถในสังคมอยางสงบสุข  (2.1.5)  การรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  (2.1.6)  การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  (2.1.7)  การมี
กิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  (2.1.8) การดํารงไวซึ่งเอกลักษณที่ดีของชาติ  (2.2) นักเรียนมีสุขนิสัยที่
ดี  สุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ  3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ประกอบดวย  (3.1)  นักเรียน      
มีคุณลักษณะตามหลักสูตรกําหนด  (3.2)  มีความเปนพลเมืองดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม         
(3.3)  นักเรียนมีความรู  ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ115 

สมศักดิ์  สินธุระเวชญ  ใหความหมายวา  คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การที่ผูเรียนเกิด
คุณลักษณะตาง ๆ ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตร116  และสมเกียรติ  ชอบผล  ไดสรุป
ความหมายของคําวาคุณภาพการศึกษาไวสามลักษณะ  คือ  1)  คุณภาพเชิงปทัสถานของสังคม  
(quality  as  a  normative)  หมายถึง  การประมวลผล  ความรับผิดชอบของสังคมเกี่ยวกับ
คุณภาพที่ตองการ  โดยคํานึงถึงคุณภาพของนักเรียนเปนหลัก  ซึ่งประกอบดวยผลการเรียน   
ความประพฤติ  และผลการสอบเขาศึกษาตอในระดับสูงขึ้น  เปนตน  2)  คุณภาพในเชิง
วัตถุประสงค  (quality  as  a  objective)  หมายถึง  คุณภาพที่ใชคุณลักษณะของนักเรียนตามที่
กําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรเปนเกณฑ  โดยเฉพาะอยางยิ่งตามแนวความคิดของบลูม  
(Benjamin  S.  Bloom)  ที่แบงออกไดเปนสามดานคือ  ความรู  ความเขาใจและคานิยม  และ     

                                                  
115 สนอง  เครือมาก,  คูมือสอบปฏิบัติการฉบับปรับปรุงใหม  ของสํานักงานคณะ 

กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (นครสวรรค  :  บริษัทเรียนดี  จํากัด,  2537),   ภาคผนวก  1. 
116 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ,  “การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน” , วารสารการ 

ศึกษา  (กทม.  20(7)  :  4-12 เมษายน  2540) :  27. 
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3)  คุณภาพในเชิงกระบวนการ  (quality  as  a  process)  หมายถึง  การพิจารณาคุณภาพโดย
ยึดระบบการดําเนินการทุกสวนเปนสําคัญ  มีการจัดทํามาตรฐานคุณภาพขึ้นมาใชสําหรับ              
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  โดยคํานึงถึงการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพของตนเอง  มีการ
ประเมินตนเองเปนระยะ  มีการปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  ซึ่งจะกอใหเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และประสบความสําเร็จในที่สุด117 

กรมวิชาการ ใหความหมายวา  “คุณภาพการศึกษา”  หมายถึง  การที่ผูเรียนเกิด
คุณลักษณะตางๆ  ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตรอันเปนผลมาจากการที่หนวยงานและ
บุคคลทุกระดับทุกฝายทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่นรวมกับชุมชนจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ118

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ใหความหมายไววา  คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การที่
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตร119  สวนสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดใหความหมายของคําวา  คุณภาพการศึกษา  
หมายถึง  คุณภาพของนักเรียนที่เปนไปตามจุดประสงคของหลักสูตร         และไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพนักเรียน120 สําหรับกรมการปกครอง  ใหความหมายวา  การที่ผูเรียนเกิด
ลักษณะตางๆ  ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตร  และสนองตอความตองการของสังคม  
ตามมาตรฐานที่กําหนด  อันเปนผลมาจากหนวยงานทุกระดับทั้งสวนกลาง  สวนทองถิ่นรวมกับ
ชุมชน  และสถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ121   

 

                                                  
117 สมเกียรติ  ชอบผล,  อางถึงใน  เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ,  “การวิเคราะหระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  อาชีวศึกษาเอกชน  กรุงเทพฯ”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2540), 28. 

118 กรมวิชาการ,  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  คุรุสภาลาดพราว,  
2538),  3. 

119สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, การประเมินคุณภาพการศึกษา,  เอกสารประกอบ
สัมมนายุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  กระทรวงศึกษาธิการ,  2539),  12. 

120 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การประกันคุณภาพการศึกษา  
เลม  1  แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว,  2541),   29. 

121 กรมการปกครอง,  กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  2. 
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เอลลิส  (Ellis)  ใหความหมายวา  คุณภาพการศึกษา  คือความเหมาะสมที่จัดขึ้นเพื่อให
ผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนรูตามที่กําหนดไว    ดังนั้นการพิจารณาคุณภาพการศึกษา   
จึงจําเปนตองดูจากผลการปฏิบัติงานหรือตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  (performance  indicator)122  
สวน   วอทมอท (whatmough)  กลาววา  คุณภาพการศึกษา  เปนการพิจารณาคุณภาพจากทัศน 
ของบุคคลสองกลุม   คือผูมารับบริการและนักศึกษา  หากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทําให 
ผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจก็หมายความวามีคุณภาพตามทัศนที่หนึ่ง นอกจากนั้นการจัด
การศึกษาตองสอดคลองและเปนไปตามหลักการและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอีกดวย123 

สรุปไดวา คุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะ        
ที่พึงประสงค   สอดคลองตามความตองการของชุมชน   สังคม  และมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของชาติ  
 

การประกันคุณภาพ 
 

การประกันคุณภาพ  (quality  assurance)  ไดมีผูใหความหมายไวอยางหลากหลาย  
ดังนี้  กระทรวงอุตสาหกรรม  ไดใหความหมายวา  การประกันคุณภาพ  หมายถึง  การปฏิบัติการ
ทั้งหมดตามระบบและแผนที่วางไวอยางเครงครัดเพื่อใหไดมาซึ่งความเชื่อมั่นวาผลผลิตหรือ
บริการ นั้นเปนไปตามคุณภาพที่ตองการ124 สวนบริษัท แมเนเจอร มีเดีย กรุป จํากัด ให
ความหมายวา  การปฏิบัติงานทั้งหมดที่ไดรับการวางแผนเตรียมการ และจัดทําอยางเปนระบบที่
จําเปนตอการเอื่ออํานวยใหผูผลิตมีความเชื่อมั่นวาผลผลิต  หรือการบริการของตนจะสามารถ
ตอบสนองตอขอกําหนดดานคุณภาพที่ระบุไว  125 และ ดํารง  ทวีแสงสกุลไทย  กลาววา  การ

                                                  
122 R.  Ellis,  “Quality  assurance  for  university  teaching  :  Issues  and  

approaches,  “ in Quality assurance  for  university  teaching,  ed.  R. Ellis  (Great  Britain  
:  Open  University  Press,  1993),   4. 

123 R. Whatmough,  “the  listening  school  :  formers  and  staff  as  customers  of  
each  other,“  In  Quality  improvement  in  education  :  case  studies  in  schools,  
colleges  and  universities,  ed. C. Persons (London : David  fulton, 1994),   94 – 95.  

124 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม,  ระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9000  
(กรุงเทพฯ  :  กระทรวงอุตสาหกรรม,  2539),  12. 

125 แมเนเจอร  มีเดีย  กรุป  จํากัด,  คูมือพัฒนาระบบคุณภาพสูมาตรฐาน ISO  9000 
(กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพผูจัดการ,  2539),  14. 
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ประกันคุณภาพ  คือ  กิจกรรมตาง ๆ ที่มีข้ึนเพื่อประเมินคุณภาพ  ทั้งนี้เพื่อใหผูบริหาร  เพิ่มความ
เชื่อมั่นวาทุกอยางดําเนินไปดวยดี  ดังนั้นการประกันคุณภาพ  (quality  assurance)  จึงเปน
กระบวนการในการประเมินคุณภาพ  และการรายงานเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น126  และบรรจง  จันท
มาส  กลาววา      การประกันคุณภาพ  หมายถึง  กิจกรรมหรือการปฏิบัติใด ๆ ที่ถาหากได
ดําเนินการตามระบบและแผนที่วางไว  จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นไดวาจะไดผลงานมีคุณภาพตรง
ตามคุณลักษณะ              ที่พึงประสงค นั่นคือการปฏิบัติการทั้งหมดตามระบบและแผนที่วางไว
อยางเครงครัดเพื่อใหไดมาซึ่งความเชื่อมั่นวาผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ เปนไปตามคุณภาพที่
ตองการภายใตสภาพแวดลอมและปจจัยในกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมอยางถูกตองและเปน
ระบบ127  ซึ่ง  กรมสามัญศึกษา  ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพ  วาเปนกระบวนการ
ทางการศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจและเปนหลักประกันตอผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และสังคม
วา  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน  ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามที่สังคม
ตองการ128  กรมการปกครองไดกลาววาการประกันคุณภาพเปนกระบวนการที่ยกระดับมาตรฐาน
ของสถานศึกษาตางๆ โดยมุงเนนการใชขอมูลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาปอนกลับมา
เพื่อรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายใหรวมกันสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาใหได
มาตรฐานที่กําหนดไว โดยมีความเชื่อวา  ถามีปจจัยและกระบวนการที่เหมาะสมแลว  คุณภาพที่ดี
จะตามมา129  สเต็บบิง  (Stebbing)  กลาววา  การประกันคุณภาพเปนสิ่งจําเปนสําหรับระบบ
คุณภาพทั้งระบบ การรวบรวมขอมูล การวางแผนกิจกรรมทุกชนิดและการใหรายละเอียดหรือ
คําแนะนํา  ตองกระทํากอนลงมือทํากิจกรรมใด ๆ เพื่อใหสามารถควบคุมข้ันตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม130   
                                                  

126 ดํารง  ทวีแสงสกุลไทย,  การควบคุมคุณภาพสําหรับนักบริหารและกรณีศึกษา  
(กรุงเทพฯ  :  บริษัท  เอเซียเพลส  จํากัด,  2533),   221. 

127 บรรจง  จันทมาส,  ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO  9000 (กรุงเทพฯ : บริษัท เอเซีย
เพลส  จํากัด,  2539),   2.  

128 กรมสามัญศึกษา,  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  (กรุงเทพฯ : หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา, 2545),  4. 

129 กรมการปกครอง,  กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  3.  

130 L.  Stebbing,  Quality assurance  :  the  route  to  efficiency  and  
competitiveness,  3rd  ed. (London  :  Ellis  Horwood,  1983),  19 – 22. 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจและ
เปนหลักประกันตอผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และสังคม  วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา   
ไดตามมาตรฐาน  ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามที่สังคมตองการ  ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  ไดมีการกําหนดเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาในหมวด  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47  วา      
“ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ทุกระดับ  ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก”131 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษาวา  “การประกันคุณภาพการศึกษา”  หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนิน
กิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องซึ่งจะเปน
การสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษาทั้งผู รับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียนและ
ผูปกครองและผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชนและสังคมโดยรวมวาการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียนมีคุณภาพมีแนวคิดอยูบนพื้นฐาน
ของการปองกันไมใหเกิดการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพและผลผลิตไมมีคุณภาพ132  และ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษาวา  หมายถึง      การดําเนินกิจกรรมใดๆเพื่อสรางความมั่นใจตอผูปกครองตลอดจน
ชุมชนและสังคมวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจที่ไดรวมกันกําหนดไวนั้นจะให
ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพอันพึงประสงคตามความคาดหวังของผูปกครองชุมชน และ
สังคม133  

                                                  
131 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  

2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545 (กรุงเทพฯ  :  บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 
2545),  28. 

132 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  :  เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก  (กรุงเทพฯ : สกศ., 2543),   7. 

133 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพ 
การศึกษา, เลมที่ 1  (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2541),   2. 
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 กรมสามัญศึกษา  ใหความหมายวา  การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  กลไก
ของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หรือแนวดําเนินการจัดการศึกษาที่จะสรางความมั่นใจ
และเปนหลักประกันตอผูปกครอง  ประชาชน  และสังคม  วาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ  นักเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม134  สวนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.)  ไดกลาววา  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  หมายถึง ระบบที่สรางความมั่นใจตอสังคม ผูปกครองและชุมชนวาสถานศึกษาที่ได 
รับรองมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและผูจบการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว135  และกรมการปกครอง  ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา  
หมายถึง  การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง136  สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ไดกลาววา  
การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการสรางความมั่นใจแกผูรับบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ  
วาโรงเรียนมีแนวทางการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและสอดคลองกับหลักการ  
นโยบายและจุดเนนของแผนการศึกษาของรัฐ  และโรงเรียนไดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว     
อยางเปนรูปธรมเพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีของผูเรียนแตละคนและทุกคน137 

รุง  แกวแดง  ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  คือ  การทํางาน
ตามปกติของครู เพียงแตปรับปรุงการทํางานใหเปนกระบวนการ ข้ันตอนที่ชัดเจน  มีการเก็บขอมูล  
มีการวิเคราะห  มีการนําไปใช  โดยสรุป  คือ  นํากระบวนการ  PDCA  มาใชในการทํางาน138   
                                                  

134 กรมสามัญศึกษา,  “แนวคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  กรมสามัญ
ศึกษา”  (กรุงเทพฯ  :  กรมสามัญศึกษา,  2540),   9. 

135 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู,   รายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีคุรุทายาท ระดับมัธยมศึกษา  (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541),  12. 

136 กรมการปกครอง,  กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  3. 

137 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน,  หนวยศึกษานิเทศก  ,  แนวทางการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน : เพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ
การศาสนา,  2544), 13. 

138 รุง  แกวแดง,  ปฏิวัติการศึกษาไทย  (กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพมติชน,  2541),   29. 
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สงบ  ลักษณะ  ใหความเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกระบวนการวางแผน
และกระบวนการจัดการที่จะรับประกันใหสังคมเชื่อมั่นวาจะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู         
ใหครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวในหลักสูตรและตรงกับความมุงหวังของสังคม139       
ซึ่งอภิญญา  ตันศิริ  ไดกลาววา  การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การปฏิบัติการตางๆ  
ของโรงเรียนที่เปนระบบอยางตอเนื่อง  จนสรางความมั่นใจใหกับสังคมวา  สามารถจัดการศึกษา
ไดอยางมีคุณภาพและผูจบการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานตามจุดมุงหมายของหลักสูตร140   
และ  กาญจนา  วัฒายุ  ไดใหความหมายวา หมายถึง  กระบวนการที่สถานศึกษากําหนดขึ้นเปน
แนวปฏิบัติ  เพื่อใหมั่นใจวา  ถาทําตามกระบวนการที่กําหนดนี้แลว  การศึกษาจะมีคุณภาพ  เปน
ที่   พึงพอใจของนักเรียน    ผูปกครองและประชาชนทั่วไป141  และ  สมศักดิ์  สินธุเวชญ ให
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  ระบบที่สรางความมั่นใจ (พึงพอใจ  
ประทับใจ)     ตอสังคม  ผูปกครอง  ลูกคา  วา  โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  
ผูจบการศึกษา มีคุณภาพตามที่ไดกําหนด142 

กลาวโดยสรุป  การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนิน         
กิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง และสราง
ความมั่นใจตอสังคม ผูปกครองและชุมชนวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจที่ได
รวมกันกําหนดไวนั้นจะใหผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพอันพึงประสงคตามเปาหมาย         
ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  และเปนที่ยอมรับของสังคม  

 
 
 

 

                                                  
139 สงบ  ลักษณะ,  “แนวคิดเรื่องการใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา”,  การปฏิรูป

การศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  กระทรวงศึกษาธิการ,  2540),     2. 
140 อภิญญา  ตันศิริ,  “  การประกันคุณภาพการศึกษา”,  วารสารรมไทรทอง  (7(4)  :  27 

– 33,  ธันวาคม- มกราคม,  2541)  :  29. 
141 กาญจนา  วัฒายุ,  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพธน

พรการพิมพ,  2545),   76. 
142 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ,  “การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน”,  วารสารการ 

ศึกษา  (กทม.  20(7)  :  4-12 เมษายน  2540)  :  2. 
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แนวคิดและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กลาววา การดําเนินงานใหมีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานเปนสิ่งสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเปนหนวยงาน      
ตองดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตองวางแผนพัฒนาตนเองไปสูมาตรฐานสากล   
ทางการศึกษา หากโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  การศึกษาของไทยก็สามารถควบคุม
คุณภาพตามมาตรฐานสากลได เพราะไดรับการพัฒนามาจากภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
ซึ่งโดยทั่วไปการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ใชกันอยางกวางขวาง คือมาตรฐานตาม
ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ที่เรียกวา QC หรือมาตรฐานตามระบบการบริหาร
คุณภาพทั้งองคกร (Total Quality Management) TQM และมาตรฐานตามระบบขององคกร
มาตรฐานระหวางประเทศ(The International Organization for Standardization) ISO  เปนตน
143 
 ISO 9000  และ TQM สามารถเลือกมาใชในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได โดยการบริหารคุณภาพสมัยใหม มีสองแนวทาง คือ1) แนวทางการบริหารคุณภาพ
โดยใชมาตรฐาน (Standard–Based Quality Management)  มีกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ 
ประการแรก  การสรางระบบคุณภาพตามเอกสารมาตรฐาน  คือ การเรียงลําดับขั้นตอนการไหล
ของการทํางาน (Work Flow) ใหเปนเอกสารแจกจายและฝกสอนใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตาม 
ประการที่สอง การควบคุมตรวจสอบวาไดทําตามขอกําหนดในเอกสารมาตรฐานหรือไม และไดผล
การทํางานอยางไร หากไมเปนไปตามกําหนดในเอกสาร มาตรฐานก็จะตองมีการแกไขปรับปรุง
จนกวากระบวนการทํางานและผลลัพทเปนไปตามขอกําหนดในเอกสารมาตรฐาน  2)  การบริหาร
คุณภาพแบบใหคนเปนศูนยกลาง (People-Centered Quality Management ) เนนการสราง
จิตสํานึกใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับทั้งองคกร 
 ระบบคุณภาพ  ISO 9000 เปนแนวทางการบริหารคุณภาพแบบที่ 1 สวนการบริหาร    
คุณภาพ TQM จะยึดถือตามแนวทางที่ 2 การนําระบบ TQM  มาใชในการศึกษาจะทําใหโรงเรียน 
มีประสิทธิภาพทั้งครู ผูบริหารโรงเรียน นักเรียนและชุมชน  เพราะทุกคนไดตระหนักในบทบาท
หนาที่ของตนจนทําใหคุณภาพการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานสากล144 

                                                  
143 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การพัฒนาโรงเรียนตามกรอบ 

มาตรฐานสากล   (กรุงเทพฯ : สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2543),  3. 
144 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ,  มุงสูคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2542),  
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาสรุปไดคือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีแนวคิดเพื่อสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา โดยมีหลักการสําคัญไดแก 1) จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน 
คือ สถานศึกษารวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 2) การประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคน
ในสถานศึกษา  3) การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยให
ผูเกี่ยวของ  เชนผูเรียน  ชุมชน  เขตพื้นที่  มีสวนรวมวางแผน  พัฒนา  ปรับปรุง  ติดตาม 
ประเมินผล  ใหผูเรียนมีคุณภาพตามความตองการของสังคม145 

หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  ไดใหแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาวา  
เปนกระบวนการทางการศึกษาที่ชวยสรางความพึงพอใจและความเชื่อมั่นใหผูปกครอง  นักเรียน  
ที่จบการศึกษาจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา     และเปนที่ยอมรับของสังคม     โดยเสนอ 
แนวความคิดไวดังนี้  1) การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  (Child-centered  
development)  เปนแนวความคิดที่มุงใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูทั้งปวง  และ          
ยึดประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมีความเชื่อวามนุษยมีศักยภาพที่จะเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดตลอดชีวิตในการจัดการศึกษาจึงตองชวยกระตุน  เอ้ืออํานวยความสะดวกและ
สงเสริมใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาจนเต็มศักยภาพและมีคุณภาพไดมาตรฐาน  2) การใช
โรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการ  (School-based  management  :  SBM)  เปน
แนวความคิดที่มุง  ใหโรงเรียนมีอํานาจในการตัดสินใจบริหารจัดการศึกษาไวดวยตนเอง  ซึ่งมี
ความเชื่อวาโรงเรียนเปนศูนยกลางของการผลิต (profit  center)  ที่สามารถสรางผลผลิต  คือ  
ผูเรียนใหมีคุณภาพ      3) การมีสวนรวมและการรวมคิดรวมทํา  (participation  &  
collaboration)  เปนแนวความคิดที่มุงใหการศึกษาเปนแหลงของสาธารณชนที่ทุกคน  ทุกสวน
ของสังคมตองเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบุคคลทุก
คนและกับสังคมโดยสวนรวม  การศึกษาจึงเปนเรื่องของทุกคน  (all  for  education)  โดย
แนวความคิดนี้เชื่อวาการใหทุกคนทุกสวนของสังคมมีสวนรวมคิดและรวมดําเนินการในการจัด
การศึกษาตลอดจนการมีสวนรวมในกระบวนการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา  จะทําให
เกิดความรูสึกความเปนเจาของ  4) การกระจายอํานาจทางการศึกษา  (decentralization  of  
                                                                                                                                               
159 – 160. 

145 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา  :  เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ : สกศ., 2543),  11. 
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education)  เปนแนวความคิดที่มุงคืนอํานาจ     การจัดการศึกษาใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียกับ
การศึกษา  (stakehoder)  ซึ่งเปนผูที่อยูใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด  ไดแก  โรงเรียน  ผูปกครอง
และชุมชน  แนวความคิดนี้เชื่อวา  การกระจายอํานาจทางการศึกษาใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียกับ
การศึกษามากขึ้นนั้น  จะทําใหเขาเกิดความตระหนักในคุณประโยชนของการศึกษาและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจึงทําใหเกิดความรวมมือในการจัดการศึกษาใหตอบสนองความตองการของเขา  และ
มุงมั่นพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับศรัทธาของผูปกครองและชุมชนในที่สุด  5)  
การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  (accountability)  เปนแนวความคิดทําใหโรงเรียนตองมี
ความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ในการจัดการศึกษา  (authorities)  ตอผูเรียนผูปกครอง  มาตรฐาน
การศึกษาอันเกิดจากการตัดสินใจของโรงเรียนเองซึ่งสามารถใหผูปกครองประชาชนและสังคมได
อยางแทจริง  ซึ่งจากแนวความคิดดังกลาวสามารถเขียนแผนภูมิไดดังนี1้46

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  5    กรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา  กรมสามัญศึกษา 
ที่มา            :  กรมสามัญศึกษา, หนวยศึกษานิเทศก, แนวคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2542  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542),   7. 
 
                                                                                                                    

                                                  
146 กรมสามัญศึกษา,  หนวยศึกษานิเทศก,  กลยุทธ  ISO  9000  กับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  กรมสามัญศึกษา,  2541),  1. (อัดสําเนา) 

ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 
แสดงความ
รับผิดชอบที่
ตรวจสอบได 

การกระจาย
อํานาจทาง
การศึกษา 

การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
กรมสามัญศึกษา 

การใชโรงเรียน
เปนฐานในการ
บริหารจัดการ 

การมีสวนรวมคิด
รวมทํา ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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กรมวิชาการ   ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาวา  การประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance) เปนการบริหารจัดการซึ่งเนนการตรวจสอบ  ไดแก การตรวจสอบคุณภาพ
และการควบคุมคุณภาพ  ซึ่งวิธีนี้ก็ยังมีจุดออนคือไดกระทําหลังจากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นแลว   
การบริหารจัดการเชิงคุณภาพอีกประการหนึ่งที่เนนการปองกันกอนที่จะเกิดความผิดพลาด   คือ
การประกันคุณภาพและการจัดการเชิงคุณภาพทั้งระบบ (Total  Quality  Management)         
หรือเรียกวา  TQM  การบริหารจัดการแบบนี้เปนการสรางความมั่นใจวาผลผลิตจะมีคุณภาพ      
ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การประกันคุณภาพที่ตรวจสอบและควบคุมเชิงคุณภาพ ยังคงเนน
ความสําคัญของเครื่องมือและเทคนิควิธีวัดและการสรางมาตรการปองกันโดยการออกแบบ      
การดําเนินงานและไดผลผลิตออกมา และจะมีการนําผลการประเมินทุกขั้นตอนมาวางแผน
ออกแบบและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง147  ซึ่งกรมการปกครอง  ไดกลาววาในการ
ประกันคุณถาพการศึกษามีหลักการดังนี้  1) การสรางความมั่นใจและความพึงพอใจในคุณภาพ
การศึกษา  2) การมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษาของทุกฝาย  ทั้งผูใหและผูรับบริการ       
3)  ความรวมมือทางวิชาการขององคกร บุคคลในพื้นที่  4)  การดําเนินงานเนนคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ทุกระดับ  ทุกขั้นตอน  5) การดําเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบได  6)  การ
รายงานสูสาธารณะชนและผูเกี่ยวของ148 

ชอบ ลีชอ  กลาววา  หลักการประกันคุณภาพการศึกษา  มีดังนี้  1) คุณภาพการศึกษา   
ในบริบทของการประกันคุณภาพจะเนนการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค ทั้งภายในและ
ภายนอก  (1.1) คุณภาพภายใน หมายถึง  ความรู ความสามารถและคุณลักษณะของผูเรียน       
ที่สรางความพึงพอใจใหกับผูรับชวงตอในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือทุกระดับชั้นเรียน 
(1.2) คุณภาพภายนอก หมายถึง ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมคือ ความรู 
ความสามารถและคุณลักษณะของผูเรียนที่จําเปนตอความอยูรอด และการสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศชาติในการแขงขันระดับภูมิภาคและระดับโลก      
2) การประกันคุณภาพการศึกษาเปนยุทธศาสตรเชิงรุกเนนการวางแผนและเตรียมการปองกัน
ลวงหนา มิใชการแกสถานการณเฉพาะหนาเมื่อเกิดปญหาแลว  3) การประกันคุณภาพการศึกษา
เปนการสรางความมั่นใจบนพื้นฐานของหลักวิชาและหลักฐาน ขอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได 
                                                  

147 กรมวิชาการ, รายงานการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภาย 
ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2544),   3 – 4.  

148 กรมการปกครอง,  กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  3. 
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กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่เปน  วิทยาศาสตร  หลักตรรก  ความสมเหตุสมผล          
4) การตรวจสอบการวัดและประเมินผลมีจุดประสงคเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับเพื่อใชในการ
วางแผนปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องมิใชเปนการจับผิด  5) คุณภาพของการออกแบบมาตรฐาน
วิชาการ กรอบหลักสูตรและแผนการสอน ตลอดจนกระบวนการทํางาน เปนองคประกอบสําคัญ   
ที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  6)  การประกันคุณภาพการศึกษาเนนความสําคัญของ
การสรางความรู ทักษะ ความมั่นใจแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใหเกิดการ
มีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  7) การประกันคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญ
ตอการประสานสัมพันธทั้งภายในระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ทุกระดับ  8)  ภาวะความ
เปนผูนํา ประกอบดวย  ความจริงจังของผูบริหารสถานศึกษาและการกระจายอํานาจที่เหมาะสม    
เปนปจจัยสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา149 

 

การประกันคุณภาพภายใน 
 

 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น จะตองมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสาน  
อยูในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดเวลา  ซึ่งจะทําใหสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ     
ที่มีประสิทธิภาพ  มีการทํางานที่มีเปาหมายและแผนการดําเนินงานที่ด1ี50 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพ
ภายในวา  เปนการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่
กํากับดูแลสถานศึกษานั้น151  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  ไดไหความหมาย

                                                  
149 ชอบ  ลีชอ,  การประกันคุณภาพการศึกษา  (กรุงเทพฯ : สํานักงานการทดสอบทาง 

การศึกษา, 2544),   4 – 5. 
150 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2542  (กรุงเทพฯ  :  
บริษัท  พิมพดี  จํากัด , 2546),  2 - 3. 

151 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545 (กรุงเทพฯ  :  บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 
2545),  3. 
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เชนเดียวกัน 152  สําหรับกรมการปกครอง  ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพภายในวา
หมายถึง กิจกรรมควบคุมคุณภาพในสถานศึกษา โดยการดําเนินการของสถานศึกษาและ
หนวยงานภายใน  เพื่อใหมีความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถดําเนินการตามภารกิจหลักอยางมี
คุณภาพ และกลาววาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เปนการบริหารคุณภาพที่เปน    
สวนหนึ่งของกระบวนการทํางานตามปกติและเปนงานที่ดําเนินการอยูแลว โดยบุคลากรทุกคน     
มีสวนรวมในงานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งไมใชเปนการสรางภาระงานเพิ่มมากขึ้นแตประการใด  
เพียงแตทุกคนเกิดความตระหนักในการทํางานที่เนนคุณภาพและมีการตรวจสอบทบทวน         
การทํางาน  พรอมกับรายงานคุณภาพภายในสถานศึกษาใหสาธารณชนและหนวยงานตาม     
สายงานบังคับบัญชาไดทราบ153 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  กลาววา  การประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง  อันประกอบดวย  การวางแผน  การดําเนินงาน  การประเมินผลและการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน154  และบัณฑิต แทนพิทักษ   กลาววา  ในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ควรมุงเนนดานการใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการที่มีผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวม
และยึดแนวคิดการใชโรงเรียนเปนฐานเปนหลักในการดําเนินงาน จัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งจะมีตัวชี้วัดและเกณฑคุณภาพเปนเปาหมาย วิสัยทัศน หรือทิศทางการพัฒนา  
คุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งมาตรฐานการศึกษาตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคกรมหาชนที่จะมาประเมินภายนอกและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาดวย155 

                                                  
152 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  หนวยศึกษานิเทศก  ,  แนวทางการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน : เพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ
การศาสนา,  2544),  25. 

153 กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  4. 

154 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2542  (กรุงเทพฯ  :  
บริษัท  พิมพดี  จํากัด , 2546),  6. 

155 บัณฑิต  แทนพิทักษ,  “การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกรม 
สามัญศึกษา”, วารสารนิเทศการศึกษา 2 (กรกฎาคม-กันยายน 2543) :  23. 
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กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกลาววา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง   ซึ่งไดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  ประกอบดวย 1)  การ
จัดระบบบริหารและสาระสนเทศ 2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3)  การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา      4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5)  การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา  6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา  7)  การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป   และ8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา156  สําหรับกรมสามัญ
ศึกษา  ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  6  ข้ันตอน คือ  1)  
การศึกษาและการเตรียมการ   2)  การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
ข้ันตอนดังนี้ (1)  การจัดทําขอมูลพื้นฐาน (2)  การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (3)  
การจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา (4)  การจัดทําแผนปฏิบัติการ  (5)  การจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  3) การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ (1)  การ
ทบทวนแผนฯ  (2)  การพัฒนาบุคลากร   (3)  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก  (4)  การดําเนินการ
ตามแผนฯ (5)  การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล  4)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ (1) การเตรียมการ (2)  การตรวจสอบ
ประเมิน  (3)  การสรุปและการรายงานผล       5)  การปรับปรุงและพัฒนา  และ 6) การเตรียมการ
รับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)157  

 สําหรับสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนเอกชนวา  แบงออกเปนสองสวน  คือ 1) การประกันคุณภาพการศึกษา  โดยจะเนน      
การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานที่ เปนปกติของโรงเรียนเปนหลัก  จะเริ่มตั้งแตจัดทํา
แผนพัฒนา/ธรรมนูญโรงเรียน  การดําเนินการตามแผน  หรือธรรมนูญโรงเรียน  ติดตามตรวจสอบ
และปรับปรุง  และประเมินตนเองจนมั่นใจวามีคุณภาพ 2)  การรับรองมาตรฐานการศึกษา จะเนน
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและ
                                                  

156 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2542  (กรุงเทพฯ  :  
บริษัท  พิมพดี  จํากัด , 2546),  15. 

157 กรมสามัญศึกษา,  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  (กรุงเทพฯ : หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา, 2545),  10 - 17. 
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ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนหลัก   เพื่อยืนยันความมั่นใจกับทุกฝายวาโรงเรียนไดจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ158   สําหรับกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ไดกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบดวยสามขั้นตอนคลายกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  กลาวคือ 1) การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน       2) การดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน  และ  3)การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน159   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน  ประกอบดวยสามขั้นตอนคือ 1) การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง          
การเตรียมความพรอมของบุคลากรและแตงตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ใน
สองดานคือ      การเตรียมความพรอมของบุคลากร     และการแตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ  
2) การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา  ที่เปนระบบครบวงจรตามหลักการบริหารซึ่งครอบคลุมดานตาง ๆ ส่ีดาน
คือ  การวางแผนการปฏิบัติการ  การดําเนินการตามแผน  การตรวจสอบประเมินผล    และการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุง  3)  การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การรวบรวม
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานและเขียนรายงานประจําปเผยแพรใหผูเกี่ยวของ     
ไดรับทราบ160    ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดดังแผนภูมิที่  6 

 
 
 
 
 
 

                                                  
158 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  หนวยศึกษานิเทศก  ,  แนวทางการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน : เพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ
การศาสนา,  2544),  26. 

159 กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  30. 

160 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  :  เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ  :  สกศ., 2543),   12 - 49. 
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แผนภูมิที่  6     ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ที่มา            :   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก  (กรุงเทพฯ : สกศ., 2543),  13. 

สิทธิ์  สิริพิเดช  ที่ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง  “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา        
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน  สหวิทยาเขตเทพนคร  นครปฐม”  

1. การเตรียมความพรอม 
    ของบุคลากร 
  ►สรางความตระหนัก 
   ►พัฒนาความรูและ 
        ทักษะ 
2. แตงต้ังกรรมการที่ 
    รับผิดชอบ 

การเตรียมการ 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน(P) 
  ►กําหนดเปาหมายหรือ 
        มาตรฐานการศึกษา 
  ►จัดอันดับความสําคัญ 
         ของเปาหมาย 
  ►กําหนดแนวทาง 
        การดําเนินงาน 
  ►กําหนดระยะเวลา 
  ►กําหนดงบประมาณ 
  ►กําหนดผูรับผิดชอบ 

การดําเนินการ การรายงาน 

จัดทํารายงานประเมิน  
ตนเองหรือรายงานประจําป 
  ►รวมรวมผลการดําเนิน 
       งานและผลการประเมิน 
  ►วิเคราะหตามมาตรฐาน 
  ►เขียนรายงาน 

2. ดําเนินการตามแผน(D) 
  ►สงเสริม สนับสนุน 
  ►จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
        สนับสนุนทรัพยากร 
  ►กํากับติดตาม 
  ►ใหการนิเทศ 

3. ตรวจสอบประเมินผล(C) 
  ►วางกรอบการประเมิน 
  ►จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 
  ►เก็บขอมูล 
  ►วิเคราะหขอมูล 
  ►แปลความหมาย 
  ►ตรวจสอบ/ปรับปรุง 
        คุณภาพการประเมิน 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุง(A) 
  ►ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
         บุคลากร 
  ►วางแผนในระยะตอไป 
  ►จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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พบวา  การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สหวิทยาเขตเทพนคร  นครปฐม          
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก161  และ  วุฒิชัย บุญหล่ํา  ไดทําการวิจัยเรื่อง“การศึกษา
ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  1”  พบวา  โรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงาน    เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  1  มีการประกันคุณภาพภายในโดยรวม  อยูใน
ระดับมาก162 

 

การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและ 
การจัดการเรียนการสอน  ควรมีการเตรียมการในเรื่องตางๆ  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเขา           
สูมาตรฐาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเตรียมความพรอมของบุคลากร  ดําเนินการดังนี้ 
การสรางความตระหนักถึงคุณคาของการประกันคุณภาพภายในและการทํางาน 

เปนทีม  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกคนตองรวมกันทํางานเปนทีม  จึงจําเปน         
ที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองปลุกจิตสํานึกและสรางความตระหนักใหบุคลากรทุกฝายมองเห็น
คุณคาและมีความเขาใจถูกตองตรงกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  โดยใชบุคลากรแกน
นํา  ซึ่งมีความพรอมในดานความรูและความสามารถในการถายทอดความรู  เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของครูที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  และศักยภาพของสถานศึกษาที่สามารถพึ่งตนเอง
หรือวิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพหรือฝมือมาชวยโนวนาวความคิดของผูเกี่ยวของใหพรอมจะ
ดําเนินการประกันคุณภาพดวยใจ  การชี้แจงทําความเขาใจ  ไมวาจะดําเนินการโดยบุคลากร
ภายในหรือวิทยากรจากภายนอก  ควรใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดมีโอกาสเขารวมประชุม
รับทราบพรอมกัน  เพื่อใหทุกคนมีโอกาสไดทราบความจําเปนของการประกันคุณภาพภายใน 
อยางทั่วถึงกัน  และรวมมือรวมใจในการดําเนินการตอไป  ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น    

                                                  
161 สิทธิ์  สิริพิเดช, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

กับการประกันคุณภาพภายใน  สหวิทยาเขตเทพนคร  นครปฐม”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2545),  89. 

162 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  การประชุมวิชาการ  การวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา  (กรุงเทพฯ : สํานักนโยบายและแผนการศึกษา  สกศ.,  2547),  341. 
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ควรแบงเปนชวงๆ ตามกิจกรรมที่จะดําเนินการในแตละชวงดังนี้ ชวงแรกเนนเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภาพรวมของระบบการประกันคุณภาพภายใน  กระบวนการบริหารงานคุณภาพ  แลวเริ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในแตละป  ตอจากนั้นก็ใหรวมมือ
กันปฏิบัติจริงในการวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ  ชวงที่สอง เนนเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนด
กรอบและวางแผนการประเมิน  การสรางเครื่องมือการประเมิน  ตอจากนั้นก็ดําเนินการรวบรวม
ขอมูลตามกรอบและแผนการประเมิน  ชวงที่สาม เนนเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล          
การนําเสนอผลการประเมิน  และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (self  study  report)  

2. การแตงตั้งคณะกรรมการ   คณะกรรมการหรือคณะทํางานอาจไมจําเปนตองตั้งขึ้น  
มาใหมถาสถานศึกษามีกรรมการฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาในดานตาง ๆ อยูแลว  ก็ให
กรรมการเหลานั้นรับผิดชอบเปนกรรมการประกันคุณภาพในดานตางๆ ไดเลย  แลวใหผูที่
เกี่ยวของจากทุกฝายหรือทุกระดับที่ปฏิบัติงานตามปกติเขามารวม  เพราะการประกันคุณภาพ
ภายใน        มีเปาหมายเพื่อปรับปรุงการทํางานปจจุบันใหดีข้ึน ในกรณีที่สถานศึกษายังไมมี
คณะกรรมการใดๆ เลย  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ  โดยมอบหมายใหบุคลากรเขารวมเปน
กรรมการเพื่อชวยกันจัดทําแผน  ดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณภาพ  ในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานที่รับผิดชอบตามภารกิจของตน  ในการตั้งคณะกรรมการ  ควรพิจารณาตามโครงสรางแผนภูมิ
การบริหาร  ฝายที่รับผิดชอบงานใด  ควรอยูในคณะกรรมการที่รับผิดชอบการพัฒนาและการ
ประเมินคุณภาพ         ที่เกี่ยวของกับงานนั้น  และมีคณะกรรมการกลาง  ซึ่งประกอบดวย  ผูแทน
ของคณะกรรมการ   ตาง ๆ เพื่อประสานและรับผิดชอบในภาพรวมทั้งหมด 
 การมีคณะกรรมการตามโครงสรางการบริหารและใหบุคลากรรับผิดชอบในสวนที่
เกี่ยวของกับงานในภารกิจของตนเอง  จะทําใหระบบการประกันคุณภาพภานในหลอหลอมเขากับ          
การทํางานตามภารกิจของบุคลากร  ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงกันใน     
การพัฒนาคุณภาพดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานบุคลากร  ดานกระบวนการและดานผูเรียน        
อันจะกอใหเกิดการพัฒนารอบดานครบทุกดาน163  ซึ่ง  สิทธิ์  สิริพิเดช  ที่ไดทําการศึกษาวิจัย   
เร่ือง  “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับการประกัน
คุณภาพภายใน  สหวิทยาเขตเทพนคร  นครปฐม”  พบวา  การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน

                                                  
163 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  :  เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ  :  สกศ., 2543),   14 - 17. 
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โรงเรียนมัธยมศึกษา  สหวิทยาเขตเทพนคร  นครปฐม  อยูในระดับมาก164  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  วุฒิชัย  บุญหล่ํา  ที่ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง  “การศึกษาความสัมพันธระหวาง
วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1”  พบวา  การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน         
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1  อยูในระดับมาก165   
 

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน   ประกอบดวยขั้นตอนหลักสี่ ข้ันตอน   คือ           
การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบประเมินผล  และการพัฒนาปรับปรุง  ซึ่งทุกฝาย
จะตองดําเนินการรวมกันในทุกขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. การวางแผน  เปนการคิดเตรียมการไวลวงหนาเพื่อจะทํางานใหสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการวางแผนจะตองมีการกําหนดเปาหมาย  แนวทางการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ  
ระยะเวลา  และทรัพยากรที่จะตองใชเพื่อทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ  สําหรับ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นจะตองมีการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน  ซึ่งเปนขอตกลง
รวมกันระหวางสถานศึกษากับผูเกี่ยวของ  ไดแก  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  
และหนวยงานตนสังกัดเพื่อใชเปนแผนแมบทสําหรับกําหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู
เปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด  เชน  3-5  ป  เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาควรมีการจัดทําแผนตางๆ คือ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําป  แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสอดคลองกับเปาหมาย
ของสถานศึกษา   แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา   แผนงบประมาณ   แผนตาง ๆ     ดังกลาว 

                                                  
164 สิทธิ์  สิริพิเดช, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

กับการประกันคุณภาพภายใน  สหวิทยาเขตเทพนคร  นครปฐม”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2545),  85. 

165 วุฒิชัย  บุญหล่ํา,  “การศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต
1” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547),  98.  
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ตองมีความเชื่อมโยงตอเนื่องกันโดยตลอด  กลาวคือ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เปนแผน
ระยะยาวที่ครอบคลุมเปาหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ 
จากแผนระยะยาวดังกลาวนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําป  ซึ่งเปนแผนระยะสั้นภายใน  
1  ป  สถานศึกษามีเปาหมายจะดําเนินการเรื่องใดและโดยวิธีใด  แลวจัดทําแผนการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรและใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาตามที่กําหนดไว  ในการ
จัดทําแผนตาง ๆ นั้น  ควรวางแผนการประเมินผลไปพรอมกันดวยเพื่อใชกํากับตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนเพียงใด  โดยมีการตั้งเปาหมายวาจะประเมินเรื่องใด  ใชวิธีการ  
รูปแบบอยางไรในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  แผนการประเมินผลที่ดีควรสอดคลองเปนสวน
หนึ่งของการทํางานเปนปกติในชีวิตประจําวันของผูบริหาร ครูและผูเรียน 
 ข้ันตอนการวางแผนที่สําคัญคือ  การกําหนดเปาหมาย  การจัดอันดับความสําคัญของ
เปาหมาย  การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  การกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ  การกําหนด
ผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการและการกําหนดงบประมาณที่จะใช  1)  การกําหนดเปาหมาย       
การวางแผนควรจะเริ่มจากการกําหนดเปาหมายที่แสดงถึงคุณลักษณะหรือคุณภาพที่ตองการ    
ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งควรระบุใหชัดเจนในธรรมนูญสถานศึกษาและใชเปนหลักหรือทิศทาง
ในการดําเนินงานของสถานศึกษา  หลังจากนั้นก็จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
ใหเปนไปตามเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งควรคลอบคลุมคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ 
ของผู เรียนที่พึงประสงค  การบริหารจัดการ  หลักสูตรและการเรียนการสอน   ทรัพยากร  
สภาพแวดลอม  การประเมิน  การกํากับติดตาม  และการรายงาน  การกําหนดเปาหมาย  อาจทํา
ไดโดยวิธีการดังนี้  (1)  ศึกษาวิเคราะหขอมูลกอนการวางแผน  ขอมูลตาง ๆ ที่ควรศึกษาวิเคราะห 
คือ  เปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาหลักที่ เปนความตองการสวนรวมของสังคมและ
ประเทศชาติ  ไดแก  ความมุงหมาย  หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาของไทยตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  หลักสูตร  มาตรฐานการศึกษาของตนสังกัดและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก  เปาหมายหรือมาตรฐานที่เปนความตองการของ
สวนรวมดังกลาว  เปนเปาหมายที่ควรเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง  เชน  การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การเสริมสรางจริยธรรม  คุณธรรมใหเกิดขึ้นกับผูเรียน  การพัฒนา
ผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  เรียนรูดวยตนเอง  มีทักษะในการทํางาน  และมี
ความรูตามที่กําหนดในหลักสูตรเปนตน  สภาพเศรษฐกิจ - สังคมของทองถิ่นและชุมชน  ทั้งใน
ดานสภาพทั่วไป  ปญหาความตองการและแนวโนมการพัฒนา  ซึ่งจะเปนเปาหมายหรือมาตรฐาน
เฉพาะสําหรับสถานศึกษาแตละแหงที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน  ขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา             ที่แสดงภาพของสถานศึกษาตามความเปนจริง  ไดแก  สถิติขอมูลพื้นฐานที่
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แสดงสภาพทั่วไป  ศักยภาพหรือความสามารถในดานตาง ๆ ของสถานศึกษา  เปนการสํารวจหรือ
ประเมินตนเองเบื้องตน เพื่อใหทราบจุดเดนหรือจุดที่ตองปรับปรุงของสถานศึกษาของตนเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงโดยกําหนดเปนเปาหมายเพื่อพัฒนาตอไป (2)  วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล  
เพื่อกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา  การวิเคราะหเพื่อพิจารณาความสอดคลองของขอมูลตาง 
ๆ ดังกลาว  และการสังเคราะหเพื่อประสานความตองการของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ทั้งความ
ตองการสวนรวมสวนทองถิ่นและสถานศึกษาจะชวยใหสถานศึกษามีความเขาใจ  สามารถ
วางแผนและทํางานไดงายขึ้น  เพราะหากสามารถกําหนดเปาหมายหลักที่เปนความตองการของ
ฝายตางๆ ไดแลว         ก็จะสามารถนําผลที่ไดจากการดําเนินการตามเปาหมายนั้นไปใชในการ
รายงานหรือตอบสนองความตองการของหนวยงานหรือฝายตาง ๆ ไดพรอมกัน  เชน การกําหนด
เปาหมายคุณลักษณะของผูเรียนใหรูจักคิดวิเคราะห  ก็จะสอดคลองและสนองความตองการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  หลักสูตร  มาตรฐานของตนสังกัด  ความตองการของชุมชน  
และพรอมที่จะ รับการประเมินภายนอกไดดวย  เปนตน  2)  การจัดอันดับความสําคัญของ
เปาหมาย  จะชวยใหการวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะสถานศึกษาจะไดทราบวา
เปาหมายตาง ๆ ที่ตองการนั้น  เปาหมายใดสําคัญมากนอยเพียงใด  เพื่อกําหนดกิจกรรม  
บุคลากร  ทรัพยากร  และ               ชวงระยะเวลาที่จะดําเนินการในการพัฒนาเปาหมายนั้น ๆ 
ใหเหมาะสม  การจัดอันดับความสําคัญ  เปนเทคนิคที่ชวยตัดสินใจในการทํางานมีประสิทธิภาพ  
โดยอาจมุงดําเนินการบางเปาหมายหลักกอนแตเปนพื้นฐานที่จะกอใหเกิดการพัฒนาเปาหมาย
อ่ืนตามมาพรอมกันไปดวย  เปนตน  3) กําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน  คือการ
นําเปาหมายที่มีลักษณะเปนความคิดเชิงนามธรรม  มาทําใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ  โดยคิด
โครงการหรือกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ  รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จหรือ
ตัวบงชี้ใหมีความชัดเจนดวย      4)  การกําหนดระยะเวลา  ในการวางแผนควรมีการกําหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ในแผนดวย  การ
กําหนดระยะเวลาจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ  เพราะผูปฏิบัติไดทราบวางานใดจะตอง
ดําเนินการใหเสร็จเมื่อไร  ตองเรงดําเนินการกอนหรือรอได  และยังเปนประโยชนตอผูบริหารหรือผู
ทีมีหนาที่กํากับดูแลจะไดติดตามงานไดวามีความกาวหนาตามแผนเพียงใด  5)  การกําหนด
งบประมาณ  ควรคิดงบประมาณ        ที่จะตองใชในการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ  รวมทั้งคาตอบแทน
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนอยางรอบคอบ
และใหเปนประโยชนตอผูเรียนมากที่สุด      โดยคํานึงถึงความพอเพียงและเหมาะสม  เพื่อให
สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมาย      โดยมีการใชงบประมาณอยางคุมคา 6)  การกําหนด
ผูรับผิดชอบ  การกําหนดผูรับผิดชอบ            ที่เหมาะสมในการดําเนินการแตละขั้นตอนหรือใน
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กิจกรรมและโครงการตาง ๆ เปนปจจัยสําคัญ      ที่จะชวยใหแผนดังกลาวสามารถดําเนินการให
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ166 
 2. การปฏิบัติตามแผน  เมื่อสถานศึกษาไดวางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว  
บุคลากรก็รวมกันดําเนินการตามแผนที่จัดทําไว  โดยในระหวางการดําเนินงานตองมีการเรียนรู
เพิ่มเติมตลอดเวลาและมุงเนนประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ  นอกจากนี้ผูบริหาร
สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข  จัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  กํากับ  
ติดตาม  ทั้งระดับรายบุคคล  รายกลุม  รายหมวด/ฝาย  เพื่อกระตุนและสงเสริมใหมีการ
ดําเนินงานตามแผน  ใหการนิเทศในระหวางการปฏิบัติงาน  ผูบริหารตองกํากับและติดตามวา
เปนไปตามเปาหมายหรือแผนที่กําหนดไว  มีปญหาหรือไม  เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของแตละบุคคล/กลุม/หมวด/ฝาย  ผูบริหารควรใหการนิเทศ  เพื่อใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอน  การประเมิน
ตนเองและทักษะในดานตาง ๆ โดยผูบริหารอาจใหการนิเทศเองหรือเชิญวิทยากรที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญแตละดาน     มาใหการนิเทศหรือสงบุคลากรไปฝกอบรม 
 3.   การตรวจสอบประเมินผล  เปนกลไกสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนา  เพราะจะ
ทําใหไดขอมูลยอนกลับที่จะสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานที่ผานมาวาบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ไวเพียงใด  ตองปรับปรุงแกไขในเรื่องใดบาง  ผูบริหารและครูที่เขาใจระบบการประกันอยางถูกตอง  
จะตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผล  ไมกลัวการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมิน
ตนเอง  ซึ่งเปนการประเมินที่มุงการพัฒนาไมใชการตัดสินถูกผิด  ไมใชการประเมินเพื่อประเมิน
และไมใชเร่ืองที่ทํายาก  ไมตองคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินมากมายแตเปนการประเมินในงาน  
ที่ทําอยูประจํา  เครื่องมือที่ใชอาจเปนสิ่งที่มีอยูแลวโดยไมตองสรางใหม  เชน  สถิติที่เปนขอมูล
พื้นฐานทั่วไปของฝายบริหาร  ผลงานหรือการบานตลอดจนการทดสอบยอยของผูเรียนในชั้นเรียน
ที่เปนขอมูลที่ครูมีอยูแลวเพียงแตจัดเก็บใหเปนระบบมากขึ้นเทานั้น  ในระหวางที่สถานศึกษา
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  ควรมีการตรวจสอบประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อพิจารณาวา       
การดําเนินการเปนไปในทิศทางที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายหรือมาตรฐานและตัวบงชี้   
ที่กําหนดในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการมากนอยเพียงใด  มีจุดออน  จุดแข็งประการใด  มีสวน
ใดที่จะตองปรับปรุงเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนดมากที่สุด  และเมื่อ
                                                  

166 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  :  เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ  :  สกศ., 2543),   17 - 28. 
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ส้ินภาคเรียนหรือสิ้นปการศึกษาก็จะตองมีการประเมินสรุปรวมเพื่อนําผลมาพิจารณาแกไข  
ปรับปรุงการดําเนินการในระยะตอไป  โดยมีรายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้  1)  การวางกรอบ
การประเมิน  คณะกรรมการควรประชุมรวมกันกับผูเกี่ยวของในการวางกรอบการประเมินเพื่อ
กําหนดแนวทางในการประเมินวา  จะประเมินอะไร  ใครเปนผูประเมินและมีรูปแบบในการ
ประเมินเปนอยางไร  โดยในการกําหนดกรอบการประเมินจะพิจารณาประเด็นตางๆ  2)  การ
จัดหา/จัดทําเครื่องมือ  คณะกรรมการควรประชุมรวมกับผูเกี่ยวของเพื่อกําหนดเครื่องมือที่จะใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลวาจะใชเครื่องมือชนิดใด  หลังจากนั้นก็จัดหา/จัดทําเครื่องมือ  การ
ประเมินผลภายในอาจใชเครื่องมือไดหลากหลาย  การกําหนดเครื่องมือที่จะใชตองใหเหมาะสม
กับลักษณะของตัวบงชี้ที่จะวัด  เครื่องมือที่กําหนดสําหรับใชในการเก็บขอมูลนั้นไมจําเปนตอง
จัดทําใหมทั้งหมด  ใหสํารวจดูวามีเครื่องมือดังกลาวแลวหรือยัง  ถามีอยูแลวจะเปนเครื่องมือที่ได
มาตรฐาน  เชน  มีขอสอบมาตรฐานที่วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก็สามารถนําไปใชไดเลย  แตถา
ยังไมไดมาตรฐาน ก็ตองพัฒนาปรับปรุงใหมีคุณภาพโดยการนําไปทดลองและปรับปรุงกอน
นําไปใชจริง  ในกรณีที่เครื่องมือวัดเรื่องเดียวกันมีหลายชุดเพราะมีหลายคนทําก็รวมมือกันนํา
เครื่องมือนั้นมาปรับปรุง/พัฒนาใหเปนเครื่องมือชุดเดียวกันแลวนําไปใชรวมกันไมใชวาตางคนตาง
มีเครื่องมือที่ใชไปคนละทิศละทาง  ในกรณีที่สถานศึกษาสํารวจแลวพบวายังไมมีเครื่องมือ
จําเปนตองสรางเครื่องมือใหม แลวจึงนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปทดลองใชและนํามาปรับปรุงกอนใช
จริง  การสรางและปรับปรุงเครื่องมือ  จะตองคํานึงถึงความสามารถในการวัดไดตรงกับส่ิงที่
ตองการวัด  โดยอาจนําเครื่องมือไปทดลองใชแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหวาไดผลตรงกับตวามเปน
จริงตามการสังเกตของครูหรือไม  นอกจากนั้นควรพิจารณาความเหมาะสมที่จะใชเครื่องมือนั้นกับ
กลุมคนที่จะเก็บรวบรวมขอมูล  เชน  ถาเปนเด็กเล็กไมสามารถเขียนตอบคําถามยาว ๆ ไดก็ควรใช
วิธีพูดคุย        ตั้งคําถามงาย ๆ ส้ัน ๆ หรือถาเก็บขอมูลจากผูปกครองก็ควรดูระดับการศึกษาและ
ประเด็นที่จะถามในเครื่องมือดวยเพื่อสรางเครื่องมือใหเหมาะสม  ถาผูตอบเปนกลุมที่อานหนังสือ
ไดก็อาจใชแบบสอบถามที่เขาใจงาย  ไมใชภาษาวิชาการ  ถาเปนกลุมที่อานหนังสือไมไดก็ตองใช
วิธีการสัมภาษณ  เปนตน  นอกจากนั้น  ประเด็นคําถามควรเปนเรื่องที่ผูปกครองมีสวนเกี่ยวของ
และสามารถใหขอมูลได  นอกจากนั้นควรคํานึงอยูเสมอวาผลงานของนักเรียนไมวาจะเปนการ
เขียนเรียงความ  ภาพวาด  ตลอดจนการแสดงออก  การโตตอบ  พฤติกรรมของเด็ก  เปนสิ่งที่
สะทอนใหเห็นความสามารถและพัฒนาการของผูเรียนไดเปนอยางดี  ควรใชส่ิงเหลานี้ใหเปน
ประโยชน      ตอการประเมิน  โดยเครื่องมือที่สําคัญคือตัวครูผูสอน  ซึ่งเปนผูที่อยูใกลชิ้และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน  ครูควรจะเปนคนชางสังเกต  รูจักผูเรียนทุกคนและรูจัก
วิเคราะหพฤติกรรมและผลงานของผูเรียนใหเชื่อมโยงกับเปาหมายคุณภาพและมาตรฐาน
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การศึกษาไดตลอดเวลา  โดยครูควรมีเครื่องมือเชน  แบบสังเกต  แบบบันทึกพฤติกรรมหรือ
ประเด็นกลักในการวิเคราะหผลงานหรือพัฒนาการของผูเรียนเพื่อชวยการสังเกตและการวิเคราะห
การกําหนดประเด็นที่จะใชเปนหลักในการวิเคราะหและประเมิน  ควรที่ครูผูสอนจะชวยกันคิดและ
ใชรวมกัน  เพื่อใหมีแนวทางในการวิเคราะหและประเมินเหมือนกันแลวจัดทําแบบบันทึกสําหรับ
บันทึกผลการประเมิน           3)  การเก็บรวบรวมขอมูล  ในการเก็บขอมูลนั้นหากขอใดมีอยูแลวใน
สถานศึกษาไมควรจัดเก็บใหมใหนําขอมูลที่มีอยูแลวมาประมวลผล  วิเคราะห แลวนําไปใชไดเลย  
เชน  คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก็ใชผลสอบปลายภาคเรียนซึ่งจะชวยลดภาระงานได
สถานศึกษาควร       วางแผนการจัดเก็บขอมูลใหสอดคลองกับการทํางานปกติของสถานศึกษาให
มากที่สุด  เชน  ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพและรายไดของผูปกครอง  อาจจะใหผูปกครองกรอก
แบบสอบถามในวันที่เชิญมาประชุมหรือน้ําหนักสวนสูง  ก็ใหครูที่ปรึกษาจัดเก็บ  ส่ิงที่ไมควรทําคือ  
ระดมเก็บขอมูลทุกอยางในชวงเวลาเดียวกันจํานวนมากจนเปนภาระของผูเก็บขอมูลและผูให
ขอมูล  การเก็บขอมูลในสวนที่ครูสังเกตพฤติกรรมและวิเคราะหผลงานของเด็กตามแบบสังเกต
พฤติกรรม  ครูทุกคนสามารถทําไดตลอดเวลาและในระหวางที่สังเกตและวิเคราะหก็บันทึกขอมูล
ไปไดเร่ือย ๆ โดยอาจจะสรุปเพื่อรายงานขอมูลตามระยะเวลาที่ตกลงหรือที่กําหนดในแผนรวมกัน  
เมื่อพบสิ่งที่เปนจุดออนหรือ  เปนปญหาของผูเรียนจะไดปรับปรุงแกไขและใหการชวยเหลือไดทันที  
ทั้งนี้  ครูที่สอนผูเรียนกลุมเดียวกันควรพบปะแลกเปลี่ยนขอมูล  เพื่อหาทางแกไขและชวยเหลือ
ผูเรียนรวมกัน  สวนการเก็บขอมูลจากแบบทดสอบ  แบบสอบถามหรือการสัมภาษณอยางเปน
ทางการกับผูใหขอมูลกลุมตางๆ นั้น  คณะกรรมการจะตองรวมกันพิจารณาและวางแผนอยางดี
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง  เชื่อถือได  เก็บไดเร็ว  ประหยัดเวลาและคาใชจาย  การจัดเก็บขอมูลจะ
ครอบคลุมกลุมผูใหขอมูลเพียงใด  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน  ถาตองการประเมิน
เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนคุณภาพของผูเรียนหรือครูเพื่อประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงเปน
รายบุคคลก็ควรจะเก็บขอมูลของทุกคนแลวประเมินเปนรายบุคคล  แตถาตองประเมินในภาพรวม
หรือเก็บขอมูลจากผูปกครองหรือชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดการเรียนการสอนทั่วๆ 
ไป  ก็สามารถใชวิธีสุมตัวอยางได  อนึ่งสถานศึกษาควรวางระบบการเก็บขอมูลใหดีทั้งขอมูลที่มี
อยูแลวและขอมูลที่เก็บใหมเพื่องาย      ตอการนํามาใช  การเก็บขอมูลอาจยุงยากในปแรก ๆ แตป
ตอๆ ไปจะสะดวกขึ้น  4)การวิเคราะหขอมูล  ในการวิเคราะหขอมูลของสถานศึกษานั้น
ผูรับผิดชอบควรรวมกันพิจารณากรอบ           การวิเคราะหวาขอมูลแตละประเด็นจะวิเคราะหใน
ระดับใดระดับบุคคล  ระดับหองเรียนหรือระดับภาพรวมของสถานศึกษา  ใครเปนผูวิเคราะห  
วิเคราะหในชวงเวลาใด  เพื่อจะไดนําผลมาใช     การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนเปนรายบุคคล  
ครูผูสอนจะตองเปนผูรับผิดชอบวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตและการตรวจวิเคราะหผลงานหรือ
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พฤติกรรม  เพื่อดูจุดเดนจุดที่ตองปรับปรุงของผูเรียนเปนประจําอยูแลว  ซึ่งผลที่ไดจากขอมูล
ดังกลาวครูสามารถนํามาใชเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียนเปนรายบุคคลไดตลอดเวลา
และเมื่อปดภาคเรียนหรือเมื่อถึงเวลาที่จะประเมิน  หรือรายงานขอมูลในภาพรวม  ครูก็นําขอมูลที่
ไดทั้งหมดในการประเมินหลาย ๆ ครั้ง    มาสรุปเพื่อมองใหเห็นจุดเดน  จุดที่ตองปรับปรุงของ
ผูเรียนแตละคนตามมาตรฐานและตัวบงชี้   แตละตัว  5)  การแปลความหมาย  กอนที่
คณะกรรมการจะแปลความหมายของผลการประเมินจะตองกําหนดเกณฑในการตัดสิน  โดย
คณะกรรมการจะตองรวมกันกําหนดใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา  ดวยการ
พิจารณาขอมูลผลการดําเนินการที่ผานมาของสถานศึกษาประกอบกับเกณฑของที่อ่ืนวาเปน
อยางไร  เพื่อกําหนดเกณฑในการตัดสินและเนื่องจากการประเมินตนเองเปนการประเมินเพื่อ
พัฒนา  ดังนั้นกณฑการประเมินควรจะดูพัฒนาการของสถานศึกษาดวยในชวงแรกอาจจะกําหนด
เกณฑที่คิดวาสถานศึกษาสามารถทําไดไปกอนเพื่อใหมีกําลังใจในการทํางานแลวคอยๆ ปรับให
สูงขึ้น  6)  การตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน  เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนที่
กําหนดไวแลว  ก็จะตองมีการตรวจสอบกระบวนการและผลการประเมินวามีความเหมาะสม
ถูกตองและนาเชื่อถือเพียงใด  ซึ่งผูเกี่ยวของควรมีการประชุมรวมกันเปนระยะ โดยผูบริหารควรมี
การตรวจสอบในระหวางการนิเทศและประชุมรวมกับคณะกรรมการเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพ  ใหมีประสิทธิภาพ  มีความถูกตองและ
เชื่อถือได167 
 4.  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  เมื่อบุคลากรแตละคนแตละฝายมีการ
ประเมินผลเสร็จเรียบรอยแลวก็สงผลใหกับคณะกรรมการที่รับผิดชอบ  ซึ่งจะตองรวบรวมผลการ
ประเมินมาวิเคราะห  สังเคราะหแปลผลในภาพรวมทั้งหมดแลวนําเสนอผลการประเมิน             
ตอผูเกี่ยวของ  เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนางานของตนเอง  การเผยแพรผลการประเมิน อาจใชวิธี
จัดประชุมครูภายในสถานศึกษา จัดบอรดหรือจัดทํารายงานผลการประเมิน และผลการประเมิน
สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารหรือบุคลากรและใชใน     
การวางแผนตอไป  รวมทั้งจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ   
ไดดังนี้  1)  การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร  ในระหวางการดําเนินงานและ      
มีการตรวจสอบประเมินผลทั้งในระดับรายบุคคลหรือระดับชั้น/หมวดวิชา  ผูบริหารและบุคลากร
สามารถนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการทํางานของตนเองและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
                                                  

167 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  :  เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ  :  สกศ., 2543),  28 - 44. 
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เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนดไว  2)  การวางแผนในระยะตอไป  
การนําผลการประเมินไปใชจัดทําแผนในภาคเรียนหรือปการศึกษาตอไป  ควรมีการวิเคราะห
จุดเดนและจุดที่ตองปรับปรุงของสถานศึกษาหาสาเหตุของปญหาและแนวทางแกไข  โดยให
ผูเกี่ยวของทุกฝายเขามามีสวนรวมเพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
วิธีการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ตองการปรับปรุงสามารถทําได โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับเปาหมายที่กําหนดไว  ผลตางที่เกิดขึ้นจะสะทอนสิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาปรับปรุง  เมื่อทราบ
จุดที่ตองปรับปรุงของสถานศึกษาแลวจะตองนํามารวมกันวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อปองกันและ
แกไขปรับปรุง หลังจากนั้นจึงระดมความคิดจากบุคลากรที่เกี่ยวของมาชวยกันหาวิธีแกปญหา  ผล
การประเมินอาจชี้จุดที่สถานศึกษาตองทําการปรับปรุงหลายประการ  ซึ่งสถานศึกษาตองกําหนด
ลําดับความสําคัญวาปญหาอะไรจําเปนตองพัฒนากอน  เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการ
และจัดทําโครงการหรือกิจกรรมในภาคเรียนหรือปการศึกษาตอไป  3)  การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  
ถาสถานศึกษานําผลที่ไดจากการประเมินมาพัฒนาเปนขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชไดสะดวก
รวดเร็วและเปนปจจุบันก็จะเปนประโยชนในการบริหารงานและประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 
รวมทั้งเมื่อหนวยงานภายนอกเขามาประเมินสถานศึกษาก็พรอมที่จะนําเสนอขอมูลและ
สารสนเทศที่ผูประเมินตองการไดงายขึ้นในทุกๆ  ดาน  การดําเนินงานประเมินผลของสถานศึกษา
ไมไดส้ินสุดเพียงแคทําการประเมินตนเองเพียงครั้งเดียวแลวหยุดเลยแตตองทําตลอดเวลา         
ผลการประเมินที่จัดทําเสร็จแลวถือเปนขอมูลที่แสดงถึงสภาพการดําเนินงานในขณะนั้น  ซึ่งตองมี
การตรวจสอบใหมวาการดําเนินงานในชวงตอไปสอดคลองกับเปาหมายและแนวทางการพัฒนา
ของสถานศึกษาอยางไร  การพัฒนาปรับปรุงตนเองจึงตองดําเนินการอยางตอเนื่องไมมีที่ส้ินสุด168  
ซึ่ง  สิทธิ์  สิริพิเดช  ที่ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง  “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน  สหวิทยาเขตเทพนคร  นครปฐม”  พบวา    
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สหวิทยาเขตเทพนคร  นครปฐม      
อยูในระดับมาก169   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  วุฒิชัย  บุญหล่ํา  ที่ไดทําการศึกษาวิจัย       
                                                  

168 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  :  เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ  :  สกศ., 2543),   44 - 48. 

169 สิทธิ์  สิริพิเดช, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
กับการประกันคุณภาพภายใน  สหวิทยาเขตเทพนคร  นครปฐม”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2545),  85. 
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เร่ือง  “การศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1”  พบวา  การ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 1  อยูในระดับมาก170   
 

การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป  เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการ  
ตามแผนและมีการประเมินผลเสร็จเรียบรอย ในชวงปลายปการศึกษาตองจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองหรือรายงานประจําปเพื่อเผยแพรใหผูเกี่ยวของไดรับทราบไมวาจะเปนบุคลากร
ภายในสถานศึกษา  ผูปกครองหรือชุมชน  หนวยงานตนสังกัด  เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาและพรอมที่จะรับการประเมินภายนอกโดยรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการ
ประเมิน  วิเคราะหและสังเคราะหจําแนกตามมาตรฐานการ  เนื้อหาสาระที่นําเสนอในรายงานการ
ประเมินตนเองหรือรายงานประจําปควรมีหัวขอ  ดังนี้  1) ขอมูลสภาพทั่วไปของสถานศึกษา  เชน  
ประวัติและความเปนมาของสถานศึกษา  สถานที่ตั้ง  สังกัด  รูปแบบ/หลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน  โครงสรางการบริหารงาน ขอมูลผูบริหารและบุคลากร จํานวนนักเรียน งบประมาณ   รวมทั้ง
ขอมูลสภาพชุมชน   อาชีพและรายไดของผูปกครอง  2) วิสัยทัศน  เปาหมายหรือมาตรฐานและ
แผนงานของสถานศึกษา  3)   ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้  โดยแตละตัวบงชี้       
ควรรายงานเกี่ยวกับเปาหมาย  การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและผลการดําเนินงาน           
และอาจนําเสนอขอมูล/หลักฐานสนับสนุนผลการดําเนินงานนั้นๆ ดวยก็ได  นอกจากนั้นในแตละ
มาตรฐานควรนําเสนอจุดเดน  จุดที่ตองปรับปรุงและแนวทางแกไขดวย  4)   สรุปผลการประเมิน
ของมาตรฐานแตละดาน  คือ  ดานผูเรียน  ดานกระบวนการและดานปจจัย  โดยในแตละดานควร
บอกถึงจุดเดน  เงื่อนไขที่ทําใหสําเร็จ  จุดที่ตองปรับปรุง  สาเหตุและแนวทางแกไขปรับปรุงดวย  
และ 5)  ภาคผนวก  อาจมีการรายงานเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล   
 คณะที่จัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป  ควรเปนแกนนําหรือผูที่มี
ความรูเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลพอสมควร  ซึ่งจะสามารถทําใหสรุปผลการ

                                                  
170 วุฒิชัย  บุญหล่ํา,  “การศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับ

การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต
1” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547),  98.  
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ประเมินไดถูกตอง  การจัดทํารายงานควรดําเนินการในสวนที่สามารถทําไดไปเร่ือยๆ กอนสิ้นป
การศึกษา ไมจําเปนตองรอใหส้ินปการศึกษา  เพราะจะทําใหจัดทํารายงานไมทันกําหนดเวลา      
ที่จะตองสงหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรให ผู เกี่ ยวของทราบ 171  ซึ่ ง  สิทธิ์  สิ ริพิ เดช                     
ที่ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง  “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน  สหวิทยาเขตเทพนคร  นครปฐม”  พบวา  การรายงาน
ผลการประกันคุณภาพภายใน  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สหวิทยาเขตเทพนคร  นครปฐม               
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก172  และงานวิจัยของ  วุฒิชัย  บุญหล่ํา ที่ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง 
“การศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1”  พบวา  การรายงานผล
การประกันคุณภาพภายใน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  
เขต 1 อยูในระดับมาก173 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  
171 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  :  เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก  (กรุงเทพฯ  :  สกศ., 2543),   48-49. 
172 สิทธิ์  สิริพิเดช, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

กับการประกันคุณภาพภายใน  สหวิทยาเขตเทพนคร  นครปฐม”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2545),  85.  

173 วุฒิชัย  บุญหล่ํา,  “การศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต
1”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547),   98.  
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สรุป 
 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะเห็นไดวา  การศึกษาสงเคราะห  เปนการจัด
การศึกษาในระบบที่มุงใหความชวยเหลือแกบุคคลที่จําเปนตองใหบริการทางการศึกษาเปนพิเศษ 
เพื่อใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษากับผูดอยโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งผูเรียนมีความ
หลากหลาย  และมีวัตถุประสงคเชิงเปาหมายที่แตกตางจากการจัดการศึกษาทั่วไป  อีกทั้ง       
ตองพัฒนาผูดอยโอกาสใหมีความรู  ทักษะและประสบการณ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ซึ่งบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งนําพาความสําเร็จสูการบริหารจัด
การศึกษาสงเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพนั้นคือ  ผูบริหารสถานศึกษา  ที่ตองมี
ทักษะการบริหาร  ซึ่งเปนความสามารถของผูบริหารในการใชความรูและความชํานาญใน         
การบริหารงานของโรงเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหเทาทันความเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  สูวัฒนธรรมคุณภาพ  ผูบริหารจําเปน
อยางยิ่งที่ตองมีทักษะการบริหารตามแนวคิดของ  เดรคและโรว (Drake  and  Roe)                   
ซึ่งประกอบดวย  ทักษะ   5  ดาน  คือ 1)  ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills)  2 )  
ทักษะดานเทคนิค  (technical  skills)  3)  ทักษะดานการศึกษาและการสอน  (instructional  
skills)     4)  ทักษะดานมนุษย  (human skills)  และ 5)  ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual 
skills)  และเชื่อมั่นไดวาการที่ผูบริหารมีทักษะการบริหารดังกลาวจะสามารถดําเนินการตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ที่ไดกําหนด
เปนสามขั้นตอน  คือ  1) การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน  2) การดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน  และ 3) การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน   ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถ
พัฒนาผูดอยโอกาสทางการศึกษา  ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
สงเคราะห  และมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ 
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บทที่  3

การดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน   กระบวน
การประกันคุณภาพภายใน  และทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน     
ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห      สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)  โดยใชโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห       
เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  การดําเนินการวิจัยประกอบดวย  ข้ันตอนการดําเนิน     
การวิจัย   ระเบียบวิธีการวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยาง   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบ
รวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

เพื่อใหการวิจัยดําเนินการอยางเปนระบบและบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด                
จึงกําหนดการดําเนินการวิจัยเปน  3   ข้ันตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการศึกษาสภาพอุปสรรคและปญหาทักษะ
การบริหารของผูบริหารโรงเรียน  และกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  จากตํารา  เอกสารและ
บทความทางวิชาการ  ขอมูลสารสนเทศ  รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  โดยคนควาจากหองสมุด และส่ืออ่ืนๆ   เพื่อขอคําแนะนําและความเห็นชอบในการจัดทํา
โครงรางการวิจัยจากคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  และนําเสนอภาควิชาเพื่ออนุมัติโครง
รางการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 2  วิธีดําเนินการวิจัย  เปนการดําเนินการสรางเครื่องมือและขอเสนอแนะ  
เพื่อปรับปรุงพัฒนาใหสมบูรณ  ตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา                    
(content  validity)  และความเชื่อมั่น (reliability)  เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด นําขอ
มูลที่ไดตรวจสอบความถูกตองวิเคราะหและแปรผล

ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานการวิจัยเสนอ
ตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  และจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณเสนอ
ตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย

เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัย
จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยประกอบดวย   แผนแบบการวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ตัวแปร
ที่ศึกษา   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   การเก็บรวบรวมขอมูล    การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชใน
การวิจัยดังนี้

แผนแบบการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะตัวอยางกลุมเดียว  ตรวจสอบสภาพตามที่เปนจริงโดยไมมีการทดลอง (the  one  shot, 
non – experimental  case  study)  ซึ่งนําเสนอเปนแผนผัง (diagram)  ดังนี้

R     หมายถึง     ตัวอยางที่ไดจากการสุม
X     หมายถึง     ตัวแปรที่ศึกษา
O     หมายถึง     ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  42  โรงเรียน

         O

    R                  X
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กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดจากการเปดตารางการประมาณขนาดของ         
กลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie  and  Morgan)1  ซึ่งไดกลุมตัวอยาง  โรงเรียนการ
ศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  38  โรงเรียน    (
ดังแสดงในแผนภูมิที่  7)  โดยใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ(Stratified random sampling)  ดังนี้

1. จําแนกโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ตามภูมิภาคเปน 4 ภูมิภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต

2. สุมตัวอยางโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห    สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ซึ่งไดกลุมตัวอยางจํานวน  38  โรงเรียน  คือ  ภาคกลาง  6   โรงเรียน  ภาคเหนือ 16     
โรงเรียน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11  โรงเรียน  และภาคใต  5 โรงเรียน  สุมโดยเขียนชื่อโรง
เรียนจับฉลากคัดออกภูมิภาคละ  1  โรงเรียน   กําหนดผูใหขอมูลในแตละโรงเรียนจํานวน  8  คน  
คือผูบริหารโรงเรียน  จํานวน  1  คน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน  ที่ปฏิบัติหนาที่ฝายวิชา
การและฝายธุรการ  สุมโดยเขียนชื่อตําแหนงจับฉลาก  และครูจํานวน 5 คน  ที่ปฏิบัติหนาที่หัว
หนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒน
ธรรมและสุขศึกษาและพลศึกษา  สุมโดยเขียนชื่อกลุมสาระการเรียนรูจับฉลาก  รวมผูใหขอมูลทั้ง
ส้ิน  304 คน (ดังแสดงในตารางที่ 3)

แผนภูมิที่  7     แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร

โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐ า น

จํานวน  42  โรงเรียน

                                                 
1 Krejcie  and  Morgan,  อางถึงใน  พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร

และสังคมศาสตร, พิมพคร้ังที่ 7  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,2540),   303.

กลุมตัวอยาง
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐ า น
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ตารางที่  3    แสดงจํานวนผูใหขอมูลในกลุมตัวอยาง

ผูใหขอมูล                   โรงเรียน
ภูมิภาค

ประชากร ตัวอยาง
ผูบริหาร ผูชวยผู

บริหาร
ครู

ภาคกลาง 7 6 6 12 30
ภาคเหนือ 17 16 16 32 80
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 11 11 22 55
ภาคใต 6 5 5 10 25

รวม 42 38 38 76 190
รวมทั้งสิ้น 42 38 304

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย  ตัวแปรพื้นฐาน  ตัวแปรตน  และตัวแปรตาม  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก  เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาที่  ประสบการณในการทํางาน

2. ตัวแปรตน  เปนตัวแปรเกี่ยวกับทักษะการบริหาร (X)  ตามแนวคิดของเดรคและโรว  
(Drake  and  Roe) ประกอบดวยทักษะหาดานคือ

1) ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills) (X1)  หมายถึง  ความรูและความ
ชํานาญในการใชความรูความคิด  ปญญาและวิสัยทัศนในการบริหารงานของโรงเรียน                
ใหมีประสิทธิภาพ

2) ทักษะดานเทคนิค  (technical  skills)  (X2)  หมายถึง  ความรูและความชํานาญ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผูบริหารในการใชเครื่องมือ  และเทคนิควิธีในการปฏิบัติงาน
อยางดี  พรอมทั้งสามารถแนะนําและชี้แนะใหผูอ่ืนปฏิบัติตามได

3) ทักษะดานการศึกษาและการสอน  (instructional  skills)  (X3)  หมายถึง  ความรู
และความชํานาญในการจัดและบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับภารกิจและ
นโยบายการศึกษาของรัฐพรอมทั้งมีความสัมพันธกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และชุมชน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89

4) ทักษะดานมนุษย  (human skills)  (X4)  หมายถึง  ความรูและความชํานาญ
ในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นและการรูจักใชคนในการปฏิบัติงาน  เขาใจสภาพธรรมชาติและ
ความตองการของมนุษย  พรอมทั้งความสามารถในการประสานงานและจูงใจสมาชิกและหนวย
งาน  สามารถเสริมสรางความรวมมือของทีมงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร

5) ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills)  (X5)  หมายถึง  ความรูและความ
ชํานาญในการประสานสิ่งตางๆ เขาดวยกัน  สามารถมองเห็นความสัมพันธของสวนตางๆ        
ขององคกรในภาพรวม  ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับองคกรอ่ืนๆ เปนอยางดี  ทั้งทางดานการเมือง  
สังคมและเศรษฐกิจ  ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

3.  ตัวแปรตาม  เปนตัวแปรเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน (Y)              
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ประกอบดวยสามขั้นตอนคือ

1) การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)  หมายถึง  การเตรียมความพรอมของ
บุคลากรและการแตงตั้งกรรมการทํางานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ในสองดาน  คือ      
การเตรียมความพรอมของบุคลากร  และการแตงตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ

2) การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  (Y2)  หมายถึง  กระบวนการบริหาร
สถานศึกษาที่เปนระบบครบวงจรตามหลักการบริหารซึ่งครอบคลุมดานตาง ๆ ส่ีดาน คือ           
การวางแผนการปฏิบัติการ  การดําเนินการตามแผน  การตรวจสอบประเมินผล    และการนําผล
การประเมินมาปรับปรุง

3) การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (Y3) หมายถึง  การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองหรือรายงานประจําป  โดยรวบรวมผลการประเมิน  วิเคราะหตามมาตรฐาน       
แลวเขียนรายงานประจําปเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการบริหาร  ตามแนวคิดของ
เดรคและโรว(Drake  and  Roe) และกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ของสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ  นํามาเปนกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยเก็บ
ขอมูลจากผูใหขอมูล 3 กลุมคือผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  และครูแบบสอบถามมี 1 
ฉบับ แบงเปน 3 ตอน  ดังนี้
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ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ในเรื่อง  เพศ 
อายุ   ระดับการศึกษา   ตําแหน งหน าที่   ประสบการณ ในการทํางาน   ที่ ผู
วิ จั ย ส ร า ง ขึ้ น มี ลักษณะ   เปนแบบตรวจสอบรายการ  (check  l i s t )  
จํานวน  5  ขอ  คือ  ขอ   1 - 5

ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหาร (X) โดยผูวิจัยบูรณาการมาจากแบบ
สอบถามของเกศนา  พันธาเดช  ตามแนวคิดของเดรคและโรว(Drake  and  Roe)             เพื่อวัด
ระดับทักษะการบริหารหาดาน  จํานวน  50  ขอคือ

1)  ทักษะดานความรูความคิด(cognitive skills)  (X1) จํานวน  10  ขอ  คือ ขอ    1 - 10
2)  ทักษะดานเทคนิค(technical  skills)  (X2)         จํานวน  10  ขอ  คือ ขอ  11 - 20
3)  ทักษะดานการศึกษาและการสอน(instructional  skills)  (X3)
    จํานวน  10  ขอ  คือ ขอ  21 - 30    
4)  ทักษะดานมนุษย(human skills)  (X4)         จํานวน  10  ขอ  คือ ขอ  31 - 40
5)  ทักษะดานมโนภาพ(conceptual skills) (X5)          จํานวน  10  ขอ  คือ ขอ  41 - 50
ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน (Y)   โดยผูวิจัยสราง

ข้ึนตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน    ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
เพื่อวัดระดับกระบวนการประกันคุณภาพภายในสามขั้นตอน  จํานวน  30  ขอคือ

1)  การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน  (Y1)         จํานวน  10  ขอ  คือ ขอ    1 – 10
2)  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  (Y2)         จํานวน  10  ขอ  คือ ขอ  11 – 20
3)  การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน  (Y3)      จํานวน  10  ขอ  คือ ขอ  21 – 30
แบบสอบถามตอนที่  2  และตอนที่  3  มีลักษณะเปนแบบจัดอันดับคุณภาพ  5  ระดับ

ตามแนวคิดของไลเคิรท(Likert ‘s  rating  scale)2  โดยผูวิจัยกําหนดระดับคะแนนของชวงน้ําหนัก
เปน  5  ระดับ  และคาคะแนนดังนี้

ระดับ  1   หมายถึง  ทักษะการบริหารและ/หรือกระบวนการประกันคุณภาพภาย
ในอยูในระดับนอยที่สุด  มีคาคะแนนเทากับ  1  คะแนน

ระดับ  2   หมายถึง  ทักษะการบริหารและ/หรือกระบวนการประกันคุณภาพภาย
ในอยูในระดับนอย  มีคาคะแนนเทากับ  2  คะแนน

                                                 
2 Rensis Likert, อางถึงในพวงรัตน  ทวีรัตน,  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคม

ศาสตร, พิมพคร้ังที่ 7  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,2540),   114 – 115.
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ระดับ  3   หมายถึง  ทักษะการบริหารและ/หรือกระบวนการประกันคุณภาพภาย
ในอยูในระดับปานกลาง  มีคาคะแนนเทากับ  3  คะแนน

ระดับ  4   หมายถึง  ทักษะการบริหารและ/หรือกระบวนการประกันคุณภาพภาย
ในอยูในระดับมาก  มีคาคะแนนเทากับ  4  คะแนน

ระดับ  5   หมายถึง  ทักษะการบริหารและ/หรือกระบวนการประกันคุณภาพภาย
ในอยูในระดับมากที่สุด  มีคาคะแนนเทากับ  5  คะแนน

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ

เพื่อใหการวิจัยสามารถตรวจสอบวัดไดตรงกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย  
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีข้ันตอนดังนี้

ข้ันตอนที่  1  ศึกษาวรรณกรรม  หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีที่เกี่ยวของจากเอกสาร  
ตํารา  และงานวิจัย  เสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและ
ปรับปรุงพัฒนา

ข้ันตอนที่  2  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (content  validity)  ผูวิจัยนําแบบสอบถาม
ที่สรางเสร็จเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  เพื่อใหคําแนะนํา  ไดแก  
นายชํานาญ  สอนซื่อ   ดร.สําเริง  กุจิรพันธ   นายพะโยม  ชิณวงศ  อาจารยมณฑนา  วัฒนถนอม
นางสาววิชชุลดา  กาญจนประดิษฐ  โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  
Congruence : IOC)  ทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาระหวางวันที่  7  มิถุนายน  2547      
ถึงวันที่  21  มิถุนายน  2547 (รายละเอียดภาคผนวก ก  ข  และ  ค)

ข้ันตอนที่  3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (try  out)  กับผูบริหาร
โรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  และครู  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  32  ฉบับ  ไดแก  โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหนราธิวาส  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน  โรง
เรียนศึกษาสงเคราะหจันทบุรี ทําการทดลองเครื่องมือระหวางวันที่  13  กรกฎาคม  2547      ถึง
วันที่  13  สิงหาคม  2547 (รายละเอียดภาคผนวก ก  และ  ข )
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ข้ันตอนที่  4  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น  (reliability)     
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -  coefficient)3  ผลการ
วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่  2  ทักษะการบริหารของผูบริหาร ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.9846
แบบสอบถามตอนที่  3  กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.9791
และแบบสอบถามทั้งฉบับ  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.9874 (รายละเอียดภาคผนวก ค )

การเก็บรวบรวมขอมูล

เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปดวยความเรียบรอย  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลดังนี้
1. ผูวิจัยทําบันทึกผานอาจารยที่ปรึกษาและภาควิชาการบริหารการศึกษา  ถึงบัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัย  ถึงผูบริหารโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  ที่เปนหนวยตัวอยาง  จํานวน  38  โรงเรียน    
(รายละเอียดภาคผนวก  ก  และ  ข )

2. สงหนังสือและแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาโดยทางไปรษณีย
พรอมซองและอากรแสตมปเพื่อสงแบบสอบถามกลับคืนมายังผูวิจัย ตั้งแตวันที่  6  ตุลาคม  2547
และกําหนดวันสงคืนแบบสอบถามมายังผูวิจัยทางไปรษณีย  ภายในวันที่  26  ตุลาคม  2547

3.   เมื่อถึงกําหนดแลวแตยังไดแบบสอบถามกลับคืนไมครบตามที่ตองการ  ผูวิจัยไดติด
ตอโดยโทรศัพทอีกครั้งหนึ่งและไดแบบสอบถามคืนมาเมื่อวันที่   6  พฤศจิกายน  2547

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้  กําหนดใหโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหนวยการวิเคราะห (unit  of  analysis)  โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ได
รับคืนมาจัดกระทํากับขอมูล  โดยมีข้ันตอนดังนี้

1. ตรวจสอบความสมบูรณโดยคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการวิเคราะห
2. จัดระบบขอมูล  ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณ
3. นําขอมูลไปคํานวณหาคาสถิติ  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS (  Statistical

Package  for  the  Social  Science )

                                                 
3 Lee  J.  Cronbach,  Essentials  of  Psychological  Testing,  3rd  ed. (New  York  :

Harper  &  Row  Publishers,  1974) ,    161.
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ขอบเขตคาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการตอบแบบสอบถามตอนที่  2  และตอนที่  3
เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวทางของเบสท(Best)4ดังนี้

คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ทักษะการบริหารและ/หรือ
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  อยูในระดับนอยที่สุด

คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ทักษะการบริหารและ/หรือ
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  อยูในระดับนอย

คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ทักษะการบริหารและ/หรือ
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  อยูในระดับปานกลาง

คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ทักษะการบริหารและ/หรือ
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  อยูในระดับมาก

คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ทักษะการบริหารและ/หรือ
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  อยูในระดับมากที่สุด

สถิติที่ใชสําหรับการวิจัย

เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. เพื่อทราบขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม            ใช

คา

                                                 
4 John  W.  Best,  Research  in  Education  (Englewood  Cliffs,  New  Jersey  :

Prentice – Hall  lnc.  , 1970),   190.
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ความถี่ ( f )  และคารอยละ ( % )
2. เพื่อทราบระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร  และระดับกระบวนการประกันคุณภาพ

ภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       ข้ันพื้นฐาน 
ใชคาความถี่ ( f ) คาเฉลี่ย ( X  )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )  และเกณฑการวิเคราะห
ตามแนวคิดของเบสท ( Best )

4. เพื่อทราบทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน   ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห    สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (stepwise  multiple  regression  analysis)  โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS( Statistical  Package  for  the  Social  Science )

สรุป

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive  research)  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  
1) ทักษะการบริหารของผูบริหาร    ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห   สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3)  ทักษะการบริหาร       
ของผูบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห   
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยตัวแปรตนยึดแนวคิดทักษะการบริหาร
ของ  เดรคและโรว (Drake  and  Roe)  สวนตัวแปรตามยึดกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห  ผูใหขอมูลได
แก  ผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  และครู   จํานวน  304  คน   เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน  ดังนี้  ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
สวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหาร  ตอนที่  3  
แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน    สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล    คือ     
คาความถี่  ( f ) คารอยละ ( % )   คาเฉลี่ย ( X  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )  และ             
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (stepwise multiple  regression  analysis)
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บทที่  4

การวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลและการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย  เร่ือง  “ทักษะการบริหารที่สงผลตอ
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  เพื่อใหเปนไปตามจุดประสงคและตอบคําถามของการวิจัยใน
เร่ืองนี้  ผูวิจัยนําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามที่สงถึงผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน 
และครู  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      ข้ันพื้นฐาน
ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน  38 โรงเรียน และไดรับกลับคืนทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100  นํามา
วิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบการอธิบายเปน  5  ข้ันตอนคือ

ตอนที่  1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่  2  การวิเคราะหระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษา

สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่  3  การวิเคราะหระดับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษา

สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่  4  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับกระบวนการประกันคุณ

ภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       ข้ัน
พื้นฐาน

ตอนที่  5  การวิเคราะหทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอนที่  1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   ซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหาร
โรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติหนาที่ฝายวิชาการและฝายธุรการ  และครูที่ปฏิบัติหนาที่
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒน
ธรรม  และสุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน 38 โรงเรียน  รวม 304 คน         โดยแบงกลุมผู
ใหขอมูลเปน 3 กลุม คือ ผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  และครู                 การ
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วิเคราะหพิจารณาตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานโดยใช คาความถี่ ( f
) และคารอยละ (% )  รายละเอียดตามตารางที่  4

ตารางที่  4  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

กลุม
ผูบริหารโรงเรียน

กลุมผูชวยผู
บริหารโรงเรียน

กลุม
ครู

รวม
สถานภาพสวนตัว

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ชาย 32 84.2 36 47.4 39 20.5 107 35.2

เพศ หญิง 6 15.8 40 52.6 151 79.5 197 64.8
รวม 38 100 76 100 190 100 304 100

ไมเกิน  30  ป --- --- --- --- 28 14.7 28 9.2
31 – 40     ป --- --- --- --- 105 55.3 105 34.6
41 – 50     ป 21 55.3 61 80.3 55 28.9 137 45.1อา

ยุ

51     ปข้ึนไป 17 44.7 15 19.7 2 1.1 34 11.1
รวม 38 100 76 100 190 100 304 100

ต่ํากวาปริญญาตรี --- --- --- --- 1 0.5 1 0.3
ปริญญาตรี 14 36.8 50 65.8 159 83.7 223 73.4

ระด
ับก
ารศ

ึกษ
า

สูงกวาปริญญาตรี 24 63.2 26 34.2 30 15.8 80 26.3
รวม 38 100 76 100 190 100 304 100

ไมเกิน  10  ป --- --- --- --- 26 13.7 26 8.5

11 – 20  ป --- --- 19 25.0 68 45.3 105 34.5

 21 - 30 ป 30 79.0 49 64.5 76 40.0 155 51.0

ปร
ะส
บก
ารณ

ใน
กา
รท
ํางา

น

 31  ปข้ึนไป 8 21.0 8 10.5 2 1.0 18 6.0

รวม 38 100 76 100 190 100 304 100
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จากตารางที่  4  พบวา  ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยมีจํานวน   304   คน
 สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 197 คน(รอยละ 64.8) และเพศชายจํานวน 107 คน(รอยละ 35.2)  
มีอายุระหวาง  41 - 50  ปมากที่สุด  จํานวน  137  คน(รอยละ 45.1)  รองลงมาคือ  31 – 40  ป 
จํานวน 105 คน (รอยละ 34.6) อายุ 51  ปข้ึนไป จํานวน  34  คน(รอยละ 11.1)  และอายุไมเกิน 
30   ปนอยที่สุด    จํานวน  28   คน (รอยละ 9.2)    มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 
223 คน (รอยละ 73.4)  สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน  80  คน (รอยละ 26.3) และต่ํากวาปริญญา
ตรีนอยที่สุด จํานวน 1 คน (รอยละ 0.3) โดยสวนใหญเปนครู  จํานวน 190 คน (รอยละ 62.5)  ผู
ชวยผูบริหารโรงเรียน  จํานวน  76  คน (รอยละ 25.0)  และผูบริหารโรงเรียนนอยที่สุด  จํานวน  38  
คน (รอยละ 12.5) มีประสบการณในการทํางาน 21 - 30  ปมากที่สุดจํานวน155  คน (รอยละ 
51.0)   รองลงมามีอายุ  21 - 30  ป  จํานวน  105  คน (รอยละ 34.5) ไมเกิน 10 ปจํานวน 26 คน
(รอยละ 8.5)  และอายุ  31 ปข้ึนไปนอยที่สุดจํานวน 18  คน(รอยละ 6.0)

เมื่อแยกพิจารณากลุมผูบริหารโรงเรียน  กลุมผูชวยผูบริหารโรงเรียน  และครู พบวากลุมผู
บริหารโรงเรียน  มีจํานวน  38  คน  สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  คือ เพศชาย  จํานวน 
32 คน (รอยละ 84.2)  และเพศหญิง  จํานวน  6  คน (รอยละ 15.8)  มีอายุระหวาง 41-50  ป มาก
ที่สุด  จํานวน 21 คน (รอยละ 55.3)  รองลงมาคือ  มากกวา  51 ปข้ึนไป จํานวน17 คน (รอยละ 
44.7) ซึ่งไมมีผูบริหารโรงเรียนที่มีอายุไมเกิน  30  ป  และอายุระหวาง  31-40  ป มีระดับการ
ศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมากที่สุด  จํานวน 24 คน (รอยละ 63.2)  รองลงมาคือ  ปริญญาตรี
จํานวน 14 คน(รอยละ 36.8)ซึ่งไมมีผูบริหารโรงเรียนการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  มีประสบการณ
ในการทํางานระหวาง  21-30  ปมากที่สุด จํานวน 30 คน (รอยละ 79.0)  รองลงมาคือ  31 ปข้ึนไป  
จํานวน 8 คน (รอยละ 21.0)  ซึ่งไมมีผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณในการทํางานไมเกิน  10  ป  
และ 11-20  ป

กลุมผูชวยผูบริหารโรงเรียน มีจํานวน  76  คน  สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 40  คน
(รอยละ 52.6)  และเพศชาย  จํานวน  36  คน (รอยละ 47.4)  มีอายุระหวาง  41-50  ป มากที่สุด
จํานวน 61 คน (รอยละ 80.3)  รองลงมาคือ อายุมากกวา 51 ปข้ึนไป จํานวน 15 คน (รอยละ 
19.7)  ซึ่งไมมีผูชวยผูบริหารโรงเรียนที่มีอายุไมเกิน  30 ป และอายุระหวาง  31-40  ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด  จํานวน  50  คน (รอยละ 65.8)  รองลงมาคือ  สูงกวาปริญญาตรี        
จํานวน    26    คน (รอยละ 34.2)    และไมมีผูชวยผูบริหารโรงเรียนการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
มีประสบการณในการทํางานระหวาง 21 - 30 ป มากที่สุด จํานวน 49 คน (รอยละ 64.5)  รองลง
มา
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คือ  11-20  ป  จํานวน 19 คน (รอยละ 25.0)  และไมมีผูชวยผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ   
ในการทํางานไมเกิน  10   ป

กลุมครู  มีจํานวน 190 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 151 คน (รอยละ 79.5)  และ
เพศชาย  จํานวน 39 คน (รอยละ 20.5)  มีอายุระหวาง  31-40  ป มากที่สุดจํานวน  105  คน 
(รอยละ 55.3)  รองลงมาคือ  อายุ 41 - 50  ป จํานวน 55 คน(รอยละ 28.9)  อายุไมเกิน  30  ป 
จํานวน 28 คน (รอยละ 14.7)  และอายุ  50 ปข้ึนไปนอยที่สุด จํานวน 2 คน (รอยละ 1.1)  มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด  จํานวน 159 คน (รอยละ 83.7)  รองลงมาคือ  สูงกวาปริญญาตรี  
จํานวน   30   คน (รอยละ 15.8)    และต่ํากวาปริญญาตรีนอยที่สุด  จํานวน  1  คน (รอยละ 0.5) 
มีประสบการณในการทํางาน 11-20  ปมากที่สุด  จํานวน 86 คน (รอยละ 45.3)  รองลงมาคือ  
อายุ 21-30   ป  จํานวน  76  คน (รอยละ 40.0) อายุไมเกิน  10  ป จํานวน 26 คน (รอยละ 13.7)  
และอายุ  31  ปข้ึนไปนอยที่สุด  จํานวน  2  คน (รอยละ 1.0)

ตอนที่  2  การวิเคราะหระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษา
             สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการวิเคราะหระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X )   และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลวนําคาเฉลี่ย ( X ) เทียบตามเกณฑคาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  
ของเบสท(Best)  ดังรายละเอียดในตารางที่  5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

ตารางที่  5  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของทักษะการบริหารของผูบริหาร(X)
             ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

( N = 38)
ทักษะการบริหารของผูบริหาร

(X)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)
ระดับ

ทักษะดานความรูความคิด (X1) 3.9156 0.22608 มาก
ทักษะดานเทคนิค (X2) 3.8314 0.23329 มาก
ทักษะดานการศึกษาและการสอน (X3) 4.0253 0.25069 มาก
ทักษะดานมนุษย (X4) 3.9753 0.30743 มาก
ทักษะดานมโนภาพ (X5) 3.9269 0.22489 มาก

รวม (Xtot) 3.9350 0.21859 มาก
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จากตารางที่  5  พบวา  โดยภาพรวม  ทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการ
ศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูในระดับมาก ( X   =  
3.9350)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอย  ( S.D.  =  0.21859 )  หมายถึง  กลุมผูใหขอมูลมี
ความเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  เมื่อพิจารณาแยกเปนรายทักษะ  พบวา   ผู
บริหาร    ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี
ทักษะการบริหารอยูในระดับมาก  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยทุกทักษะ  หมายถึง         กลุม
ผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  
ดังนี้  ทักษะดานการศึกษาและการสอน(X3)  ( X   =  4.0253  , S.D.  =  0.25069 )  ทักษะดาน
มนุษย(X4)  ( X   =  3.9753  , S.D.  =  0.30743 )  ทักษะดานมโนภาพ(X5)  ( X   =  3.9269  , 
S.D.  =  0.22489 )  ทักษะดานความรูความคิด(X1)  ( X   =  3.9156  , S.D.  =  0.22608 )  และ
ทักษะดานเทคนิค(X2)  ( X   =  3.8314  , S.D.  =  0.23329 )

ตารางที่  6  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร
                  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
                  ข้ันพื้นฐาน  ทักษะดานความรูความคิด (X1)

(N  =  38)
ทักษะการบริหาร

ดานความรูความคิด (X1)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

1.  มีความรูความเขาใจกระบวนการวางแผนและนําไป
ใชกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

3.9164 0.2239 มาก

2.  มีความรูความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการศึกษา

3.8961 0.2739 มาก

3.  มีความรูความเขาใจภารกิจและขอบขายการบริหาร
สถานศึกษา

4.0602 0.2959 มาก

4.  มีวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทางเพื่อมุงสูเปาหมาย
ความสําเร็จของสถานศึกษา

4.0296 0.3064 มาก

5.  มีแนวคิดหรือกลยุทธใหมๆในการบริหารสถานศึกษา 3.8181 0.2975 มาก
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ตารางที่  6  (ตอ)
ทักษะการบริหาร

ดานความรูความคิด (X1)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

6.  สามารถวิพากษวิจารณในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาไดอยางมีเหตุผล

3.8708 0.2772 มาก

7.  นําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษา คน
ความาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

3.9563 0.2700 มาก

8.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร เพื่อหาวิธีการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานใหดีข้ึน

3.8872 0.3427 มาก

9.  ใหคําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงานแกบุคลากรได
อยางถูกตองเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได

3.9300 0.3026 มาก

10.  กําหนดและเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการปฏิบัติหนา
ที่ตางๆไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและลักษณะ
งาน

3.7857 0.3516 มาก

รวม (X1) 3.9156 0.2261 มาก

จากตารางที่  6  พบวา  ทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานความรูความคิด (X1)  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  ( X   =  3.9156  )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอย  ( S.D.  =  0.2261 )  หมายถึง  
กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  เมื่อพิจารณาตัวแปรยอย  พบวา  
ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยทุก
ตัวแปรยอย       หมายถึง       กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร  
ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  
โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  มีความรูความเขาใจภารกิจและขอบขายการบริหารสถาน
ศึกษา  ( X   =  4.0602  , S.D.  =  0.2959 )  มีวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทางเพื่อมุงสูเปาหมาย
ความสําเร็จของสถานศึกษา  ( X   =  4.0296  , S.D.  =  0.3064)  นําความรูและประสบการณที่
ไดจากการศึกษา คนความาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  ( X   =  3.9563 , S.D.  =  0.2700 )  
ใหคําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงานแกบุคลากรไดอยางถูกตองเหมาะสมและสามารถปฏิบัติ
ตามได  ( X   =  3.9300 , S.D.  =  0.3026 )  มีความรูความเขาใจกระบวนการวางแผนและนําไป
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ใชกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ( X   =  3.9164 , S.D.  =  0.2239 )  มี
ความรูความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา  ( X   =  3.8961 , S.D.  =  
0.2739 )  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร เพื่อหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานใหดี
ข้ึน ( X   =   3.8872 , S.D.  =  0.3427 )  สามารถวิพากษวิจารณในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาไดอยางมีเหตุผล   ( X   =  3.8708 , S.D.  =  0.2772 )  มีแนวคิดหรือกลยุทธใหมๆในการ
บริหารสถานศึกษา( X   =  3.8181 , S.D.  =  0.2975 )  กําหนดและเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการ
ปฏิบัติหนาที่ตางๆไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและลักษณะงาน  ( X   =  3.7857 , S.D.  =  
0.3516 )

ตารางที่  7  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของทักษะการบริหารของผูบริหาร
                 โรงเรียน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
                 ข้ันพื้นฐาน  ทักษะดานเทคนิค (X2)

(N  =  38)
ทักษะการบริหาร

ทักษะดานเทคนิค (X2)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

1.  นําเทคนิคและกระบวนการบริหารไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

3.8181 0.2514 มาก

2.  มีวิธีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชในการ
บริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.7693 0.2807 มาก

3.  นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนบริหารโรง
เรียน

3.8214 0.2912 มาก

4.  บริหารโดยใชแผนเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 3.8769 0.3249 มาก
5.  สรุปประเด็นขอมูลและถายทอดใหผูรวมงานเขาใจได
ชัดเจน

3.8694 0.3009 มาก

6.  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคทุกครั้ง

3.9445 0.3000 มาก

7.  มีวิธีการและหลักเกณฑในการควบคุม กํากับ ติดตาม
การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.7608 0.3090 มาก

8.  เสนอแนะเทคนิค วิธีการและนวัตกรรมใหมๆ มาใช
พัฒนาการจัดการเรียนรู

3.6974 0.3350 มาก
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ตารางที่  7  (ตอ)
ทักษะการบริหาร

ทักษะดานเทคนิค (X2)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

9.  จัดระบบงานธุรการใหเปนไปตามระเบียบงานสาร
บรรณของสํานักนายกรัฐมนตรี

4.0169 0.2522 มาก

10.  ใชเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรวมงาน
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบไดอยางถูกตอง

3.7608 0.3255 มาก

รวม (X2) 3.8314 0.2333 มาก

จากตารางที่  7  พบวา  ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทักษะดานเทคนิค (X2)           
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X   =  3.8314 )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอย  ( S.D.  =   
0.2333 )  หมายถึง  กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน              
เมื่อพิจารณาตัวแปรยอย  พบวา  ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก   
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยทุกตัวแปรยอย  หมายถึง  กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  จัดระบบงานธุรการให
เปนไปตามระเบียบงานสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรี   ( X   =  4.0169 , S.D.  =  0.2522 )  
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคทุกครั้ง  ( X   =  
3.9445 , S.D.  =  0.3000 )  บริหารโดยใชแผนเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ( X   =  3.8769 , 
S.D.  =  0.3249 )  สรุปประเด็นขอมูลและถายทอดใหผูรวมงานเขาใจไดชัดเจน  ( X   =  3.8694 
, S.D.  =  0.3009 )  นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนบริหารโรงเรียน  ( X   =  3.8214 , 
S.D.  =  0.2912 )  นําเทคนิคและกระบวนการบริหารไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางมีประ
สิทธิภาพ  ( X   =  3.8181 , S.D.  =  0.2514 )  มีวิธีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชใน
การบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X   =  3.7693 , S.D.  =  0.2807 )  มีวิธีการและหลักเกณฑ
ในการควบคุม กํากับ ติดตามการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ( X   =  3.7608 , S.D.  =  
0.3090 )  ใชเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรวมงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและ
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบไดอยางถูกตอง  ( X   =  3.7608 , S.D.  =  0.3255 )   
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เสนอแนะเทคนิค วิธีการและนวัตกรรมใหมๆ มาใชพัฒนาการจัดการเรียนรู ( X   =  3.6974 , 
S.D.  =  0.3350 )

ตารางที่  8  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของทักษะการบริหารของผูบริหาร
                 โรงเรียน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
                 ข้ันพื้นฐาน  ทักษะดานการศึกษาและการสอน (X3)

(N  =  38)
ทักษะการบริหาร

ทักษะดานการศึกษาและการสอน (X3)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

1.  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น

3.8529 1.3568 มาก

2.  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

4.1729 0.3212 มาก

3.  สงเสริมพัฒนาการใชส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การจัดการเรียนรู

4.0385 0.3297 มาก

4.  สงเสริมและพัฒนาการสรางบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม
และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู

4.1461 0.2932 มาก

5.  สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนและกระบวนการ
เรียนรูแบบบูรณาการ

4.0959 0.2899 มาก

6.  จัดกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.7928 0.3028 มาก

7.  สงเสริมพัฒนาคณะครูเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง

4.0367 0.2779 มาก

8.  สงเสริมใหคณะครูจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมให
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง

4.0827 0.2914 มาก

9.  สงเสริมสนับสนุนใหคณะครูศึกษา วิเคราะห  วิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน

4.0169 0.3289 มาก

10.  สงเสริมกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธี
การที่หลากหลายโดยเนนการประเมินผลตามสภาพจริง

4.0183 0.3010 มาก

รวม (X3) 4.0253 0.2507 มาก
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จากตารางที่  8  พบวา  ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทักษะดานการศึกษาและ       
การสอน (X3)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X   =  4.0253 )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอย   
( S.D.  =   0.2507 )  หมายถึง  กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร  
ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  
เมื่อพิจารณาตัวแปรยอย  พบวา  ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก   
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยทุกตัวแปรยอย  หมายถึง  กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  สงเสริมสนับสนุนใหมี
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ( X   =  4.1729 , S.D.  =  0.3212 )  สงเสริม
และพัฒนาการสรางบรรยากาศ          ส่ิงแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจัดกระบวนการ
เรียนรู   ( X   =  4.1461 , S.D.  =  0.2932 )  สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนและกระบวนการ
เรียนรูแบบบูรณาการ( X   =  4.0959 , S.D.  =  0.2899 )  สงเสริมใหคณะครูจัดกระบวนการ
เรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ( X   =  4.0827 , S.D.  =  
0.2914 )   สงเสริมพัฒนาการใชส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู  ( X   =  
4.0385 , S.D.  =  0.3297 )  สงเสริมพัฒนาคณะครูเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูอยางตอ
เนื่อง ( X   =  4.0367 , S.D.  =  0.2779 )  สงเสริมกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธี
การที่หลากหลายโดยเนนการประเมินผลตามสภาพจริง ( X   =  4.0183 , S.D.  =  0.3010 )  สง
เสริมสนับสนุนใหคณะครูศึกษา    วิเคราะห    วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูที่เหมาะสมกับผู
เรียน   ( X   =  4.0169 , S.D.  =  0.3289 )  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผู
เรียน ชุมชนและทองถิ่น  ( X   =  3.8529 , S.D.  =  1.3568 )  จัดกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X   =  3.7928 , S.D.  =  0.3028 )
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ตารางที่  9  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของทักษะการบริหารของผูบริหาร
                 โรงเรียน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
                 ข้ันพื้นฐาน  ทักษะดานมนุษย (X4)

(N  =  38)
ทักษะการบริหาร

ทักษะดานมนุษย (X4)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

1.  สรางบรรยากาศความเปนกันเองและความรวมมือกับ
ผูรวมงานในทุกสถานการณ

3.9836 0.4119 มาก

2.  ศึกษาวิเคราะหสภาพความตองการพื้นฐานของผูรวม
งานเพื่อใหการชวยเหลือสนับสนุน

3.7899 0.3555 มาก

3.  แกไขปญหาและอุปสรรคของผูรวมงานดวยความ
เห็นอกเห็นใจ

3.8900 0.3894 มาก

4.  สนับสนุนใหผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมในการตัดสิน
ใจและปฏิบัติงานรวมกัน

3.9695 0.3815 มาก

5.  ปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการรักษาระเบียบ วินัย กฎ 
ขอบังคับ จรรยามารยาทไดอยางเหมาะสม

4.2274 0.3120 มาก

6.  เอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูรวมงานไดอยางทั่วถึง 3.9102 0.3967 มาก
7.  แกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดกับบุคคลที่เกี่ยวของให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี

3.7914 0.3156 มาก

8.  ยกยองผูรวมงานเปนรายบุคคลและสวนรวมอยางจริง
ใจ

3.9737 0.3553 มาก

9.  ใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเพื่อความกาวหนาทั้งใน
หนาที่ราชการและเรื่องสวนตัว

4.0188 0.3316 มาก

10.  แสดงความยินดีกับผูรวมงานที่ประสบผลสําเร็จใน
การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ

4.1880 0.3044 มาก

รวม (X4) 3.9753 0.3074 มาก

จากตารางที่  9  พบวา  ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทักษะดานมนุษย (X4)  โดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก ( X   =  3.9753 )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอย ( S.D.  =   0.3074)  
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หมายถึง  กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  เมื่อพิจารณาตัวแปร
ยอย  พบวา  ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  และสวนเบี่ยงเบนมาตร
ฐานนอยทุกตัวแปรยอย  หมายถึง  กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู
บริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกล
เคียงกัน  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  ปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการรักษาระเบียบ วินัย   
กฎ   ขอบังคับ จรรยามารยาทไดอยางเหมาะสม( X   =  4.2274 , S.D.  =  0.3120 )    แสดง
ความยินดีกับผูรวมงานที่ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ( X   =  4.1880 , 
S.D.  =  0.3044 )  ใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเพื่อความกาวหนาทั้งในหนาที่ราชการและเรื่องสวน
ตัว ( X   =  4.0188 , S.D.  =  0.3316 )  สรางบรรยากาศความเปนกันเองและความรวมมือกับผู
รวมงานในทุกสถานการณ ( X   =  3.9836 , S.D.  =  0.4119 )  ยกยองผูรวมงานเปนรายบุคคล
และสวนรวมอยางจริงใจ ( X   =  3.9737 , S.D.  =  0.3553 )   เอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูรวม
งานไดอยางทั่วถึง ( X   =  3.9102 , S.D.  =  0.3967 )  สนับสนุนใหผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจและปฏิบัติงานรวมกัน( X   =  3.9695 , S.D.  =  0.3815 )   แกไขปญหาและ
อุปสรรคของผูรวมงานดวยความเห็นอกเห็นใจ ( X   =  3.8900 , S.D.  =  0.3894 )   แกไขปญหา
ความขัดแยงที่เกิดกับบุคคลที่เกี่ยวของใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ( X   =  3.7914 , S.D.  =  
0.3156 )   ศึกษาวิเคราะหสภาพความตองการพื้นฐานของผูรวมงานเพื่อใหการชวยเหลือ
สนับสนุน ( X   =  3.7899 , S.D.  =  0.3555 )

ตารางที่  10  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของทักษะการบริหารของผูบริหาร
                 โรงเรียน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
                 ข้ันพื้นฐาน  ทักษะดานมโนภาพ (X5)

(N  =  38)
ทักษะการบริหาร

ทักษะดานมโนภาพ (X5)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

1.  วิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ
ของโรงเรียนไดอยางถูกตอง

3.9173 0.2995 มาก

2.  กําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมายของโรง
เรียนไดสอดคลองกับหนวยงานตนสังกัดและสภาพทอง
ถิ่น

4.0799 0.2645 มาก
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ตารางที่  10  (ตอ)
ทักษะการบริหาร

ทักษะดานมโนภาพ (X5)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

3.  วางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไดอยางครอบ
คลุมครบถวนทุกดานสอดคลองกับสภาวการณทางการ
เมือง เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน

3.9488 0.3092 มาก

4.  วางแผนการใชหลักสูตรและแผนการสอนทุกระดับช้ัน
อยางเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพทองถิ่น

3.8839 0.3099 มาก

5.  วินิจฉัยปญหาตางๆอยางรอบคอบกอนตัดสินใจสั่ง
การโดยคํานึงถึงสวนรวมเปนสําคัญ

3.9013 0.2659 มาก

6.  วิเคราะหการใชทรัพยากรของโรงเรียนไดอยางถูกตอง
และเหมาะสมกับศักยภาพและขอจํากัด

4.0179 0.2509 มาก

7.  เขาใจและสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.7486 0.3322 มาก

8.  วินิจฉัยและกําหนดขอบขายของงานแตละดานได
อยางถูกตองชัดเจน

3.8684 0.2494 มาก

9.  วิเคราะหและนําผลที่ไดจากการประเมินไปแกไขปรับ
ปรุงการบริหารงานและการวางแผนบริหารการจัดการ
ศึกษาในปตอไป

3.8473 0.2955 มาก

10.  วางแผนการตรวจสอบงานการเงินและพัสดุไดถูก
ตองตามระเบียบ

4.0334 0.3372 มาก

รวม (X5) 3.9269 0.2249 มาก

จากตารางที่  10  พบวา  ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทักษะดานมโนภาพ (X5)        
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X   =  3.9269 )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอย  ( S.D.  =   
0.2249 )  หมายถึง  กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห             สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน   
เมื่อพิจารณาตัวแปรยอย  พบวา  ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก   
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยทุกตัวแปรยอย  หมายถึง  กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับ
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ทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  กําหนดนโยบาย วัตถุ
ประสงคและเปาหมายของโรงเรียนไดสอดคลองกับหนวยงานตนสังกัดและสภาพทองถิ่น( X   =  
4.0799 , S.D.  =  0.2645 ) วางแผนการตรวจสอบงานการเงินและพัสดุไดถูกตองตามระเบียบ  ( 
X   =  4.0334 , S.D.  =  0.3372 )   วิเคราะหการใชทรัพยากรของโรงเรียนไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับศักยภาพและขอจํากัด ( X   =  4.0179 , S.D.  =  0.2509 )   วางแผนพัฒนาการ
ศึกษาของโรงเรียนไดอยางครอบคลุมครบถวนทุกดานสอดคลองกับสภาวการณทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ( X   =  3.9488 , S.D.  =  0.3092 )   วิเคราะหสภาพปจจุบัน  
ปญหาและความตองการของโรงเรียนไดอยางถูกตอง ( X   =  3.9173 , S.D.  =  0.2995 )   
วินิจฉัยปญหาตางๆอยางรอบคอบกอนตัดสินใจสั่งการโดยคํานึงถึงสวนรวมเปนสําคัญ ( X   =  
3.9013 , S.D.  =  0.2659 )   วางแผนการใชหลักสูตรและแผนการสอนทุกระดับช้ันอยาง เหมาะ
สมและสอดคลองกับสภาพทองถิ่น ( X   =  3.8839 , S.D.  =  0.3099 )   วินิจฉัยและกําหนด
ขอบขายของงานแตละดานไดอยางถูกตองชัดเจน ( X   =  3.8684 , S.D.  =  0.2494 )   วิเคราะห
และนําผลที่ไดจากการประเมินไปแกไขปรับปรุงการบริหารงานและการวางแผนบริหารการจัดการ
ศึกษาในปตอไป ( X   =  3.8473 , S.D.  =  0.2955 )   เขาใจและสามารถนําผลการวิจัยไปใชใน
การปรับปรุงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X   =  3.7486 , S.D.  =  0.3322 )

ตอนที่  3  การวิเคราะหระดับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษา
             สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการวิเคราะหระดับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย 
( X )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลวนําคาเฉลี่ย ( X ) เทียบตามเกณฑคาน้ําหนัก 
คะแนนเฉลี่ยของเบสท(Best)  ดังรายละเอียดในตารางที่  11 , 12 , 13 , 14
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ตารางที่  11  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของกระบวนการประกันคุณภาพ
     ภายใน  (Y)  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน

( N = 38)
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน

(Y)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)
ระดับ

การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1) 4.1762 0.27019 มาก
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (Y2) 4.0833 0.22940 มาก
การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
(Y3)

3.9909 0.27663 มาก

รวม(Ytot) 4.0824 0.23901 มาก

จากตารางที่  11  พบวา  โดยภาพรวม  กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูในระดับมาก  ( X

=  4.0824  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอย  ( S.D.  =  0.23901 )  หมายถึง  กลุมผูใหขอมูล
มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  เมื่อพิจารณาแยกเปนขั้นตอน  พบวา
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูในระดับมาก  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยทุกขั้นตอน
หมายถึง  กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการ
ศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปนอย  ดังนี้  การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน(Y1)  ( X   =  4.1762  , S.D.  =
0.27019 )  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน(Y2)   ( X   =  4.0833  , S.D.  =  0.22940 )
การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน(Y3)  ( X   =  3.9909  , S.D.  =  0.27663 )
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ตารางที่  12  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของกระบวนการประกันคุณภาพ
        ภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

                    ข้ันพื้นฐาน  ข้ันตอนการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)
(N  =  38)

กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)

คาเฉลี่ย
( X )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

1.  มีการชี้แจงใหบุคลากรเขาใจและความตระหนักใน
เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา

4.2119 0.3225 มาก

2.  สงเสริมการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม 4.2425 0.2983 มาก
3.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรมีความรูความเขา
ใจและทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ
กระบวนการบริหารงานคุณภาพ

4.2190 0.3434 มาก

4.  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการประกันคุณภาพการ
ศึกษาใหบุคลากรไดรับทราบอยางตอเนื่อง

4.0540 0.3620 มาก

5.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการประกันคุณ
ภาพการศึกษา

4.3863 0.2793 มาก

6.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพ
การศึกษา

4.2133 0.3069 มาก

7.  กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการอยางชัดเจนสอดคลองกับภารกิจของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

4.1602 0.2775 มาก

8.  สนับสนุนสงเสริมใหคณะกรรมการไดรับการอบรม
หรือเรียนรูเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอ
เนื่อง

4.0202 0.3232 มาก

9.  มีนโยบายในการดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางชัดเจน

4.0719 0.3493 มาก
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ตารางที่  12  (ตอ)
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน

การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

10.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

4.1460 0.3278 มาก

รวม (Y1) 4.1762 0.2702 มาก

จากตารางที่  12  พบวา  กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ข้ันตอนการเตรียมการประกัน
คุณภาพภายใน (Y1)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X   =  4.1762 )  และสวนเบี่ยงเบนมาตร
ฐานนอย  ( S.D.  =   0.2702 )  หมายถึง  กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหาร
ของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  ข้ันพื้น
ฐานใกลเคียงกัน  เมื่อพิจารณาตัวแปรยอย  พบวา  ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยทุกตัวแปรยอย  หมายถึง  กลุมผูให ขอมูลมี
ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  
มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ( X   =  4.3863 , S.D.  =  
0.2793 )  สงเสริมการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม ( X   =  4.2425 , S.D.  =  0.2983 )   จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรมีความรูความเขาใจและทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ
ศึกษาและกระบวนการบริหารงานคุณภาพ ( X   =  4.2190 , S.D.  =  0.3434 )   แตงตั้งคณะ
อนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการ
ศึกษา( X   =  4.2133 , S.D.  =  0.3069 )   มีการชี้แจงใหบุคลากรเขาใจและความตระหนัก ใน
เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา ( X   =  4.2119 , S.D.  =  0.3225 )  กําหนดบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอยางชัดเจนสอดคลองกับภารกิจของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ( X   =  4.1602 , S.D.  =  0.2775 )  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ( X   =  4.1460 , S.D.  =  0.3278 )  มีนโยบายในการดําเนินการ
เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน  ( X   =  4.0719 , S.D.  =  0.3493 ) ประชา
สัมพันธขอมูลขาวสารการประกันคุณภาพการศึกษาใหบุคลากรไดรับทราบอยางตอเนื่อง
( X   =  4.0540 , S.D.  =  0.3620 )  สนับสนุนสงเสริมใหคณะกรรมการไดรับการอบรมหรือ  
เรียนรูเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ( X   =  4.0202 , S.D.  =  0.3232 )
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ตารางที่  13  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของกระบวนการประกันคุณภาพ
                    ภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
                    ข้ันพื้นฐาน     ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (Y2)

(N  =  38)
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน

การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (Y2)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

1.  จัดระบบและโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

4.1250 0.2742 มาก

2.  กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยอาศัยหลักวิชา ผลงานวิจัยหรือขอมูลเชิง
ประจักษ

3.9793 0.2633 มาก

3.  จัดระบบและรวบรวมขอมูลสารสนเทศอยางครอบคลุม
เปนปจจุบัน  และใชขอมูลสารสนเทศในการวางแผน

4.0127 0.2800 มาก

4.  ศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ

4.0757 0.2530 มาก

5.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดอยาง
ครอบคลุมและสอดคลองกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.0761 0.2470 มาก

6.  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชขอมูลจาก
การวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนอยางเปน
ระบบและมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ โดยคํานึงถึง
หลักการและครอบคลุมทุกดาน

4.0033 0.2751 มาก

7.  กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและสภาพความ
สําเร็จของการพัฒนาไวอยางตอเนื่อง ชัดเจนและเปน
รูปธรรม  โดยใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวม  เพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.2693 0.2869 มาก

8.  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการวิเคราะหขอ
มูลจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

4.1913 0.2766 มาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



113

ตารางที่  13  (ตอ)
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน

การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (Y2)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

9.  กําหนดนโยบาย โครงสรางการปฏิบัติงาน มาตรการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบการตรวจสอบ การประเมิน
ผล

4.1283 0.2660 มาก

10.  จัดระบบนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการอยางเปนระบบและตอ
เนื่อง

3.9709 0.2877 มาก

รวม (Y2) 4.0833 0.2294 มาก

จากตารางที่  13  พบวา  กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน (Y2)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X   =   4.0833   )  และสวนเบี่ยงเบนมาตร
ฐานนอย  ( S.D.  =   0.2294 )  หมายถึง  กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการประกัน
คุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานใกลเคียงกัน  เมื่อพิจารณาตัวแปรยอย  พบวา  ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยทุกตัวแปรยอย  หมายถึง  กลุมผูให ขอมูลมี
ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  
กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและสภาพความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางตอเนื่อง ชัดเจน
และเปนรูปธรรม  โดยใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวม  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( 
X   =  4.2693 , S.D.  =  0.2869 )   จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการ วิเคราะหขอมูลจาก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา( X   =  4.1913 , S.D.  =  0.2766 )  กําหนด
นโยบาย โครงสรางการปฏิบัติงาน มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบการตรวจสอบ การ
ประเมินผล ( X   =  4.1283 , S.D.  =  0.2660 )   จัดระบบและโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X   =  4.1250 , S.D.  =  0.2742 )    กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาไดอยางครอบคลุมและสอดคลองกับการจัดการศึกษา        ข้ันพื้นฐาน ( X   =  
4.0761 , S.D.  =  0.2470 )  ศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหง
ชาติ ( X   =  4.0757 , S.D.  =  0.2530 )   จัดระบบและรวบรวมขอมูลสารสนเทศอยางครอบ
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คลุมเปนปจจุบัน  และใชขอมูลสารสนเทศในการวางแผน  ( X   =  4.0127 , S.D.=  0.2800 )   
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปน
อยางเปนระบบและมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ โดยคํานึงถึงหลักการและครอบคลุมทุกดาน ( 
X   =  4.0033 , S.D.  =  0.2751 )   กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยอาศัยหลักวิชา ผลงานวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษ( X   =  3.9793 , S.D.  =  0.2633 )   จัด
ระบบนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง ( X   =  3.9709 , S.D.  =  0.2877 )

ตารางที่  14  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของกระบวนการประกันคุณภาพ
                    ภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
                    ข้ันพื้นฐาน  ข้ันตอนการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (Y3)

(N  =  38)
กระบวนการประกันคุณภาพภานใน

 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (Y3)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

1.  มีการวางแผนกําหนดชวงเวลาการจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป

4.0207 0.2712 มาก

2.  มีการกําหนดรูปแบบการเขียนรายงานคุณภาพการ
ศึกษาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

3.9615 0.3087 มาก

3.  มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลคุณภาพการ
ศึกษาประจําป

4.1100 0.3159 มาก

4.  มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน
ตนเองอยางเปนระบบ

4.0258 0.2891 มาก

5.  มีการวิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา

3.8816 0.3129 มาก

6.  มีการเผยแพรรายงานการประเมินตนเองตอผูเกี่ยว
ของอยางทั่วถึงและตอเนื่อง

3.9807 0.7665 มาก

7.  จัดทํารายงานการประเมินตนเองโดยมีองคประกอบ
และนําเสนอขอมูลครบถวน

4.0343 0.3033 มาก

8.  นําเสนอจุดเดนจุดที่ตองปรับปรุงและแนวทางการแก
ไขไดอยางเปนระบบ

3.9643 0.3224 มาก
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ตารางที่  14  (ตอ)
กระบวนการประกันคุณภาพภานใน

 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (Y3)
คาเฉลี่ย

( X )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ

9.  คณะจัดทํารายงานมีความรูเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูล

3.9248 0.2622 มาก

10.  การรายงานการประเมินตนเองมีความสอดคลอง
และครอบคลุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําปและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4.0094 0.2796 มาก

รวม (Y2) 3.9909 0.2766 มาก

จากตารางที่  14  พบวา  กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายใน (Y3)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X   =  3.9909  )  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานนอย  ( S.D.  =  0.2766)  หมายถึง  กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  เมื่อพิจารณาตัวแปรยอย  พบวา  ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยทุกตัวแปรยอย  หมายถึง  กลุมผู
ใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  
ดังนี้  มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลคุณภาพการศึกษาประจําป ( X   =  4.1100 , 
S.D.  =  0.3159 )  จัดทํารายงานการประเมินตนเองโดยมีองคประกอบและนําเสนอขอมูล
ครบถวน   ( X   =  4.0343 , S.D.  =  0.3033 )   มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการ
ประเมินตนเองอยางเปนระบบ ( X   =  4.0258 , S.D.  =  0.2891 )  มีการวางแผนกําหนดชวงเวลา
การจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ( X   =  4.0207 , S.D.  =  0.2712 ) การรายงานการ
ประเมินตนเองมีความสอดคลองและครอบคลุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประ
จําปและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา( X   =  4.0094 , S.D.  =  0.2796 )  มีการเผยแพร
รายงานการประเมินตนเองตอผูเกี่ยวของอยางทั่วถึงและตอเนื่อง ( X   =  3.9807 , S.D.  =  
0.7665 )  นําเสนอจุดเดนจุดที่ตองปรับปรุงและแนวทางการแกไขไดอยางเปนระบบ ( X   =  
3.9643 , S.D.  =  0.3224 )  มีการกําหนดรูปแบบการเขียนรายงานคุณภาพการศึกษาใหเหมาะ
สมกับกลุมเปาหมาย ( X   =  3.9615 , S.D.  =  0.3087 )  คณะจัดทํารายงานมีความรูเกี่ยวกับ
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วิธีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ( X   =  3.9248 , S.D.  =  0.2622 )  มีการรวบรวมผล              
การดําเนินงานและผลการประเมินตนเองอยางเปนระบบ ( X   =  4.0258 , S.D.  =  0.2891 )

ตอนที่  4  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับกระบวนการประกัน
    คุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงาน
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู
วิจัยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (Pearson’s  product  moment  
correlation  coefficient)  หรือเรียกวา   rxy   ดังรายละเอียดตามตารางที่  15

ตารางที่  15  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับกระบวนการประกันคุณภาพ
      ภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
      ข้ันพื้นฐาน

X1 X2 X3 X4 X5 Xtot Y1 Y2 Y3 Ytot

X1 1.000 .809** .685** .602** .738** .861** .524** .676** .466** .597**
X2 .809** 1.000 .746** .605** .832** .895** .682** .750** .587** .728**
X3 .685** .746** 1.000 .716** .769** .891** .594** .641** .507** .628**
X4 .602** .605** .716** 1.000 .688** .843** .608** .662** .495** .631**
X5 .738** .832** .769** .688** 1.000 .908** .778** .848** .683** .833**
Xtot .861** .895** .891** .843** .908** 1.000 .723** .808** .617** .772**
Y1 .524** .682** .594** .608** .778** .723** 1.000 .851** .690** .916**
Y2 .676** .750** .641** .662** .848** .808** .851** 1.000 .793** .949**
Y3 .466** .587** .507** .495** .683** .617** .690** .793** 1.000 .903**
Ytot .597** .728** .628** .631** .833** .772** .916** .949** .903** 1.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
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จากตารางที่  15 พบวาโดยภาพรวม  ทักษะการบริหารของผูบริหารมีความสัมพันธกับ
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีความสัมพันธกันอยู
ในระดับสูง  ( r  =  .772 )

เมื่อพิจารณาทักษะการบริหารโดยภาพรวม (Xtot)  พบวา  มีความสัมพันธกับทักษะดาน
ความรูความคิด (X1)( r  =  .861 )  ทักษะดานเทคนิค (X2)( r  =  .895 )  ทักษะดานการศึกษา
และการสอน (X3)( r  =  .891)  ทักษะดานมนุษย (X4)( r  =  .843 )  ทักษะดานมโนภาพ (X5)       
( r  =  .908)  ในระดับสูง  และมีความสัมพันธกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในภาพรวม 
(Ytot) ( r  =  .772)  การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)( r  =  .723)  การดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน (Y2)( r  =  .808 )  ในระดับสูง และการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (Y3)
( r  =  .617)  ในระดับปานกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

ทักษะดานความรูความคิด (X1)  พบวา  พบวา  มีความสัมพันธกับทักษะการบริหาร    
โดยภาพรวม (Xtot)( r  =  .861 )  ทักษะดานเทคนิค (X2)( r  =  .809 )  ทักษะดานมโนภาพ (X5)        
( r  =  .738 )  ในระดับสูง  และทักษะดานการศึกษาและการสอน (X3)( r  =  .685 )  ทักษะดาน
มนุษย (X4)( r  =  .602 )  ในระดับปานกลาง  และมีความสัมพันธกับกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน  ในภาพรวม (Ytot)( r  =  .597) การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)   ( r  =  .524 )  
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (Y2)( r  =  .676 )  การรายงานผลการประกันคุณภาพภาย
ใน (Y3)( r  =  .466 )  ในระดับปานกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

ทักษะดานเทคนิค (X2)  พบวา  มีความสัมพันธกับทักษะการบริหารโดยภาพรวม (Xtot)     
( r  =  .895)  ทักษะดานความรูความคิด (X1)( r  =  .809)  ทักษะดานการศึกษาและการสอน 
(X3)( r  =  .746)  ทักษะดานมโนภาพ (X5)( r  =  .832 )  ในระดับสูง  และทักษะดานมนุษย (X4) 
( r  =  .605) ในระดับปานกลาง  และมีความสัมพันธกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน      
ในภาพรวม (Ytot)( r  =  .728)  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (Y2)( r  =  .750)  ในระดับ
สูง   และการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)( r  =  .682 ) การรายงานผลการประกันคุณ
ภาพภายใน (Y3)( r  =  .587)  ในระดับปานกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

ทักษะดานการศึกษาและการสอน (X3) พบวา  มีความสัมพันธกับทักษะการบริหารโดย
ภาพรวม (Xtot)( r  =  .891 )  ทักษะดานเทคนิค (X2)( r  =  .746 )  ทักษะดานมนุษย (X4)           
( r  =  .716)   ทักษะดานมโนภาพ (X5)( r  =  .769)  ในระดับสูง  และทักษะดานความรูความคิด 
(X1)    ( r  =  .685)  ในระดับปานกลาง  และมีความสัมพันธกับกระบวนการประกันคุณภาพภาย
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ใน  ในภาพรวม (Ytot)( r  =  .628)  การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)( r  =  .594 ) การ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (Y2)( r  =  .641 )  การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน 
(Y3)( r  =  .507)  ในระดับปานกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

ทักษะดานมนุษย (X4)  พบวา  มีความสัมพันธกับทักษะการบริหารโดยภาพรวม (Xtot)     
( r  =  .843)  ทักษะดานการศึกษาและการสอน (X3)( r  =  .716)  ในระดับสูง  และทักษะดาน
ความรูความคิด (X1)( r  =  .602 )  ทักษะดานเทคนิค (X2)( r  =  .605)  ทักษะดานมโนภาพ (X5)         
( r  =  .688)  ในระดับปานกลาง  และมีความสัมพันธกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน     
ในภาพรวม (Ytot)( r  =  .631)  การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)( r  =  .608 )           
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (Y2)( r  =  .662)  การรายงานผลการประกันคุณภาพภาย
ใน (Y3)( r  =  .495)  ในระดับปานกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

ทักษะดานมโนภาพ (X5)  พบวา  มีความสัมพันธกับทักษะการบริหารโดยภาพรวม (Xtot)
( r  =  .908 )  ทักษะดานความรูความคิด (X1)( r  =  .738 )  ดานเทคนิค (X2)( r  =  .832 )  
ทักษะดานการศึกษาและการสอน  (X3)( r  =  .769 )    ในระดับสูง   และทักษะดานมนุษย (X4)
( r  =  .688)  ในระดับปานกลาง  และมีความสัมพันธกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน     
ในภาพรวม (Ytot)( r  =  .833 )  การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)( r  =  .778 )  การ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (Y2)( r  =  .848 )   ในระดับสูง  และการรายงานผลการประกัน
คุณภาพภายใน (Y3)( r  =  .683 )  ในระดับปานกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

ตอนที่  5  การวิเคราะหทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
             ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
             พื้นฐาน

ในการวิเคราะหทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรง
เรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใชการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ  (stepwise  multiple  regression  analysis)  พิจารณาตามตัวแปรที่เขาสม
การ  ดังรายละเอียดตามตารางที่  16 ,  17  ,  18  , 19

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



119

ตารางที่  16  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกัน
                  คุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
                  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาพรวม (Ytot)

แหลงความแปรปรวน df Sum  of
Squares

Mean
Squares

F Sig

Regression 1 1.467 1.467 81.752** .000
Residual 36 .646 .018

Total 37 2.114
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ

(Multiple  R)

ประสิทธิภาพ
ในการทํานาย
(R  squares)

ประสิทธิภาพ
ในการทํานายที่ปรับแลว
(Adjusted R squares)

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย

(Standard  error)
.833 .694 .686 .13398

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std. Error Beta
t Sig

คาคงที่ .605 .385 1.570 .125
ทักษะดานมโนภาพ (X5) .886 .098 .833 9.042** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

จากตารางที่  16    แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  ทักษะดาน
มโนภาพ (X5)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple  R )  ในการทํานายผลกระบวน
การประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวม  (Ytot)  เทากับ  .833  คาประสิทธิภาพในการทํานาย  (R2)  เทากับ  
.694  หมายความวา  ทักษะดานมโนภาพ (X5)  สามารถทํานายผลการกระบวนการประกันคุณ
ภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ภาพรวม  (Ytot)  ไดรอยละ  69.4  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted  R2)  เทา
กับ  .686  นั้นคือคาเฉลี่ยของทักษะดานมโนภาพ (X5)  สามารถทํานายกระบวนการประกันคุณ
ภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไดรอยละ  68.60  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  error) เทากับ  
.13398  แสดงวาทักษะดานมโนภาพ (X5)    สามารถทํานายกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดโดยมี
ความคลาดเคลื่อนรอยละ  13.398  ในลักษณะนี้แสดงวาทักษะดานมโนภาพ (X5)  สงผลตอ
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาพรวม  (Ytot)      อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่ง
สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷtot     =     .605   +   .886 (X5)

ตารางที่  17  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกัน
      คุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

                  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)

แหลงความแปรปรวน df Sum  of
Squares

Mean
Squares

F Sig

Regression 1 1.635 1.635 55.216** .000
Residual 36 1.066 .030

Total 37 2.701
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ

(Multiple  R)

ประสิทธิภาพ
ในการทํานาย
(R  squares)

ประสิทธิภาพ
ในการทํานายที่ปรับแลว
(Adjusted R squares)

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย

(Standard  error)
.778 .605 .594 .17208
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std. Error Beta
t Sig

คาคงที่ .505 .495 1.021 .314
ทักษะดานมโนภาพ (X5) .935 .126 .778 7.431** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

จากตารางที่  17   แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ
ทักษะดานมโนภาพ (X5)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple  R )  ในการทํานายผล
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)  เทากับ  .778  
คาประสิทธิภาพในการทํานาย  (R2)  เทากับ  .605  หมายความวา  ทักษะดานมโนภาพ (X5)  
สามารถทํานายผลกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)    
ไดรอยละ  60.5   คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted  R2)  เทากับ  .594  นั้นคือ
คาเฉลี่ยของทักษะดานมโนภาพ (X5)  สามารถทํานายขั้นตอนการเตรียมการประกันคุณภาพภาย
ใน (Y1)  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได
รอยละ  59.40  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  error) เทากับ  .17208  
แสดงวาทักษะดานมโนภาพ (X5)    สามารถทํานายขั้นตอนการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน  
ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดโดยมี
ความคลาดเคลื่อนรอยละ  17.208  ในลักษณะนี้แสดงวาทักษะดานมโนภาพ (X5)  สงผลตอ
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)         อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ1     =     .505   +   .935 (X5)
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ตารางที่  18  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกัน
        คุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
        การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (Y2)

แหลงความแปรปรวน df Sum  of
Squares

Mean
Squares

F Sig

Regression 1 1.402 1.402 92.500** .000
Residual 36 .505 .015

Total 37 1.947
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ

(Multiple  R)

ประสิทธิภาพ
ในการทํานาย
(R  squares)

ประสิทธิภาพ
ในการทํานายที่ปรับแลว
(Adjusted R squares)

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย

(Standard  error)
.848 .720 .712 .12309

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std. Error Beta
t Sig

คาคงที่ .685 .354 1.935 .061
ทักษะดานมโนภาพ (X5) .865 .090 .848 9.618** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

จากตารางที่  18  แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  ทักษะดาน
มโนภาพ (X5)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple  R )  ในการทํานายผลกระบวน
การประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน(Y2)  เทากับ  .848  ประสิทธิภาพ
ในการทํานาย  (R2)  เทากับ  .720  หมายความวา  ทักษะดานมโนภาพ (X5)  สามารถทํานายผล
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะ
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กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน(Y2)    ไดรอยละ  
72.0  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted  R2)  เทากับ  .712  นั้นคือคาเฉลี่ย
ของทักษะดานมโนภาพ (X5)  สามารถทํานายขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน(Y2)  
ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดรอยละ  
71.20  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  error)  เทากับ  .12309   แสดง
วาทักษะดานมโนภาพ (X5)    สามารถทํานายขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ใน
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดโดยมี
ความคลาดเคลื่อนรอยละ  12.309  ในลักษณะนี้แสดงวาทักษะดานมโนภาพ (X5)  สงผลตอ
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน(Y2)    อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ2     =     .685   +   .865 (X5)

ตารางที่  19  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกัน
                    คุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (Y3)

แหลงความแปรปรวน df Sum  of
Squares

Mean
Squares

F Sig

Regression 1 1.320 1.320 31.422** .000
Residual 36 1.512 .042

Total 37 2.831
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ

(Multiple  R)

ประสิทธิภาพ
ในการทํานาย
(R  squares)

ประสิทธิภาพ
ในการทํานายที่ปรับแลว
(Adjusted R squares)

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย

(Standard  error)
.683 .466 .451 .20493
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std. Error Beta
t Sig

คาคงที่ .693 .589 1.177 .247
ทักษะดานมโนภาพ (X5) .840 .150 .683 5.606** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

จากตารางที่  19   แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  ทักษะดาน
มโนภาพ (X5)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple  R )  ในการทํานายผลกระบวน
การประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (Y3)  เทากับ  .683  ประสิทธิ
ภาพในการทํานาย  (R2)  เทากับ  .466  หมายความวา  ทักษะดาน       มโนภาพ (X5)  สามารถ
ทํานายผลกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน(Y3)    ได
รอยละ  46.6  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted  R2)  เทากับ  .451  นั้นคือคา
เฉลี่ยของทักษะดานมโนภาพ(X5)  สามารถทํานาย ข้ันตอนการรายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายใน (Y3)  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไดรอยละ  45.10  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  error)  เทากับ  
.20493  แสดงวาทักษะดานมโนภาพ (X5)    สามารถทํานายขั้นตอนการรายงานผลการประกัน
คุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน  ไดโดยมีความคลาดเคลื่อนรอยละ  20.493         ในลักษณะนี้แสดงวาทักษะดานมโนภาพ 
(X5)  สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน       ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้ันตอนการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
(Y3)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได
ดังนี้

Ŷ3     =     .693   +   .840 (X5)
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จากการวิเคราะหขอมูล   ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (stepwise  multiple  regression  analysis)  สามารถสรุปไดดัง
แผนภูมิที่  8

แผนภูมิที่  8     สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารที่สงผลตอ
                       กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห
                       สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ

กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ภาพรวม (Ytot)

            ( X5                     Ytot  )

 การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน
(Y1)

          ( X5                 Y1 )

ทักษะดานมโนภาพ (X5)
  Ytot  β   =     .886**
  Y1   β   =     .935**
  Y2   β   =     .865**
  Y3   β   =     .840**

ทักษะการบริหาร
ของเดรคและโรว

(Drake  and  Roe)

ทักษะดานความรูความคิด (X1)

ทักษะดานเทคนิค (X2)

ทักษะดานการศึกษาและ
การสอน (X3)

ทักษะดานมนุษย (X4)
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

(Y2)
( X5         Y2 )

การรายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายใน (Y3)

( X5        Y3 )

    หมายถึง  ตัวแปรที่เขาสมการทํานาย
β  หมายถึง  สัมประสิทธิ์การถดถอย
**  หมายถึง  มีนัยสําคัญที่ระดับ  .01
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จากแผนภูมิที่  8  สรุปผลไดวา  ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  
ทักษะดานมโนภาพ (X5)  สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายในทั้งโดยภาพรวม (Ytot)  
และรายขั้นตอน  คือ  การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)  การดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน (Y2)  และการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (Y3)

สําหรับทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills)  (X1)  ทักษะดานเทคนิค (technical  
skills)  (X2)  ทักษะดานการศึกษาและการสอน (instructional  skills)  (X3)  ทักษะดานมนุษย 
(human skills)  (X4)  และทักษะการบริหารในภาพรวม(Xtot)   ไมสงผลตอกระบวนการประกันคุณ
ภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ทั้งในภาพรวม(Ytot)และรายขั้นตอน  กลาวคือ การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)    การ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน(Y2)   และการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน(Y3)
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บทที่  5 

 

สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อมุงศึกษาทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกัน 
คุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ข้ันพื้นฐาน  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1)  ทักษะการบริหารของผูบริหาร ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2)  กระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
3)  ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยทักษะการบริหาร 
ไดใชแนวคิดของ  เดรคและโรว  (Drake  and  Roe)  ซึ่งประกอบดวยทักษะการบริหารหาดาน   
คือ  1)  ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills)  2)  ทักษะดานเทคนิค  (technical  skills)  
3)  ทักษะดานการศึกษาและการสอน  (instructional  skills)  4)  ทักษะดานมนุษย  (human 
skills)  และ 5)  ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills) ในสวนของกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในนั้นใชกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
ซึ่งประกอบดวยสามขั้นตอน   คือ  1) การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน 2) การดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน  และ 3) การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน  ตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย  คือ  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จํานวน  38  โรงเรียน  มีผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติหนาที่ฝายวิชาการและ
ฝายธุรการ  และครูที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   วิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และสุขศึกษาและพลศึกษา   เปนผูใหขอมูล  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามจํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน 3 ตอน  คือ  ตอนที่ 1  
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน   
ตอนที่  3  กระบวนการประกันคุณภาพภายใน   โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่         
6  ตุลาคม  2547   ถึงวันที่  6  พฤศจิกายน  2547  ซึ่งไดรับขอมูลกลับคืนครบสมบูรณ    สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คาความถี่  ( f )   คารอยละ ( % )   คาเฉลี่ย ( X  )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ( S.D. )   และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (stepwise  multiple  regression 
analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 

 

จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย   มีขอคนพบสําคัญสรุปไดดังนี้  
1.  ทักษะการบริหารของผูบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทักษะการบริหารทั้งในภาพรวม   และการวิเคราะหรายดาน    
อยูในระดับมาก   เรียงลําดับจากมากไปนอย   ดังนี้   ทักษะดานการศึกษาและการสอน 
(instructional  skills)   ทักษะดานมนุษย (human skills)  ทักษะดานมโนภาพ (conceptual 
skills)   ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills)  และทักษะดานเทคนิค (technical  skills)  

2.  กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีกระบวนการประกันคุณภาพภายในทั้งในภาพรวม  และ 
การวิเคราะหรายขั้นตอนอยูในระดับมาก  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  การเตรียมการประกัน
คุณภาพภายใน   การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน   และการรายงานผลการประกัน   
คุณภาพภายใน  

3.  ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  คือ  ทักษะดานมโนภาพ 
(conceptual skills)   สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  โดยภาพรวมและรายขั้นตอน   
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้  มีปจจัยหลายประเด็นที่ควรพิจารณาและนํามา 
อภิปรายเพื่อทราบขอมูลสภาพความเปนจริง  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการจัดการโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห    สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใชทักษะ         
การบริหารและกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้  

1. จากผลการวิจัยที่พบวา  ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  ในโรงเรียนการศึกษา 
สงเคราะห     สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มีทักษะการบริหารอยูใน 
ระดับมาก  ทั้งในภาพรวมและรายทักษะ  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ไดดังนี้  ทักษะดาน
การศึกษาและการสอน (instructional  skills)  ทักษะดานมนุษย (human skills) ทักษะดาน     
มโนภาพ (conceptual skills)   ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills)  และทักษะดาน
เทคนิค (technical  skills) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  ทักษะดานการศึกษาและการสอน  เปนทักษะที่ 
มีความจําเปนสําหรับงานในหนาที่หลักของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  ซึ่งเปน
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สวนงานที่ใหญที่สุดของระบบ เปนศูนยกลางและหัวใจของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนใดที่งาน
วิชาการกาวหนา  โรงเรียนนั้นมักมีชื่อเสียงเปนที่นิยมและยอมรับจากนักเรียนและผูปกครอง  สวน
โรงเรียนใดงานวิชาการลาหลังโรงเรียนนั้นจะไมเปนที่นิยม  ขาดความศรัทธาและมักจะเสื่อมถอย
ไมเปนที่ยอมรับ  ดวยเหตุดังกลาว  จึงทําใหผูบริหารตองตื่นตัว  เรงพัฒนาตนเองในการ
บริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งมีการปรับ
โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีจุดมุ งหมายไปสูการปฏิ รูปการเรียนรูตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่  2( พ.ศ. 2545)  
ในมาตรา  27  วรรคสอง  ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตาม
วัตถุประสงคในวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน  สังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  
คุณลักษณะที่พึงประสงค  เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  
จึงเปนภาพลักษณใหมของสถานศึกษา ที่จะตองดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  รวมถึง
การมุงเนนกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  และการสนับสนุนใหดําเนินการวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน  โดยผูบริหารโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      ข้ันพื้นฐาน  ไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   สงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนและกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสราง
บรรยากาศ ส่ิงแวดลอมและแหลงเรียนรู การใชส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การวัดและ
ประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเนนการประเมินผลตามสภาพจริงซึ่งมีความสอดคลองกับ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  ที่กลาววา  ส่ิงหนึ่งที่ผูบริหารควรรูคือ  ขอบขายของงานวิชาการซึ่งจะ
ครอบคลุมต้ังแตการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ  การจัดดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
การจัดบริการการสอน  การวัดผลประเมินผล   รวมทั้งการติดตามผล  และงานวิจัยของพิมลพร  
รอดเรืองศรี  เร่ืองการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ  พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารดานการจัดการเรียนการสอนอยู
ในระดับมาก  ซึ่งเดรคและโรว  (Drake  and  Roe)  ไดกลาววา  ทักษะดานการศึกษาและการ
สอนเปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหาร  ในฐานะเปนผูนําทางการศึกษา  ซึ่งตองมีความรูความ
เขาใจในการสอนและการเรียนตองเปนผูมีภูมิรูและเปนนักวิชาการที่ดี 

2. จากผลการวิจัยที่พบวา กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษา 
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูในระดับมาก  ทั้งในภาพรวม
และรายขั้นตอน  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ไดดังนี้  การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน     
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  และการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน  ในการ
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ปฏิรูปการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเทาทันกับความ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน  และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนการจัดการศึกษาในระบบ   ที่ตองประกันคุณภาพภายใน  ตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่  
2( พ.ศ. 2545)   ซึ่งการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีการประชุมช้ีแจงใหบุคลากรมีความรูความ
เขาใจ  ความตระหนักและทักษะในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  กระบวนการบริหารงาน
คุณภาพ  สงเสริมการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการและประเมินคุณภาพภายใน  กําหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน
สอดคลองกับภารกิจของการประกันคุณภาพการศึกษา  อีกทั้งการตรวจสอบ ทบทวนและรายงาน
คุณภาพการศึกษา    มีนโยบายในการดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน  
ในการเตรียมความพรอมของบุคลากรและการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานเปนสิ่งสําคัญ  
สอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ที่จะตองมีคณะกรรมการ  
โครงสรางการบริหารและใหบุคลากรรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจของตนเองจะ
ทําใหระบบการประกันคุณภาพภายในหลอหลอมเขากันกับการทํางานตามภารกิจของบุคลากร  
ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงกันในการพัฒนาคุณภาพดานตางๆ  ไมวาจะ
เปนดานบุคลากร  ดานกระบวนการ  และดานผูเรียน  อันจะกอใหเกิดการพัฒนารอบดานครบทุก
ดาน  ดังที่  อมรวิชช  นาครทรรพ ไดกลาววา  หัวใจสําคัญของคุณภาพอยูที่จิตสํานึกและการ
ทํางานของคนในหนวยงาน  ซึ่งสอดคลองกับ  ชอบ ลีชอ  ที่ไดกลาววา  การประกันคุณภาพ
การศึกษาเปน ยุทธศาสตรเชิงรุกเนนการวางแผนและความสําคัญของการสรางความรู    ทักษะ   
ความมั่นใจแกบุคลากรเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ
สมศักดิ์  สินธุระเวชญ  กลาววา  การจัดการศึกษา ทั้งครู ผูบริหารโรงเรียน นักเรียนและชุมชนตอง
ตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนจะทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  จนทําใหคุณภาพการศึกษา
เปนไปตามมาตรฐาน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สิทธิ์  สิริพิเดช  ที่ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง  
“ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับการประกันคุณภาพ
ภายใน  สหวิทยาเขต    เทพนคร  นครปฐม”  พบวา  การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สหวิทยาเขตเทพนคร  นครปฐม  อยูในระดับมาก   และวุฒิชัย บุญหล่ํา  ที่
ไดทําการวิจัยเรื่อง“การศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  1”  พบวา  
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โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  1  มีการเตรียมการประกัน
คุณภาพภายในอยูในระดับมากเชนเดียวกัน    

3. จากผลการวิจัยที่พบวา  ทักษะการบริหารตามแนวคิดของ  เดรคและโรว (Drake    
and  Roe)  ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills)  สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน    ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ทั้งในภาพรวมและรายขั้นตอน  กลาวคือ การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน     การดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน   และการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  
ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills)  เปนความสามารถของผูบริหารโรงเรียนที่จะเขาใจและ
มองเห็นภาพรวมของโรงเรียนเห็นความสัมพันธและสามารถประสานสวนตาง ๆ ในองคกรเขา
ดวยกัน  มีความคิดกวางไกล  มองเห็นวิสัยทัศนของโรงเรียน ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับองคกร
อ่ืนๆ  ทั้งทางดานการเมือง   สังคม   และเศรษฐกิจ  ซึ่งกระบวนการประกันคุณภาพภายในนั้น  
เปนกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจและเปนหลักประกันตอผูเรียน  ผูปกครอง  
ชุมชน  และสังคมวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน  ผูสําเร็จการศึกษามี
คุณภาพตามที่สังคมตองการ  ที่ตองดําเนินการอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง  โดยใหความสําคัญ
ตอการประสานสัมพันธทั้งภายในและองคกรตางๆ ทุกระดับ  จึงทําใหทักษะดานมโนภาพ  
(conceptual skills)  สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งในภาพรวม  และรายขั้นตอน  
กลาวคือ การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน     การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน   และ
การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน 

สําหรับทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills)   ทักษะดานเทคนิค (technical  
skills)  ทักษะดานการศึกษาและการสอน (instructional  skills) ทักษะดานมนุษย (human skills)   
และทักษะการบริหารในภาพรวม   ไมสงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งในภาพรวม  และ
รายขั้นตอน  กลาวคือ การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน     การดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน   และการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน  แตพบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   
อยูในระดับสูงกับทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills)  ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นวาทักษะ
การบริหารดานความรูความคิด (cognitive skills)  ทักษะดานเทคนิค (technical  skills)  ทักษะ
ดานการศึกษาและการสอน (instructional  skills)    ทักษะดานมนุษย (human skills)  และ 
ทักษะการบริหารในภาพรวม  ถึงแมจะไมสงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ใน
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โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในภาพรวม
และรายขั้นตอน  แตเปนปจจัยสงเสริมใหทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills)  สามารถ
บริหารจัดการกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 

โดยการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผลการวิเคราะหขอมูล  การอภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง  
“ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน“  ผูวิจัยจําแนกขอเสนอแนะเปนสองลักษณะ
คือ  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช  และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  ดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
 

เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เกิดประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  และกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ดังนี้  

1.  ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูในระดับมาก  ทั้งในภาพรวมและรายทักษะ  กลาวคือ
ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills) ทักษะดานเทคนิค  (technical  skills)  ทักษะดาน
การศึกษาและการสอน  (instructional  skills)  ทักษะดานมนุษย  (human skills)  และทักษะ 
ดานมโนภาพ  (conceptual skills)  ในการปฏิรูปการศึกษานั้นมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  สามารถสรางองคความรูใหกับผูเรียนไดอยางเทาทันกับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒนที่เทคโนโลยีสารสนเทศไดผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางดานวัตถุและสังคมอยางรวดเร็ว  ซึ่งองคกรทุกองคกรจําเปนตองปรับเปล่ียน 
ความเชื่อ  คานิยม  ปรัชญา  หลักการและแนวคิดเขาสูวัฒนธรรมคุณภาพ  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จําเปนตองเรียนรูและ
พัฒนาทักษะการบริหารในทุกดานอยางตอเนื่อง   โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะดานเทคนิค   
(technical  skills)  ซึ่งเปนความรู  ความชํานาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผูบริหารใน
การใชเครื่องมือและเทคนิควิธีในการปฏิบัติงาน  รูจักนําเทคนิคและกระบวนการบริหาร               
ไปประยุกตใช  โดยจัดระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารและการวางแผน  และใช
แผนเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  มีวิธีการและหลักเกณฑในการควบคุม  กํากับ  ติดตามการ
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เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เสนอแนะเทคนิค  วิธีการและนวัตกรรมใหมๆ  มาใช
พัฒนาการจัดการเรียนรู  ซึ่งผูบริหารจําเปนตองพัฒนาทักษะดานนี้มากยิ่งขึ้น   

2.  กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูในระดับมาก  ทั้งในภาพรวมและรายขั้นตอน  กลาวคือ  
การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  และการรายงานผล
การประกันคุณภาพภายใน  โดยที่เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  
2542  และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่  2 ( พ.ศ. 2545)  กําหนดใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ประกอบกับ
ความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน  ที่ใหความสําคัญกับคําวา  คุณภาพ  ดังนั้น  โรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงควรพัฒนารูปแบบ
วิธีการและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอน
การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยใหมีการวางแผน
กําหนดชวงเวลาการจัดทํารายงาน  แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดรูปแบบการเขียนรายงาน
คุณภาพใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน 
ตนเองอยางมีระบบ  มีการวิเคราะหและสังคราะหผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  
นําเสนอจุดเดน  จุดที่ตองปรับปรุงและแนวทางแกไขอยางเปนระบบ  และการเผยแพรรายงานการ
ประเมินตนเองตอผูเกี่ยวของอยางทั่วถึงและตอเนื่อง  โดยคํานึงถึงการพัฒนาที่เหมาะสมกับการ
จัดการศึกษาสงเคราะหอยางเปนระบบตอเนื่องประกอบดวย การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  
การตรวจสอบประเมินผล  และการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่นําไปสู
ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพของผูดอยโอกาสในที่สุด     

3.  จากผลการวิจัยที่พบวา  ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  
ทักษะดานมโนภาพ(conceptual skills) ซึ่งเปนความสามารถของผูบริหารในการมองเห็นภาพรวม
และการวางอนาคตของโรงเรียน  โดยอาศัยความรู  ประสบการณ  ความสามารถในการคิด
วิเคราะห  คิดวิจารณญาณ  และคิดริเร่ิมสรางสรรคสามารถทําใหมีวิสัยทัศนที่กวางไกล  ผูบริหาร
จําเปนตองมีและใชทักษะดานนี้มากที่สุด  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   จําเปนตองพัฒนาทักษะดานมโนภาพ  
(conceptual  skills) ในระดับที่สูงขึ้นและฝกฝนใหเกิดความชํานาญอยางตอเนื่องและเทาทัน   
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โดยเปดใจใหกวาง  แสวงหาความรู  ขอมูลขาวสารใหมๆ  จากสภาพความเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการของสังคมโลกที่สงผลตอองคกร  วิเคราะห  บูรณาการและปรับเปล่ียนกระบวนทัศน
การบริหารจัดการศึกษาสงเคราะหใหสอดคลองกับบริบท  อันเปนปจจัยผลักดันและเงื่อนไขแหง
ความสําเร็จในการดําเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ   
เปนวัฒนธรรมคุณภาพทั้งระบบ  พัฒนาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะหใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
และการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูดอยโอกาส  ไดพัฒนาสูศักยภาพสูงสุดเปนกําลังสําคัญและ      
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  สังคมและประเทศชาติอยางยั่งยืน  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 

ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะทั่วไปที่กลาวมาขางตน  เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะ     
การบริหารแพรหลายออกไปเปนประโยชนในการศึกษาคนควาตอผูบริหาร  นักวิชาการและผูสนใจ
ทั่วไปจึงมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย  ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอทักษะการบริหาร  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห   
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ควรมีการศึกษาทักษะการบริหารที่สงผลตอการบริหาร    ในโรงเรียนการศึกษา 
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
สงเคราะห  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ภาคผนวก  ก

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย
หนังสือขอทดลองเครื่องมือ

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



145

ที่ ศธ 0520.203.2/            ภาควิชาการบริหารการศึกษา
           คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปา

กร
           นครปฐม  73000

            มิถุนายน   2547

เร่ือง    ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน   คุณชํานาญ  สอนซ่ือ

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม   จํานวน   1   ฉบับ

         ดวย  นายบุญชัย  ชวงชัย  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหาร

การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง  
“ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

         ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหจากทาน  ไดโปรดตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่อง
มือเพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมกันนี้  และขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  มา  ณ  โอกาสนี้

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

     ขอแสดงความนับถือ

            (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ชวนชม  ชินะตังกูร)
      หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ฝายธุรการ
โทร.   0 3421 9136
FAX.  0 3421 9136
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ที่ ศธ 0520.203.2/            ภาควิชาการบริหารการศึกษา
           คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปา

กร
             นครปฐม  73000

           กรกฎาคม   2547

เร่ือง   ขอทดลองเครื่องมือ

เรียน  ผูอํานวการสถานศึกษา  โรงเรียน

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม   จํานวน   8   ฉบับ

        ดวย  นายบุญชัย  ชวงชัย  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการ
บริหาร

การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เร่ือง  “ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

        ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใครขอความอนุเคราะหใหนายบุญชัย   ชวง
ชัย  ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน  เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
กอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง  หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปน
อยางดี

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

     ขอแสดงความนับถือ

            (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ชวนชม  ชินะตังกูร)
      หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ฝายธุรการ
โทร.   0 3421 9136
FAX.  0 3421 9136
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / พิเศษ             บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปา
กร

            พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
73000

            ตุลาคม   2547

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน  ผูอํานวการสถานศึกษา  โรงเรียน

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม   จํานวน   8   ฉบับ

        ดวย  นายบุญชัย  ชวงชัย  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการ
บริหาร

การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง “ทักษะ
การบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผู
บริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน ที่ปฏิบัติหนาที่ฝายวิชาการและฝายธุรการ จํานวน  2 คน
และครู ที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม และสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 5 คน ในโรงเรียนของทานเพื่อ
ประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดแจงผูชวยผูบริหารโรงเรียน ที่ปฏิบัติหนาที่ฝายวิชาการและฝายธุรการ
และครูที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมและสุขศึกษาและพลศึกษา  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนัก
ศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง

     ขอแสดงความนับถือ

                (รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย   ชินะตังกูร)
                         รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร.   0 3424 3435 , 0 3421 8788

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย  “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ”

ภาคผนวก  ข

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
รายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือ

รายชื่อกลุมตัวอยาง
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เรื่อง  ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน

ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.  นายชํานาญ  สอนซ่ือ ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1
จังหวัดนครปฐม

2.  ดร.สําเริง  กุจิรพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

3.  นายพะโยม  ชิณวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

4.  อาจารยมณฑนา  วัฒนถนอม อาจารยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ภาคหลักสูตร
และ
                                                            วิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
5.  นางสาววิชชุลดา  กาญจนประดิษฐ ศึกษานิเทศก  7  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร
                                                            เขต  1
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รายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือเพื่อการวิจัย
เรื่อง  ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน

ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อโรงเรียน ที่ ชื่อโรงเรียน
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนราธิวาส 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจันทบุรี

รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางเพื่อการวิจัย
เรื่อง  ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน

ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อโรงเรียน ที่ ชื่อโรงเรียน
1 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค 20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนาน
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหบางกรวย 21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตราด
3 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 19
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพัทลุง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  20
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  21
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเขาพนม 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  22
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  23
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหขอนแกน 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  24

10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเลย 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  25
11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหชัยนาท 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  26
12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  27
13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบูรณ 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  28
14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสกลนคร 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  29
15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  30
16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  31
17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  32
18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหอํานาจเจริญ 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  33
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  34
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ภาคผนวก  ค

คาความตรงของเครื่องมือวิจัย
คาความเชื่อมั่น

คาระดับทักษะการบริหารและกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
คาความสัมพันธ
คาการสงผล
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คาความตรงของเครื่องมือวิจัย

ตอนที่  1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

ขอที่ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบ
สอบถาม

คา
(IOC)

ใช
ได

ขอความที่แกไข/ขอเสนอแนะ

1 เพศ
[    ]  ชาย
[    ]  หญิง

1 **

2 อายุ
[    ]  ไมเกิน  30  ป
[    ]  31 – 40  ป
[    ]  41 – 50  ป
[    ]   51  ปข้ึนไป

1 **

3 ระดับการศึกษา
[    ]   ต่ํากวาระดับปริญญาตรี
[    ]   ระดับปริญญาตรี
[    ]   สูงกวาปริญญาตรี

1 **

4 ตําแหนงหนาที่
[    ]   ผูบริหารโรงเรียน
[    ]   ผูชวยผูบริหารโรงเรียน
[    ]   ครู

1 **

5 ประสบการณในการทํางาน
[    ]   ไมเกิน  10  ป
[    ]   11-20  ป
[    ]   21-30  ป
[    ]   31  ปข้ึนไป

1 **
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ตอนที่  2  ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

ขอที่ ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน

คา
(IOC)

ใช
ได

ขอความที่แกไข/ขอเสนอแนะ

ทักษะดานความรูความคิด
(cognitive skills)

1 มีความรูความเขาใจกระบวนการ
วางแผนและนําไปใชกําหนดแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษา

1 **

2 มีความรูความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับการบริหารจัดการศึกษา 1 **

3 มีความรูความเขาใจภารกิจและ
ขอบขายการบริหารสถานศึกษา 1 **

4 บริหารจัดการโดยใชวิสัยทัศนในการ
กําหนดทิศทางเพื่อมุงสู เปาหมาย
ความสําเร็จของสถานศึกษา

1 **
มีวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทางเพื่อ
มุงสูเปาหมายความสําเร็จของสถาน
ศึกษา

5 มีแนวคิดหรือกลยุทธใหมๆในการ
บริหารสถานศึกษา 1 **

6 สามารถวิพากษวิจารณในเรื่องที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาไดอยางมี
เหตุผล

0.6 **

7 นําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษา คนความาประยุกตใชได
อยางเหมาะสม

0.8 **

8 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร 
เพื่อหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาการ
ทํางานใหดีข้ึน

1 **
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร 
เพื่อหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารงานใหดีข้ึน
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ขอที่ ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน

คา
(IOC)

ใช
ได

ขอความที่แกไข/ขอเสนอแนะ

9 ใหคําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติ
งานแกบุคลากรไดอย างถูกตอง
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได 1 **

10 กําหนดและเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน
การปฏิบัติหนาที่ตางๆไดอยางเหมาะ
สมกับสถานการณและลักษณะงาน 0.8 **

ทักษะดานเทคนิค
(technical  skills)

11 นําเทคนิคและกระบวนการบริหารไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

1 **

12 มีวิ ธี การจัดระบบขอมูลและสาร
สนเทศเพื่อใชในการบริหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1 **

13 นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวาง
แผนบริหารโรงเรียน 1 **

14 ดําเนินการบริหารโดยใชแผนเปน
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 1 **

บริหารโดยใชแผนเปนเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน

15 สรุปประเด็นที่สําคัญของเรื่องที่ฟงมา
ถายทอดใหผูรวมงานดวยวาจาและ
การเขียนใหเขาใจไดชัดเจน

0.8 **
สรุปประเด็นขอมูลและถายทอดให
ผูรวมงานเขาใจไดชัดเจน

16 ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดอยาง
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
ทุกครั้ง

1 **

17 มีวิธีการและหลักเกณฑในการควบคุม
กํากับ ติดตามการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ

1 **
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ขอที่ ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน

คา
(IOC)

ใช
ได

ขอความที่แกไข/ขอเสนอแนะ

18 เสนอแนะเทคนิค วิธีการและนวัตกรรม
ใหมๆ มาใชพัฒนาการเรียนการสอน 1 **

เสนอแนะเทคนิค วิธีการและนวัตกรรม
ใหมๆ มาใชพัฒนาการจัดการเรียนรู

19 จัดระบบงานธุรการใหเปนไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณของสํานัก
นายกรัฐมนตรี

1 **

20 ใชเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะครู เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบไดอยางถูกตอง

1 **

ใชเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผูรวมงานเพื่อปรับปรุงการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
พิจารณาความดีความชอบไดอยาง
ถูกตอง

ทักษะดานการศึกษาและการสอน
(instructional  skills)

21 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน ชุมชนและ
ทองถิ่น

1 **

22 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกระบวน
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 1 **

23 สงเสริมพัฒนาการใชส่ือ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู 1 **

24 ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ส ร า ง
บรรยากาศ ส่ิงแวดลอมและแหลง
เรียนรูที่เอื้อตอการจัดกระบวนการ
เรียนรู

1 **

25 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนและ
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 1 **

26 จัดกระบวนการนิ เทศเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1 **
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ขอที่ ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน

คา
(IOC)

ใช
ได

ขอความที่แกไข/ขอเสนอแนะ

27 ส ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ค ณ ะ ค รู เ พื่ อ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู
อยางตอเนื่อง

1 **

28 สงเสริมใหคณะครูจัดกระบวนการ
เรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง

1 **

29 สงเสริมสนับสนุนใหคณะครูศึกษา 
วิเคราะห  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน

1 **

30 สงเสริมกระบวนการวัดและประเมินผล
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายโดย
เนนการประเมินผลตามสภาพจริง

1 **

ทักษะดานมนุษย
(human skills)

31 สรางบรรยากาศความเปนกันเองและ
ความรวมมือกับผู ร วมงานในทุก
สถานการณ

1 **

32 ศึกษาวิเคราะหสภาพความตองการ
พื้นฐานของผูรวมงานเพื่อใหการชวย
เหลือสนับสนุน

0.8 **

33 แกไขปญหาและอุปสรรคของผูรวม
งานดวยความเห็นอกเห็นใจ 1 **

34 สนับสนุนใหผูรวมงานทุกคนมีสวน
รวมในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน
รวมกับผูบริหาร

1 **
สนับสนุนใหผูรวมงานทุกคนมีสวน
รวมในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน
รวมกัน
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35 ปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการรักษา
ระเบียบ วินัย กฎ ขอบังคับ จรรยา
มารยาทไดอยางเหมาะสม

1 **

ขอที่ ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน

คา
(IOC)

ใช
ได

ขอความที่แกไข/ขอเสนอแนะ

36 เอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูรวมงาน
ไดอยางทั่วถึง 1 **

37 แกไขปญหาความขัดแยงที่ เกิดกับ
บุคคลที่เกี่ยวของใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี

1 **

38 ใหความสําคัญและรูจักยกยองผูรวม
งานเปนรายบุคคลและสวนรวมอยาง
จริงใจ

1 **
ยกยองผูรวมงานเปนรายบุคคลและ
สวนรวมอยางจริงใจ

39 ใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเพื่อความ
กาวหนาทั้งในหนาที่ราชการและเรื่อง
สวนตัว

1 **

40 แสดงความยินดี กั บ ผู ร วมงานที่
ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอ

1 **

ทักษะดานมโนภาพ
(conceptual skills)

41 วิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหาและ
ความตองการของโรงเรียนไดอยาง
ถูกตอง

1 **

42 กําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและ
เปาหมายของโรงเรียนไดสอดคลอง
กับหนวยงานตนสังกัดและสภาพ
ทองถิ่น

1 **

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



158

43 วางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ไดอยางครอบคลุมครบถวนทุกดาน
สอดคลองกับสภาวการณทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน

1 **

ขอที่ ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน

คา
(IOC)

ใช
ได

ขอความที่แกไข/ขอเสนอแนะ

44 วางแผนการใชหลักสูตรและแผนการ
สอนทุกระดับชั้นอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพทองถิ่น

1 **

45 วินิจฉัยปญหาตางๆอยางรอบคอบ
กอนตัดสินใจสั่งการโดยคํานึงถึงสวน
รวมเปนสําคัญ

1 **

46 วินิจฉัยการใชทรัพยากรของโรงเรียนได
อยางถูกตองและเหมาะสมกับ
ศักยภาพและขอจํากัดที่มีอยู

1 **
วิ เคราะหการใชทรัพยากรของโรง
เรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับ
ศักยภาพและขอจํากัด

47 มีความเขาใจและสามารถนําผลการ
วิจัยไปใชในการปรับปรุงงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

0.8 **
เขาใจและสามารถนําผลการวิจัยไป
ใชในการปรับปรุงงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

48 วินิจฉัยและกําหนดขอบขายของงาน
แตละดานไดอยางถูกตองชัดเจน 0.6 **

49 สามารถวิเคราะหและนําผลที่ไดจาก
การประเมินไปใชแกไขปรับปรุงการ
บริหารงานและการวางแผนบริหาร
การจัดการศึกษาในปตอไป

1 **

วิ เคราะหและนําผลที่ ไดจากการ
ประเมินไปแกไขปรับปรุงการบริหาร
งานและการวางแผนบริหารการจัด
การศึกษาในปตอไป

50 วางแผนการตรวจสอบงานการเงิน
และพัสดุไดถูกตองตามระเบียบ 0.8 **
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ตอนที่  3  กระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

ขอที่ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน คา
(IOC)

ใช
ได

ขอความที่แกไข/ขอเสนอแนะ

การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน
1 มีการชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจให

บุคลากรเกิดความตระหนักในเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา

1 **
มีการชี้แจงใหบุคลากรเขาใจและ
ความตระหนักในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา

2 สงเสริมการมีสวนรวมและการทํางาน
เปนทีม 0.6 **

3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจและทักษะเกี่ยว
กับการประกันคุณภาพการศึกษาและ
กระบวนการบริหารงานคุณภาพ

1 **

4 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหบุคลากร
ไดรับทราบอยางตอเนื่อง

1 **

5 มีการแต งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 1 **

6 แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณ
ภาพภายในสถานศึกษาเพื่อตรวจ
สอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพ
การศึกษา

0.8 **

7 กําหนดบทบาทหน าที่ ของคณะ
กรรมการและคณะอนุกรรมการอยาง
ชัดเจนสอดคลองกับภารกิจของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

1 **

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



160

ขอที่ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน คา
(IOC)

ใช
ได

ขอความที่แกไข/ขอเสนอแนะ

8 คณะกรรมการไดรับการศึกษาอบรม
หรือเรียนรูในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 1 **

สนับสนุนสงเสริมใหคณะกรรมการ
ไดรับการอบรมหรือเรียนรูเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอ
เนื่อง

9 โรงเรียนมีนโยบายในการดําเนินการใน
เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางชัดเจน

1 **
มีนโยบายในการดําเนินการเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
อยางชัดเจน

10 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษา

1 **

การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
11 สถานศึกษาจัดระบบและโครงสราง

การบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาคุณ
ภาพการศึกษา

1 **
จัดระบบและโครงสรางการบริหาร
ที่ เ อ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา

12 กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยอาศัย
หลักวิชา ผลงานวิจัยหรือขอมูลเชิง
ประจักษ

1 **

13 มีการจัดระบบและรวบรวมขอมูลสาร
สนเทศอยางครอบคลุมเปนปจจุบัน
และใชขอมูลสารสนเทศในการวาง
แผน

1 **
จัดระบบและรวบรวมขอมูลสาร
สน เทศอย า งค รอบคลุ ม เป น
ปจจุบัน  และใชขอมูลสารสนเทศ
ในการวางแผน

14 ศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 1 **

15 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาไดอยางครอบคลุมและ
สอดคลองกับการจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน

1 **
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ขอที่ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน คา
(IOC)

ใช
ได

ขอความที่แกไข/ขอเสนอแนะ

16 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพ
ปญหาและความจําเปนอยางเปน
ระบบและมีแผนปฏิบัติการประจําป
รองรับ โดยคํานึงถึงหลักการและ
ครอบคลุมทุกดาน

1 **

17 กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย
และสภาพความสําเ ร็ จของการ
พัฒนาไวอยางตอเนื่อง ชัดเจนและ
เปนรูปธรรม  โดยการมีสวนรวมของผู
เกี่ยวของ  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณ
ภาพการศึกษา

1 **

กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปา
หมายและสภาพความสําเร็จของ
การพัฒนาไวอยางตอเนื่อง ชัด
เจนและเปนรูปธรรม  โดยให
บุคลากรที่ เกี่ยวของมีสวนรวม  
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

18 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยมี
การวิเคราะหขอมูลจากแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

1 **

19 กําหนดนโยบาย โครงสรางการปฏิบัติ
งาน มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
ระบบการตรวจสอบ การประเมินผล 1 **

20 จัดระบบนิเทศ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินผลตามแผน
ปฏิบัติการอยางเปนระบบและตอ
เนื่อง

1 **
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ขอที่ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน คา
(IOC)

ใช
ได

ขอความที่แกไข/ขอเสนอแนะ

การรายงานผลการประกันคุณภาพภาย
ใน

21 มีการวางแผนการจัดทํารายงานคุณ
ภาพการศึกษาประจําปในเรื่องเกี่ยว
กับการกําหนดชวงเวลาจัดทํา

1 **
มีการวางแผนกําหนดชวงเวลา
การจัดทํารายงานคุณภาพการ
ศึกษาประจําป

22 มีการกําหนดรูปแบบการเขียนราย
งานคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย

0.6 **

23 มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําราย
งานผลคุณภาพการศึกษาประจําป 1 **

24 มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและ
ผลการประเมินตนเองอยางเปนระบบ 1 **

25 มีการวิเคราะหและสังเคราะหผลการ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 1 **

26 มีการเผยแพรรายงานการประเมินตน
เองตอผูเกี่ยวของอยางทั่วถึงและตอ
เนื่อง

1 **

27 รายงานการประเมินตนเองโดยมีองค
ประกอบและนําเสนอขอมูลครบถวน 1 **

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
โดยมีองคประกอบและนําเสนอ
ขอมูลครบถวน

28 นําเสนอจุดเดนจุดที่ตองปรับปรุงและ
แนวทางการแกไขไดอยางเปนระบบ 1 **

29 คณะจัดทํารายงานมีความรูเกี่ยวกับ
วิธีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 1 **

30 การรายงานการประเมินตนเองมี
ความสอดคลองและครอบคลุมแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผน
ปฏิบัติการประจําปและมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา

1 **
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คาความเชื่อมั่น
Alpha

ตอนที่  2 0.9846
ทักษะดานความรูความคิด (X1)
ทักษะดานเทคนิค (X2)
ทักษะดานการศึกษาและการสอบ (X3)
ทักษะดานมนุษย (X4)
ทักษะดานมโนภาพ (X5)

0.9374
0.9221
0.9368
0.9641
0.9510

ตอนที่  3 0.9791
การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (Y2)
การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (Y3)

0.9383
0.9505
0.9678

รวมทั้งแบบสอบถาม 0.9874

ร ว มตอนที่   2
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE      194.5313   855.6119    29.2508         50

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics
               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted
T21_1        190.6563       823.5232        .7784           .9842
T21_2        190.7500       830.4516        .5371           .9847
T21_3        190.5938       821.7329        .8133           .9842
T21_4        190.6875       821.6411        .7196           .9843
T21_5        190.7188       828.4667        .6263           .9845
T21_6        190.6563       830.4909        .6041           .9845
T21_7        190.4688       832.9022        .6250           .9845
T21_8        190.5625       819.0282        .8034           .9842
T21_9        190.4688       814.5151        .8424           .9841
T21_10       190.7813       814.7571        .7654           .9843
T22_11       190.7813       824.8861        .7843           .9842
T22_12       190.9688       827.0635        .6812           .9844
T22_13       190.7500       830.8387        .6960           .9844
T22_14       190.7188       826.7893        .7115           .9844
T22_15       190.8438       820.8458        .7639           .9843
T22_16       190.8125       810.6089        .7310           .9844
T22_17       190.8438       819.6845        .7154           .9844
T22_18       190.7500       833.2258        .6920           .9844
T22_19       190.6563       829.7813        .7256           .9844
T22_20       190.8438       822.2651        .7752           .9842
T23_21       190.8750       822.9516        .6736           .9844
T23_22       190.3750       816.1774        .8405           .9841
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T23_23       190.3438       822.8780        .8116           .9842
               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted
T23_24       190.3125       826.0927        .7676           .9843
T23_25       190.3438       826.8135        .6282           .9845
T23_26       191.0313       822.8054        .6979           .9844
T23_27       190.5313       819.9990        .8027           .9842
T23_28       190.4688       824.3216        .7490           .9843
T23_29       190.5313       824.7087        .6559           .9845
T23_30       190.6875       826.4798        .7363           .9843
T24_31       190.3750       821.0806        .7726           .9842
T24_32       190.7188       813.6280        .8417           .9841
T24_33       190.6250       808.8871        .8685           .9840
T24_34       190.4063       815.6683        .8251           .9841
T24_35       190.1875       825.1895        .7995           .9842
T24_36       190.6875       811.6411        .7921           .9842
T24_37       190.8438       803.6845        .8712           .9840
T24_38       190.4688       826.5796        .5864           .9846
T24_39       190.4688       814.4506        .8064           .9842
T24_40       190.2813       822.8538        .7360           .9843
T25_41       190.7500       816.7742        .8019           .9842
T25_42       190.5625       818.8347        .7670           .9842
T25_43       190.7188       818.0151        .7866           .9842
T25_44       190.7500       833.8065        .6736           .9844
T25_45       190.6875       826.8669        .7262           .9843
T25_46       190.5938       827.5393        .7776           .9843
T25_47       190.7500       815.2903        .8339           .9841
T25_48       190.8125       816.9960        .8171           .9841
T25_49       190.8125       820.9315        .7706           .9842
T25_50       190.7188       823.9506        .7841           .9842
Reliability Coefficients
N of Cases =     32.0                    N of Items = 50
Alpha =    .9846

ร ว มตอนที่   3
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
                                                  N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE      114.8750   398.9516    19.9738         30
Item-total Statistics
               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted
T31_1        111.0000       370.7097        .7851           .9784
T31_2        110.8750       380.1774        .6123           .9791
T31_3        111.0938       369.5716        .7873           .9784
T31_4        111.2813       365.7571        .8930           .9778
T31_5        110.8125       373.2540        .7700           .9784
T31_6        111.1875       378.0927        .5521           .9796
T31_7        111.1250       376.0484        .7145           .9787
T31_8        111.0625       368.7702        .7614           .9786
T31_9        111.0625       375.0282        .7714           .9784
T31_10       111.0313       375.1280        .6200           .9793
T32_11       110.8438       378.8458        .7254           .9787
T32_12       110.9688       378.2248        .7556           .9786
T32_13       111.0000       372.3871        .8473           .9781
T32_14       110.9375       371.8024        .8163           .9782
T32_15       110.8125       374.8024        .8017           .9783
T32_16       111.0938       368.3458        .8937           .9778
T32_17       110.7188       364.4667        .8592           .9780
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T32_18       110.8438       373.6845        .8152           .9783
T32_19       110.9688       372.3538        .8218           .9782
               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted
T32_20       111.1250       380.6290        .5967           .9792
T33_21       111.1563       368.5877        .9067           .9778
T33_22       111.2500       369.3548        .9029           .9778
T33_23       110.9688       371.4506        .8112           .9782
T33_24       111.1875       369.0605        .8113           .9782
T33_25       111.4063       374.8942        .7963           .9783
T33_26       111.2188       373.9183        .6416           .9792
T33_27       111.0625       371.8024        .8820           .9780
T33_28       111.0938       374.9909        .8048           .9783
T33_29       111.1250       376.1774        .7508           .9785
T33_30       111.0625       373.6734        .8177           .9782
Reliability Coefficients
N of Cases =     32.0                    N of Items = 30
Alpha =    .9791

ร ว มทั้ ง แบบสอบถา ม

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE      309.4063  2059.0877    45.3772         80
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics
               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted
T21_1        305.5313      2013.2893        .7139           .9872
T21_2        305.6250      2020.3710        .5346           .9874
T21_3        305.4688      2009.5474        .7642           .9872
T21_4        305.5625      2011.6734        .6455           .9873
T21_5        305.5938      2021.2167        .5627           .9874
T21_6        305.5313      2020.9022        .5928           .9873
T21_7        305.3438      2024.3619        .6166           .9873
T21_8        305.4375      2005.9960        .7490           .9872
T21_9        305.3438      1996.6845        .8218           .9871
T21_10       305.6563      2004.8780        .6508           .9873
T22_11       305.6563      2011.0071        .7902           .9872
T22_12       305.8438      2014.9103        .6797           .9873
T22_13       305.6250      2021.2097        .6858           .9873
T22_14       305.5938      2018.3135        .6474           .9873
T22_15       305.7188      2008.0796        .7207           .9872
T22_16       305.6875      1998.8669        .6269           .9874
T22_17       305.7188      2010.6603        .6190           .9873
T22_18       305.6250      2028.8871        .6004           .9873
T22_19       305.5313      2021.2248        .6846           .9873
T22_20       305.7188      2007.9506        .7651           .9872
T23_21       305.7500      2008.1290        .6780           .9873
T23_22       305.2500      2005.6129        .7302           .9872
T23_23       305.2188      2012.3700        .7440           .9872
T23_24       305.1875      2014.5444        .7455           .9872
T23_25       305.2188      2018.7571        .5665           .9874
T23_26       305.9063      2012.4748        .6379           .9873
T23_27       305.4063      2009.6683        .7149           .9872
T23_28       305.3438      2014.9425        .6792           .9873
T23_29       305.4063      2011.2813        .6546           .9873
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T23_30       305.5625      2016.0605        .6999           .9872
T24_31       305.2500      2010.0000        .7056           .9872

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted
T24_32       305.5938      1999.9264        .7604           .9872
T24_33       305.5000      1985.2258        .8824           .9871
T24_34       305.2813      1997.5635        .8172           .9871
T24_35       305.0625      2012.6411        .7855           .9872
T24_36       305.5625      1993.9960        .7532           .9872
T24_37       305.7188      1978.6603        .8663           .9871
T24_38       305.3438      2008.9425        .6565           .9873
T24_39       305.3438      1996.8780        .7833           .9872
T24_40       305.1563      2008.3942        .7337           .9872
T25_41       305.6250      2000.5000        .7777           .9872
T25_42       305.4375      2007.1573        .6955           .9872
T25_43       305.5938      2000.9587        .7826           .9872
T25_44       305.6250      2026.4355        .6501           .9873
T25_45       305.5625      2017.1573        .6817           .9873
T25_46       305.4688      2016.6442        .7566           .9872
T25_47       305.6250      1994.1129        .8649           .9871
T25_48       305.6875      1999.7702        .8071           .9871
T25_49       305.6875      2005.1895        .7711           .9872
T25_50       305.5938      2014.6361        .7071           .9872
T31_1        305.5313      1993.3538        .8015           .9871
T31_2        305.4063      2006.8296        .7569           .9872
T31_3        305.6250      1989.8548        .8138           .9871
T31_4        305.8125      1986.9315        .8453           .9871
T31_5        305.3438      2011.6522        .6201           .9873
T31_6        305.7188      2018.2732        .4775           .9875
T31_7        305.6563      2014.5554        .6087           .9873
T31_8        305.5938      1992.1200        .7405           .9872
T31_9        305.5938      2009.2813        .7033           .9872
T31_10       305.5625      2015.8669        .4939           .9875
T32_11       305.3750      2019.0806        .6329           .9873
T32_12       305.5000      2017.4839        .6644           .9873
T32_13       305.5313      2006.5151        .7310           .9872
T32_14       305.4688      2005.8054        .6988           .9872
T32_15       305.3438      2013.3942        .6621           .9873
T32_16       305.6250      1994.5645        .8205           .9871
T32_17       305.2500      1983.8065        .8175           .9871
T32_18       305.3750      2005.7258        .7529           .9872
T32_19       305.5000      2003.2903        .7533           .9872
T32_20       305.6563      2026.6200        .4648           .9874
T33_21       305.6875      1995.0605        .8323           .9871
T33_22       305.7813      1995.4022        .8466           .9871
T33_23       305.5000      2010.3226        .6257           .9873
T33_24       305.7188      2003.3700        .6581           .9873
T33_25       305.9375      2010.0605        .7097           .9872
T33_26       305.7500      2018.9032        .4498           .9875
T33_27       305.5938      1999.7329        .8418           .9871
T33_28       305.6250      2013.7903        .6640           .9873
T33_29       305.6563      2021.7167        .5369           .9874
T33_30       305.5938      2008.1845        .7192           .9872

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Reliability Coefficients

N of Cases =     32.0                    N of Items = 80

Alpha =    .9874
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แสดงระดับทักษะการบริหารและกระบวนการประกันคุณภาพภายใน

       Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
N2_1_1 38 3.50 4.38 3.9164 .22393
N2_2_1 38 3.13 4.38 3.8961 .27391
N2_3_1 38 3.50 4.75 4.0602 .29589
N2_4_1 38 3.13 4.50 4.0296 .30645
N2_5_1 38 3.13 4.38 3.8181 .29753
N2_6_1 38 3.13 4.38 3.8708 .27718
N2_7_1 38 3.38 4.50 3.9563 .27001
N2_8_1 38 3.00 4.38 3.8872 .34271
N2_9_1 38 3.13 4.50 3.9300 .30260
N2_10_1 38 3.00 4.38 3.7857 .35157
N2_11_1 38 3.25 4.25 3.8181 .25137
N2_12_1 38 3.25 4.57 3.7693 .28074
N2_13_1 38 3.25 4.43 3.8214 .29124
N2_14_1 38 3.00 4.57 3.8769 .32494
N2_15_1 38 3.25 4.63 3.8694 .30094
N2_16_1 38 3.13 4.50 3.9445 .29995
N2_17_1 38 3.13 4.43 3.7608 .30903
N2_18_1 38 3.00 4.38 3.6974 .33498
N2_19_1 38 3.50 4.50 4.0169 .25219
N2_20_1 38 3.13 4.63 3.7608 .32547
N2_21_1 38 3.00 4.50 3.8529 .35679
N2_22_1 38 3.38 4.88 4.1729 .32122
N2_23_1 38 3.00 4.63 4.0385 .32968
N2_24_1 38 3.38 4.75 4.1461 .29321
N2_25_1 38 3.25 4.75 4.0959 .28986
N2_26_1 38 3.25 4.50 3.7928 .30283
N2_27_1 38 3.13 4.50 4.0367 .27795
N2_28_1 38 3.13 4.50 4.0827 .29143
N2_29_1 38 3.25 4.63 4.0169 .32888
N2_30_1 38 3.25 4.50 4.0183 .30101
N2_31_1 38 3.00 4.75 3.9836 .41195
N2_32_1 38 3.00 4.38 3.7899 .35546
N2_33_1 38 3.00 4.50 3.8900 .38943
N2_34_1 38 3.00 4.63 3.9695 .38146
N2_35_1 38 3.50 4.75 4.2274 .31203
N2_36_1 38 3.25 4.50 3.9102 .39669
N2_37_1 38 3.13 4.50 3.7914 .31561
N2_38_1 38 3.25 4.75 3.9737 .35530
N2_39_1 38 3.38 4.75 4.0188 .33159
N2_40_1 38 3.50 4.75 4.1880 .30437
N2_41_1 38 3.38 4.63 3.9173 .29945
N2_42_1 38 3.63 4.88 4.0799 .26453
N2_43_1 38 3.38 4.63 3.9488 .30919
N2_44_1 38 3.25 4.63 3.8839 .30990
N2_45_1 38 3.38 4.38 3.9013 .26586
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N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation

N2_46_1 38 3.38 4.57 4.0179 .25093
N2_47_1 38 3.13 4.25 3.7486 .33222
N2_48_1 38 3.25 4.25 3.8684 .24943
N2_49_1 38 3.00 4.25 3.8473 .29552
N2_50_1 38 3.38 4.71 4.0334 .33719
N3_1_1 38 3.13 4.88 4.2119 .32250
N3_2_1 38 3.50 4.88 4.2425 .29833
N3_3_1 38 3.00 4.88 4.2190 .34338
N3_4_1 38 2.88 4.75 4.0540 .36197
N3_5_1 38 3.50 4.75 4.3863 .27932
N3_6_1 38 3.38 4.63 4.2133 .30686
N3_7_1 38 3.38 4.63 4.1602 .27747
N3_8_1 38 3.00 4.63 4.0202 .32317
N3_9_1 38 3.13 4.75 4.0719 .34932
N3_10_1 38 3.50 4.75 4.1460 .32783
N3_11_1 38 3.50 4.75 4.1250 .27417
N3_12_1 38 3.50 4.50 3.9793 .26331
N3_13_1 38 3.50 4.50 4.0127 .27995
N3_14_1 38 3.50 4.50 4.0757 .25296
N3_15_1 38 3.50 4.50 4.0761 .24697
N3_16_1 38 3.38 4.63 4.0033 .27508
N3_17_1 38 3.38 4.75 4.2693 .28693
N3_18_1 38 3.50 4.75 4.1913 .27661
N3_19_1 38 3.50 4.75 4.1283 .26603
N3_20_1 38 3.43 4.63 3.9709 .28774
N3_21_1 38 3.13 4.63 4.0207 .27122
N3_22_1 38 3.13 4.50 3.9615 .30867
N3_23_1 38 3.50 4.63 4.1100 .31593
N3_24_1 38 3.25 4.63 4.0258 .28909
N3_25_1 38 3.25 4.50 3.8816 .31294
N3_26_1 38 3.25 8.13 3.9807 .76654
N3_27_1 38 3.38 4.50 4.0343 .30334
N3_28_1 38 3.38 4.75 3.9643 .32245
N3_29_1 38 3.50 4.38 3.9248 .26219
N3_30_1 38 3.38 4.63 4.0094 .27958

X1_1 38 3.29 4.31 3.9156 .22608
X2_1 38 3.30 4.35 3.8314 .23329
X3_1 38 3.30 4.40 4.0253 .25069
X4_1 38 3.36 4.49 3.9753 .30743
X5_1 38 3.46 4.40 3.9269 .22489

XTOT_1 38 3.43 4.29 3.9350 .21859
Y1_1 38 3.29 4.68 4.1762 .27019
Y2_1 38 3.54 4.48 4.0833 .22940
Y3_1 38 3.36 4.51 3.9909 .27663

YTOT_1 38 3.40 4.54 4.0824 .23901
Valid N

(listwise)
38
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แสดงระดับความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน

Correlations
X1_1 X2_1 X3_1 X4_1 X5_1 XTOT_

1
Y1_1 Y2_1 Y3_1 YTOT_

1
Pearson

Correlation
1.000 .809** .685**.602** .738** .861** .524** .676**.466** .597**

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .003 .000
X1_1

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Pearson

Correlation
.809*

*
1.000 .746**.605** .832** .895** .682** .750**.587** .728**

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
X2_1

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Pearson

Correlation
.685*

*
.746** 1.000 .716** .769** .891** .594** .641**.507** .628**

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000
X3_1

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Pearson

Correlation
.602*

*
.605** .716** 1.000 .688** .843** .608** .662**.495** .631**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .002 .000
X4_1

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Pearson

Correlation
.738*

*
.832** .769**.688** 1.000 .908** .778** .848**.683** .833**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000
X5_1

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Pearson

Correlation
.861*

*
.895** .891**.843** .908** 1.000** .723** .808**.617** .772**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000XTOT_1
N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson
Correlation

.524*
*

.682** .594**.608** .778** .723** 1.000 .851**.690** .916**

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000
Y1_1

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Pearson

Correlation
.676*

*
.750** .641**.662** .848** .808** .851** 1.000 .793** .949**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000
Y2_1

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Pearson

Correlation
.466*

*
.587** .507**.495** .683** .617** .690** .793** 1.000 .903**

Sig. (2-tailed) .003 .000 .001 .002 .000 .000 .000 .000 . .000
Y3_1

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Pearson

Correlation
.597*

*
.728** .628**.631** .833** .772** .916** .949**.903** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .YTOT_1
N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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แสดงทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ขั้นตอนการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (Ytot)

Regression

Variables Entered/Removed a

Model Variables
Entered

Variables
Removed

Method

1 X5_1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050,
Probability-of-F-to-remove >= .100).

a  Dependent Variable: YTOT_1

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .833 a .694 .686 .13498

a  Predictors: (Constant), X5_1
b  Dependent Variable: YTOT_1

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1.467 1 1.467 81.752 .000 a

Residual .646 36 .018
Total 2.114 37

a  Predictors: (Constant), X5_1
b  Dependent Variable: YTOT_1

Coefficients a

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. Error Beta
1 (Constant) .605 .385 1.570 .125

X5_1 .886 .098 .833 9.042 .000
a  Dependent Variable: YTOT_1

Excluded Variablesb

Beta In t Sig. Partial
Correlation

Collinearity
Statistics

Model Tolerance
1 X1_1 -.039 a -.285 .777 -.048 .456

X2_1 .111 a .660 .514 .111 .307
X3_1 -.031 a -.211 .834 -.036 .409
X4_1 .110 a .865 .393 .145 .527

a  Predictors in the Model: (Constant), X5_1
b  Dependent Variable: YTOT_1
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แสดงทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ขั้นตอนการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (Y1)

Regression

Variables Entered/Removed a

Model Variables
Entered

Variables
Removed

Method

1 X5_1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050,
Probability-of-F-to-remove >= .100).

a  Dependent Variable: Y1_1

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .778 a .605 .594 .17208

a  Predictors: (Constant), X5_1
b  Dependent Variable: Y1_1

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1.635 1 1.635 55.216 .000 a

Residual 1.066 36 .030
Total 2.701 37

a  Predictors: (Constant), X5_1
b  Dependent Variable: Y1_1

Coefficients a

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. Error Beta
1 (Constant) .505 .495 1.021 .314

X5_1 .935 .126 .778 7.431 .000
a  Dependent Variable: Y1_1

Excluded Variablesb

Beta In t Sig. Partial
Correlation

Collinearity
Statistics

Model Tolerance
1 X1_1 -.110 a -.703 .487 -.118 .456

X2_1 .112 a .585 .562 .098 .307
X3_1 -.011 a -.064 .949 -.011 .409
X4_1 .139 a .962 .343 .161 .527

a  Predictors in the Model: (Constant), X5_1
b  Dependent Variable: Y1_1
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แสดงทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (Y2)

Regression

Variables Entered/Removed a

Model Variables
Entered

Variables
Removed

Method

1 X5_1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050,
Probability-of-F-to-remove >= .100).

a  Dependent Variable: Y2_1

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .848 a .720 .712 .12309

a  Predictors: (Constant), X5_1
b  Dependent Variable: Y2_1

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1.402 1 1.402 92.500 .000 a

Residual .545 36 .015
Total 1.947 37

a  Predictors: (Constant), X5_1
b  Dependent Variable: Y2_1

Coefficients a

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. Error Beta
1 (Constant) .685 .354 1.935 .061

X5_1 .865 .090 .848 9.618 .000
a  Dependent Variable: Y2_1

Excluded Variablesb

Beta In t Sig. Partial
Correlation

Collinearity
Statistics

Model Tolerance
1 X1_1 .110 a .841 .406 .141 .456

X2_1 .143 a .897 .376 .150 .307
X3_1 -.028 a -.200 .843 -.034 .409
X4_1 .149 a 1.233 .226 .204 .527

a  Predictors in the Model: (Constant), X5_1
b  Dependent Variable: Y2_1
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แสดงทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ขั้นตอนการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (Y3)

Regression

Variables Entered/Removed a

Model Variables
Entered

Variables
Removed

Method

1 X5_1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050,
Probability-of-F-to-remove >= .100).

a  Dependent Variable: Y3_1

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .683 a .466 .451 .20493

a  Predictors: (Constant), X5_1
b  Dependent Variable: Y3_1

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1.320 1 1.320 31.422 .000 a

Residual 1.512 36 .042
Total 2.831 37

a  Predictors: (Constant), X5_1
b  Dependent Variable: Y3_1

Coefficients a

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. Error Beta
1 (Constant) .693 .589 1.177 .247

X5_1 .840 .150 .683 5.606 .000
a  Dependent Variable: Y3_1

Excluded Variablesb

Beta In t Sig. Partial
Correlation

Collinearity
Statistics

Model Tolerance
1 X1_1 -.082 a -.451 .655 -.076 .456

X2_1 .061 a .273 .786 .046 .307
X3_1 -.043 a -.224 .824 -.038 .409
X4_1 .048 a .281 .780 .047 .527

a  Predictors in the Model: (Constant), X5_1
b  Dependent Variable: Y3_1
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ภาคผนวก  ง

แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คําชี้แจงการตอบแบบสอบถาม

1. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสําหรับการวิจัย  เร่ือง   “ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งขอมูล
ที่ไดจากความคิดเห็นของทานมีคายิ่งตอการวิจัย  และเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณ
ภาพการศึกษา  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน  จึงใครขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริง  และคํา
ตอบนี้จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด

2. แบบสอบถามมี  3  ตอน  คือ
ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

ผูวิจัยหวังวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
มา  ณ  โอกาสนี้

นายบุญชัย   ชวงชัย
       นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

                                          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา
        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอนที่  1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓ลงในชอง   [    ]  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน

ขอที่ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย
1 เพศ

[    ]  ชาย                               [    ]  หญิง [    ]  1
2 อายุ

[    ]  ไมเกิน  30  ป                  [    ]  31 – 40  ป
[    ]  41 – 50  ป                     [    ]   51  ปข้ึนไป

[    ]  2

3 ระดับการศึกษา
[    ]   ต่ํากวาระดับปริญญาตรี  [    ]   ระดับปริญญาตรี
[    ]   สูงกวาปริญญาตรี

[    ]  3

4 ตําแหนงหนาที่
[    ]   ผูบริหารโรงเรียน             [    ]   ผูชวยผูบริหารโรงเรียน
[    ]   ครู

[    ]  4

5 ประสบการณในการทํางาน
[    ]   ไมเกิน  10  ป                [    ]   11-20  ป
[    ]  21-30  ป                       [    ]   31  ปข้ึนไป

[    ]  5
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ตอนที่  2  ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
คําชี้แจง  โปรดอานและพิจารณาขอความอยางละเอียดและเขียนเครื่องหมาย  ✓

   ลงในชอง   [    ]  ระดับพฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติตามสภาพความเปนจริง
วามีการปฏิบัติมากนอยเพียงใด

ระดับการปฏิบัติ
ขอที่

ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

ทักษะดานความรูความคิด
(cognitive skills)

1 มีความรูความเขาใจกระบวนการ
วางแผนและนําไปใชกําหนดแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษา

[    ]  6

2 มีความรูความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับการบริหารจัดการศึกษา [    ]  7

3 มีความรูความเขาใจภารกิจและ
ขอบขายการบริหารสถานศึกษา [    ]  8

4 มีวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทางเพื่อ
มุงสูเปาหมายความสําเร็จของสถาน
ศึกษา

[    ]  9

5 มีแนวคิดหรือกลยุทธใหมๆในการ
บริหารสถานศึกษา [    ] 10

6 สามารถวิพากษวิจารณในเรื่องที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาไดอยางมี
เหตุผล

[    ] 11

7 นําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษา คนความาประยุกตใชได
อยางเหมาะสม

[    ] 12

8 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร 
เพื่อหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารงานใหดีข้ึน

[    ] 13
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่

ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

9 ใหคําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติ
งานแกบุคลากรไดอย างถูกตอง
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได

[    ] 14

10 กําหนดและเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน
การปฏิบัติหนาที่ตางๆไดอยางเหมาะ
สมกับสถานการณและลักษณะงาน

[    ] 15

ทักษะดานเทคนิค
(technical  skills)

11 นําเทคนิคและกระบวนการบริหารไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

[    ] 16

12 มีวิ ธี การจัดระบบขอมูลและสาร
สนเทศเพื่อใชในการบริหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

[    ] 17

13 นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวาง
แผนบริหารโรงเรียน [    ] 18

14 บริหารโดยใชแผนเปนเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน [    ] 19

15 สรุปประเด็นขอมูลและถายทอดให
ผูรวมงานเขาใจไดชัดเจน [    ] 20

16 ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดอยาง
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
ทุกครั้ง

[    ] 21

17 มีวิธีการและหลักเกณฑในการควบคุม
กํากับ ติดตามการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ

[    ] 22
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่

ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

18 เสนอแนะเทคนิค วิธีการและนวัตกรรม
ใหมๆ มาใชพัฒนาการจัดการเรียนรู [    ] 23

19 จัดระบบงานธุรการใหเปนไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณของสํานัก
นายกรัฐมนตรี

[    ] 24

20 ใชเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผูรวมงานเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบไดอยางถูกตอง

[    ] 25

ทักษะดานการศึกษาและการสอน
(instructional  skills)

21 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน ชุมชนและ
ทองถิ่น

[    ] 26

22 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกระบวน
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ [    ] 27

23 สงเสริมพัฒนาการใชส่ือ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู [    ] 28

24 สงเสริมและพัฒนาการสรางบรรยากาศ 
ส่ิงแวดลอมและแหลงเรียนรูที่ เอื้อตอ
การจัดกระบวนการเรียนรู [    ] 29

25 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนและ
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ [    ] 30

26 จัดกระบวนการนิ เทศเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

[    ] 31
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่

ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

27 ส ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ค ณ ะ ค รู เ พื่ อ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู
อยางตอเนื่อง

[    ] 32

28 สงเสริมใหคณะครูจัดกระบวนการ
เรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง

[    ] 33

29 สงเสริมสนับสนุนใหคณะครูศึกษา 
วิเคราะห  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน

[    ] 34

30 สงเสริมกระบวนการวัดและประเมินผล
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายโดย
เนนการประเมินผลตามสภาพจริง

[    ] 35

ทักษะดานมนุษย
(human skills)

31 สรางบรรยากาศความเปนกันเองและ
ความรวมมือกับผู ร วมงานในทุก
สถานการณ

[    ] 36

32 ศึกษาวิเคราะหสภาพความตองการ
พื้นฐานของผูรวมงานเพื่อใหการชวย
เหลือสนับสนุน

[    ] 37

33 แกไขปญหาและอุปสรรคของผูรวม
งานดวยความเห็นอกเห็นใจ [    ] 38

34 สนับสนุนใหผูรวมงานทุกคนมีสวน
รวมในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน
รวมกัน

[    ] 39

35 ปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการรักษา
ระเบียบ วินัย กฎ ขอบังคับ จรรยา
มารยาทไดอยางเหมาะสม

[    ] 40

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



181

ระดับการปฏิบัติ
ขอที่

ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

36 เอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูรวมงาน
ไดอยางทั่วถึง [    ] 41

37 แกไขปญหาความขัดแยงที่ เกิดกับ
บุคคลที่เกี่ยวของใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี

[    ] 42

38 ยกยองผูรวมงานเปนรายบุคคลและ
สวนรวมอยางจริงใจ [    ] 43

39 ใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเพื่อความ
กาวหนาทั้งในหนาที่ราชการและเรื่อง
สวนตัว

[    ] 44

40 แสดงความยินดี กั บ ผู ร วมงานที่
ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอ

[    ] 45

ทักษะดานมโนภาพ
(conceptual skills)

41 วิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหาและ
ความตองการของโรงเรียนไดอยาง
ถูกตอง

[    ] 46

42 กําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและ
เปาหมายของโรงเรียนไดสอดคลอง
กับหนวยงานตนสังกัดและสภาพ
ทองถิ่น

[    ] 47

43 วางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ไดอยางครอบคลุมครบถวนทุกดาน
สอดคลองกับสภาวการณทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน

[    ] 48
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่

ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

44 วางแผนการใชหลักสูตรและแผนการ
สอนทุกระดับชั้นอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพทองถิ่น

[    ] 49

45 วินิจฉัยปญหาตางๆอยางรอบคอบ
กอนตัดสินใจสั่งการโดยคํานึงถึงสวน
รวมเปนสําคัญ

[    ] 50

46 วิเคราะหการใชทรัพยากรของโรงเรียน
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับ
ศักยภาพและขอจํากัด

[    ] 51

47 เขาใจและสามารถนําผลการวิจัยไป
ใชในการปรับปรุงงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

[    ] 52

48 วินิจฉัยและกําหนดขอบขายของงาน
แตละดานไดอยางถูกตองชัดเจน [    ] 53

49 วิ เคราะหและนําผลที่ ไดจากการ
ประเมินไปแกไขปรับปรุงการบริหาร
งานและการวางแผนบริหารการจัด
การศึกษาในปตอไป

[    ] 54

50 วางแผนการตรวจสอบงานการเงิน
และพัสดุไดถูกตองตามระเบียบ [    ] 55
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ตอนที่  3  กระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
คําชี้แจง  โปรดอานและพิจารณาขอความอยางละเอียดและเขียนเครื่องหมาย  ✓

ลงในชอง   [    ]  ระดับการดําเนินงานกระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ที่ปฏิบัติ ตามสภาพความเปนจริงวามีการปฏิบัติมากนอยเพียงใด

ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน
1 มีการชี้แจงใหบุคลากรเขาใจและ

ความตระหนักในเรื่องการประกันคุณ
ภาพการศึกษา

[    ] 56

2 สงเสริมการมีสวนรวมและการทํางาน
เปนทีม [    ] 57

3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจและทักษะเกี่ยว
กับการประกันคุณภาพการศึกษาและ
กระบวนการบริหารงานคุณภาพ

[    ] 58

4 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหบุคลากร
ไดรับทราบอยางตอเนื่อง

[    ] 59

5 มีการแต งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา [    ] 60

6 แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณ
ภาพภายในสถานศึกษาเพื่อตรวจ
สอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพ
การศึกษา

[    ] 61

7 กําหนดบทบาทหน าที่ ของคณะ
กรรมการและคณะอนุกรรมการอยาง
ชัดเจนสอดคลองกับภารกิจของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

[    ] 62
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

8 สนับสนุนสงเสริมใหคณะกรรมการได
รับการอบรมหรือเ รียนรู เ ร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

[    ] 63

9 มีนโยบายในการดําเนินการเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน [    ] 64

10 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษา

[    ] 65

การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
11 จัดระบบและโครงสรางการบริหารที่

เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา [    ] 66
12 กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยอาศัย
หลักวิชา ผลงานวิจัยหรือขอมูลเชิง
ประจักษ

[    ] 67

13 จัดระบบและรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
อยางครอบคลุมเปนปจจุบัน  และใช
ขอมูลสารสนเทศในการวางแผน

[    ] 68

14 ศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ [    ] 69

15 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาไดอยางครอบคลุมและ
สอดคลองกับการจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน

[    ] 70
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

16 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพ
ปญหาและความจําเปนอยางเปน
ระบบและมีแผนปฏิบัติการประจําป
รองรับ โดยคํานึงถึงหลักการและ
ครอบคลุมทุกดาน

[    ] 71

17 กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย
และสภาพความสําเ ร็ จของการ
พัฒนาไวอยางตอเนื่อง ชัดเจนและ
เปนรูปธรรม  โดยใหบุคลากรที่เกี่ยว
ของมีสวนรวม  เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

[    ] 72

18 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยมี
การวิเคราะหขอมูลจากแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา [    ] 73

19 กําหนดนโยบาย โครงสรางการปฏิบัติ
งาน มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
ระบบการตรวจสอบ การประเมินผล [    ] 74

20 จัดระบบนิเทศ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินผลตามแผน
ปฏิบัติการอยางเปนระบบและตอ
เนื่อง

[    ] 75
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

การรายงานผลการประกันคุณภาพภาย
ใน

21 มีการวางแผนกําหนดชวงเวลาการจัดทํา
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป [    ] 76

22 มีการกําหนดรูปแบบการเขียนราย
งานคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย

[    ] 77

23 มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําราย
งานผลคุณภาพการศึกษาประจําป [    ] 78

24 มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและ
ผลการประเมินตนเองอยางเปนระบบ [    ] 79

25 มีการวิเคราะหและสังเคราะหผลการ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษา [    ] 80

26 มีการเผยแพรรายงานการประเมินตน
เองตอผูเกี่ยวของอยางทั่วถึงและตอ
เนื่อง

[    ] 81

27 จัดทํารายงานการประเมินตนเองโดย
มีองคประกอบและนําเสนอขอมูล
ครบถวน

[    ] 82

28 นําเสนอจุดเดนจุดที่ตองปรับปรุงและ
แนวทางการแกไขไดอยางเปนระบบ [    ] 83

29 คณะจัดทํารายงานมีความรูเกี่ยวกับ
วิธีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล [    ] 84

30 การรายงานการประเมินตนเองมี
ความสอดคลองและครอบคลุมแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผน
ปฏิบัติการประจําปและมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา

[    ] 85
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