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 The purposes of this research were to determine : 1) the administrator’s leadership of the 
basic educational schools under the Office of Samutsongkhram Educational Service Area,                       
2) the internal quality assurance in the basic educational schools under the Office of Samutsongkhram 
Educational Service Area, and 3) the administrator’s leadership affecting the internal quality assurance 
in the basic educational schools under the Office of Samutsongkhram Educational Service Area.        
The sample consisted of 264 teachers in 66 basic educational schools under the Office of 
Samutsongkhram Educational Service Area. The respondents composed of school directors, assistant 
directors of school academic affairs or heads of school academic affair section and teachers. The 
instrument employed to collect data of the administrator’s leadership was a questionnaire based on the 
concept of Abramson and a document of internal quality assurance in school issued by the Ministry of 
Education. The statistic used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
stepwise multiple regression. 
 The finding were as follows : 

1) The school administrator’s leadership was at a high level in overall and each aspect. 
2) The school internal quality assurance was at a high level in overall and each aspect. 
3) The leader behavior as a coach and the leader’s role as a change agent affected the 

school internal quality assurance in overall. 
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บทท่ี 1
บทนํา

โลกปจจุบันมีความเจริญกาวหนาดานความรู  วิทยาศาสตร และขอมูลขาวสารอยาง
รวดเร็ว  ซ่ึงสวนใหญเกิดจากความกาวหนาทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ทําให
สังคมมีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา  และสงผลใหเกิดปญหานอยใหญ
ตามมามากมาย  ผูที่จะดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุขและสรางสรรคสังคมได ตองเปนบุคคลแหง
การเรียนรู  ใฝดี  และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมเพียงพอ  ความสามารถในการปรับตัวใหเหมาะสมกับ
สถานการณมีความจําเปนอยางยิ่ง  และระบบการศึกษาจะมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกในสังคม  เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วไดอยาง
ราบรื่น ระเบียบใหมของโลกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่มาพรอมกับโลกาภิวัฒน    
ไดสรางความรุนแรงในการแขงขันขึ้น มีความจําเปนที่จะตองเสริมสรางฐานความรูที่เขมแข็งใหกับ
ประเทศ เพื่อความสามารถในการปรับตัว รูเทาทันไมใหตกอยูในฐานะผูเสียเปรียบ ในภาวะการณ
ปจจุบันคุณภาพการศึกษาของประชากรไทยโดยเฉลี่ยต่ําลง และมีมาตรฐานคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับ
อีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน  การศึกษาขาดเอกภาพดานนโยบาย  สถานศึกษาขาดอิสระและ
ความคลองตัวในการบริหารจัดการ ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน ชุมชน สถาบันทางสังคม
สังคมตกอยูในกระแสบริโภคนิยม เห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม คนสวนใหญขาด
ความสามารถในการกลั่นกรองคัดสรรทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย ศิลปะไทยที่
ทรงคุณคาถูกละเลย1

ดังนั้นประเทศไทยจึงตองการบุคคลในอนาคตที่มีทั้งความรู  ควบคูทักษะการคิดแกไข
ปญหาและมีคุณธรรม  การที่จะพัฒนาใหเด็กมีคุณลักษณะขางตนตองใชวิธีการจัดการเรียนรู
แนวทางใหมหรือการปฏิรูปการศึกษา  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ซ่ึงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและ
สอดคลองกับสภาพชีวิตจริงของนักเรียน

                                                       
1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 –

2559) : ฉบับสรุป, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค, 2545), 1-2.
1

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหเด็กเปนบุคคลในอนาคตที่มีทั้งความรู  ควบคูทักษะการ
คิดแกไขปญหา และคุณธรรม นั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43
ได บัญญัติสิทธิ และเสรีภาพดานการศึกษาของปวงชนชาวไทยไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน ใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม
เก็บคาใชจาย”2

ดังนั้นรัฐจะตองดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา 43 และตองเตรียมการ
ใหพรอมที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย กอปรกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  มี
การกําหนดบทบัญญัติไวเปนการเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ซ่ึงโดยหลักการสากลถือวาการประกันคุณภาพเปนเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการ
ควบคูไปกับการจัดการศึกษา3

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาวะผูนําเปนศิลปะที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอนักบริหารที่จะนําองคการไปสูความ

สําเร็จ เนื่องจากผูนําจะมีสวนสําคัญในการกําหนดปญหา ตัดสินใจ วางแผน และรับผิดชอบตอ
ความอยูรอด หรือการพัฒนาของกลุม หากมองแตผิวเผินเราจะเห็นวาการเปนผูนําเปนเรื่องไมยาก
ลําบาก แตการเปนผูนําที่ดีเปนสิ่งที่ทําใหสมบูรณยาก ปจจุบันนี้องคการตางๆ มักจะประสบปญหา
การขาดแคลนผูนําในอุดมคติที่มีวิสัยทัศน คุณธรรม ความเสียสละ และเปนประชาธิปไตย
การเสริมสรางภาวะผูนําเปนทักษะที่บุคคลสามารถเรียนรูและพัฒนาไดจากการฝกฝนความสามารถ
ในการใชอํานาจและชักจูงใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม หรือการใชศิลปะในการใชอิทธิพลใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม
จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของกลุม เราจะเห็นวา ผูนําและภาวะผูนําจะตองไปดวยกัน โดย
ผูนําจะตองแสดงภาวะผูนําและบุคคลที่แสดงภาวะผูนําก็จะเปนผูนําของกลุม4

                                                       
2 กระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2541), 14.
3 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : พิมพดี,
2546), 8.

4มัลลิกา  ตนสอน, การจัดการยุคใหม, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2545),
165.
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สวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ในมาตรา 48 กําหนดวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน
ตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”5 จากบทบัญญัติดังกลาวสงผลให
หนวยงานทางการศึกษาจําเปนตองกําหนดระบบ หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ของตนเองขึ้นมา  เพื่อใหสถานศึกษายึดถือปฏิบัติ

การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดมีการดําเนินการพัฒนา    
สูระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจเรงดวนของทุกกรม โดยมีการเสริมสรางความรู
ความเขาใจและมีการนิเทศใหคําแนะนําในเรื่องการประกันคุณภาพเพื่อใหสถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและดําเนินการอยางตอเนื่อง  
กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบใหกรมวิชาการรับผิดชอบแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง
เปนแผนงานหลักของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีภาระงานสําคัญ คือการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก6

ในปการศึกษา  2545  กรมวิชาการ ไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปน
ผูดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปนการควบคุม สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรนั้น สํานักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ ไดวางแผนการดําเนิน
งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (national test) ในปการศึกษา 2545 โดยมีสาระ
การประเมินดังนี้  คือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    

                                                       
5 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ม

เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 23.

6 กระทรวงศึกษาธิการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบ
และแนวการดําเนินงาน, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 1, พิมพคร้ังที่ 3
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 4.
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สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ในวิชาหลัก  3  วิชาคือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร  และภาษา
อังกฤษ (ยกเวนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไมสอบภาษาอังกฤษ)  กําหนดสอบเมื่อวันที่  22  มกราคม
พ.ศ.  2546  โดยมีขอบเขตการประเมินเปนนักเรียนสายสามัญในแตละชวงชั้น  ทุกคน  ทุกสังกัด
ทั่วประเทศ  และขอความรวมมือผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ของคณะทํางานระดับจังหวัดในเขตการศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบในระหวางที่ดําเนินการสอบ      
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังไดมีคําสั่งใหสถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติเปนเอกสารหลักฐานการศึกษาของผูเรียนดวย7

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2545 ระดับประเทศของ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  แสดงดังตารางที่ 1  และชั้นประถมศึกษาปที่ 6  แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GAT) ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ระดับประเทศ ปการศึกษา 2545 ช้ันประถมศึกษาปที่ 3

ความพึงพอใจ
ปรับปรุง พอใช ดี

วิชา จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เฉลี่ย
รอยละ จํานวน

(คน) รอยละ
จํานวน
(คน) รอยละ

จํานวน
(คน) รอยละ

 ภาษาไทย 963,254 30 15.56 51.87 210,769 21.88 388,766 40.36 363,719 37.76
 คณิตศาสตร 963,254 30 15.68 52.28 238,704 24.78 433,835 45.04 290,715 30.18

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม, กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2545 จังหวัดสมุทรสงคราม,
เอกสารเลขที่ 006/2546 (สมุทรสงคราม : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม , 2546), 2.

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินดานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ปการศึกษา
2545 ระดับประเทศ  ในช้ันประถมศึกษาปที่ 3  พบวา  คะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาไทยเทากับ  15.56
และคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตรเทากับ  15.68  คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ  51.87  และ  52.28
ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจพบวานักเรียนสวนใหญอยูในระดับพอใช

                                                       
7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ปการศึกษา  2545 จังหวัด
สมุทรสงคราม, เอกสารเลขที่ 006/2546. (สมุทรสงคราม:สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม ,2546), 1.
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ตารางที่ 2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GAT) ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ระดับประเทศ ปการศึกษา 2545 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6

ความพึงพอใจ
ปรับปรุง พอใช ดี

วิชา จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เฉลี่ย
รอยละ จํานวน

(คน) รอยละ
จํานวน
(คน) รอยละ

จํานวน
(คน) รอยละ

 ภาษาไทย 946,235 40 20.25 50.63 283,756 29.99 494,360 52.25 168,119 17.77
 คณิตศาสตร 946,235 40 19.95 49.88 205,263 21.69 485,355 51.29 255,617 27.01
 ภาษาอังกฤษ 946,235 40 18.96 47.40 344,359 36.39 430,526 45.49 171,350 18.11

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม, กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2545 จังหวัดสมุทรสงคราม,
เอกสารเลขที่ 006/2546 (สมุทรสงคราม : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม , 2546), 2.

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินดานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ปการศึกษา
2545 ระดับประเทศ  ในช้ันประถมศึกษาปที่ 6  พบวา  คะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษ  เทากับ  20.25,  19.95  และ  18.96  คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ  50.63,  49.88
และ 47.40 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจจะพบวานักเรียนสวนใหญอยูในระดับพอใช

ปญหาของการวิจัย
จากขอมูลผลการประเมินดานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ปการศึกษา 2545 ของโรงเรียน
ประถมศึกษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 99 โรงเรียน แสดงดังตารางที่ 3 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6  จํานวน 99 โรงเรียน แสดงดังตารางที่ 4  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับดี  แตช้ันประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับพอใช  ซ่ึงสอดคลองกับ
สภาพปญหาของระดับประเทศที่ระดับผลสัมฤทธิ์อยูในระดับพอใชเชนกัน
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ในเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ประจําปการศึกษา  2545

ปรับปรุง พอใช ดี
วิชา จํานวน

นักเรียน
คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉล่ีย

คะแนน
เฉล่ีย
รอยละ

จํานวน
(คน) รอยละ จํานวน

(คน) รอยละ จํานวน
(คน) รอยละ

 ภาษาไทย 2,627 30 18.79 62.65 227 8.64 824 31.37 1,576 59.99
 คณิตศาสตร 2,627 30 19.08 63.60 301 11.46 987 37.57 1,339 50.97

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม, กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2545 จังหวัดสมุทรสงคราม,
เอกสารเลขที่ 006/2546 (สมุทรสงคราม : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม , 2546), 2.

ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   6  ในเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ประจําปการศึกษา  2545

ปรับปรุง พอใช ดี
วิชา จํานวน

นักเรียน
คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉล่ีย

คะแนน
เฉล่ีย
รอยละ

จํานวน
(คน) รอยละ จํานวน

(คน) รอยละ จํานวน
(คน) รอยละ

 ภาษาไทย 2,580 40 22.49 56.21 511 19.81 1,292 50.08 777 30.12
 คณิตศาสตร 2,580 40 22.38 55.94 380 14.73 1,193 46.24 1,007 39.03
 ภาษาอังกฤษ 2,580 40 22.59 56.49 498 19.30 1,307 50.66 775 30.04

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม, กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2545 จังหวัดสมุทรสงคราม,
เอกสารเลขที่ 006/2546 (สมุทรสงคราม : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม , 2546), 2.

ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (national  test) ในปการศึกษา 2545
ที่ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  อยูในระดับพอใชนั้น ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน  ซ่ึงถา
ไมไดรับการแกไขจะกอใหเกิดผลเสียตอการจัดการศึกษาเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงผลการประเมินเปนเชนนี้
ตองยอมรับวาเปนผลมาจากการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 
โดยมีผูบริหารโรงเรียนคอยกํากับ ดูแลรับผิดชอบในฐานะเปนผูนํา
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นอกจากนี้ หนวยงานตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานศึกษาในสังกัดมีปญหา
และอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาระบบ และดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้

1. งบประมาณในการสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาระบบและดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพภายในมีจํากัด

2. ความเขาใจและความรวมมือของบุคลากรตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษายังเขาใจไมตรงกันและยังไมใหความรวมมืออยางเพียงพอ

3. การฝกอบรมครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
สามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและเตรียมรับการประกัน  
คุณภาพภายนอกยังไมครอบคลุมและกวางขวางเพียงพอ

4. กระบวนการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน ยังมิไดรับการสงเสริม
อยางเปนรูปธรรมเพียงพอ

5. การสรางเครือขายสถานศึกษาขนาดเล็กหรือสถานศึกษาที่อยูหางไกล เพื่อให
สามารถเตรียมความพรอมรวมกัน ใชทรัพยากรรวมกัน ยังมิไดรับการสนับสนุนสงเสริมอยาง
เพียงพอ

6. การประสานงานของหนวยงานตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ยังไมเชื่อมโยง
เพียงพอ เปนการประสานงานเพียงเปนพิธีเทานั้น ดังจะเห็นไดจากการกําหนดระบบ หลักเกณฑ วิธี
การประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของแตละหนวยงาน มี
ปญหาในดานเอกภาพและเอกลักษณที่จะตองมีการปรับใหเชื่อมโยงและสอดรับกันมากยิ่งขึ้น

7. การผดุงรักษาและการขยายผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ยังมี
ประสิทธิภาพไมเดนชัด

8. การประกันคุณภาพภายในของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําลัง
ดําเนินการอยู ใหความสําคัญและการสนับสนุนเฉพาะสถานศึกษาในสังกัด ยังมิไดครอบคลุมหรือ
เชื่อมโยงกับสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน เชน กรุงเทพมหานคร และสํานักงานบริหารการศึกษาทองถ่ิน
เทาที่ควร

9. การนําผลการประกันคุณภาพภายในไปใช และการเผยแพรผลเปดเผยตอสาธารณชน
ยังกระทําจํากัดและไมเห็นผลเปนรูปธรรม8

                                                       
8 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, 19 – 20.
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สําหรับปญหาที่พบในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของจังหวัด
สมุทรสงครามนั้น ศูนยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามไดทําการสํารวจขอมูล
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
สังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 93 โรงเรียน
จาก 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา ในปการศึกษา 2545
พบปญหาในเรื่องดังกลาว ที่สามารถแยกเปนประเด็นไดดังตอไปนี้

1. การเตรียมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พบวา สถานศึกษา
บางสวน ยังไมไดดําเนินการรอยละ 19.89 ซ่ึงเปนดานการจัดวางตัวบุคคล และการสรางความรู
ความเขาใจและความตระหนักในเรื่องของการประกันคุณภาพ

2. การวางแผนคุณภาพ พบวา มีสถานศึกษายังไมไดดําเนินการรอยละ 26.93 ซ่ึงเปน
ดานการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน/แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/แผนกลยุทธ  และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป

3. การบริหารคุณภาพ พบวา มีสถานศึกษายังไมไดดําเนินการรอยละ 21.90 ซ่ึงเปน
ดานการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และ
การกํากับ ติดตามและการประเมินผล9

ในปจจุบันผูบริหารไมวาจะเปนองคกรประเภทและระดับใดก็ตามตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง  จากผลที่เกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี  โลกในยุคขอมูลขาวสาร
ภาวะการแขงขันที่ไรพรมแดน  ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ  และภาวะที่มีทรัพยากรจํากัด ผูบริหารจึง
ตองเปนผูมีวิสัยทัศนดวยขอผูกพันตอการใหบริการสาธารณะ และมีความสามารถในการกระตุนให
บุคลากรในองคกรไดใชศักยภาพที่ดี ทํางานใหเกิดผลสูงสุด สรางพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก
องคกร  ส่ือสารกับลูกคาดวยความรูสึกที่ดีตอกัน  รวมทั้งเปนผูมีทักษะทางการบริหารจัดการเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด10  ดังนั้นโรงเรียนภายใตการนําของผูบริหารยุคใหม ซ่ึงเปนหนวย

                                                       
9 ศูนยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม, รายงานการวิเคราะหการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและการเตรียมความพรอมการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาน
ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปการศึกษา 2545, เอกสารที่ 3/2546, (สมุทรสงคราม : ศูนยปฏิบัติการ
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม, 2546),28. (อัดสําเนา)

10 เทื้อน ทองแกว, “ภาวะผูนํา : สมรรถนะหลักของผูบริหารยุคปฏิรูป,” วารสารวิชาการ
5, 9 (กันยายน 2545) : 35.
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จัดบริการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ  จึงจําเปนตองดําเนินการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม และประเทศชาติ

จากสภาพปญหาและสาเหตุตางๆ ดังกลาวในเบื้องตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดใน
หนวยงาน โดยใชภาวะผูนําตามแนวคิดของอับรามสัน (Abramson) กับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ มา
เปนกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
จากสภาพปญหาและความสําคัญของงานวิจัยดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงไดกําหนด

วัตถุประสงคของการวิจัยไวดังตอไปนี้
1. เพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรสงคราม
2. เพื่อทราบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
3. เพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางของการแสวงหาคําตอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย  ผูวิจัยจึงได

กําหนดขอคําถามของการวิจัยไวดังตอไปนี้คือ
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสงครามอยูในระดับใด
2. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามอยูในระดับใด
3. ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ        

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามหรือไม
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สมมติฐานของการวิจัย
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานโดยอาศัยทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยของนักการศึกษาเปน

แนวทางในการตั้งสมมติฐานดังนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสงครามอยูในระดับปานกลาง
2. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามอยูในระดับปานกลาง
3. ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ        

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดของแคทซ และ คาหน (Katz and

Kahn) ที่กลาววาองคการเปนระบบเปด ประกอบดวยระบบยอยๆ ภายในองคการที่มีความสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมภายนอก โดยระบบจะยอมรับตัวปอน (input) จากสิ่งแวดลอม มีกระบวนการ
(process) เปลี่ยนแปลงตัวปอนใหกลายเปนผลผลิต (output) ที่มีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม
(context) ทั้งภายในและภายนอกองคการ11  ถาเราพิจารณาโรงเรียนในฐานะที่เปนระบบ  โรงเรียนก็
เปนระบบเปด เปนสวนหนึ่งของชุมชน และเปนสวนหนึ่งของสังคม ซ่ึงตัวปอนของโรงเรียน ไดแก
นักเรียน  ครูอาจารย  ผูบริหาร  วัสดุอุปกรณ  เทคโนโลยี  เงิน  ทุน  ทรัพยสิน  นโยบาย  การจัดการ
เมื่อนักเรียนเขาสูโรงเรียนซ่ึงถือวาเปนองคการที่มีกระบวนการในการผลิตที่นักเรียนตองศึกษา     
เลาเรียน  เมื่อสําเร็จแลวถือวาเปนผลผลิตขององคการหรือของโรงเรียน12 ดังแผนภูมิที่ 1

                                                       
11 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed.     

(New York : John Wiley & Son, 1978), 20.
12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารการ

ศึกษา, พิมพคร้ังที่  14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2543), 74.
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แผนภูมิที่ 1   กรอบแนวคิดของการวิจัย
ที่มา   :   Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed.     
(New York : John Wiley & Son, 1978), 20.

:   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารการ
ศึกษา, พิมพคร้ังที่  14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2543), 74.

:   “กฎกระทรวง วาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 120, ตอนที่ 74 ก
(1  สิงหาคม  2546) : 1 – 2.

สภาพแวดลอม (context)

• สภาพทางเศรษฐกิจ
• สภาพทางสังคม
• สภาพการเมือง

ตัวปอน (input)

• นักเรียน
• ครู  อาจารย

• ผูบริหาร

• วัสดุ  อุปกรณ
• เทคโนโลยี
• เงิน  ทุน  ทรัพยสิน
• นโยบาย
• การจัดการ

• การบริหาร
       -   การประกัน
           คุณภาพภายใน

• การนิเทศ
• การเรียนการสอน

กระบวนการ (process)

ขอมูลยอนกลับ (feedback)

• นักเรียนสําเร็จ
การศึกษาตามที่
วางเปาหมายไว

ผลผลิต (output)
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ขอบเขตของการวิจัย
จากกรอบแนวคิดของผูวิจัย ผูวิจัยสนใจศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารและการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา สําหรับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนนั้นนักวิชาการไดใหแนวคิด
ไวหลายประการ ดังเชน เบลค และมูตัน(Blake  and  Mouton) ไดเสนอทฤษฎีตาขายการบริหาร
(managerial  grid  theory)  ซ่ึงมแีนวความคดิหลักวาในการพจิารณารปูแบบพฤตกิรรมของผูนาํที่
สามารถจะจดัทาํเปนตาขายเชื่อมโยงในลักษณะสองมิติ (two–dimension grid) ได มิติหนึ่งเปนมิติ
ของความสนใจเกี่ยวกับเรื่องงาน(concern for production) และอีกมิติหนึ่งเปนมิติของความสนใจ
เกีย่วกบัเรือ่งคน(concern for people) ซ่ึงจาํแนกพฤตกิรรมของผูนาํออกเปน 5 แบบ คอื แบบเฉือ่ยชา
(1,1) (impoverished management) แบบมุงงาน (9,1) (task management) แบบกันเอง (1,9)
(country   club  management) แบบเดินทางสายกลาง (5,5) (middle  of  the  road  management)
แบบรวมมือรวมใจ (9,9) (team  management)13  สวน ไลเคอรท(Likert) ไดเสนอรูปแบบของผูนํา
ไว 4 ระบบ คือ ระบบที่ 1 เรียกวา ระบบเผด็จการ(exploitive authoritative)  ระบบที่ 2 เรียกวา
ระบบเผด็จการแบบมีศิลป(benevolent authoritative) ระบบที่ 3 เรียกวา ระบบปรึกษาหารือ
(consultative) ระบบที่ 4 เรียกวา ระบบการบริหารแบบมีสวนรวม(participative group)14 นอกจากนี้
เฮาส(House)  ไดแยกแบบของผูนาํทีสํ่าคญัออกเปน  4  แบบ คอื (1) ผูนาํแบบเขมงวดแข็งกราว
(directive leadership) (2) ผูนําแบบชวยเหลือสนับสนุน(supportive leadership)  (3) ผูนําแบบให
เขามามีสวนรวม(participative leadership)      (4) ผูนําแบบมุงทํางานใหสัมฤทธิ์ผล (achievement –
oriented leadership)15  สวน เฮอรเซย และ บลันชารด (Hersey and Blanchard) ไดแบงพฤติกรรม
พื้นฐานของผูนําเปน 4 แบบ คือ แบบงานสูงสัมพันธต่ํา, แบบงานสูงสัมพันธสูง, แบบงานต่ํา
สัมพันธสูง และงานต่ําสัมพันธต่ํา ตามระดับความพรอมของผูใตบังคับบัญชาในแตละชวงของการ
ทํางาน16 จากแนวคิดของนักวิชาการทั้งหลายจะเห็นวาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีรูปแบบ
หลากหลายที่จะชวยใหผูนําประสบความสําเร็จในการบริหารงาน แตในที่นี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา

                                                       
13Robert R. Blake  and  Jane S. Mouton ,The Managerial Grid (Houston : Gulf

Publishing, Co., 1964) , 10.
14Rensis Likert ,New Patterns of Management (New York : McGraw Hill ,1961), 223.
15Robert J.  House, “A Path Goal Theory of Leader Effectiveness,” Administrative

Science Quarterly 1, 3 (September 1971) : 321 – 338.
16Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational : Utilizing

Human Resources (New York : McGraw – Hill Book Co., 1970), 158 – 170.
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ภาวะผูนําตามแนวคิดของอับรามสัน(Abramson) ซ่ึงกลาววา ภาวะผูนําของผูบริหารมี 3 ประการ
กลาวคือ ประการที่หนึ่ง ผูนําจะตองมีลักษณะเปนภาวะผูนํารวมกัน(sharing of leadership) คือจะใช
รูปแบบของความรวมมือ(collaboration)  การทํางานเปนทีม(team – based management) และการมี
ภาวะผูนํารวมกัน(shared leadership) ประการที่สอง คือ พฤติกรรมของผูนาํ(behaviors) ในยคุกอน
พฤตกิรรมของผูนาํนัน้ มกัจะเขาใจวาผูนาํตองมพีฤตกิรรมการสัง่การ(command) การแบงขั้นตอน
(compartmentalize) การควบคุม(control) และการจัดการ(cope) แตผูนาํในยคุใหมนี ้ ผูนาํ
ไมไดเปนเชนนัน้แลว พฤตกิรรมของผูนาํยคุใหมตองมพีฤตกิรรมเปนนกัสือ่สาร(communicator)
เปนนักประสานงาน เปนผูรวมงาน(collaborator) เปนผูสอน(coach) และตองเปนผูกระตุน(catalyst)
และประการสดุทาย คอื บทบาทของผูนาํ(roles) ซ่ึงผูนาํตองเปนผูนาํในการเปลีย่นแปลง(change agent)
เปนผูประกอบการ(entrepreneurial) และผูนําตองเปนผูแนะนํา เปนผูใหคําปรึกษา(counselor)17

สวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแหงชาต ิไดเสนอแนะแนวทางการการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในเปน 3 ขัน้ตอน
คือ 1) การเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 2) การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
และ 3) การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป18 แตผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ประกอบดวย (1) การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ  (2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา   (3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา (6) การประเมินคุณภาพการศึกษา (7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และ
(8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา19  ดังแผนภูมิที่  2

                                                       
17 Mark A. Abramson, “In Search of The New Leadership,” Leadership   Inc.  9

(September  1996) : 1 – 4.
18สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2544), 11.
19 “กฎกระทรวง วาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 120, ตอนที่ 74 ก
(1  สิงหาคม  2546) : 1 – 2.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



14

แผนภูมิที่ 2   ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา   :   Mark A. Abramson, “In Search of The New Leadership,” Leadership   Inc. 9(September
1996) : 1 – 4.
          :   “กฎกระทรวง วาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 120, ตอนที่ 74 ก (1 สิงหาคม
2546) : 1 – 2.

ภาวะผูนําของผูบริหาร

1. ภาวะผูนํารวมกัน
1.1 ความรวมมือ  ( Collaboration )
1.2 การทํางานเปนทีม ( Team - Base

Management  )
1.3 การมีภาวะผูนํารวมกัน  (Sharing of

Leadership )

2. พฤติกรรมของผูนํา
2.1 ผูส่ือสาร  (Communicator)
2.2 ผูรวมงาน  (Collaborator)
2.3 ผูสอน  (Coach)
2.4 ผูกระตุน  (Catalyst)

3. บทบาทของผูนํา
3.1 ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(Change  Agent)
3.2 ผูประกอบการ(Entrepreneurial )
3.3 ผูใหคําปรึกษา(Counselor)

การประกันคุณภาพภายใน

1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษา
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา
7. การรายงานคุณภาพการศึกษา

ประจําป
8. การผดุงระบบประกันคุณภาพ
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นิยามศัพทเฉพาะ

เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใหตรงกัน จึงไดนิยาม
ความหมายของคําตางๆ ไว ดังนี้

ภาวะผูนํา  หมายถึง  กระบวนการที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือบุคคลหรือกลุมคนอื่น
โดยที่จะโนมนาวและจูงใจใหกระทําตามสิ่งที่ตองการใหบรรลุเปาหมายตามที่กลุมไดรวมกัน
กําหนดขึ้น หรือเปาหมายที่องคกรไดตั้งขึ้น มี 3 ประการ  คือ  (1) ภาวะผูนํารวมกัน ประกอบดวย
ความรวมมือ  การทํางานเปนทีม  และการมีภาวะผูนํารวมกัน  (2) พฤติกรรมของผูนํา ประกอบดวย
ผูส่ือสาร ผูรวมงาน ผูสอนและผูกระตุน (3) บทบาทของผูนํา ประกอบดวย ผูนําในการเปลี่ยนแปลง
ผูประกอบการ  และผูใหคําปรึกษา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง กระบวนการที่สถานศึกษารวมมือกับ
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความมั่นใจวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการบริการดานการ
ศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามที่กําหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางเต็มศักยภาพ ซ่ึงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวย
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

ผูบริหาร  หมายถึง  ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ อาจารยใหญ
ครูใหญ  หรือผูรักษาการในตําแหนง ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  โรงเรียนของรัฐที่เปดสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสงคราม หมายถงึ หนวยงานทางการศกึษาทีรั่บผิดชอบ
กํากับ ดูแล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา
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บทท่ี 2
วรรณกรรมที่เก่ียวของ

จากสภาพปจจุบัน ปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย และตัวแปรที่ใชศึกษา ซ่ึงกลาวไว
ในบทที่แลว เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวรรณกรรมที่เกี่ยวของการวิจัย
คร้ังนี้ ในบทนี้จะกลาวถึงวรรณกรรมจากแหลงตางๆ ในสวนแรกนั้นจะเกี่ยวกับภาวะผูนํา  รูปแบบ
ภาวะผูนําใหมในอนาคตของอับรามสัน(Abramson) ในสวนที่สองเกี่ยวกับการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ และสวน
สุดทายเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
จากกระแสการปฏิรูปการศึกษาของไทยจะสังเกตเห็นวาปจจุบันทุกคนตื่นตัวกันมาก ทั้ง

ผูบริหาร ครู อาจารย ผูปกครอง ตลอดจนประชาชนและสังคมโดยมากจะมุงเนนในเรื่องการปฏิรูป
โครงสรางทางการบริหาร การปฏิรูปหลักสูตรการปฏิรูปครู และลงไปสูการปฏิรูปการเรียนรูของ
นักเรียน เพื่อไปสูเปาหมายดานคุณภาพการศึกษา รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมกับ
สากล แตในสวนที่เปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาและนับวาสําคัญ ซ่ึงไดแก  คุณภาพของผูนํา
ยังมิไดนํามาพิจารณากันสักเทาใดนัก สวนใหญมุงเนนในการจัดการอบรมและหาวิธีการคัดเลือก
เพื่อจัดบุคลากรรองรับตําแหนงบริหารในโครงสรางใหม ผูบริหารบางคนก็กังวลใจเกี่ยวกับการถูก
ยุบโอนไปในตําแหนงที่ตนไมถนัด โดยมิไดใสใจในการพัฒนาคุณภาพของตนเอง เพื่อใหเปนเพชร
ที่สองประกายแวววาวเพื่อใหคนนําไปใชอยางทรงคุณคาซึ่งในการปฏิรูปการศึกษานั้นผูนํานับวามี
ความสําคัญที่นําพาองคการไปสูเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพการศึกษา ผูนํายุคใหมที่เนน
การปฏรูิปจงึตองเปนผูนาํคณุภาพเพราะผูนาํไมมคีวามรูความสามารถ ขาดความเขาใจในดานคณุภาพ
แลวอาจจะนําองคการสูความลมเหลวและหลงทางได 1

                                                       
1ผูนําคุณภาพ (Quality Leadership) : หัวใจสําคัญในการสรางคุณภาพการศึกษา

[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2546, เขาถึงไดจาก http://bet.bed.go.th/ journal/Qleadership1.htm
16
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โดยทั่วไปบุคคลเปนจํานวนมากมักเขาใจไปวาภาวะการเปนผูนํานั้นเปนเรื่องของ      
นักบริหารในระดับสูงเทานั้น อันที่จริงแลว ผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงบริหารตางๆ  ในทุกระดับ
ตางก็ตองมีบทบาทของความเปนผูนําหรือภาวะการเปนผูนํานี้ทั้งสิ้น ในองคการหลายๆ องคการ
และในระดับตางๆ ขององคการ บุคคลมักจะไดยินคําพูดคุยใหความเห็นอันดูเปนการสรุปถึงภาวะ
ขององคการที่มีแตจะเลวรายลงทุกวันๆ วาเปนเพราะ “ไมมีภาวะการเปนผูนําที่ดี” หรือ “ขาดภาวะ
การเปนผูนํา” คํากลาวเหลานี้เปนการเนนถึงความสําคัญของภาวะการเปนผูนําที่มีตอความสําเร็จ
แหงเปาหมายองคการอยางเห็นไดชัด2

ความหมายของภาวะผูนํา
หนังสือปทานุกรม   Oxford  English     ไดระบุคําวา  “ผูนํา” (leader)  เปนคําในภาษา

อังกฤษ เมื่อตนป ค.ศ. 1300  แตคําวา “ความเปนผูนํา” (leadership)  ไมมีปรากฏ  เพิ่งจะปรากฏ
ประมาณป ค.ศ. 1800     แตจะอยางไรก็ตาม  การศึกษาการเปนผูนํานั้นมีมานานแลว  เชน เพลโต
(Plato) ในหนังสือ Republic ของเขา ไดพยายามอธิบายคุณลักษณะของบุคคลที่เปน Philosopher-
King  ซ่ึงก็ทําหนาที่เปนผูนํานั่นเอง3

เบนนิส (Bennis) กลาววาภาวะผูนํา คือ กระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถชักนําให
ผูใตบังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่เขาประสงค4  สอดคลองกับฟลิฟเนอร และเพรสทัส
(Pliffner and Presthus) ที่กลาววา ภาวะผูนําเปนการชักนําใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตาม
เปาหมาย โดยอาศัยความสัมพันธที่ผูนํามีตอผูใตบังคับบัญชาในสภาพการณตางๆ กัน5  และเทอรร่ี
(Terry) ที่ใหทัศนะวา ภาวะผูนําเปนกิจกรรมของการใชอิทธิพลตอบุคคล เพื่อใหบุคคลมานะ
พยายามอยางเต็มอกเต็มใจ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุม6 เชนเดียวกันกับเมอรเฟทและคณะ
                                                       

2สรอยตระกูล(ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีและการประยุกต,
พิมพคร้ังที่ 2. (กรุงเทพฯ :   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2542), 253.

3กิติพันธ  รุจิรกุล, พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,
2529), 9.

4 Warren G. Bennis, “Leadership Theory and Administrative Behavior : The Problem
of Authority,” Administrative Science Quarterly 1,3(December 1959) : 259.

5John M. Pliffner and Robert V. Presthus , Public Administration, 3rd ed. (New York :
Free Press, 1974), 110 – 115.

6 George R. Terry , Principles of Management, 3rd ed. (Homewood, Ill. : Richard D.
Irwin, Inc.,  1960), 493.
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(Morphet and others) ที่สรุปวา ภาวะผูนําเปนการใชอิทธิพล พฤติกรรมความเชื่อและเปาหมายของ
ผูนําในองคการนั้น เพื่อจูงใจใหบุคคลอื่นๆ รวมมือในการปฏิบัติงาน7  ในขณะที่เฮอรเซย และ
บลันชารด (Hersey and Blanchard) กลาววา ภาวะผูนําเปนกระบวนการใชอิทธิพลในการปฏิบัติ
งานของบุคคลหนึ่งที่มุงสูการบรรลุเปาหมายภายใตสถานการณที่กําหนดไว และถาสถานการณ
เปลี่ยนแปลงไป ความเปนผูนําในรูปของกระบวนการใชอิทธิพลก็ตองแปรเปลี่ยนไปดวย8

กลาวโดยสรุป ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือบุคคลหรือ
กลุมคนอื่น  โดยที่จะโนมนาว และจูงใจใหกระทําตามสิ่งที่ตองการใหบรรลุเปาหมายตามที่กลุมได
รวมกันกําหนดขึ้น หรือเปาหมายที่องคการไดตั้งขึ้น

ความสําคัญของภาวะผูนํา
ภาวะผูนําเปนศิลปะที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอนักบริหารที่จะนําองคการไปสูความ

สําเร็จ เนื่องจากผูนําจะมีสวนสําคัญในการกําหนดปญหา ตัดสินใจ วางแผน และรับผิดชอบตอ
ความอยูรอด หรือการพัฒนาของกลุม หากมองแตผิวเผินเราจะเห็นวาการเปนผูนําเปนเรื่องไมยาก
ลําบาก แตการเปนผูนําที่ดีเปนสิ่งที่ทําใหสมบูรณยาก ปจจุบันนี้องคการตางๆ มักจะประสบปญหา
การขาดแคลนผูนําในอุดมคติที่มีวิสัยทัศน คุณธรรม ความเสียสละ และเปนประชาธิปไตย
การเสริมสรางภาวะผูนําเปนทักษะที่บุคคลสามารถเรียนรูและพัฒนาไดจากการฝกฝนความสามารถ
ในการใชอํานาจและชักจูงใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม หรือการใชศิลปะในการใชอิทธิพลใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม
จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของกลุม เราจะเห็นวา ผูนําและภาวะผูนําจะตองไปดวยกัน โดย
ผูนําจะตองแสดงภาวะผูนําและบุคคลที่แสดงภาวะผูนําก็จะเปนผูนําของกลุม9

โดยสรุปภาวะผูนํามีความสําคัญตอการรวมกลุมของคนในองคการดังตอไปนี้ (1) ผูนําที่
มีภาวะผูนําจะทําใหกลุมคนรวมตัวกันได โดยมีความขัดแยงกันนอยที่สุด ในองคการจึงเปรียบ
เสมือนบานที่อบอุน (2) ผูนําที่มีภาวะผูนําจะดําเนินงานขององคการ เชน การวางแผน การจัด
องคการ การบริหารงานบุคคล การประสานงาน การอํานวยการและการสั่งการ การประเมินผลงาน
เพื่อไปสูการใชทรัพยากรอยางประหยัดคือสูญเสียนอยที่สุด (3) ผูนําที่มีภาวะผูนําจะเปนผูสราง
                                                       

7Edgar L. Morphet and others, Educational Organiational and Administration :
Concepts, Practices and Issues, 2rd ed. (Englewood Cliffs : Prentice – Hall, 1967), 122.

8Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational : Utilizing
Human Resources. (New York : McGraw – Hill Book Co., 1970), 86.

9มัลลิกา  ตนสอน, การจัดการยุคใหม, พิมพคร้ังที่ 3. (กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท,
2545), 165.
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บรรยากาศการทํางานที่กอใหเกิดความพึงพอใจใหกับผูตามซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวม
งาน โดยใชแนวคิดและปรัชญาทางการบริหารตางๆ ที่มีอยูแลว ซ่ึงมีอยูในตําราวิชาการบริหาร เชน
การบริหารโดยเนนวัตถุประสงค (MBO) การพัฒนาองคการ (OD) การจูงใจ (motivation) การควบ
คุมคุณภาพ(QC) การบริหารคุณภาพทั้งองคการ(TQM) (4) ผูนําที่มีภาวะผูนําจะสรางวิสัยทัศนและ
อธิบายให    ผูตามเขาใจและเห็นภาพชัดเจนของจุดยืนที่องคการที่ตนทํางานจะมุงไป และพยายาม
เชื้อเชิญ         ชักชวนใหสมาชิกขององคการปฏิบัติตามดวยกัน ก็เทากับวาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู
ความเจริญอยางตอเนื่องทุกยุคทุกสมัยผลที่สําคัญยอมเกิดขึ้นก็คือพนักงานหรือผูใหบริการขององค
การก็จะรูจักปรับตัวใหสอดคลองตอลูกคาหรือผูรับบริการในลักษณะตองถอยทีถอยอาศัยกันจึงจะ
เกิดความ   พึงพอใจดวยกันทั้งสองฝาย (5) ผูนําที่มีภาวะผูนําจะเปนผูสรางคานิยม ความเชื่อ หรือ
วัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเปนแบบแผนพฤติกรรมที่เรียนรูกันได ถาผูนําสรางวัฒนธรรมที่ถูก
ตองใหเปนปรัชญา แนวคิดและแนวการปฏิบัติได หรือทําใหเกิดการรับรู การคิดและความรูสึกใน
แนวเดียวกัน ผูนําก็สามารถใชวัฒนธรรมนั้นชวยในการบริหารงานไดงายข้ึน เพราะแบบแผนการ
ปฏิบัติของกลุมคนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปจเจกบุคคลได10

ทฤษฎีภาวะผูนํา
การศึกษาภาวะผูนํามีการวิวัฒนาการมาเปนลําดับ  ในระยะแรกใหความสําคัญกับ

การศึกษาคุณลักษณะผูนํา ระยะตอมาสนใจพฤติกรรมของผูนําและผูนําตามสถานการณ  ปจจุบัน
นอกจากจะสนใจลักษณะผูนําใน 3 ลักษณะแลวยังสนใจศึกษาภาวะผูนําในดานอํานาจของผูนําและ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นดวย ทฤษฎีภาวะผูนํามีหลายทฤษฎีดวยกัน  ดอนเนลลี่ (Donnelly) ได
สรุปทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําโดยแยกออกเปน  3  กลุม คือ

1. ทฤษฎีลักษณะผูนํา (trait  theories) เปนกลุมทฤษฎีที่พิจารณาลักษณะเฉพาะตัวใน
การเปนผูนําเปนหลัก

2. ทฤษฎีพฤติกรรม (behavioral  theories) เปนกลุมทฤษฎีที่พิจารณาลักษณะเฉพาะตัว
ผูนําตามวิธีการใชอํานาจ หรือแนวพฤติกรรมของผูนํา

                                                       
10อวยชัย   ชะบา, “ภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคกร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติ

กรรมองคกรและการจัดการการตลาด สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หนวยที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2538), 165 – 166.
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3. ทฤษฎีสถานการณ (situational  theories หรือ contingency theories) เปนกลุมทฤษฎี
ที่ถือวาภาวะผูนําเปนเรื่องของสถานการณ ไมใชเร่ืองของแตละบุคคล11

จากแนวทฤษฎีทั้งสามกลุมนี้ นับวามีความสอดคลองประสานกันและเขียนเปนแผนภูมิ
ไดดังนี้

แผนภูมิที่ 3   แนวประสานของทฤษฎี 3 กลุม
ที่มา   :  James  H. Donnelly, Functions Behavior and Models (Dallas : Business Publication,

1978), 255.

ยุคแนวความคิดคุณลักษณะผูนํา  (Trait theories)
ในป ค.ศ.1943 สต็อกดิล (Stogdill)  ไดสรุปวาคุณลักษณะของผูนํานั้น  จะเกี่ยวกับ

บุคลิกลักษณะของผูตามดวย  เขาไดเขียนหนังสือ  Individual  Behavior  and  Group  Achievement
เนนบทบาทของสมาชิกของกลุมเปนเครื่องวัดพฤติกรรมของผูนํา เขากลาววาสมาชิกจะมีบทบาท
อยางไรขึ้นอยูกับปจจัย 3 อยาง  คือ  ฐานะและหนาที่ที่มีตอกลุม สมาชิกมุงหวังส่ิงใดจากแตละ
บุคคลผูนั้น และการรับรูหรือความเขาใจที่สมาชิกมีตอปจเจกชนผูนั้น

ในการศึกษาลักษณะผูนําตามแนวคิดนี้  ผูนํายอมมีลักษณะแตกตางจากผูตามและ
ลักษณะของผูนําที่แตกตางจากผูตามนั้น  ยอมสามารถระบุและบงชี้ได  ซ่ึงทฤษฎีลักษณะของผูนํานี้
เชื่อวา  บุคคลที่จะเปนผูนําไดนั้นจะเกิดมาพรอมกับลักษณะ  (traits)  บางอยางที่สงเสริม  หรืออยาง

                                                       
11James H. Donnelly, Functions Behavior and Models (Dallas : Business Publication,

1978), 225.

ทฤษฎี
ลักษณะผูนํา

ทฤษฎี
พฤติกรรม

ทฤษฎี
สถานการณ
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ที่เรียกวาเกิดมาเปนผูนํา  (born  leader)  มิใชมาฝกอบรม  เพื่อเปนผูนําภายหลัง  (trained  leader)
คุณลักษณะนี้ถือวาเปนพันธุกรรมปรากฏในยีนสที่สามารถถายทอดมาจากบรรพบุรุษ

จากผลงานวิจัยตางๆ สต็อกดิล(Stogdill) ไดนํามารวบรวมไวตั้งแตป 1948 – 1970
แลวมีความคิดเห็นสรุปออกมาเปนทฤษฎีคุณลักษณะดังนี้

1. ลักษณะทางกาย(physical characteristics) ไดแก อายุ ลักษณะทาทาง สวนสูง
น้ําหนัก ส่ิงตางๆ เหลานี้เปนปจจัยสงเสริมใหมีลักษณะของผูนําในตนเอง และสามารถสรางความ
ยําเกรงใหกับสมาชิกภายในกลุมได

2. ภูมิหลังทางสังคม(social background)   เชน  การศึกษา  สถานภาพทางสังคม
สถานภาพทางเศรษฐกิจ

3. สติปญญา และความสามารถ(Intelligence and ability)  ผูนํามีสติปญญาสูง  มี
ความรู ความสามารถดานตางๆ ที่ดี

4. บุคลิกภาพ(personality)  ผูนํามีความตื่นตัวอยูเสมอ  ควบคุมอารมณได มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  มีความระมัดระวังสูง  มีความคิดริเร่ิม

5. ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน(task – related characteristics) ผูนํามุงมั่นในการทํางาน
ใหสําเร็จ  มีความรับผิดชอบสูง  มีความสามารถในการนิเทศงาน

6. ลักษณะทางสังคม(social characteristics) เปนผูที่ขอความรวมมือจากบุคคล
ตาง ๆ ไดดี  มีบารมี  ช่ือเสียง  เปนที่รูจักในสังคม  เขาสังคมได  รูจักกาลเทศะ12

ยุคแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมความเปนผูนํา ( Behavioral  theories )
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมความเปนผูนํา เชื่อวาพฤติกรรมตางๆของผูนํา เปนสิ่งที่เรียนรู

กันได ซ่ึงคนที่ไดรับการฝกฝนใหมีพฤติกรรมของความเปนผูนําที่เหมาะสม จะสามารถเปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได จากแนวคิดพฤติกรรมของความเปนผูนําไดมีผูศึกษาวิจัยกันอยาง
กวางขวาง ทําใหเกิดทฤษฎีตางๆ  ขึ้นมาอธิบายถึงพฤติกรรมของผูนําอยูหลายรูปแบบดวยกัน และที่
นับวาสําคัญคือ

ทฤษฎี 2 มิติ (Two – dimension theory)
การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําที่มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (Ohio State University)

ในราวป ค.ศ.1945 พบวา พฤติกรรมผูนํา แบงออกเปน 2 องคประกอบอิสระ หรือ 2 มิติ คือ

                                                       
12Ralph M. Stogdill , Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research

(New York : Ronald Press, 1953), 74 – 75.
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มิติการงาน (initiating structure dimension) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผน และ
การจัดองคการในการทํางาน พฤติกรรมของผูบริหารไดแก การสรางความสัมพันธระหวางผูนํากับ
ผูรวมงาน เพื่อเสริมแรงใหเกิดรูปแบบการจัดองคการที่สมบูรณเหมาะสม

มิติสัมพันธภาพ (consideration dimension) เปนเรื่องของการรักษาความสัมพันธ
ระหวางผูรวมงาน พฤติกรรมผูนํา ไดแก การแสดงถึงมิตรไมตรี ความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน การ
ยกยองนับถือซ่ึงกันและกัน มีความรักใครกลมเกลียวระหวางผูนําและผูรวมงาน

มหาวิทยาลัยโอไฮโอไดเสนอแนวทางในการพิจารณาแบบของความเปนผูนําใน
ลักษณะ 2 มิติ คือ มิติมุงงาน และมิติมุงคนที่แตกตางกัน และแยกออกจากกันอยางชัดเจน ซ่ึง
สามารถแบงผูนําไดเปน 4 ประเภท คือ ผูนําที่มุงงานและคนนอย  ผูนํามุงงานมากแตมุงคนนอย
ผูนํามุงงานนอยแตมุงคนมาก และผูนําที่มุงงานและคนมาก13

พฤติกรรมผูนําแบบตาขายการบริหาร (Managerial grid  theory)
หลังจากที่มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐโอไฮโอและมหาวิทยาลัยมิชิแกนไดศึกษาผูนํา

แบบสองมิติ ทําใหนักวิชาการอีกหลายทานตื่นตัวในการพิจารณาพฤติกรรมผูนําในดานการมุงงาน
และมุงคน  ซ่ึง  เบลค และมูตัน ( Blake  and  Mouton ) ไดพัฒนาวิธีการพิจารณาผูนําแบบสองมิติ
ขึ้นมาใหม โดยเสนอทฤษฎีตาขายการบริหาร  ( managerial  grid  theory )  ซ่ึงมีแนวความคิดหลัก
วาในการพิจารณารูปแบบพฤติกรรมของผูนําที่สามารถจะจัดทําเปนตาขายเชื่อมโยงในลักษณะสอง
มิติ  ( two-dimension  grid ) ได  มิติหนึ่งเปนมิติของความสนใจเกี่ยวกับเรื่องงาน  ( concern  for
production )  และอีกมิติหนึ่งเปนมิติของความสนใจเกี่ยวกับเรื่องคน  ( concern  for  people )  โดย
ถือวาแตละมิติเปนอิสระแกกัน ในตาขายเชื่อมโยงสองมิติจะแบงเปนตารางขนาด   9 × 9  นิ้ว  ซ่ึง
จําแนกพฤติกรรมของผูนําออกเปน  5  แบบ  แตละแบบมีตําแหนงตาง ๆ กันบนตาขายการบริหาร

จากตาขายการบริหารงาน ดังกลาว  แสดงใหเห็นลักษณะพฤติกรรมของผูนํา
5  แบบ  คือ

แบบเฉื่อยชา (1,1) (impoverished  management)   คือ ผูนําที่ใหความสําคัญทั้งงาน
และคนนอย ทํางานโดยใชความพยายามนอยมาก ทําเพื่อเอาตัวรอดเทานั้น ไมแสดงบทบาทความ
เปนผูนําเลย จัดวาเปนผูนําที่ใชความพยายามในการบริหารงานใหเปนผลสําเร็จในระดับต่ําที่สุด

แบบมุงงาน (9,1)  (task   management)   คือ  ผูนําที่ใหความสําคัญกับงานมากแต
ใหความสําคัญกับคนนอย มีการจัดระเบียบของงานหรือลักษณะวิธีการทํางานอยางละเอียดเพื่อให

                                                       
13James H. Donnelly, Functions Behavior and Models, 226.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



23

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ แตจะไมสนใจหรือไมเนนในเรื่องความสัมพันธของผูปฏิบัติงาน  จัด
วาเปนผูนําที่มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในระดับสูงสุดและสนใจเกี่ยวกับผูใต
บังคับบัญชาในระดับต่ําที่สุด

แบบกันเอง (1,9)  (country   club  management)  คือ ผูนําที่มีมนุษยสัมพันธสูง
มาก  ใหความสําคัญกับคนมากแตใหความสําคัญกับงานนอย ทํางานโดยใหความสําคัญกับความ
ตองการของคนมากเปนพิเศษเพื่อใหมีความสัมพันธที่ดีและมีบรรยากาศของการทํางานที่เปนมิตร
แตจะไมคอยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน  จัดวาเปนผูนําที่ใหความสนใจกับคนในระดับสูงสุดและ
สนใจในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในระดับต่ําสุด

แบบเดินทางสายกลาง (5,5)  (middle  of  the  road  management)  คือ  ผูนําที่ให
ความสําคัญกับงานและคนในระดับปานกลาง  ในการบริหารงานยึดหลักวาจะพยายามทําใหเกิด
ความสมดุลกันระหวางประสิทธิภาพของงานกับขวัญของผูใตบังคับบัญชา  จัดวาเปนผูนําที่ให
ความสนใจในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานกับขวัญและกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา
ในระดับปานกลางทั้งสองดานพรอม ๆ กัน

แบบรวมมือรวมใจ (9,9)  (team  management)  คือ  ผูนําที่ใหความสําคัญกับงาน
และคนมาก  มุงเนนที่จะใหงานมีประสิทธิภาพและผูใตบังคับบัญชามีขวัญและกําลังใจดี  พยายาม
กอใหเกิดการทํางานเปนกลุมในลักษณะการประสานสอดคลองกัน  รวมมือกันทํางาน  จัดวาเปน
ผูนําที่เนนการใหความสําคัญกับงานและคนในระดับสูงสุดไปพรอม ๆ กัน14

พฤติกรรมการบริหาร 4 ระบบ (System 4 management theory)
ในป ค.ศ.1947 ไลเคิรท(Likert) ไดจัดตั้งสถาบันเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรขึ้น

เพื่อศึกษาวิธีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และคนหาแนวทางหรือรูปแบบวิธีการบริหารที่ดีจาก
องคการประเภทตางๆ โดยนํามาเปรียบเทียบลักษณะการบริหารของหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ
ของการทํางาน ไลเคิรท(Likert) ไดเสนอรูปแบบของผูนําไว 4 ระบบ คือ

ระบบที่ 1 เรียกวา ระบบเผด็จการ (exploitive authoritative) เปนระบบการ
บริหารที่ผูนําตัดสินใจในเรื่องตางๆเพียงคนเดียว และส่ังการใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการตามที่
ตนเองตัดสินใจ นอกจากนั้นจะกําหนดมาตรฐาน และวิธีการทํางานไวตายตัว ผูนําใหความเชื่อมั่น
ในผูใตบังคับบัญชานอยมาก และผูใตบังคับบัญชาจะรูสึกกลัวผูนํา

                                                       
14Robert R. Blake  and  Jane S. Mouton ,The Managerial Grid (Houston : Gulf

Publishing, Co., 1964) , 10.
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ระบบที่ 2 เรียกวา ระบบเผด็จการแบบมีศิลป (benevolent authoritative) เปน
ระบบการบริหารที่ผูนํายังคงเปนผูตัดสินใจ และสั่งการอยู แตเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชารวม
พิจารณาคําส่ังไดบาง และใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น แตยังตองอยูภายใต
กฎระเบียบ

ระบบที่ 3 เรียกวา ระบบปรึกษาหารือ (consultative) เปนระบบการบริหารที่ผูนํา
จะกําหนดเปาหมายและสั่งการหลังจากที่ไดปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชา แลวผูใตบังคับบัญชา
สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง วาจะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนอยางไร ผูนําจะไววางใจ
ในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกเปนอิสระเมื่อปรึกษางานกับผูนํา

ระบบที่ 4 เรียกวา ระบบการบริหารแบบมีสวนรวม (participative group) การ
กําหนดเปาหมาย และการตัดสินใจในระบบนี้ จะกระทําโดยกลุมผูนํามีความเชื่อมั่น และไววางใจ
ผูใตบังคับบัญชามาก ผูนําและผูใตบังคับบัญชามีความเกี่ยวพันกันอยางตรงไปตรงมาดวยความเปน
มิตร และไววางใจซึ่งกันและกัน15

ยุคแนวคิดผูนําตามสถานการณ (Situational approach)
ในขณะที่นักวิชาการสวนใหญมุงศึกษาพฤติกรรมของผูนํา เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดเพียง

ทางเดียวในการเปนผูนํา ไดมีนักวิชาการอีกสวนหนึ่งไมเห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว มีแนวคิดวา
บคุคลจะเปนผูนาํไดเพราะสถานการณ และพฤตกิรรมของเขาชวยใหเขาเปนผูนาํ ผูนาํในสถานการณ
หนึ่งอาจไมใชผูนําในสถานการณหนึ่งก็ได ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาที่ดีที่สุด ควรเปนผูที่
สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆที่แปรเปลี่ยนได องคประกอบพื้นฐานของทฤษฎีตาม
แนวคิดนี้ ประกอบดวย 3 สวน คือ  สถานการณ (situation)  กลุมคน (group)  และคานิยมสวนตัว
ของผูบริหาร (leaders personal values)16

สําหรับทฤษฎีที่ไดจากการศึกษา  วิจัยตามแนวความคิดนี้มีหลายทฤษฎีดวยกัน คือ
รูปแบบภาวะผูนําแบบจําลองของฟดเลอร   (Contingency model of leadership)
ฟดเลอร(Fiedler) ไดเสนอแนวคิดเรื่องรูปแบบภาวะผูนําแบบจําลอง ความมี

ประสิทธิภาพของผูนําในการที่จะทําใหการปฏิบัติงานของกลุมบรรลุ  หรือพบกับความสําเร็จขึ้นอยู
กับสถานการณ โครงสรางความตองการของผูนํา และระดับที่ผูนําสามารถควบคุม และมีอิทธิพล

                                                       
15Rensis Likert, New Patterns of Management (New York : McGraw Hill ,1961) , 223.
16Don Hellriegel and John W. Slocum, Management : Contingency Approach

(Massachusetts : Addision Wesley Publishing Co. ,1974) , 342.
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ตอสถานการณขณะใดขณะหนึ่ง ซ่ึงปจจัยหรือตัวแปรดานสถานการณที่สําคัญที่จะชวยใหตัดสินใจ
ไดวาความเปนผูนําแบบใดจึงจะมีประสิทธิผล มี 3 ประการ คือ (1) ความสัมพันธระหวางผูนํากับ
ผูใตบังคับบัญชา (leader – member relation) อยูในระดับดีหรือไม ถาผูนําเขากับผูใตบังคับบัญชา
ไดดี ผูนําไมจําเปนตองอาศัยอํานาจ หนาที่ที่เปนทางการในการสั่งการ (2)โครงสรางของงาน (task
structure) มีกําหนดโครงสรางไวชัดเจนหรือไม ถางานนั้น ไมมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่แนชัด
อํานาจของผูนําจะนอยลง เพราะผูใตบังคับบัญชาสามารถที่จะโตแยง สงสัย หรือไมเห็นดวยกับ
คําแนะนําหรือคําส่ังของผูนําได (3) อํานาจในตําแหนงหนาที่ของผูนํา (position power) มีมากหรือ
นอย ถาผูนําที่มีสิทธิ์ขาดในการลงโทษหรือใหผลตอบแทนมาก ผูนําจะมีอิทธิพลตอผูใตบังคับ
บัญชามาก

จากการวิจัยของ ฟดเลอร(Fiedler) เพื่อหารูปแบบของผูนําที่มีประสิทธิผลใน
สถานการณตางๆ พบวา รูปแบบของผูนําที่มีประสิทธิผลที่สุดในแตละสถานการณ คือ แกนนอนจะ
แสดงถึง ตัวแปร ของปจจัยดานสถานการณ 3 ประการ ในชองทั้ง 8 สถานการณ เรียงลําดับจาก
สถานการณ ที่เอื้อตอผูนํามากที่สุด จากชองที่ 1 ผูนํามีความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาดี งานที่
มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ มีการกําหนดเคาโครงระเบียบแบบแผนไวชัดเจน และอํานาจ
หนาที่ของผูนํามีมาก เปนสถานการณที่เอื้อตอผูนํามากที่สุด สวนชองที่ 8 ผูนําไมไดรับการยอมรับ
จากผูใตบังคับบัญชา งานที่มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชามีโครงสรางไมชัดเจน และอํานาจใน
ตําแหนงหนาที่ของผูนํามีนอย เปนสถานการณที่เอื้อตอผูนํานอยที่สุด สวนแกนตั้งแสดงใหเห็นถึง
ผลการปฏิบัติงานของผูรวมงาน ในทัศนะของฟดเลอร ผูนําแบบมุงงานจะมีประสิทธิผลสูงกวาผูนํา
แบบมุงสัมพันธในสถานการณที่เอื้อตอผูนํามากที่สุดและนอยที่สุด  นั่นคือ  ปจจัยในสถานการณที่
1 , 2 และ 7 , 8  ตามลําดับ   สวนผูนําแบบมุงสัมพันธจะมีประสิทธิผลสูงกวาผูนําแบบมุงงาน ใน
สถานการณที่เอื้อตอผูนําปานกลาง นั่นคือ ปจจัยในสถานการณชองที่  3, 4, 5, 6  ตามลําดับ

นอกจากนั้น ฟดเลอร(Fiedler) ยังใหขอเสนอแนะวาการเปลี่ยนแปลงแบบของผูนํา
ใหเหมาะสมกับ สถานการณเปนเรื่องยาก เนื่องจากแบบของความเปนผูนําคอนขางจะไมยืดหยุน
และไมมีแบบของผูนําแบบใดที่จะเหมาะสมกับทุกสถานการณ ฟดเลอร(Fiedler) จึงไดเสนอแนะวา
ควรจะเลือกผูนําให เหมาะสมกับสถานการณ หรือถาทําไมไดก็ควรจะเปลี่ยนแปลงสถานการณให
เหมาะสมกับแนว ทางการเปนผูนํา17

                                                       
17 Fred E. Fiedler, “The Contingency Model,” Basic  Studies in Social Psychology

(New York : Holt, Rinehart and Winston, 1965), 538 – 551.
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ทฤษฎีภาวะผูนํากรุยทางสูเปาหมาย (Path – goal – theory)
เฮาส (House)  ไดพจิารณาทฤษฎคีวามเปนผูนาํจากงานวจิยัของเขาเองประกอบกับ

ขอสนับสนุนจากงานวิจัยของนักวิจัยอ่ืนๆ โดยหลักสําคัญของทฤษฎีนี้คือมุงใหผูบริหารมี
พฤติกรรมความเปนผูนําเชิงกระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาดวยการสรางความพอใจใหแกเขาและ
สรางอิทธิพลเหนือการทํางานของผูใตบังคับบัญชา โดยวิธีวางแนวทางใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาส
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายตางๆ   ทั้งขององคการและของตัวเขาเองไปพรอมๆ  กัน   แนวความคิดใน
การพิจารณาแบบของผูนําที่มีประสิทธิผล (effectiveness)  โดยการมองที่แนวทางและเปาหมายของ
การทํางาน (a path – goal – theory of leadership effectiveness)  โดยช้ีใหเห็นถึงผลกระทบของ
ความเปนผูนําที่มีตอแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา แทนที่จะมุงวิเคราะหแตแบบของผูนําแตเพียง
อยางเดียวเชนที่นักวิชาการคนอื่นๆ พิจารณา  โดยที่เฮาส (House) พยายามชี้ใหเห็นวาผูนําที่ให
ความสําคัญกับงานจะมีประสิทธิผลตอเมื่อสภาพแวดลอมของหนวยงานที่ลักษณะงานมีความ   
คลุมเครือสูง  เพราะผูใตบังคับบัญชาไมรูวาเขาจะตองทําอะไรบาง  พวกเขาจึงตองการคําแนะนํา
เพื่อที่จะชวยใหพวกเขาปฏิบัติงานไดสําเร็จ  และทําใหไดรับผลตอบแทนตามที่ตองการ  แตถาใน
สภาพแวดลอมของหนวยงานที่ลักษณะงานมีความกระจางเพียงพอผูนําที่ใหความสําคัญกับคนจะมี
ประสิทธิภาพมากกวา ในแงที่สามารถจะกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีความมั่นใจอยูแลว การจูงใจ
และความรูสึกพงึพอใจในงานจงึเปนสิง่ทีจ่าํเปนทีผู่นาํจะตองสรางใหมขีึน้ ตองทาํใหผูใตบงัคบับญัชา
มีความมั่นใจวาจะสามารถทํางานใหสําเร็จได และจะไดรับผลตอบแทนตามที่ตองการ ซ่ึงจะทําให
พวกเขาพอใจในงานที่ทําและมีกําลังใจเพิ่มขึ้น

กลาวโดยสรปุ คอื เฮาส (House) เชือ่วาเราไมสามารถจะประเมนิความมปีระสทิธผิล
ของผูนําได ถาไมพิจารณาถึงลักษณะแนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนแรงจูงใจถึงเปาหมาย หรือ ผล
สําเรจ็ของงานทีจ่ะใหผลประโยชนตอบแทนแกผูใตบงัคบับญัชาประกอบดวย กลาวคอื แบบของ
ผูนาํทีม่ปีระสิทธผิลจะเกีย่วพนักบัผลกระทบของแบบของผูนาํแตละคนทีม่ตีอปจจยัดานสถานการณ
ของงาน 2 ประการ คือ ความคลุมเครือหรือความกระจางชัดของงานกับความพอใจในงานที่ทําอยู
ซ่ึงจะสงผลไปถึงผลตอบแทนที่ผูปฏิบัติงานตองการ แตอยางไรก็ดี เฮาส (House)  ก็ยังเชื่อวาผูนําที่
ใหความสําคัญทั้งคนและงานจะเปนผูนําที่สามารถมีอิทธิพลตอกําลังใจและผลการปฏิบัติงานของ 
ผูใตบังคับบัญชาไปพรอมๆ กันได

ทฤษฎีนี้ไดแยกแบบของผูนําที่สําคัญออกเปน  4  แบบ คือ (1) ผูนําแบบเขมงวด
แข็งกราว (directive leadership) (2) ผูนําแบบชวยเหลือสนับสนุน (supportive leadership)           
(3) ผูนําแบบใหเขามามีสวนรวม (participative leadership) (4) ผูนําแบบมุงทํางานใหสัมฤทธิ์ผล
(achievement – oriented leadership)
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แบบผูนาํตางๆ ดงักลาว ผูบริหารสามารถใชไดหลายแบบพรอมๆ กนั  ทัง้นีจ้ะกีแ่บบ
พรอมกันหรือไมเพียงไร ขึ้นอยูกับปจจัยทางสถานการณ คือ ประการแรก ลักษณะนิสัยเฉพาะตัว
ของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองพยายามสรางพฤติกรรมของตนใหเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับ
บัญชาวาจะเปนผูสรางความพอใจใหกับเขาไดในอนาคต อีกประการคือ อิทธิพลจากสภาพแวดลอม
และความตองการของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองพยายามสรางพฤติกรรมที่ยังผลใหเกิดความ
สมบรูณครบถวนในสภาพแวดลอมของผูใตบงัคบับญัชาโดยจดัการแนะแนวทางการสงเสรมิสนบัสนนุ   
และการใหรางวัลตอบแทน พยายามปรับปรุงส่ิงที่ยังขาดตกบกพรองใหสมบูรณ18

รูปแบบภาวะผูนําตามสถานการณการตัดสินใจ ของวรูม และเยตตัน
วรูมและเยตตัน (Vroom and Yetton)  ไดศึกษาความเปนผูนําหรือแบบของผูนําใน

อีกแนวทางหนึ่งโดยเสนอแนวการพิจารณาแบบของผูนําจากความมากนอยที่ผูนํายอมใหผูใตบังคับ
บัญชาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในสถานการณตางๆ โดยกําหนดรูปแบบของการตัดสินใจ
วินิจฉัยส่ังการตามสถานการณ (contingency model)  ขึ้นมา และเสนอแนะวาผูนําที่มีประสิทธิผล
(effectiveness) ควรจะใชการวินิจฉัยส่ังการหลายๆ แบบรวมกันไป แตเมื่อใดจะใชแบบของความ
เปนผูนําแบบใดนั้นตองคํานึงถึงสถานการณเฉพาะอยางเปนหลักกอน

วรูม และเยตตัน (Vroom and Yetton)  ไดเสนอลักษณะของผูนําตามสถานการณ
การตัดสินใจ  5  แบบ คือ

1. เปนผูนําที่ตัดสินใจโดยใชขอมูลที่ตนเองมีอยูแลวเทานั้น
2. เปนผูนําที่ยอมรับฟงขอมูลจากผูใตบังคับบัญชาแลวตัดสินใจแกปญหาดวย  

ตนเอง ผูใตบังคับบัญชามีบทบาทแตเพียงปอนขอมูลตางๆ ใหแกผูนําตามที่ผูนําตองการเทานั้น ไม
มีสิทธิ์ในการเสนอความเห็นหรือรวมตัดสินใจ

3. เปนผูนําที่ยอมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเปนรายบุคคลหรือในบางกรณีอาจขอคําแนะนําตางๆ เทาที่จํา
เปน แลวจึงตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง ซ่ึงการตัดสินใจนี้อาจจะสะทอน หรือไมสะทอนใหเห็น
ถึงอิทธิพลของผูใตบังคับบัญชาก็ได

4. เปนผูนําที่ยอมใหกลุมผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา หลังจากนั้น ผูนําจะรวบรวมความคิดเห็นของผูใตบังคับ

                                                       
18Robert J.  House, “A Path Goal Theory of Leader Effectiveness,” Administrative

Science Quarterly 1, 3 (September, 1971) : 321 – 338.
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บัญชาทั้งหมด มาพิจารณาแลวจึงตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง ซ่ึงการตัดสินใจนี้อาจจะสะทอน
หรือไมสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของกลุมผูใตบังคับบัญชาก็ได

5. เปนผูนําที่ยอมใหกลุมผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา หลังจากนั้นผูนําและกลุมผูใตบังคับบัญชาจะรวมกันสราง
และประเมินทางเลือกในการแกปญหา โดยท่ีพยายามใชอิทธิพลของตนเอง เพื่อใหกลุมตัดสินใจ
ตามที่ตนเองตองการ ตลอดจนเต็มใจยอมรับและดําเนินการแกปญหาตามแนวทางที่ไดรับการ
สนับสนุนจากกลุมทั้งหมด

แบบของผูนํา  5  แบบจะเหมาะสมกับสถานการณอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น องค
ประกอบสองอยางที่ใชเลือกแบบของการตัดสินใจ คือ (1) มีความแนใจวาการตัดสินใจมีคุณภาพ
(2) มีความแนใจวาการตัดสินใจที่ทุกคนยอมรับ จําเปนตอการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ19

ภาวะผูนําตามลักษณะวงจรชีวิต (Life cycle theory)
เฮอรเซย และบลันชารด (Hersey and Blanchard) ไดพัฒนาขึ้นมาจากความเชื่อที่

วาแบบของผูนําที่มีประสิทธิผลจะเปลี่ยนแปลงไปตามความพรอมของผูใตบังคับบัญชา โดยแบง
พฤติกรรมพื้นฐานของผูนําเปน 4 แบบ คือ แบบงานสูงสัมพันธต่ํา, แบบงานสูงสัมพันธสูง,
แบบงานต่ําสัมพันธสูง และงานต่ําสัมพันธต่ํา ตามทฤษฎีความเปนผูนําตามลักษณะวงจรชีวิตของ
เฮอรเซย และบลันชารดนี้ ไมเพียงแตช้ีใหเห็นถึงแบบของความเปนผูนําที่มีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จสูงสุด ตามระดับความพรอมของผูใตบังคับบัญชาในแตละชวงของการทํางานเทานั้น
แตยังชี้ใหเห็นถึงโอกาสของผูนําแบบอื่นที่อาจจะประสบความสําเร็จไวดวย กลาวคือ ในกรณีที่ผูนํา
ไมสามารถใชแบบของความเปนผูนาํตามทีต่องการได ผูนาํกอ็าจนาํแบบของผูนาํทีม่โีอกาสทีจ่ะ
ประสบความสาํเรจ็ไดในระดบัรอง ๆ ลงมา โดยพิจารณาดูวาผูนําแบบใดอยูหางจากแบบที่มีโอกาส
ประสบความสําเร็จสูงสุดตามเสนโคงมากที่สุด และหางออกมาตามลําดับ ดังนี้

1. ในระดับความพรอมของผูใตบังคับบัญชา R 1  แบบของผูนําที่เหมาะสมตาม
ลําดับที่ 1-4 ประกอบดวย ลําดับที่ 1 ผูนําแบบมุงงานสูงแตมุงความสัมพันธต่ํา ลําดับที่ 2 ผูนําแบบ
มุงงานสูงและมุงความสัมพันธสูง ลําดับที่ 3 ผูนําแบบมุงงานต่ําแตมุงความสัมพันธสูง ลําดับที่ 4
ผูนําแบบมุงงานต่ําและมุงความสัมพันธต่ํา

                                                       
19 Victor H. Vroom, “A New Look at Managerial Decision Making,” Organization

Dynamics 1, 5 (Spring 1973) : 66 – 80.
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2. ในระดับความพรอมของผูใตบังคับบัญชา R 2 แบบผูนําที่เหมาะสมตามลําดับที่
1-3 ประกอบดวย ลําดับที่ 1 ผูนําแบบมุงงานสูงและมุงความสัมพันธสูง ลําดับที่ 2 ผูนําแบบมุงงาน
ต่ําแตมุงความสัมพันธสูง ลําดับที่ 3 ผูนําแบบมุงงานต่ําและมุงความสัมพันธต่ํา

3. ในระดับความพรอมของผูใตบังคับบัญชา R 3 แบบผูนําที่เหมาะสมตามลําดับที่
1-3 ประกอบดวย ลําดับที่ 1 ผูนําแบบมุงงานต่ําแตมุงความสัมพันธสูง ลําดับที่ 2 ผูนําแบบมุงงานสูง
และมุงความสัมพันธสูง ลําดับที่ 3 ผูนําแบบมุงงานสูงแตมุงความสัมพันธต่ํา

4. ในระดับความพรอมของผูใตบังคับบัญชา R 4 แบบผูนําที่เหมาะสมตามลําดับที่
1-4 ประกอบดวย ลําดับที่ 1 ผูนําแบบมุงงานต่ําและมุงความสัมพันธต่ํา ลําดับที่ 2 ผูนําแบบมุงงาน
ต่ําแตมุงความสัมพันธสูง ลําดับที่ 3 ผูนําแบบมุงงานสูงและมุงความสัมพันธสูง ลําดับที่ 4 ผูนําแบบ
มุงงานสูงแตมุงความสัมพันธต่ํา

ทฤษฎีความเปนผูนําตามลักษณะวงจรชีวิตนี้ไดรับความสนใจมาก เพราะไดเสนอ
แนะวา ผูนาํควรจะตองยดืหยุน และเปลีย่นแปลงแบบของความเปนผูนาํของตนเสมอ เพือ่ใหเหมาะสม
กับความพรอมของผูใตบังคับบัญชา ความพรอมในการทํางานจึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
เปนอยางยิ่ง เพราะในการทํางานใดๆ ก็ตามถาผูปฏิบัติงานมีความพรอมในงานที่ปฏิบัติอยูจะนําไป
สูความกระตือรือรนที่จะทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีประสิทธิภาพ20

การศึกษาภาวะผูนําของอับรามสัน (Abramson)
ในป ค.ศ. รูปแบบภาวะผูนําของอับรามสัน (Abramson) กลาววา ภาวะผูนําของผูบริหาร

นั้นประกอบดวย 3 สวน ไดแก ภาวะผูนํารวมกัน (sharing of leadership) ประกอบดวย ความรวม
มือ(collaboration)  การทํางานเปนทีม(team – based management)  และการมีภาวะผูนํารวมกัน
(shared leadership)   สวนพฤติกรรมของผูนํา (beheviors) ประกอบดวย  ผูส่ือสาร(communicator)   
ผูรวมงาน(collaborator) ผูสอน(coach) และผูกระตุน(catalyst)  และบทบาทของ ผูนํา (roles)
ประกอบดวย  ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(change  agent)  การประกอบการ(entrepreneurial)  และผู
ใหคําปรึกษา(counselor)21  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้

                                                       
20Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organiational : Utilizing

Human Resources, 158 – 170.
21 Mark A. Abramson, “In Search of The New Leadership,” Leadership   Inc., 1 – 4.
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ภาวะผูนํารวมกัน   ( sharing of leadership )
ภาวะผูนํารวมกันตามแนวความคิดใหมตองมีภาวะผูนํารวมกันในทุกระดับขององคการ   

ภาวะผูนําในลักษณะนี้ไมจําเปนตองมีช้ันวรรณะหรือระบบศักดินาเหมือนแตกอน ในองคการจะไม
มีคําวา “เจานาย” (boss) อีกตอไป  ไมมีการสั่งการตามขั้นตอนตามลําดับชั้นในการบริหารงาน    
ดังนั้น ภาวะผูนํารวมกันนี้ตองมีการแบงกัน รวมกัน และมีความรับผิดชอบรวมกันในสายงานของ
ตนเองเพื่อใหเกิดแนวโนมการจัดการรวมกันเปนทีมในองคการ  ภาวะผูนํายุคใหม ซ่ึงประกอบดวย
หมูคณะสังคมที่แวดลอมดวยการผสมผสาน พรสวรรค (charisma) และความเชี่ยวชาญ (expertise)
โดยผูนําในองคการ   ในยุคปจจุบันจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบราชการ เปนสภาวะ
แวดลอมใหม กลาวคือ ไมจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญแตเพียงผูเดียว แตจําเปนตองมีความหลากหลาย
ขึ้นกับความซับซอนของงาน สังคมโลก จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความรวมมือ(collaboration)    
การทํางานเปนทีม(team – based management) และการมีภาวะผูนํารวมกัน(shared leadership)22

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 1. ความรวมมือ  ( collaboration )

 ความรวมมอื คอื การใชความพยายามรวมกนัเพือ่บรรลุเปาหมายเดยีวกนั ความรวมมอื
จึงเปนส่ิงจําเปนเมื่องานของบุคคลเกี่ยวพันระหวางกัน เชน การปฏิบัติงานประกอบชิ้นสวนของ
สายพานโครงการวิจัย  และการทํางานเปนทีม

 ผูบริหารตองใหความสนใจกับความรวมมือทั้งภายในองคการและระหวาง       
องคการ ความรวมมือภายนอกเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชนรวมกัน  ส่ิงที่นาประหลาดใจ คือ ผูบริหาร
ในองคการที่มีการแขงขันกันยังตองรวมมือกันในบางสถานการณ เชน ผูจัดการทีมนักกีฬาที่รวมมือ
กันกําหนดกติกาในการแขงขันขึ้นมา  แลวตางก็แขงขันเพื่อที่จะชนะภายใตกติกาที่รวมกันกําหนด

 เนื่องจากวาความรวมมือภายในมักจะกําหนดใหเขาทําส่ิงที่ไมอยากทํา  ดังนั้น      
ผูบรหิารตองสือ่สารความคดิในการบรหิารทีสํ่าคญัอยางหนึง่ คอื ผลประโยชนสวนรวมขององคการ
ตองมากอนผลประโยชนสวนตัว  เชน ผูบริหารอาจจะขอใหพนักงานทํางานลวงเวลาผลัดกลางคืน
หรือวันสุดสัปดาหเพื่อทํางานเพิ่ม  เนื่องจากพนักงานอีกคนหนึ่งไมอยู   ยอมรับการโยกยายที่ไม
ตองการ  หรือยกเลิกความคิดสวนตัวและยอมรับอํานาจ หนาที่ของผูบริหารระดับสูง   พนักงาน
อาจจะไมชอบการเปลีย่นแปลง แตหากวาเปนผลประโยชนขององคการแลว เขากจ็ะยอมรบัเพราะถา

                                                       
22วลัญชร  อดิพัฒน, “ภาวะผูนําของผูบริหารตามการรับรูของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ

แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 52.
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หากวาเขาไมยอมรับ  เขาอาจจะตองลาออกหรือถูกปลดออกจากงาน   การที่ไดฟงผูบริหารพูดวา 
เราตองปลอยเขาไป เขาเขากับเพื่อนรวมงานไมได และ เขายืนยันที่จะทําทุกสิ่งตามวิธีการของเขา   
เปนเรื่องธรรมดามากในองคการ23  ภาพลักษณของผูบริหารสถานศึกษาจะเปลี่ยนไป   ผูบริหาร    
โรงเรียนยุคใหมจะตองมีความเปนผูนําทางวิชาการที่เข็มแข็ง  เปนผูจัดการที่เฉียบแหลม  เปน        
ผูประสานชุมชนที่ดี  เปนผูอํานวยความสะดวกที่เชี่ยวชาญและมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มองอนาคต
ของโรงเรียนในทางที่สรางสรรค  ไมใชผูบริหารที่มุงแตงานธุรการหรืองานกอสราง24

2. การทํางานเปนทีม  ( team - based  management  )
การบริหารงานยุคใหมนั้นมุงการทํางานระหวางบุคคล มุงการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ ความรวมมือกัน และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน
โดยมุงที่การพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมใหดีขึ้น ซ่ึงจะตองมีการปรับปรุงที่ตอเนื่องตลอดเวลา
และมุงที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา25 การสรางและพัฒนาทีมงานจึงเปนเครื่องมือพัฒนา
องคการอยางหนึ่งที่มีความสอดคลองกับความตองการในสถานการณปจจุบันเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงวิธี
การนี้เปนการผสานความแตกตางของสมาชิก  ไมวาจะเปนดานทักษะ ความรู และประสบการณ ให
สอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการแกปญหา  เชน  การผสมผสานทักษะและความสามารถ
ของนักฟุตบอลทั้งทีมไปสูเปาหมายเดียวกัน26

บทบาทของผูนําในองคการที่เนนการทํางานเปนทีมนั้น ผูนําตองมีความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการของทีมและเปนผูที่สามารถชวยตอบสนองความตองการของสมาชิกของทีมได เชน
การใหผลปอนกลับและการแกความขัดแยง ที่ถือวาเปนสวนที่สําคัญของโครงสรางของทีม บางครั้ง
ที่ผูนําทีมคนหนึ่งจะตองคอยดูแลทีมหลายๆ ทีม หากขาดผูนําที่ดีแลวการปฏิบัติงานของทีมก็อาจ
หลุดไปจากกรอบจากสิ่งที่ควรจะเปน ขาดวิสัยทัศนและไมมีภารกิจ หรือเกิดความขัดแยงได27

ดูบริน (Dubrin) ไดกลาวถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผูนําที่จะเกื้อกูลทีมงาน
สนับสนุนใหเกิดทีมงานที่มีประสิทธิผลไวดังตอไปนี้

1) การกําหนดภารกิจของทีม

                                                       
23สมยศ   นาวีการ, การบริหาร (กรุงเทพฯ : ดอกหญา,  2538), 264 – 265.
24รุง   แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : มติชน,  2540), 278 – 279.
25รังสรรค  ประเสริฐศรี, ภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ,  2544), 151.
26ประทีป  แตงเลี่ยน, “พัฒนาทีมงาน,” ใน พฤติกรรมศาสตร (กรุงเทพฯ : กรมสามัญ

ศึกษา, 2535), 63.
27เร่ืองเดียวกัน, 153 – 154.
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2) การกําหนดบรรทัดฐานของทีมงาน
3) การมุงเนนความภาคภูมิใจในความเปนเลิศ
4) จัดใหมีการรวมตัวชุมนุมกัน
5) ปฏิบัติตอสมาชิกของทีมเสมือนเปนตัวตนแบบของทีม
6) การใชวิธีการนําแบบการลงมติเอกฉันท
7) การออกแบบโครงสรางทางกายภาพที่จะเอื้ออํานวยตอการสื่อสาร
8) กําหนดความเรงดวน การเรียกรองมาตรฐานการทํางาน และการใหการชี้นํา
9) การมุงเนนการเห็นคุณคาของกลุมและการใหรางวัล
10) กระตุนการพัฒนากลุมอยางสม่ําเสมอ
11) สนับสนุนใหมีการแขงขันกับกลุมอ่ืน
12) สนับสนุนใหมีการใชภาษาเฉพาะกลุม
13) การริเร่ิมใหมีการใชพิธีการและพิธีเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน
14) รวบรวมผลปอนกลับดานประสิทธิผลของทีมงาน
15) ลดการบริหารใหมีนอยที่สุด28

นอกจากนี้ เบียร(Beer) ยังไดเสนอกระบวนการในการสราง ทีมงานที่ใชไดผล
โดยทั่วไป ซ่ึงอาจอธิบายลักษณะพื้นฐานไดดังนี้

1) เร่ิมปฏบิตักิารเกีย่วกบัทมีงาน ขัน้ตอนเริม่แรกนีเ้ปนการเชญิทมีงานใหมาพบปะ
ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับงาน ตลอดจนถึงปญหาในงาน วัตถุประสงคก็เพื่อที่จะทําใหสมาชิกของทีม
งานไดเกิดความตระหนักในปญหาและเห็นความจําเปนที่จะตองแกไขปญหาที่มีอยู ขั้นตอนนี้นับ
เปนขั้นตอนของการพยายามละลายพฤติกรรม (unfreeze) เดิม และเปนการกระตุนใหทีมงานพรอม
ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

2) การรวบรวมขอมูล  การรวบรวมขอมูลนี้อาจกระทําโดยทอดแบบสอบถาม
หรือสัมภาษณ โดยที่ปรึกษาซึ่งเปนบุคคลที่สามหรือตัวการการเปลี่ยนแปลง ขอมูลเหลานี้ก็จะเกี่ยว
ของกับเรื่องเปาหมายขององคการ บรรยากาศขององคการ พฤติกรรมของผูนํา พฤติกรรมในการ
ควบคุมบังคับบัญชา สัมพันธภาพระหวางบุคคล บทบาทของสมาชิกกลุม กระบวนการบริหาร ซ่ึง
อาจรวบรวมตั้งแตการวางแผนไปจนถึงการควบคุม เปนตน

                                                       
28Andrew J. Dubrin, Leadership Research Finding, Practice and Skills (Houghton

Mifflin Company, 1998), 225.
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3) การเผชิญกับขอมูล  หลังจากที่ไดเก็บขอมูลแลว กลุมทีมงานก็จะมารวมตัวกัน
สัมมนา ซ่ึงบางก็กระทํานอกสถานที่ทํางาน ทั้งนี้เพื่อที่จะไดมีอิสระและมีเวลาอยางเต็มที่ในการ
ถกเถียงปญหา และระดมความคิดเห็นโดยไมตองกังวลถึงภาระหนาที่การงาน หรือการแทรกแซง
จากภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้น

4) วางแผนเพื่อการปฏิบัติ  ขอมูลจากการอภิปรายถกเถียงทั้งหมดจะนํามาพัฒนา
เปนแผนเพื่อการปฏิบัติโดยเฉพาะ โดยมุงสูเปาหมายที่แนนอน

5) การสรางทีมงาน  ขั้นตอนทั้งส่ีที่กลาวมาขางตนถือเปนขั้นตอนเตรียมการ
สําหรับการสรางทีมทํางาน เมื่อถึงขั้นตอนนี้ทุกทีมทํางานจะประจักษชัดดวยตัวเองในการบงชี้
อุปสรรคของงานที่ทําใหไมสามารถบรรลุประสิทธิผล แตตรงกันขามก็จะชวยพัฒนาวิถีทางที่จะเอา
ชนะอุปสรรคและพรอมกับยอมรับในแผนที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อมุงสูวัตถุประสงค

6) การสรางความสัมพันธระหวางกลุม  ในขั้นตอนสุดทายนี้จะเปนการประชุม
ระหวางทีมทํางานหลายๆ ทีม ซ่ึงตองพึ่งพาระหวางกันในการที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย เปาหมาย
ของขั้นตอนนี้ก็คือการพยายามสรางการรวมแรงรวมใจ อันมีสวนรวมในเปาหมายและวิธีการแก
ปญหาตางๆ เพื่อที่จะทําใหความพยายามของการพัฒนาองคการเปนไปทั่วท้ังองคการ29

เปนที่ยอมรับกันวาการสรางทีมทํางานนี้ยังผลดีเหลือคณานับและอาจนับเปน
เทคนิคหรือกลยุทธที่ใชกันมากที่สุด การสรางทีมจะทําใหเกิดบรรยากาศที่เปดเผยตอกัน รวมตลอด
จนถึงการมีสวนรวมในทุกดาน ทั้งยังชวยปรับปรุงการติดตอส่ือสาร ทําใหบุคคลมีความสัมพันธ
ระหวางกันดีขึ้น ไดรับการตอบสนองความตองการสวนตัวดีขึ้น ระดับความเปนอันหนึ่งอันเดียว
กันของกลุมมีมากขึ้น30

3. การมีภาวะผูนํารวมกัน  (shairing of leadership )
ในปจจุบันนี้เปนที่ยอมรับกันแลววา  ความสําเร็จในการบริหารงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน  มิไดขึ้นอยูกับความสามารถของผูนําเทานั้น  แตยังตองอาศัยความสามารถ ความรูความ
ชํานาญจากผูตามอีกดวย   ฉะนั้น การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูตามจึงเปนสิ่งที่สําคัญ  เพราะ
นอกจากจะสอดคลองกับวิถีทางของการบริหารตามหลักปรัชญาประชาธิปไตยแลว  ยังกอใหเกิดผล
ดีแกหมูคณะและเกิดผลงานแกองคการอีกดวย   นอกจากนี้  ตามความเขาใจของนักวิชาการบางคน

                                                       
29Michael  Beer, อางถึงใน สรอยตระกูล(ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ :

ทฤษฎีและการประยุกต, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ :   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2542), 444 – 445.
30สรอยตระกูล(ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีและการประยุกต,

445.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



34

เห็นวา  การมีสวนรวมตามครรลองของประชาธิปไตยไมเพียงแตเปนสิ่งที่จําเปนเทานั้น  หากยังเปน
ส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมไดอีกดวยในสภาวการณปจจุบัน   จนทําใหบางคนเขาใจวาศตวรรษนี้เปนศตวรรษ
แหง การระเบิดของการมีสวนรวมในทางการบริหารนั้น  การมีสวนรวมเรียกชื่อกันตาง ๆ นานา
เชน ประชาธิปไตยองคการบาง  การจัดการดวยตนเองบาง  ประชาธิปไตยอุตสาหกรรมบาง  คํา ๆ
นี้ในเยอรมันตะวันตกเปนที่รูจักกันในนามของการรวมตัดสินใจ  โดยท่ัว ๆ ไปแลวคําเหลานี้ลวน
แตบงชี้ใหเห็นถึงการที่ผูนํายินยอมใหผูตามเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือฉะนั้นก็ผูตาม
เรียกรองใหผูนํายินยอมใหพวกตนเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยกันทั้งนั้น

การเปดโอกาสใหมีสวนรวมนอกจากจะหมายความถึงการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติ
งานมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายดวยตัวของเขาเอง ซ่ึงเปนการมีสวนรวมที่สําคัญมากที่สุด เพราะ
เปนการมีสวนรวมทางสมองหรือทางความคิด เมื่อบุคคลมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือ
โครงการตางๆ เขาก็จะเกิดความผูกมัดทางจิตวิทยา (psychological  commitment) ที่จะทําใหเปา
หมายหรือโครงการเหลานั้นบรรลุผล นอกจากนั้นยังเกิดความรูสึกของการเปนเจาของในเปาหมาย
หรือโครงการ ดังนั้นเมื่อถึงภาคปฏิบัติเขาก็จะมีแรงจูงใจและกระตือรือรนใหงานบรรลุผลตามที่เขา
ไดมีสวนกําหนดขึ้นมานั้น การมีสวนรวมนี้ยังหมายถึงการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในภารกิจตางๆ
ขององคการ ดังนั้นจึงเปนการตอบสนองความตองการในทางสังคม ความรักใคร และความเปนเจา
ของตามทฤษฎีลําดับชั้นความตองการของมาสโลวดวย31

พฤติกรรมของผูนํา  ( behaviors  )
ในยุคกอนพฤติกรรมของผูนํานั้นมักจะเขาใจวาผูนําตองมีพฤติกรรมการสั่งการ 

(command) การแบงขั้นตอน (compartmentalize) การควบคุม (control) และการจัดการ (cope) แต
ผูนําในยุคใหมนี้ ผูนําไมไดเปนเชนนั้นแลว    พฤติกรรมของผูนํายุคใหมตองมีพฤติกรรมใหมใน
สังคมใหมจนตองลืมระบบดัง้เดมิ ระบบตาํแหนง ดงันัน้ผูนาํยคุใหมนีต้องเปนนกัสือ่สาร(communicator)
ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เปนนักประสานงาน เปนผูรวมงาน (collaborator) ที่พรอมจะทํางานกับทุกฝายได
ผูนาํในยคุใหมตองเปนผูสอน (coach) ในการพฒันาทกุคนในสิง่ทีท่าํใหเกดิขึน้ และตองเปนผูกระตุน
(catalyst) ทําใหทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้นได โดยไมจําเปนตองทําเอง เพียงแตสนับสนุน ขับเคลื่อนแรง
บันดาลใจ และสรางทีมงาน โดยท่ีไมมีชองวางระหวางบุคคล ซ่ึงพฤติกรรมผูนําตามแนวคิดของ
อับรามสัน (Abramson) ประกอบดวย  4  สวนยอยดังนี้คือ

                                                       
31สรอยตระกูล(ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีและการประยุกต,
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 1. ผูสื่อสาร  ( communicator )
คารเตอร และฮารวูด (Carter and Harwood) ไดนิยามการติดตอส่ือสารไววาเปน

กระบวนการสงผานขาวสารและความเขาใจจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง32  สวนซิกแบนด
(Sigband) ใหนิยามสําหรับการติดตอส่ือสารในลักษณะที่เปนการสงและการรับความคิดความรูสึก
และทัศนคติโดยใชถอยคําหรือภาษาเพื่อกอใหเกิดปฏิกิริยาโตตอบ33 นอกจากนี้แชนนอนและวีเวอร
(Shannon and Weaver) กลาววา การสื่อสารมีความหมายกวาง โดยรวมถึงกระบวนการทุกอยางที่
เปนความรูสึก นึกคิด จากจิตใจของบุคคลหนึ่งที่มีผลกระทบตอบุคคลหนึ่ง ทั้งนี้ไมเพียงแตส่ือสาร
กันดวยวิธีการเขียนและการพูดเทานั้น แตยังรวมถึงดนตรี ศิลปการวาดภาพ การแสดงระบําบัลเลย
และพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย34     และ เดวิส (Davis) ไดใหความหมายวา เปนกระบวนการของ
การสงขาวสารขอมูล และความเขาใจจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง35

จะเห็นไดวา จากการศึกษาความหมายและคําจํากัดความของการติดตอส่ือสาร ซ่ึง
กลาวไวขาวตนนั้น อาจกลาวไดวาการติดตอส่ือสารนั้นตองเกี่ยวของกับปจจัยหรือองคประกอบ
สําคัญๆ 3 ประการ อันไดแก ผูสงขาวสาร (sender) ผูรับขาวสาร (receiver) และตัวขาวสาร
(message) องคประกอบทั้งสาม เมื่อนํามารวมกันจึงจะเรียกวาการติดตอส่ือสาร ถามีแตผูสงขาวสาร
แตมิไดมีการสงขาวสารออกไป และไมมีผูรับขาวสารแลว การติดตอส่ือสารก็จะเกิดขึ้นไมได36

การติดตอส่ือสารถือวาเปนหัวใจในการบริหารงานดังนั้นผูบริหารการศึกษาจึงถูก
คาดหมายวาจะตองเปนผูมีความสามารถทางการติดตอส่ือสารเปนอยางดี  กลาวคือ  จะตองมีความรู
ความเขาใจในกระบวนการติดตอส่ือสารทั่วไป  บทบาทและความสําคัญในการติดตอส่ือสารทุก
รูปแบบ คุณลักษณะและขอดีขอเสียขององคประกอบในกระบวนการติดตอส่ือสารทุกอยาง  เพื่อจะ

                                                       
32F. A. Carter and K. A. Harwood, “On Definition of Communication,” The Journal of

Communication, November, 1953 : 74.
33Norman B. Sigband, Communication for Management (Glenview, Ill. : Foresman

and Co., 1969), 10.
34Claude E. Shannon  and  Warren  Weaver, The Mathematical  Theory  of

Communication ( Urbana , Illinois : The University  of  Illinois  press , 1949 ), 95.
35Keith  Davis, Human  Behavior  at  work ( New  York : McGraw – Hill Book Co.,

1967 ), 316 – 320.
36สรอยตระกูล(ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีและการประยุกต,

331.
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ไดสามารถนําไปใชในการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ   บางครั้งการบริหารที่ประสบผลสําเร็จ
อาจใชวิธีการถายทอดขาวสาร โดยการพูดหรือการเขียนเพื่อใหขอมูลแกบุคคลในองคการเทานั้น
แตบางครั้งผูบริหารอาจตองใชความสามารถในการโนมนาวเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือ
กลุมเปาหมายภายนอกองคการเพือ่ใหรวมมอืกนัปฏบิตังิานอยางหนึง่ ๆ จะเหน็วาบทบาทของผูบริหาร
ในฐานะนักติดตอส่ือสารจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามสภาพของกลุมเปาหมาย เชน การพูด
ในที่ประชุมกรรมการโรงเรียน หรือการแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับโรงเรียนตอผูบังคับบัญชา  เปนตน
ลวนแตเปนโอกาสสําคัญตาง ๆ ผูบริหารจะตองใชทักษะความสามารถในการติดตอส่ือสารทั้งส้ิน
เพื่อสามารถกระตุนและประสานงานใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ37   
ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหารในการติดตอส่ือสาร หรือการที่จะ
เปนผูส่ือสารที่มีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีทักษะดังนี้คือ การฟง การพูดโนมนาวใจคน การพูด
แบบการทูต การบรรยายสรุป การประชุม การอาน และการเขียน เปนตน38

2. ผูรวมงาน  ( collaborator )
การพัฒนาตนเองและผูรวมงาน หมายถึง การพัฒนาเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ

ทักษะ    ความชํานาญและความสามารถในการปฎิบัติหนาที่ของตนเองและผูรวมงานทั้งการพัฒนา
ทางดานรางกายและจิตใจใหมีสภาพที่สมบูรณมากที่สุด

การพัฒนาตนเองและผูรวมงาน มีความสําคัญจําเปนอยางยิ่งในการบริหารการ
ศึกษาแมวาบุคลากรทุกประเภทของโรงเรียนจะมีความสามารถเพียงใดก็ตาม ถาเวลาผานไปนานๆ
บรรดาความรู ความชํานาญก็ยอมจะออนลงไปเปนของธรรมดา หรือบางทีการทํางานจําเจอยู
เสมอๆ งานที่ทําอาจจะกลายเปนความเบื่อหนายไดเหมือนกัน ถาเปลี่ยนแปลงงานเปนครั้งคราว
การไดออกไปพบปะสังสรรคกับครู หรือบุคลากรของโรงเรียนอ่ืนๆ เสียบาง อาจจะชวยใหมีความ
สดชื่น มีพลัง และมีกําลังใจเกิดขึ้นมาใหม ทํางานไดดีขึ้นก็ได ดังนั้นการใหครูหรือบุคลากรของ
โรงเรียนไดเขารวมสัมมนา เขารวมฝกอบรม เชิญวิทยากรมาใหความรู การใหไดทัศนศึกษา การจัด
กิจกรรมภายในโรงเรียนใหมีโอกาสรูจักกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กิจกรรมดังที่

                                                       
37ชวรัตน  เชิดชัย, “การติดตอส่ือสาร,” ใน ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 4 (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช,  2536), 53.

38นรา  สมประสงค, “การติดตอส่ือสาร,” ใน ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบริหารการ
ศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 9 (นนทบุรี : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2536), 64.
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กลาวมาแลวขางตน เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนควรพิจารณา ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาตนเอง
และผูรวมงานใหมีความเขมแข็ง ทันสมัย และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา39

3. ผูสอน  (coach )
การสอนงาน (coaching) เปนวิธีการสอนงานโดยมีเปาหมายเพื่อชวยใหบุคคลมี

ศักยภาพในการทํางานและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซ่ึงอาจใชแนวทางการพัฒนาการจัดการขณะ
ปฏิบัติงาน (on – the – job approach) ซ่ึงหัวหนางานมีโอกาสที่จะสอนผูฝกหัดงานแบบตัวตอตัว
หรือเปนวิธีการพัฒนาการจัดการในขณะปฏิบัติงานซึ่งจะเกี่ยวของกับผูจัดการที่มีประสบการณใน
การใหคําแนะนํา และจูงใจผูฝกหัดงานในการแกปญหาการจัดการ  จากการปฏิสัมพันธระหวางผูนํา
กับสมาชิกของทีมจะพบวาการสอนงานมีความแตกตางจากการฝกอบรมรูปแบบตางๆ ในดานของ
คุณภาพ เนื่องจากผูเขารับการอบรมจะมีความไววางใจในการตัดสินใจ ปฏิบัติตามคําแนะนําและ
ประสบการณของผูสอนมากกวา และตวัผูสอนเองกเ็ชือ่ในศกัยภาพของสมาชกิของทมีในการเรยีนรู
และประโยชนที่ไดรับจากคําแนะนํา  สวนความสัมพันธระหวางผูสอน และผูรับการฝกสอนนั้น    
มีวัตถุประสงคของการสอนงานก็เพื่อใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนและบรรลุผลสําเร็จ           
ในการดําเนินงานของทีม แตส่ิงที่จะชวยในการบรรลุวัตถุประสงคของการสอนงานตองอาศัย
ความรวมมือระหวางผูสอน และผูรับการฝกสอนเปนสําคัญ40

เอเวิรด (Evered) และเซลแมน (Selman) กลาววา  การสอนงานเปรียบเสมือนเปน
การปรับกรอบความคิดจากรูปแบบการบริหารแบบดั้งเดิมที่ตองมีการควบคุมตรวจสอบ มีการ
บังคับบัญชาที่ตองปฏิบัติตามไปสูรูปแบบของการสอนงานที่เนนการใหลูกทีมทํางานกันอยางเต็มที่ 
นอกจากนีก้ารสอนงานยงัถือวาเปนการเขารวมเปนหุนสวนในความสาํเรจ็อกีดวย และยงัเปนการแสดง
การใหคํามั่นสัญญาวาจะรวมมือกันทํางานใหบรรลุความสําเร็จได แทนที่จะปฏิบัติตามโครงสราง
แบบดั้งเดิม ซ่ึงเขาสามารถทําใหผูอ่ืนสรางผลงานและแจกจายใหผูอ่ืนไดอยางเต็มที่   หากเปนไปได
ผูสอนตองเปรียบเสมือนผูรวมงานคนหนึ่งทามกลางพวกเขาเพื่อมุงสูเปาหมายรวม ดังนั้น เซลแมน
จึงสรุปวาคุณลักษณะของครูสอนมีความใกลชิดกับภาวะผูนําเปนอยางมาก41 ดังแผนภูมิที่ 4

                                                       
39วลัญชร  อดิพัฒน, “ภาวะผูนําของผูบริหารตามการรับรูของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ

แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย,”  52.
40รังสรรค  ประเสริฐศรี, ภาวะผูนํา , 172.
41Roger D. Edvered and James C. Selman, “Coaching and the Art of Management,”

Organizational Dynamics (Autumn 1989) : 16, Quoted in Andrew J. Dubrin, Leadership (New
Jersey : Houghton Mifflin Company, 1995), 219 – 222.
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แนวความคิดการบริหารแบบดั้งเดิมท่ีเนนอํานาจหนาที่         แนวความคิดการบริหารมุงการปฏิบัติท่ีเนนการสอน
                    (traditional, authority – based                 (action – oriented, coaching – based
                          management thinking)                                          management thinking)

(ลูกศรแสดงผูไดรับประโยชน)

แผนภูมิที่ 4   การจัดการแบบดั้งเดิมและแบบโคช
ที่มา   : Andrew J. Dubrin, Leadership (New Jersey : Houghton Mifflin Company, 1995), 220.

การสอนงานเปนวิธีการที่ชวยในการบรรลุเปาหมาย ในแงของการไดรับความเปน
อิสระในการทาํงาน ถาผูบริหารสอนลกูนองไวเปนอยางด ี การควบคมุการทาํงานกส็ามารถทาํไดงาย
นอกจากนี้การสอนงานก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะผลักดันใหลูกทีมลงมือทํางาน ตลอดจนเปนการ
ชวยสรางความแข็งแกรงใหกับลูกนอง ทําใหการสอนงานเปนการแสดงออกถึงความหวงใยที่มีตอ
ลูกนองในแงของการใชเวลาในการสรางความสัมพันธสวนตัวกับลูกทีมอีกดวย ซ่ึงผูที่เปนผูนําและ
ผูบริหารตางก็มีทัศนะที่แตกตางกันออกไปเกี่ยวกับการสอนงาน การที่จะสรางทักษะดานการสอน
งานนั้นสิ่งสําคัญก็คือ การศึกษาหลักการขั้นพื้นฐาน การใหขอเสนอแนะ และการนําไปปฏิบัติจริง
สําหรับทักษะและเทคนิคในการสอนงาน มีดังนี้ 1) การสื่อสารเกี่ยวกับความคาดหวังที่ชัดเจนให
สมาชิกของทีมเขาใจ 2) ใหขอมูลปอนกลับที่เฉพาะเจาะจง 3) ตั้งใจฟงอยางกระตือรือรน 4) ชวย
ขจัดอุปสรรค 5) ใหความชวยเหลือดานอารมณ 6) ความเขาใจอารมณของทีมงาน 7) สะทอนความ

   เจาของ
  (owners)

                ผูสอน
                 (coach)

ลูกทีม

ผลลัพธ
(results)

สังคม(society)สังคม (society)

เจาของ (owners)

ผูบริหาร (managers)

ลูกจาง (employees)
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รูสึกของเนื้อหาและความสําคัญของการสอนงาน 8) เปนผูใหคําแนะนําเชิงสรางสรรค 9) ยินยอมให
แสดงผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 10) สรางพันธะผูกพันในการเปลี่ยนแปลง
รวมกัน การสอนงานจึงถือไดวาเปน “ศิลปะแหงการจัดการ” (art of management) ซ่ึงมีรูปแบบที่
กวาง และมีลักษณะของการเชื่อมโยงใหเขากับองคการในลักษณะที่โดดเดน ตลอดจนมีลักษณะ
ของความสัมพันธแบบเฉพาะ กลาวคือผูเรียนจะไดรับแรงจูงใจหรือแรงกระตุนเปนอยางดีเพื่อที่จะ
บรรลุเปาหมาย รูปแบบของการสอนงานอาจเปนไปในรูปของการเปนที่ปรึกษาหรือพี่เล้ียงก็ได42

4. ผูกระตุน  ( catalyst )
  การกระตุนทําใหเกิดพลังงานในบุคคลอื่น ความเชื่อและความปรารถนาที่จะ

เปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ผูนําที่แทจริงคนพบพลังที่คนทั่วไปคิดวาไมมี  พวกเขาตองผานภาระกิจที่
นาเบื่อและคนพบวิธีการที่สามารถทําใหสนุกสนานได  ไมเพียงแตพวกเขาเองแตยังสําหรับคนอื่นๆ
อีกดวย

ในหลายกรณีความกระตือรือรนและพลังเปนสวนที่ผูบริหารระดับสูงและผูนําคน
อ่ืน ๆ เชื่อวาไดชวยใหเพิ่มพูนความสามารถอีกดวย  ผูบริหารระดับสูงเสริมคุณคาโดยการใช
ประสบการณแบกรับปญหาตาง ๆ  ในการชวยใหคนอื่น ๆ ในองคการแกไขปญหาดานความจําเปน
ที่มีความสําคัญมากขึ้นในองคการ  นอกจากนี้ในการดึงดูดความสนใจและจูงใจผูคนใหเขามารวม
กับองคการเพื่อสรางความกระตือรือรนที่มีอยูใหยั่งยืน43

บางครั้งการทํางานเปนทีมก็เกิดขึ้นมาทามกลางผูคนที่ถูกบังคับดวยความจําเปน
ใหทํางานรวมกัน แตมันไมอาจจะเชื่อถือไดและอยูไดไมนาน สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต
เปนพันธมิตรกันตอตนฮิตเลอร แตพันธมิตรก็สลายตัวในทันทีที่ฮิตเลอรยอยยับลง การทํางานเปน
ทีมที่แทจริงขึ้นอยูกับการอุทิศตัวของทานทํางานรวมกับคนอื่นๆ ในแบบที่พวกเขาจะทํางานกับ
ทานดวยความเต็มใจ มันยอมเปนหนาที่ของทานที่จะกระตุนความเต็มใจนั้น และระมัดระวังตอ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การทํางานเปนทีมเปนกระบวนการที่ไมเคยส้ินสุด และแมวามันจะ
เกิดขึ้นอยูกับคนทุกๆ คนที่เกี่ยวของก็ตาม ความรับผิดชอบตอมันนั้นยอมอยูที่ตัวทาน44

                                                       
42รังสรรค  ประเสริฐศรี, ภาวะผูนํา , 172 – 174.
43Randall P. White, The Future of Leadership (San Francisco : Jossey – Bass

Publishers, 1990), 130 – 133.
44Napoleon Hill, Key to Success (Boston : Allyn and Bacon, 1975), 94 – 97.
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บทบาทของผูนํา  ( roles )
บทบาทของผูนําตามแนวคิดของ อับรามสัน (Abramson) มี  3  ประการ  ซ่ึงบทบาททั้ง

สามประการนี้จะสามารถทําใหบทบาทเสร็จสมบูรณได  คือ ประการที่หนึ่ง  ผูนําตองเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง  อดีตไมเคยเปลี่ยนแปลง  แตผูนํายุคใหมนี้จําเปนตองเริ่มการเปลี่ยนแปลงโดยอาจ
เร่ิมตนที่ตนเองเสียกอน   ผูนําจะตองเปนผูที่มีความรู  ความสามารถ  เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนแปลง
ประการที่สอง  ผูนําตองมีความคิดสรางสรรคในการประกอบการ  ผูลงทุนและ    การเปนเจาของ
ยุคตอไปกําลังจะเสื่อมโทรมลง  มีแนวโนมที่จะลดความนิยมลงเร่ือย ๆ   ผูนําจึง  จําเปนจะตองมี
ความคิดสรางสรรค  และเปนแหลงของทุกสิ่งทุกอยาง  ประการที่สาม  ผูนําตองเปนผูแนะนํา ตอง
เนนคนไปทางภารกิจการงาน  พวกเขาเปรียบเสมือนเจาของดวยคนหนึ่งและมีความรับผิดชอบ
รวมกัน

1. ผูนําในการเปลี่ยนแปลง ( change  agent )
นกัวชิาการบางคนแยกความแตกตางระหวางความคดิสรางสรรคกบัการเปลีย่นแปลง  

โดยใหความหมายของความคิดสรางสรรควาเปนการสรางความคิดเห็นใหม ๆ  และใหความหมาย
การเปลี่ยนแปลงวาเปนการแปลงความคิดใหม ๆ เปนสินคา บริการ หรือ วิธีการผลิตใหม ๆ         
ลิพพิตต (Lippitt) ใหความหมายผูนําการเปลี่ยนแปลงวา  เปนผูชวยเหลือจากภายนอก ไมวาจะเปน
บุคคลหรือกลุมที่พยายามกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการใดองคการหนึ่ง45

ความแตกตางดังกลาวนี้มีความหมายตอการดําเนินอยูขององคการ  ทักษะที่ตองใช
ในการสรางความคดิเหน็ใหม ๆ จะไมเหมอืนกบัทกัษะทีต่องใชในการทาํใหความคดิใหม ๆ เปนจรงิ
ในการใชความคิดเห็นอยางเต็มที่  องคการยังตองการผูที่สรางสรรคและผูที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้
การมีเพียงความคิดสรางสรรคเพียงอยางเดียวจะมีผลนอยมากหรือไมมีผลเลยตอประสิทธิภาพของ
องคการ ถาหากความคดิสรางสรรคถูกนาํมาใชแตอยางใด ดงันัน้ในกระบวนการคดิอยางสรางสรรค
จะตองรวมทั้งองคประกอบทางดานความคิดสรางสรรคและการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นใหมๆ 
ตองถูกสรางขึ้นมาจริงๆ   แตความคิดสรางสรรคตองถูกดําเนินการอยางแทจริงกอนที่องคการจะได
รับประโยชนจากความคิดสรางสรรคอีกดวย46

คุณสมบัติของผูนําในการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้คือ
(1) เปนผูมีความสามารถในการระดมทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใหการเปลี่ยนแปลง

ดําเนินตอไปได

                                                       
45Lonald Lippitt, Behavior of the Organization (New York : McGraw–Hill, 1972), 70.
46สมยศ  นาวีการ, การบริหาร, 319 – 320.
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(2) เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือจากผูบริหารระดับสูงและบุคคลอื่น ๆ ที่สําคัญใน
องคการ

(3) เปนผูที่มีความสัมพันธอันดีกับบุคคลทุกระดับชั้นและทุกสวนขององคการ  
เพื่อใหเกิดการสื่อความที่ดี

(4) เปนผูทีมีทักษะในการสรางความสัมพันธ ระหวางบุคคล  และมีทักษะในการ
ใหคําปรึกษาเพื่อแนะนํา สนับสนุน ชวยเหลือ ฝกอบรมและใหการศึกษาแกกลุมคนที่ไดรับผลจาก
การเปลี่ยนแปลง

(5) เปนผูที่เขาใจในการคิดริเร่ิม สรางสรรค หรือการเปลี่ยนแปลง  สามารถเปนผู
เชี่ยวชาญที่ชวยใหผูบริหารเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น

(6) เปนผูมีเทคนิคในการสอดแทรก (intervention techniques) ในองคการบาง
ประการ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในกระบวนการสอดแทรก47

อรุณ   รักธรรม  ไดกลาวถึงบทบาทของผูนําในการเปลี่ยนแปลงวาตองมีบทบาท
ดังตอไปนี้คือ 1) ผูรูในเรื่องทั่วไป(generalist) หรือรูเฉพาะเรื่อง(specialist) การเปนผูรูในเรื่องทั่วไป
จะเปนผูมองภาพองคการในแนวกวาง มีความเขาใจกระบวนการกับการรูถึงภาระหนาที่ในสวน
ตางๆ ขององคการ มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับบุคคลตางๆ ระดับสูง และมีทักษะใน
ภาวะผูนํา การรูเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คือ มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการและเทคนิคในการ
วินิจฉัยองคการ ความรูในกระบวนการปรึกษาหารือทฤษฎีการสอดแทรกและความเคลื่อนไหวของ
การเปลี่ยนแปลง 2) ผูผสมผสาน (integrator) เปนการเชื่อมโยงเปาหมายองคการกับทรัพยากรที่
เหมาะสมจากภายใน หรือภายนอกองคการ เพื่อนํามาใชแกปญหาที่กําลังเกิดขึ้นเปนผูชวยเชื่อมโยง
เปาหมายการเปลี่ยนแปลงของฝายจัดการกับบุคคลที่ไดรับผลจากการเปลี่ยนแปลง 3) ผูวางตัว
เปนกลาง (neutrality) ดวยความเปนกลางไมเปนฝกเปนฝายใด ทําใหสามารถรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับปญหาในองคการ และนําคําตอบมาแกปญหาได 4) เปนผูไดรับความเชื่อถือ (credibility)   
จะนํามาซึ่งอิทธิพลในองคการเพื่อเกิดผลดีในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง48

                                                       
47อรุณ  รักธรรม, “พฤติกรรมองคการ,” ใน เอกสารประกอบการสอนทฤษฎีและแนว

ปฏิบัติในการบริหารการศึกษา  หนวยที่ 4 (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช),
279.

48เร่ืองเดียวกัน, 279 – 280.
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2. ผูประกอบการ ( entrepreneurial )
 ผูนําในปจจุบันจะตองเปนผูใหคําแนะนําความคิดริเร่ิม มีความคิดเชิงวิเคราะห

(critical thinking) และมีความรูความสามารถในการเปนผูนําประกอบการ การพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจ  ถึงแมจะไมใชกิจการของตนเอง ซ่ึงมีกิจกรรมของการเปนผูนําที่มีบทบาทเปนผูประกอบการ
3  ประการ  ดังนี้  1) หาวิธีการที่จะตองปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงาน  ซ่ึงจะตองมีความ
เกี่ยวของกับสถานการณภายนอก  เชน  การเยี่ยมเยียนธุรกิจ  การจัดประชุมกลุมอาชีพ  หรือการจัด
แสดงสินคา  หรือการมีสวนรวมในโปรแกรมการศึกษา  2) มีการพูดคุยกับลูกคาและพนักงานถึง
ความจําเปนและความตองการที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงขององคการ 3) มีการอานสิ่งตีพิมพ
บทความ  นิตยสาร  ของกลุมวิชาชีพ  เพื่อที่จะรับรูส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและในวงการ
อาชีพนั้น49

รูปแบบของภาวะผูนําแบบผูประกอบการ(the entrepreneurial leadership style)
นั้น ผูประกอบการจํานวนมากจะใชแบบผูนําที่คลายกัน ซ่ึงมีจุดเริ่มตนจากลักษณะบุคลิกภาพที่
สําคัญ โดยทั่วๆ ไปมักเปนภาพของผูนําที่มุงงาน(Task-oriented) และผูนําที่มีความสามารถพิเศษ
(Charismatic leader) ผูประกอบการมักจะผลักดันตนเองและผูอ่ืนโดยบุคลิกภาพของผูประกอบการ
ก็เปนแรงบันดาลใจผูอ่ืนไดดวย50

สตีเวนสัน(Stevenson)  ไดกลาวถึงรูปแบบของภาวะผูนําแบบผูประกอบการ วา
ความเปนผูประกอบการจะมีพฤติกรรมที่มุงถึงการฉวยโอกาส ซ่ึงรูปแบบของผูประกอบการจะมี
ลักษณะดังนี้ 1) มีแรงจูงใจที่จะประสบความสําเร็จสูง (strong achievement motive) และเผชิญความ
เสี่ยงอยางมีเหตุผล (sensible risk taking) ผูนําแบบผูประกอบการจะตองมีความตองการที่จะประสบ
ความสําเร็จสูงกวาผูนําแบบอื่นๆ การสรางธุรกิจเปนสิ่งที่ดี แตก็มีความเสี่ยงดวย มีทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กับความตองการบรรลุเปาหมายชี้วาผูประกอบการอาจตองการความเสี่ยงที่เหมาะสม หรือการมุงสู
เปาหมายที่เปนจริง (realistic goals) เนื่องจากผูนําที่เปนผูประกอบการตองการความเสี่ยงที่
เหมาะสม ดังนั้นจึงทําใหผูประกอบการไมคิดวาตนเองมีความเสี่ยง ซ่ึงผูประกอบการจะสามารถลด
ความเสี่ยงลงไดดวยการแกปญหาอยางสรางสรรค 2) การมีความกระตือรือรน (high degree  of
enthusiasm) และการสรางสรรคสูง(high creativity) ความสําเร็จนั้นเกิดจากความคิดสรางสรรคและ
ความกระตือรือรนดวย ซ่ึง            ผูประกอบการจะตองมีแรงจูงใจที่จะปรับกลยุทธ แกปญหา และ
ฝาฟนอุปสรรคตางๆ ใหลุลวงไปไดดวยความสามารถพิเศษของตนที่มีอยู 3) มีแนวโนมที่จะตอบ

                                                       
49รังสรรค  ประเสริฐศรี, ภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ,  2544), 17.
50เร่ืองเดียวกัน, 93.
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สนองอยางรวดเร็วเมื่อมีโอกาส (tendency to act quickly when opportunity arises) ผูประกอบการ
จะตองปรับกลยุทธเพื่อฉวยโอกาส ตลอดจนกระตุนและผลักดันพนักงานเพื่อความสําเร็จของธุรกิจ
4) เรงรีบเปนประจํา (constant hurry) ผูประกอบการมักจะเรงรีบอยูเสมอ เพราะมีงานที่เกี่ยวของ
มากมาย ดังนั้นความเรงรีบจะมีผลตอสมาชิกของกลุมและผูคนรอบขาง โดยปกติจะมีเวลาวาง
นอยมาก 5) มองเหตุการณลวงหนาอยางมีวิสัยทัศน (visionary perspective) ผูประกอบการและ
ผูรวมงานจะมีวิสัยทัศน จะเห็นโอกาสซึ่งผูอ่ืนมองไมเห็น โดยเพาะอยางยิ่งความสามารถที่จะ
แยกแยะปญหาและหาทางแกปญหานั้น 6) ไมชอบงานที่มีลําดับขั้นตอนและระบบราชการ (dislike
of hierarchy and bureaucracy) ผูนําแบบผูประกอบการจะไมเหมาะที่จะทํางานในระบบราชการ
เพราะผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จจะรูสึกอึดอัด และรูสึกขัดแยงกับขอจํากัดของระบบ
ราชการ   7) ชอบที่จะพบกับลูกคา (preference for dealing with external customers)  การพอใจที่จะ
พบลูกคาเทากับเปนการสรางรายได สรางงาน และสรางผลประโยชนใหกับองคการ ผูประกอบการ
จะเนนที่การบริการลูกคามากกวาที่จะเนนถึงความรูสึกเอาใจลูกจาง51

3. ผูใหคําปรึกษา  ( counselor )
กูด (Good)  ไดใหคําจํากัดความของ การใหบริการปรึกษา (counseling) ไววาเปน

กระบวนการใหความชวยเหลือผูรับบริการในปญหาดานการศึกษา อาชีพ และสวนตัว  ซ่ึงมีการเก็บ
และวเิคราะหขอมลู ตลอดจนแสวงหาลูทางในการแกปญหา ซ่ึงผูใหบริการคาํปรกึษาเปนผูเชีย่วชาญ
ในการใหความชวยเหลือและพยายามชวยใหผูรับบริการสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง52 เพพินสกี้
(Pepinsky)  กลาววา  การใหบริการปรึกษาเปนกระบวนการของสัมพันธภาพระหวางผูใหบริการ
ปรึกษากับผูรับบริการในสถานที่ซ่ึงเปนสวนตัว โดยมีจุดประสงคเพื่อชวยเหลือผูรับบริการให
เปลี่ยนพฤติกรรมไปสูทางที่พึงปรารถนา53 การใหบริการปรึกษาเปนกระบวนการที่ผูใหบริการ
ปรึกษาชวยเหลือผูรับบริการใหเขาใจตนเองและยอมรับตนเองในดานตางๆ เปนตนวา  ดานความ
สามารถ ความถนัด ความสนใจ  ตลอดจนใหตระหนักถึงความตองการของตนเอง และชวยเหลือให
ผูรับบริการไดดําเนินการตามจุดหมายที่วางไวไดพัฒนาตนเองจนถึงขีดสุด   จากคําจํากัดความตางๆ
สรุปไดวา การใหบริการปรึกษาทางจิตวิทยา  มีลักษณะดังตอไปนี้ คือ (1) การใหบริการปรึกษาเปน

                                                       
51Howard H. Stevenson, อางถึงใน รังสรรค  ประเสริฐศรี, ภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ :

สํานักพิมพดอกหญา,  2538), 93 – 94.
52C.V. Good, Dictionary of Education (New York : McGraw – Hill, 1945), 39.
53H.B Pepinsky, Conseling : Theory and Practice (New York : Ronald Press, 1954),
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บริการทางวิชาชีพ  ซ่ึงกระทําโดยผูใหบริการปรึกษาที่ไดรับการฝกอบรมจนมีความสามารถและ
ทักษะในการใหบริการดังกลาว  เชน  มีความทสามารถในการฟง  การตอบสนอง การชวยใหบุคคล
เปลี่ยนพฤติกรรม (2) การใหบริการปรึกษาเปนกระบวนการของสัมพันธภาพซึ่งเต็มไปดวยความ
อบอุน  การยอมรับ  ความเขาใจ (3) การใหบริการปรึกษาเปนกระบวนการชวยเหลือผูรับบริการให
มีทักษะในการตัดสินใจแกปญหา (4)การใหบริการปรึกษาจะชวยใหผูรับบริการไดเรียนรูพฤติกรรม
และทัศนคติใหมๆ (5) การใหบริการปรึกษาเปนความรวมมือกันระหวางผูใหบรกิารกบัผูรับบรกิาร
(6) การใหบริการปรกึษาเปนกระบวนการชวยเหลือใหบคุคลใหพฒันาขึน้

สรุปไดวา  การใหบริการปรึกษาเปนกระบวนการของสัมพันธภาพระหวางผูให
บริการปรึกษาซึ่งเปนนักวิชาชีพที่ไดรับการฝกอบรม  กับผูรับบริการที่ตองการความชวยเหลือเพื่อ
ใหผูรับบรกิารเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืนและเขาใจสิง่แวดลอมเพิม่ขึน้ ไดปรับปรงุทกัษะในการตดัสนิใจ
และทักษะในการแกปญหาตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการที่จะทําใหตนเองพัฒนาขึ้น54

การบริการใหคําปรึกษามักไดรับการอธิบายวาเปนหัวใจของการแนะแนว แต
จุดมุงหมายของการบริการใหคําปรึกษามีความแตกตางกันไปตามแตผูใหคําปรึกษา(counselor)     
แตละคน ทั้งนี้เปนเพราะผูใหคําปรึกษาแตละคนจะมองเห็นวัตถุประสงคของการใหคําปรึกษาไป
ตาง ๆ นานา แลวแตการศึกษาที่เขาไดรับมา คานิยม บทบาทที่เขามองเห็น และความตองการของ
ผูรับคําปรึกษาที่เขากําลังชวยเหลืออยู แตอยางไรก็ตาม เราก็อาจกําหนดจุดมุงหมายของการให
คําปรึกษาเอาไวกวาง ๆ ได ผูใหคําปรึกษาทุกคนก็คงจะยอมรับกันวาเปาหมายของการใหคําปรึกษา
คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในทางที่จะทําใหเขามีชีวิตที่สรางสรรคดีขึ้น หรือมีความ
พอใจในชีวิตมากขึ้น55

                                                       
54วลัญชร  อดิพัฒน, “ภาวะผูนําของผูบริหารตามการรับรูของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ

แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย,”  82.
55เร่ืองเดียวกัน,  83.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



45

การประกันคุณภาพการศึกษา

ประเทศชาติจะพัฒนาไปอยางมั่นคงถาวรนั้นตองอาศัยกําลังคนในชาติที่มีความรูความ
สามารถ อันเปนผลมาจากการไดรับการศึกษาอบรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนสําคัญ มี
หลายๆ คร้ังที่เรามองเห็นวาการศึกษาเปนเพียงดอกผลของการเศรษฐกิจ นั่นก็คือ เราคิดเอาเองวา ถา
บานเมืองมีความเจริญในดานเศรษฐกิจดีขึ้น จะทําใหมีการศึกษาดีขึ้นดวยคือเห็นวาเศรษฐกิจตองดี
กอนแลวการศึกษาจึงจะดีตาม แตแทจริงแลวเราคงตองมองวาการศึกษาเปนไดทั้งสองอยาง คือเปน
ดอกผลจากเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกันมันก็เปนเมล็ดพันธุที่ทําใหเศรษฐกิจของชาติเจริญไดดวย ดังที่
ผูรูไดกลาวไววา “Education is the flowers of economic and, at the same time, the seeds” และการ
ศึกษาก็เปนทั้งดอกผลและเมล็ดพันธุของระบบอื่นดวยเชนกัน56

มโนทัศนเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา (quality  assurance) เปนศัพททางวงการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ที่วงการศึกษานําเขามาใชเพื่อการบริหารและจัดการเชิงคุณภาพขององคการทาง
การศึกษา เดล (Dale) ไดอธิบายถึงวิวัฒนาการของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพในทาง
อุตสาหกรรม โดยแบงออกเปนสองประเภท คือ แบบที่เนนการตรวจจับ (detection) อันไดแก
การตรวจสอบคุณภาพ (quality inspection) และการควบคุมคุณภาพ (quality control) ซ่ึงทั้งสอง
กิจกรรมนี้เนนความแมนยําและประสิทธิภาพของการตรวจจับความผิดที่เกิดขึ้น แตจุดออนก็คือ
เปนการลงมือกระทําหลังจากขอผิดพลาดหรือปญหาเกิดขึ้นแลว (reaction) การบริหารและการจัด
การเชิงคุณภาพแบบที่สองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นใหมในสองทศวรรษหลังนี้มีลักษณะที่เนนการปองกัน
กอนที่จะมีความผิดเกิดขึ้น (preventive) อันไดแก การประกันคุณภาพและการจัดการเชิงคุณภาพ
ทั่วทั้งระบบ (total quality manaement : TQM) ซ่ึง เดล ใหความหมายของการประกันคุณภาพวา
หมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบัติการทั้งมวลที่เปนระบบและมีการวางแผนลวงหนา อันเปนสิ่งจําเปนที่
จะสรางความมัน่ใจในระดบัหนึง่ไดวาสนิคาหรือบริการหนึง่ๆ จะมคีณุภาพตามขอกาํหนดทีว่างไว57

นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาไทยอีกหลายทานไดกลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา
ไว ดังเชน สุรัฐ  ศิลปอนันต ที่กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการกําหนดมาตรฐานใหสูง
แลวเขาใหถึงมาตรฐานที่กําหนดไว โดยประเมินความสําเร็จของผูเรียนใหไดตามมาตรฐานของ

                                                       
56กมล  สุดประเสริฐ, ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : ระดับกอน

อุดมศึกษา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2546, เขาถึงไดจาก http://www.onec.go.th/publication/
4011001/edlaw5.htm/
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หลักสูตร58  นอกจากนี้ สงบ  ลักษณะ ยังไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการ
วางแผน และกระบวนการจัดการของผูที่รับผิดชอบจัดการศึกษาที่จะรับประกันใหสังคมเชื่อมั่นวา
จะพัฒนาผูเรียนใหครบถวนตามมาตรฐานที่ระบุไวในหลักสูตร59

กลาวโดยสรุป การประกันคุณภาพการศึกษาจัดเปนกิจกรรมที่จําเปนตองดําเนินงานเพื่อ
ประกันวาคุณภาพของการศึกษาไดรับการดํารงไว และสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงกิจกรรม
หรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่หากไดดําเนินการตามระบบและแผนที่วางไวแลวจะทําใหเกิดความมั่นใจวา
จะไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่กําหนดไว

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดใหความสําคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยกําหนดใหเปนหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติ คือหมวดที่ 6 เรื่อง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตมาตรา 47 – 51 โดยเฉพาะในมาตรา 47 ระบุวา
“ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวยระบบการประกนัคณุภาพภายในและระบบการประกนัคณุภาพภายนอก” และมาตรา 48
ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกีย่วของและเปดเผยตอสาธารณชน เพือ่นาํไปพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและเพือ่รองรบั
การประกันคุณภาพภายนอก”60

                                                                                                                                                              
57B.G. Dale, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวการดําเนินงาน, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา, ลําดับที่ 1, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 5.

58สุรัฐ  ศิลปอนันต, “การศึกษาทําไมคุณภาพ,” วารสารขาราชการครู (13) (ธันวาคม
2539) : 13 – 15.

59 สงบ  ลักษณะ, “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา,” วารสารขาราชการครู (18)
(สิงหาคม – กันยายน 2541) : 2 – 5.

60 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 35 – 36.
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การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี้
1) เพื่อใหสถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา และประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของ
2) เพื่อใหสังคมมั่นใจเกี่ยวกับผลผลิตและบริการของสถานศึกษา
3) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตองและเหมาะสมตาม

ความเปนจริง ตามภารกิจที่สถานศึกษาดําเนินการ
4) เพื่อใหขอมูลแกผูที่สนใจสมัครเขาศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของ        

นักเรียน และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริการ
5) เพื่อใหขอมูลแกผูปกครอง ผูจาง รัฐบาล เกี่ยวกับกลไกในการดําเนินงานของ

สถานศึกษาตลอดถึงสวนงานในสังกัด
6) เพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการจัดการศึกษาแกประชาชน โดยเฉพาะ

การนําเงินภาษีอากรของประชาชนมาใช
ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อไดมีการประเมินผล   

การดําเนินงานตามภารกิจหลัก และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการ
ทบทวนและตดิตามกระบวนการดาํเนนิการอยางใกลชิด และรายงานผลการดาํเนนิการใหผูทีเ่กีย่วของ
ทราบ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542

หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานั้น ถึงแมจะพยายามประเมินการศึกษาทั้ง

ระบบแตในทางปฏิบัตินั้นมุงเนนประเมินผลลัพธ (result oriented) วาไดมาตรฐานหรือไมอยางไร
ผลลัพธที่กําหนดเปนมาตรฐานของความสามารถอาจมีหลายอยาง เชน มาตรฐานดานเนื้อหาวิชา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานโอกาสในการเขาเรียน เปนตน ผลการประเมินคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษานั้น นําไปสูการกําหนดแผนการปรับปรุงโรงเรียน (school inprovement plan :
SIP) เปนสําคัญ61

                                                       
61กมล  สุดประเสริฐ, ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : ระดับกอน

อุดมศึกษา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2546, เขาถึงไดจาก http://www.onec.go.th/publication/
4011001/edlaw5.htm/
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วิจิตร  ศรีสอาน กลาววา การประกันคุณภาพหรือที่เรียกวา Q.A. (quality  assurance)
ซ่ึงปจจุบันก็กลายเปนการใชกันอยางแพรหลายไมวาจะเปนทางดานธุรกิจ  อุตสาหกรรม  การศึกษา
จนกลายเปนคํากลาง  และเกิดความเขาใจผิด  เชน  สถานศึกษาตองสิ้นเปลืองงบประมาณเพื่อจัดทํา
ระบบ ISO  ซ่ึงมีแนวความคิดวาถามีปาย ISO อยูหนาสถานศึกษาแลว  นี่คือเปนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนั้นเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่เห็นวาการทํา Q.A. ในเรื่องการศึกษานาจะตองมีระบบและวิธี
การเฉพาะ ซ่ึงการประกันคุณภาพนั้นมีหลักการสําคัญอยู 2 ประการคือ หลักการแรก ไมวาจะใชวิธี
ใด จะตองใชเพื่อพัฒนาการศึกษา ไมนําไปใชเพื่อการลงโทษ  เมื่อใดที่นําไปใชในการลงโทษแลว
เมื่อนั้นจะเกิดการตอตานเบี่ยงเบน และผลที่ไดจะไมไดรับประโยชนเทาที่ควร ในการนําเอา Q.A
มาใชนัน้เขาใจวามจีดุมุงหมายของคาํวา development, improvement หรือ KIZEN ของประเทศญีปุ่น
ดังนั้นการพัฒนาจะเกิดขึ้นไดอยางไรหากไมทําการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพ
การศกึษาไมใชวาจะตองจดัการศกึษาเพือ่ Q.A เทานัน้ แตการศกึษามคีวามหลากหลาย และไมจาํเปน
เสมอไปวา ความหลากหลายจะทําใหมีมาตรฐานคุณภาพไมได    และการทําวิธีเดียวกันก็ไมได
หมายความวานั่นคือวิธีที่ทําใหไดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักการที่สอง จะตองสะทอนใหเห็น
คุณภาพการจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานไดจริง  คําวา  “ไดจริง”   ทุกคนใชประโยชนได     
เชื่อถือได62

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาไทยใหมีมาตรฐานเปนเลิศ โดยมีหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา อยู 3
ประการ คือ

1) รัฐกระจายอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหาร งานวิชาการ งบประมาณ
บุคลากร และทรัพยากรใหจังหวัด และสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท

2) รัฐสนับสนุนใหผูปกครอง ผูนําชุมชน องคการปกครองทองถ่ิน ไดมีสวนรวม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา

                                                       
62วิจิตร  ศรีสอาน, “การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับประเทศไทย  : ประสบการณ

และแนวคิด,” ใน รวมบทความการบรรยายพิเศษในรอบ 1 ป สมศ. (กรุงเทพ : สํานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2544), 66 – 67.
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3) โรงเรียนจะตองแสดงภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียนและผูปกครอง        
มาตรฐานที่กําหนด และผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา63

โดยสรุป หลักของการประกันคุณภาพการศึกษานั่นคือเปนการดําเนินการตรวจสอบ
เพื่อพัฒนาการศึกษา ไมใชเพื่อการลงโทษ จะตองสะทอนใหเห็นคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานไดจริง และกระจายอํานาจแกสถานศึกษาในการดําเนินการจัดการศึกษาโดยความรวมมือ
ของผูที่เกี่ยวของ

แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดแนวคิดในการประกัน

คุณภาพการศึกษา (quality assurance) ประกอบดวย การดําเนินงานที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา (quality control) คือกระบวนการหรือแนวปฏิบัติที่

นําการศึกษาเขาสูคุณภาพ ประกอบดวย การกําหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งดานปจจัย กระบวนการ
และผลผลิต รวมทั้งการดําเนินการจัดทําแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
ใหการดําเนินงานพัฒนาไปสูมาตรฐานที่กําหนดไว โดยมุงเนนระบบและกลไกการปฏิบัติงานตาม
แผน รวมทั้งติดตาม กํากับการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง และปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น

2) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (quality audit ) คือกระบวนการหรือแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย การประเมินความกาวหนาของ
โรงเรียน และการจัดทํารายงานของโรงเรียนตอผูที่เกี่ยวของ การติดตามและตรวจสอบของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังตองมีมาตรการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนที่มีคุณภาพไมถึงเกณฑ
มาตรฐานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

3) การประเมินคุณภาพการศึกษา (quality assessment) คือ กระบวนหรือแนวปฏิบัติ
ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด ประกอบดวย การทบทวนคุณภาพ
การศึกษา การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในภาพรวมหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา64

                                                       
63 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทาง

การประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารชุดการ
ประกันคุณภาพการศึกษา, เลม 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2541), 3.

64 เร่ืองเดียวกัน, 3 – 4.
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสิ่งที่สถานศึกษาจําเปนตองดําเนินการตามที่

กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6  เพื่อเปนสิ่งประกันวาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนจะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามที่กลาวไวในหลักสูตรการศึกษาขั้น       
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คือ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและ
รวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก นอกจากนี้ยังสามารถดํารงชีวิตในฐานะพลเมืองดีของสังคมได
โดยกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางสอดคลองกับการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาทั้งผูบริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ มีความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงาน
ดังกลาวสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในแตละระดับ65

หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาหลักการสําคัญมีดังนี้
1. คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพจะเนนการสรางความพึงพอใจให

กับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอก
คุณภาพภายใน หมายถึง ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของผูเรียนที่สรางความ

พึงพอใจใหกับผูรับชวงตอในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต หรือทุกระดับชั้นเรียน
คุณภาพภายนอก หมายถึง ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับมหัพภาคซึ่ง

หมายถึงความรูความสามารถและ คุณลักษณะของผูเรียนที่จําเปนตอความอยูรอด และการสราง
ความมั่นคง ทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของ ประเทศชาติ ในการแขงขันทางธุรกิจ การคา
และทางเทคโนโลยี ระดับภูมิภาคและระดับโลก

2. การประกันคุณภาพการศึกษาเปน ยุทธศาสตรเชิงรุกที่เนนการวางแผนและเตรียมการ
ปองกันลวงหนากอนที่ปญหาจะเกิดขึ้นไมใชการแกสถานการณเฉพาะหนาเพือ่ตอบสนองตอปญหา
ที่ไดเกิดขึ้นแลว

                                                       
65 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวดําเนิน

การของสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมเสริมประสบการณพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 1.
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3. การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนรากฐานของหลัก
วิชาหลักฐานขอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่เปน วิทยา
ศาสตร หลักตรรกะ และความสมเหตุสมผล

4. การตรวจสอบ การวัดและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพ มีจุดประสงค
สําคัญเพื่อใหไดมาเพื่อขอมูลยอนกลับสําหรับใชในการวางแผนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยางตอ
เนื่อง มิใชการจับผิด หรือการตัดสินใหรางวัลหรือลงโทษ

5. คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานวิชาการ กรอบหลักสูตร และแผนการสอน)
และกระบวนการทํางาน (การเรียนการสอนการบริหารหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เปนองคประกอบสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

6. การประกันคุณภาพการศึกษาเนนความสําคัญของการสรางความรู ทักษะ และความ
มั่นใจ แกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา เพื่อสรางโอกาสใหเกิด การมี
สวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. การประกันคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญตอการประสานสัมพันธภายในระหวาง
หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับและการรวมมือ ของหนวยงานและองคการตาง ๆ ในเขตพื้นที่การ
ศึกษา และภูมิภาค

8. ภาวะความเปนผูนําและความเอาจริงเอาจังของผูบริหารสถานศึกษา และการกระจาย
อํานาจความรับผิดชอบที่เหมาะสม เปนปจจัย สําคัญ ของการประกันคุณภาพการศึกษา66

สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกลาววา หลักการสําคัญของการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไดแก

1. จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารวมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา โดย
เปาหมายที่สําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน

2. การที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตาม ขอ 1 จะตองทําใหการประกันคุณภาพ
การศกึษาเปนสวนหนึง่ของกระบวนการบรหิารจดัการ และการทาํงานของบคุลากรทกุคนในสถานศกึษา

                                                       
66 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน

ศึกษา : กรอบและแนวการดําเนินงาน, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 1,
พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 13 – 15.
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3. การประกนัคณุภาพเปนหนาทีข่องบคุลากรทกุคนในสถานศกึษา ไมวาจะเปนผูบริหาร
คณะครู และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูที่เกี่ยวของเขามามีสวน
รวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ใหสถานศึกษามีคุณภาพ67

ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในนัน้ สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ

ไดเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเปน  3  ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
1. การเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

(1) การเตรียมความพรอมของบุคลากร ดวยการสรางความตระหนักถึงคุณคาของ
การประกันคุณภาพภายในและการทํางานเปนทีม รวมทั้งการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน

(2) การแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อรวมมือกับผูบริหารสถานศึกษา
ในการประสาน กระตุน กํากับ ดูแลใหบุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวของ
เขามารวมดําเนินการพัฒนาและการประเมินคุณภาพ

2. การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ
 (1) การวางแผน (plan)  โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนแรกที่สําคัญคือการกําหนดเปาหมาย
การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย   กําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน  กําหนด
ระยะเวลา  การกําหนดงบประมาณ  และการกําหนดผูรับผิดชอบ
 (2)  การปฏิบัติตามแผน (do)  ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคน
ทํางานอยางมีความสุข จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  กํากับ ติดตาม (monitoring) ทุกระดับ และใหการนิเทศ
 (3)  การตรวจสอบประเมินผล (check)  ไดแก การวางกรอบการประเมิน จัดหา
หรือจัดทําเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย และการ
ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
 (4) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (action)  ไดแก การปรับปรุงการปฏิบัติ
งานของผูบริหารและบุคลากร การวางแผนในระยะตอไป รวมทั้งการจัดทําขอมูลสารสนเทศ

3. การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการ
ตามแผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบรอยแลว จะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

                                                       
67สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2544), 11.
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หรือรายงานประจําป เพื่อเผยแพรใหผูเกี่ยวของทุกกลุมไดรับทราบ โดยรวบรวมผลการดําเนินงาน
และผลการประเมิน วิเคราะหและสังเคราะหจําแนกตามมาตรฐานการศึกษา และเขียนรายงาน68

ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พอจะสรุปไดดังแผนภูมิที่ 5

แผนภูมิที่ 5   ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา :
เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2544), 13.
                                                       

68เร่ืองเดียวกัน, 12 – 49.

การเตรียมการ

1. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร
-  สรางความตระหนัก
-  พัฒนาความรูและทักษะ
2. แตงตั้งกรรมการที่
รับผิดชอบ

การรายงาน

จัดทํารายงานประเมินตน
เองหรือรายงานประจําป
- รวบรวมผลการดําเนิน
งานและผลการประเมิน
- วิเคราะหตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน

การดําเนินการ

1. วางแผนการปฏิบัติงาน(P)
- กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา
- จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย
- กําหนดแนวทางดําเนินงาน/ ระยะเวลา
- กําหนดงบประมาณ/ ผูรับผิดชอบ

2. ดําเนินการตามแผน(D)
- สงเสริม สนับสนุน
- จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุน
- กํากับ ติดตาม ใหการนิเทศ

3. ตรวจสอบประเมินผล(C)
- การวางกรอบการประเมิน
- จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ
- เก็บขอมูล/ วิเคราะห/ แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
- วางแผนในระยะตอไป
- จัดทําขอมูลสารสนเทศ
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จัดระบบโครงสรางของกระบวนการจัด

การศึกษาโดยยึดหลักมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคการปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ จะมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว เพื่อใหสถานศึกษาสรางความมั่นใจ
ใหแกผูเกี่ยวของ วาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาความรู ความสามารถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ใหถือวาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และ
ดําเนินการโดย ยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ69

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เปน
สวนหนึ่งการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ในการสงเสริม สนับสนุน ดําเนินการโดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย กระบวนการที่สถานศึกษาตอง
ดาํเนนิการรวมกนัอยางเปนระบบใน  8  เร่ือง คอื 1) การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 2) การพฒันา
มาตรฐานการศึกษา 3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4) การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ของสถานศกึษา 6) การประเมนิคณุภาพการศกึษา 7) การรายงานคณุภาพการศกึษาประจาํป  8) การผดงุ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา70

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงไมใชภาระงานใหมของสถานศึกษา 
เพียงแตนําภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมที่สถานศึกษาทุกแหงดําเนินการอยูแลว 
และมุงเนนไปที่คุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรอันเปนการสอดคลองกับหลักการเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงสามารถจัดลําดับภาระงานได ดังนี้

                                                       
69อารีรัตน  วัฒนสิน, “ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน งานเกาที่จัดระบบใหม,” วารสารวิชาการ 3, 12 (ธันวาคม 2543) : 8 – 9.
70 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน

ศึกษา : กรอบและแนวการดําเนินงาน, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 1, 51.
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การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายของขอมูล

และสารสนเทศไววา ขอมูล (data) หมายถึง ขอเท็จจริงหรือส่ิงที่ยอมรับกันวาเปนจริง ที่ใชเปน
พื้นฐานการคํานวณ การวัดและการประเมินผล (a real or assumed thing used as a basis for
calculations or measurement) หรือบางสิง่บางอยางทีรู่หรือสรุปและเปนทีย่อมรับกนัวารู เปนความจรงิ
ทีไ่ดมาจากการสรปุอยางมเีหตผุล (something know or assumed ; fact which conclusion can be inferred)
สวนสารสนเทศ (information) หมายถึง ขอมูลที่นํามาทําการประมวลผลเพื่อใหเปนตัวแทนที่มี
ความหมาย71 สวนกรมวิชาการ ไดใหความหมายของขอมูลและสารสนเทศไววา ขอมูล (data)
หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ ซ่ึงอาจแสดงเปนตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ ขอเท็จจริงเหลานี้เปน
ส่ิงทีเ่กบ็รวบรวมมาโดยยงัไมผานการประมวลผล หรือการวเิคราะหจดักระทาํจงึทาํใหสวนมากไมมี
ความหมายสมบูรณพอที่จะนําไปใชประกอบการตัดสินใจ สวนสารสนเทศ (information) หมายถึง
ขอมูลที่ไดผานการประมวลผล หรือการวิเคราะหดวยวิธีการตางๆ จนอยูในรูปแบบที่มีความหมาย
สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจหรือนําไปใชในเรื่องตางๆ ไดตามวัตถุประสงค72

กลาวโดยสรุป ขอมูลก็คือ ขอเท็จจริงตางๆ ที่เก็บรวบรวมมาโดยยังไมผานการ
ประมวลผล สวนสารสนเทศ คือ ขอมูลที่ผานการประมวลผล หรือการวิเคราะหดวยวิธีการตางๆ
แลว ซ่ึงสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจได

ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมุงสรางความมั่นใจ

แกผูเกี่ยวของวาผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพนั้น สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนและ
ภารกิจที่ชัดเจน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการจัดทําแผนดังกลาวตองใชขอมูลและ
สารสนเทศพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของทองถ่ิน เชน ที่ตั้งของสถานศึกษา สภาพของ
ผูเรียน ฯลฯ เพื่อนํามาประกอบการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานตามหลักสูตร
                                                       

71 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศ, เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา, เลม 4  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุ
สภา, 2541), 1 – 2.

72 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา,
เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 2, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุ
สภา, 2545), 19.
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จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา สถานศึกษาที่มีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ
ครบถวน เปนปจจุบัน เรียกใชไดสะดวกและตรงตามความตองการ จะชวยใหสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ เพราะสารสนเทศทั้งหลายนั้นนอกจากจะใชในการ
วางแผนการดําเนินงานและประกอบการตัดสินใจแลว ยังนําไปสูการพัฒนาแนวความคิด และสราง
ทางเลือกใหมๆ ในการดําเนินการตางๆ ดวย

การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา
ระบบสารสนเทศ (information system) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล

การประมวลผลขอมูลใหอยูในรูปสารสนเทศที่เปนประโยชนสูงสุด และการจัดเก็บรักษาอยางมี
ระบบเพื่อสะดวกตอการนําไปใช และในการจัดทําระบบสารสนเทศนั้น กรมวิชาการ ไดกลาววามี
องคประกอบที่สําคัญ 4 สวน ดวยกันที่ประกอบกันเปนระบบสารสนเทศ ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 6
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

1) ขอมูล เปนขอเท็จจริงตางๆ ภายในสถานศึกษาและในบริบทของสถานศึกษา
แตละแหง เปนปจจัยนําเขาของระบบสารสนเทศ

2) การจัดเก็บขอมูล เปนการรวบรวมและจัดเก็บรักษาขอมูล และสารสนเทศที่มี
อยูหรือที่ไดมาอยางมีระบบ สะดวกตอการนํามาประมวลผล หรือนํามาใชประโยชน และสามารถ
แกไข ปรับปรุง ใหเปนปจจุบันไดงาย

3) การประมวลผลหรือวิเคราะห เปนการกําหนดความสัมพันธของขอมูล
จัดกระทําขอมูลเพื่อใหเหมาะสมตอการนําไปใช

4) สารสนเทศ เปนขอมูลที่ผานการประมวลผลหรือการวิเคราะหแลวเปนผลผลิต
ของระบบที่จะนําไปใชประโยชนตอไป73

แผนภูมิที่ 6  แสดงองคประกอบของระบบสารสนเทศ

                                                       
73 เร่ืองเดียวกัน, 20 – 21.

การประมวลผล
(การวิเคราะห)การจัดเก็บขอมูลขอมูล สารสนเทศ
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การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานศึกษามีความสําคัญและเปน
ประโยชนมากสําหรับบุคลากรทุกคนในองคการ ทําใหมีขอมูลประกอบการพัฒนางาน สรางทาง
เลือกใหมๆ ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารทั้งในระดับสูงและระดับรองลงมา มี
ความจําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจวางแผนดําเนินการตางๆ ดังนั้นเพื่อให
เกิดความคลองตัวในการพัฒนาคุณภาพแตละระดับ กรมวิชาการ ไดเสนอแนวทางการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาเพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใช โดยจําแนกเปนระบบยอยๆ ดังนี้

1) ระบบสารสนเทศพืน้ฐานของสถานศกึษา ประกอบดวย ขอมลูและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับภาพรวมของสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความตองการของชุมชน
สภาพการบริหารจัดการตามโครงสรางและภารกิจ เชน ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา เปนตน

2) ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน เปนระบบสารสนเทศที่รวบรวมขอมูลเกี่ยว
กับผูเรียนทั้งหมด สารสนเทศสวนนี้เกิดจากผูสอนหรือผูปฏิบัติงานเปนสวนใหญ เชน ผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน  ผลงานของผูเรียน เปนตน

3) ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เปนการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน การมี
สวนรวมในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน เปนตน

4) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สารสนเทศประเภทนี้ตองมีการ
ประมวลผลรวม มีการเปรียบเทียบขอมูลอยางถูกตองและทันสมัย จึงจะมีความหมายตอการจัดการ
และการบริหารงานอยางเต็มประสิทธิภาพ เชน งานธุรการ งานการเงิน งานบุคลากร งานพัฒนา
แหลงการเรียนรู เปนตน

5) ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน สารสนเทศสวนนี้เปนการนําขอมูลและสาร
สนเทศทั้ง 4 สวน ที่กลาวมาแลวสรุปเปนภาพรวมที่เขาใจงาย กะทัดรัด ระบุผลสําเร็จตามสภาพ
และผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานตอผูเกี่ยวของตอไป74

สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนอยูแลว ควรได
นาํมาวเิคราะหและแปลผลใหมคีวามหมายโดยอาจเปรยีบเทยีบกบัเกณฑทีต่นสงักดักาํหนดเพือ่นาํมา
ใชตัดสินใจกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ใชรูปแบบที่
อานเขาใจงายและรวดเรว็ในการจดัระบบขอมลูใหเปนหมวดหมู ซ่ึงจะเปนตวับงชีค้ณุภาพทุกดาน
ของสถานศึกษา เพื่อชวยในการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามเปาหมายที่กําหนดไวได

                                                       
74 เร่ืองเดียวกัน, 15 – 17.
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การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ในทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษา (educational standard) คือ เครื่องชี้วัดคุณภาพที่ใช

อยูในปจจุบันและเปนหนึ่งในกระบวนการประกันคุณภาพ (quality assurance) ที่กําลังไดรับการ
พัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันวา แมปริมาณทรัพยากรที่รับผิดชอบจะ
เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แตระดับคุณภาพจะตองยังคงเปนมาตรฐานเดียวกันอยูเสมอ75

โดยทั่วไปแลวโรงเรียนจะมีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน รูปแบบ
ดังกลาวจัดเปนตนแบบในการกําหนดมาตรฐานได  สวนรูปแบบการพัฒนามาตรฐานที่นิยมใชกัน
มากนั้น  เช็ง (Cheng) ไดกลาวถึงรูปแบบการพัฒนามาตรฐานไว 8 รูปแบบ ดังนี้

1) รูปแบบที่เนนเปาหมาย (goal model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวาถาโรงเรียนระบุ
เปาหมายอยางชัดเจนแลว โรงเรียนที่มีคุณภาพคือโรงเรียนที่สามารถทําใหนักเรียนมีคุณภาพตาม
เปาหมายที่กําหนดไว

2) รูปแบบที่เนนปจจัย (resources – input model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวาถา
สามารถจัดปจจัยที่หายากและมีคุณคาตามความตองการของโรงเรียนแลว จะทําใหโรงเรียนมี
คุณภาพสูงขึ้น

3) รูปแบบที่เนนกระบวนการ (process model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวาธรรมชาติ
และคุณภาพของกระบวนการในโรงเรียนเปนองคประกอบหลักที่มีผลตอคุณภาพนักเรียน และ
ระดับการบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนที่มีคุณภาพจึงตองมีการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

4) รูปแบบที่เนนความพึงพอใจ (satisfaction model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวา
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียน (stakeholder) เปนสิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน

5) รูปแบบที่เนนชุมชน (legitimacy model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวาโรงเรียนจะมี
ประสิทธิภาพ ถาโรงเรียนสามารถดํารงอยูกับชุมชน เปนที่ยอมรับของชุมชน ดังนั้นโรงเรียนจําเปน
ตองดําเนินการแสวงหาทรัพยากร ดําเนินการแกไขปญหาอุปสรรคภายในโรงเรียน ตลอดจนเผชิญ
กับสิ่งทาทายจากภายนอก

                                                       
75กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา, เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา, เลม 3  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา,
2541), 1.
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6) รูปแบบที่สนใจการไมมีประสิทธิภาพของโรงเรียน (ineffectiveness model) เปน
รูปแบบที่มีความเชื่อวาการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ผูเกี่ยวของกับโรงเรียน
สามารถกระทําไดโดยงายและชัดเจน ในการวิเคราะหและระบุถึงเกณฑที่วาดวยการไมมีประสิทธิ-
ภาพของโรงเรียน

7) รูปแบบองคการแหงการเรียนรู (organizational learning model) เปนรูปแบบที่มี
ความเชื่อวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และปญหา
อุปสรรคที่มีอยูเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพได ตอเมื่อโรงเรียน
สามารถเรียนรูวิธีการปรับปรุงโรงเรียนใหตอบสนองตอสภาพเศรษฐกิจสังคม

8) รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบองครวม (total quality management model) เปน
รูปแบบที่มีความเชื่อวาการบริหารสภาพแวดลอมและกระบวนการภายในโรงเรียนแบบองครวม 
เพื่อใหบรรลุถึงความตองการของกลุมเปาหมาย เปนกุญแจสําคัญตอการประสานผลสําเร็จระยะยาว
องคประกอบสําคัญในการบริหารคุณภาพแบบองครวมในโรงเรียน ไดแก การใหความสําคัญตอ
ผูเกี่ยวของ การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง การใหสมาชิกในโรงเรียนมีสวนรวม และการ
สงเสริมใหสมาชิกไดพัฒนาความถนัด ความสนใจ ดวยความเต็มใจ

รูปแบบทั้ง 8 ขอขางตนนี้มีจุดเดนและขอจํากัดแตกตางกัน ดังนั้นแตละรูปแบบจึงมี
ความเหมาะสมในสถานการณที่แตกตางกันและเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวจะเห็นวา รูปแบบองคการ
แหงการเรียนรูและรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบองครวม มีความเหมาะสมสําหรับโรงเรียนใน
ยุคปจจุบัน ซ่ึงมีภารกิจหลากหลายในสภาพสังคมเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว76

การสรางและปรับปรุงมาตรฐานโรงเรียนนั้น สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ไดเสนอขั้นตอนการปฏิบัติไวดังนี้คือ

1) การศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมูล ในการที่จะกําหนดมาตรฐานหรือสภาพที่พึง
ประสงคในการดําเนินงานของแตละหนวยงานนั้น จําเปนตองศึกษาขอมูลและความตองการจาก
หลายๆ ดาน เชน ปรัชญาการศึกษาของไทย เปาหมายการพัฒนาการศึกษา ความตองการของสังคม
มาตรฐานการศึกษาของไทยและตางประเทศ เปนตน

2) การกําหนดกรอบความคิด จากขอมูลตางๆ ที่รวบรวมไวนํามาสังเคราะหเปนกรอบ
แนวคิดเพื่อกําหนดเปนมาตรฐานโรงเรียน

                                                       
76Y. C. Cheng, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถม

ศึกษาแหงชาติ, การพัฒนามาตรฐานการศึกษา, เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา, เลม 3
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2541), 2 – 6.
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3) การยกรางมาตรฐาน เปนขั้นตอนที่คณะกรรมการจะรวมกันประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเสนอแนะความตองการเพื่อกําหนดองคประกอบและรายละเอียดของมาตรฐานให
ถูกตองตามกรอบแนวคิดทฤษฎี และเหมาะสมสอดคลองกับขอจํากัดและความตองการของตน

4) การทําประชาพิจารณ เปนการนําผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมปฏิบัติการไปใหผูที่
เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

5) การทดลองใชมาตรฐาน เปนการนํารางมาตรฐานโรงเรียนที่ผานการทําประชา
พิจารณแลวไปทดลองใชในโรงเรียน ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความเปนไปไดในการนํามาตรฐานไปใช
ปญหา อุปสรรคตางๆ ขณะที่ทดลองใช เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงแกไขมาตรฐานในขั้นตอไป

6) การตรวจสอบ ปรับปรุงมาตรฐาน เมื่อมาตรฐานผานขั้นตอนการทําประชาพิจารณ
และทดลองใชแลว โดยปกติจะตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกตองเชิงเนื้อหา เชิงทฤษฎี เชิงโครงสราง
และความชัดเจนของภาษาที่ใช เปนตน

7) การเสนอขอความเห็นชอบ จากหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหความเห็นชอบและ
ประกาศใชตอไป

8) การประกาศใชและเผยแพร เมื่อมาตรฐานไดรับความเห็นชอบแลวจะสามารถ
ประกาศใชและเผยแพรไปยังผูที่เกี่ยวของได77

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเปนกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษาทั้งระบบ ทั่วทั้งองคการ โดยทุกกิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของระบบ
การจัดการศึกษาดําเนินการรวมกันเพื่อมุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ การวางแผนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายังเปนกระบวนการที่มีขั้นตอนเปนระบบเพื่อที่จะสรางหรือปรับแตง
วิสัยทัศน จัดลําดับความสําคัญของภารกิจ กําหนดรูปแบบและวิธีการจัดระบบองคการ และการ
บริหารสถานศึกษา  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะชวยกันกําหนดทิศทางที่จะทําใหกระบวนการเรียนการสอน
ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมไดดียิ่งขึ้น การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ถูกหลักวิชาและการตัดสินใจที่อาศัยขอมูลที่นาเชื่อถือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพดานตาง ๆ จะนํา
ไปสูกระบวนการปฏิรูปสถานศึกษาซึ่งเปนนโยบายสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา

                                                       
77กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา, เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา, เลม 3, 12 – 15.
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องคประกอบที่สําคัญของการจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษามีดังตอไปนี้
1) การประเมินเพื่อสํารวจสภาพปญหาและความจําเปนอยางรอบดาน
2) การปรับเปาหมายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาในกรอบหลักสูตร
3) การพัฒนาหรือเลือกใชรูปแบบวิธี หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนอง

สภาพปญหา และความจําเปนสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา และเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนได
เรียนรู และบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม

4) การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยคณาจารยที่มีความรูความสามารถเหมาะสม
5) การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของครูผูสอนและบุคลากร
6) ยุทธศาสตรและวิธีการทําใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
7) การพัฒนาระบบขอมูลการประเมินมาตรฐาน
8) แผนการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาดานผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน78

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ   
การศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย  6  ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นนี้จะ
กลาวถึง การริเร่ิมดําเนินการโดยระดับนโยบายคัดเลือก สรรหา แตงตั้งบุคลากรที่มีประสบการณสูง
เปนคณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และการเริ่มตนกระบวนการจัดทําแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนการจัดตั้งคณะจัดทําแผน การทํา
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ การประสานความรวมมือทางวิชาการ และการวางแผนการทํางานของ
คณะจัดทําแผน

ขัน้ตอนที ่2 การประเมนิความตองการและความจาํเปนของสถานศกึษา  ขัน้นีเ้ปนหวัใจของ
กระบวนการวางแผน สถานศกึษาจะไดรูสภาพปญหาความตองการและความจาํเปนของสถานศกึษา
และลําดับของประเด็นการพัฒนา ขั้นนี้จะเกี่ยวของมากกับขอมูลเกี่ยวกับการเรียนและผลการเรียน
ของผูเรียน โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน ส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกที่สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เปนตน ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการทําความเขาใจวิสัยทัศนของ

                                                       
78 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน

ศึกษา : กรอบและแนวการดําเนินงาน, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 1,  37
–39.
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สถานศึกษา การจัดทําภาพรวมของสถานศึกษา การสํารวจความตองการทางการศึกษาของผูเรียน
และการวิเคราะหขอมูลความตองการดานการศึกษาของผูเรียนและกําหนดประเด็นสําคัญการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหปญหาสาเหตุและพิจารณาแนวทางแกไขตามประเด็นสําคัญ
การพัฒนา  ขั้นนี้เปนการวิเคราะหสาเหตุและปญหา หรือความตองการตามประเด็นสําคัญการ
พัฒนาผูเรียน เพื่อใหเขาใจสภาพปญหาความตองการอยางถองแทโดยใชกระบวนการอภิปราย
ระดมพลังสมอง และตัดสินใจที่สําคัญรวมกันในการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการทบทวน
ประเด็นสําคัญการพัฒนา ตัดสินใจเลือกประเด็นที่จะดําเนินการ เขียนเปาหมายการพัฒนา เขียน
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดแผนปฏิบัติการรายป ขั้นนี้เปนการวางเคาโครงแผนปฏิบัติการ
รายป และสรางใหเกิดความผูกพันในภาระหนาที่ของบุคลากรของสถานศึกษาใหรับทราบสภาพ
ปญหา เปาหมายการพัฒนา ตลอดจนรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขสภาพปญหาไดอยางครอบคลุม
รอบคอบยิ่งขึ้น และยอมรับที่จะนําไปปฏิบัติรวมกัน ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการกําหนดแผน
ปฏิบัติการรายป และการตรวจสอบเชื่อมโยงระหวางเปาหมายการพัฒนากับแผนปฏิบัติการรายป

ขั้นตอนที่ 5 การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นนี้เปนการลงมือ
เขียนแผน ทั้งนี้ควรนัดหมายเวลาลวงหนาเพื่อคณะจัดทําแผนสามารถรวมเขียนแผนไดอยางเต็มที่
แผนพัฒนาคุณภาพควรจะสะทอนส่ิงตอไปนี้คือ แหลงงบประมาณ การวางแผนเปลี่ยนแปลงตั้งอยู
บนพื้นฐานงานวิจัย การประเมินผลบนพื้นฐานขอมูล การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
และการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนการประสานความรวมมือระหวางกิจกรรมตาง ๆ

ขั้นตอนที่ 6 การนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ  ขั้นตอน
นี้กลาวถึงความสําคัญของการยอมรับและพันธะผูกพันตอแผนพัฒนาคุณภาพอันกอใหเกิดการนํา
แผนไปปฏิบัติทั่วทั้งสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการสรางการยอมรับแผน มอบหมายการ
ปฏิบัติงานอยางเปนทางการ และทําความเขาใจสวนตาง ๆ ของแผน79

การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงอาจมีสวนประกอบ
และรูปแบบการนําเสนอแตกตางกันได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของสถานศึกษา ความซับซอนของ
ภาระงาน และศักยภาพของสถานศึกษาแตละแหง อยางไรก็ตามกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

                                                       
79 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 4, พิมพคร้ังที่ 3
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 25 – 66.
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ไดเสนอสวนประกอบสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไว คือ 1) เจตนารมณ
ของสถานศึกษา 2) ภาพรวมของสถานศึกษา 3) เปาหมายการพัฒนา และยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4) แผนปฏิบัติการรายป 5) การระดมทรัพยากร แหลงสนับสนุน
งบประมาณ และสรุปงบประมาณ80

โดยสรุป สถานศึกษาจะตองมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป
อยูแลว ซ่ึงควรไดรวมมือกับทุกฝาย วิเคราะห ขอมูลจากสารสนเทศของสถานศึกษา และศักยภาพ
ของสถานศึกษาในทุก ๆ ดาน ใชบทเรียนจาก จุดเดน และจุดดอยที่ผานมากําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ
และเปาหมาย การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให ชัดเจนโดยพยายามใชศักยภาพของสถานศึกษา
อยางคุมคา ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เพราะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานี้เปน
หัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําไปสูการประกันคุณภาพภายใน และรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการนําแผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัตินั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนา สถานศึกษาควร
กําหนดแนวทางในการนําแผนสูการปฏิบัติ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ไดกลาวถึงการนําแผนสูการปฏิบัติงานวา แผนที่จะนําไปสูความสําเร็จตองเปนแผนที่ทุกคนที่
เกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียนมีความชัดเจนในแผน ยอมรับและเห็นพองในปญหาและเปาหมาย
ที่ตองการพัฒนา ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็โดยใหทุกคนไดรวมในกิจกรรมการจัดเตรียมและการทําแผน
อยางเต็มที่ การแบงงานออกเปนสวนๆ พรอมกําหนดกลุมและหัวหนากลุมผูรับผิดชอบโดยผูมี
อํานาจเหนือใหการสนับสนุน ชวยเหลืออยางจริงใจนับเปนตัวแปรสําคัญของการนําแผนไปสูความ
สําเร็จ  ขอสําคัญบุคลากรควรมีคูมือเพื่อใชควบคูกับแผน ซ่ึงควรจัดทําเปน 3 ระดับ คือคูมือคุณภาพ
(quality manual) ใชเปนคูมือสําหรับผูบริหาร มีสาระสําคัญเกี่ยวกับปรัชญา นโยบาย โครงสราง
องคการ และวิธีปฏิบัติทางคุณภาพโดยทั่วไป  คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน (procedure manual) ใช
เปนคูมือสําหรับหัวหนากลุม/ผูจัดการ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการกระทํา ขอบขาย
ความรับผิดชอบและวิธีดําเนินการ  และคูมือการปฏิบัติงาน (work instructions) ใชเปนคูมือสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน มีสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะงาน กระบวนการ การปฏิบัติ การตรวจสอบ  คูมือทั้ง 3
ระดับนี้นอกจากเปนประโยชนตอการดําเนินงานแลว ยังเปนประโยชนตอแนวทางการตรวจสอบ

                                                       
80 เร่ืองเดียวกัน, 67 – 74.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

โดยเฉพาะการตรวจสอบภายในหรือการประเมินตนเอง81  เชนเดียวกันกับกรมวิชาการ  กระทรวง
ศึกษาธิการ  ที่ไดกลาวถึงการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติวาจะตอง
ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ

1. การสรางการยอมรับแผน  สถานศึกษาควรสรางการยอมรับและพันธผูกพันตอแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยควรนําแผนฉบับรางสุดทายใหบุคลากรของสถาน
ศึกษา ผูปกครอง ชุมชน เขตพื้นที่ ผูมีสวนเกี่ยวของที่สามารถชวยในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ไดรวมใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น วายังมีสวนประกอบใดที่ควรจะเพิ่มเติมเพื่อใหการวางแผนเปน
ไปดวยความรอบคอบ รอบรู และรอบดานอยางแทจริง และจะทําใหเกิดความรวมมือและความ
ผูกพันกับแผน ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนตอผลสําเร็จของผูเรียน และรวมดําเนินการเพื่อ
ใหเกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงคที่กําหนด

2. การมอบหมายการปฏิบัติอยางเปนทางการ  ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาไดระบุการมอบหมายความรับผิดชอบใหกับหนวยงาน/บุคคลแลว เพราะฉะนั้นควรมี
การสงมอบแผนใหกับหัวหนากลุมวิชา หัวหนาระดับชั้น ตามสายการบังคับบัญชา ตลอดจนทีมงาน
อยางเปนทางการดวย เพื่อผูปฏิบัติจักไดทราบหนาที่และขอบขายงานที่ตองทํา

3. การทําความเขาใจสวนตางๆ ของแผน  ซ่ึงมีส่ิงที่ผูปฏิบัติควรทําความเขาใจ ไดแก
เจตนารมณของสถานศึกษา เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร เทคนิควิธีการใหมที่กําหนดไวในแผน
แผนปฏิบัติการประจําป  และการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผล
สําเร็จตามแผน82

โดยสรุป การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสามารถดําเนินได
อยางเขาใจตรงกัน มีแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการเชื่อมโยงประสานสัมพันธ
ในทุกขั้นตอนของกิจกรรมอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพนั้น ควรไดพิจารณาทบทวนโครงสราง
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และใหทุกคนมีสวนรวม มีการกําหนดบทบาท หนาที่รับผิดชอบ และภาระงาน อยางชัดเจน และ
ควรมีคณะทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากทุกหนวยของระบบบริหาร

                                                       
81 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทาง

การประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารชุดการ
ประกันคุณภาพการศึกษา, เลม 1, 37.

82 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 4, 63 – 66.
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จัดการเพื่อรวมกันรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ควร
จัดทําเปนเอกสารใหทุกคนไดรับทราบ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือ 

สนับสนุน รวมถึงการดูแล สงเสริมใหจัดการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพไดมาตรฐานตาม
ที่กําหนดจนทําใหสังคมเชื่อมั่นในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา โดยสถานศึกษาตองจัดทําแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามแผน ตรวจสอบและทบทวนเพื่อปรับปรุง
พฒันา และจดัทาํรายงานคณุภาพประจาํป โดยการดาํเนนิงานรวมกนัของคณะบคุลากรในสถานศกึษา
ชุมชน และผูที่เกี่ยวของ

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายของการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา ไววา การตรวจสอบ เปนการรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน และผลการดําเนิน
งานของสถานศึกษาสําหรับนําไปเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา การทบทวน เปน
การนําขอมูลจากการดําเนินงานและผลจากการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ผานการตรวจสอบแลว
มาพิจารณาเปรียบเทียบวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด และหาสาเหตุ ตลอดจน
แนวทางแกไข ปรับปรงุและพฒันา เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจในคณุภาพและประสทิธภิาพของสถานศกึษา83

กลาวโดยสรุป การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการประเมิน
ตนเองอยางเปนระบบดาํเนนิการอยางตอเนือ่งโดยความรวมมอืของบคุลากรในสถานศกึษา ผูปกครอง
ชุมชน และเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ซ่ึงสะทอนใหเหน็เปาหมาย จดุเนน และทศิทางการพฒันาสถานศกึษา

แนวดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา ประกอบดวย กจิกรรมสาํคญั 2 กจิกรรม

คือ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา และการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานั้น ตองให
บุคลากรทุกคน ทุกฝาย รวมทั้งผูบริหารและครูรวมในกระบวนการ โดยเนนการเปนผูนํา การให

                                                       
83 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภาย

ในของสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 5, พิมพคร้ังที่ 3
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 8.
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โอกาสทุกคนเขามารวมทํางาน ทักษะในการจัดการ กําหนดเปาหมาย สรางทีมงาน กําหนดงานและ
มีมนุษยสัมพันธกับทุกคนในสถานศึกษาและชุมชน

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษานั้น เปนการ
ตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อนําผลการตรวจสอบ
ไปวิเคราะหสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา และใชเปนขอมูลในการพัฒนา และปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดทําภาพรวมของสถานศึกษา และภาพรวมของ
เขตพื้นที่การศึกษา

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาดังที่กลาวมาขางตนเปนกระบวนการ
ประเมินภายในของสถานศึกษา เพื่อการปรับปรุงแกไข ใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง การประเมิน
ภายในนี้ตองเร่ิมตนจากครูและบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา ตองประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติ
งานของตนเอง โดยการบันทึกภาพความสําเร็จของงาน ปญหาและการแกไขไวเปนระยะ ๆ แตละ
หมวดวิชาหรือกลุม ฝาย เปนระยะ ๆ เชนเดียวกัน โดยกําหนดภาพความสําเร็จที่ตองการไวให
ชัดเจน ประเมินจากผลการประเมินของทุกคน บันทึกไวเปนหมวดหมูเพื่อนําไปสูการประเมิน
คุณภาพโดยรวมของสถานศึกษาได และคณะทํางานดานการประกันคุณภาพควรไดประเมินภาพ
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษาเปนระยะๆ เชนกัน โดยใชผลการประเมิน
จากหมวด/กลุม/ฝาย และการสัมภาษณพิจารณาผลงานที่มีหลักฐานรองรอย ปรากฏจากการปฏิบัติ
งานของทุกคน ทุกหมวด/กลุม/ฝาย สรุปเปนภาพรวมของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงควร
ทําเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อนําไปสูการตรวจสอบและทบทวนจากเขตพื้นที่การศึกษา
อยางนอย  1  ครั้ง ในทุก  3  ป และเพื่อรองรับการประเมินจากภายนอกตอไป

การประเมินคุณภาพการศึกษา
นับตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการวัดและประเมินผลการศึกษาสู

ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน การตัดสินได – ตก
และการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนอํานาจของสถานศึกษา ถึงแมวาการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาทั่วประเทศจะใชหลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาะการ แตความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน ตลอดจนการวัด
และประเมินผลไดเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดทั้งในสถานศึกษาตางๆ ภายในภูมิภาคเดียวกันและ
ตางภูมิภาค เพื่อเปนการควบคุมและและรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ
ใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนินมาตรการตางๆ เชน การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาโดยการใหความรูทางวิชาการดานการวัดและประเมินผล และนอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการยังไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู เ รียนที่อยูในระดับ              
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ตัวประโยค คือ ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6  มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6  ซ่ึง
เปนการประเมินระดับชาติในวิชาหลักหรือความสามารถสําคัญตามจุดหมายและคําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตร โดยทําการประเมินในทุกป ผลการประเมินที่ไดนอกจากจะเปนตัวบงชี้คุณภาพ
การศึกษาของประเทศในภาพรวมแลวยังใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
ระดับชาติ และใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภูมิภาค เขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา84

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (national  test)  ตามรูปแบบของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ ในปจจุบันมีอยู  2  ลักษณะ  คือ

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทั่วไปของผูเรียน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  ผู
เรียนตามระดับชวงชั้นที่หลักสูตรกําหนด  ไดแก  ประถมศึกษาปที่ 3  ประถมศึกษาปที่ 6      มัธยม
ศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชแบบทดสอบที่พัฒนาเปนแบบวัดมาตรฐาน (standardized
test) เปนเครื่องมือสําหรับการประเมิน  โดยจะสอบวดัสาระการเรยีนรูทีม่คีวามสาํคญัหรือจาํเปน
โดยมวีตัถุประสงคทีสํ่าคญัในการประเมนิ เพื่อนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลช้ีนําการพัฒนาคุณ
ภาพการศึกษาในระดับตางๆ ไดแก  ระดับกระทรวง  เขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัด  และโรงเรียน
ตลอดจนถึงตัวนักเรียนเปนรายบุคคล

2. การประเมินความถนัดทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(scholastic aptitude
test : SAT) เพื่อประเมินคุณภาพทางการศึกษาดานความถนัดทางการเรียนกับผูเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ทุกคนในสถานศึกษาที่อยูในระบบทุกสังกัดทั่วประเทศ
การประเมินความถนัดทางการเรียนเปนการประเมินที่จะวัดความสามารถของผูเรียนที่ไมใชการวัด
ความรูดานเนื้อหาสาระเพียงอยางเดียว แตเปนการวัดสิ่งที่อยูในตัวผูเรียน  อันเปนผลที่เกิดจากการ
สะสมระยะยาวของกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามหลักสูตรทังในและนอกหองเรียน และเปน
ความรูความสามารถที่ผานกระบวนการกลั่นกรอง สังเคราะหมาเปนเวลายาวนานหลายๆ ป เปน
ตวับงชีใ้หเหน็ถึงความสามารถของคนทีไ่ดรับการพฒันาแลว เปนตวัพยากรณทีใ่ชศกึษาความสาํเรจ็
ทางการศึกษาในอนาคต85

กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหกรมวิชาการในฐานะกรรมการและเลขานุการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ โดยไดรับ

                                                       
84 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

(National Test)  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2546), 1 – 2.
85 เร่ืองเดียวกัน, 17 – 20.
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ความรวมมือจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาที่ไดรับการประเมิน ทั้งในและนอกกระทรวง
ศึกษาธิการ คณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษาในสวนภูมิภาค และ
คณะกรรมการดําเนินงานในสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประสานงานและความรวมมือในการ
จดัการใหการดาํเนนิการประเมนิเปนไปอยางมมีาตรฐานเดยีวกนัทัง้ประเทศ มขีัน้ตอนการดาํเนนิงาน
ดงันี้

1. คนควาหาแนวทางกําหนดรูปแบบและขอบเขตของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติทั้งในตางประเทศ และบริบทของการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

2. จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  เพื่อสรุป
เปนนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

3. ดาํเนนิการสรางเครือ่งมอืวดัตามหลกัวชิาเพือ่ใหเปนเครือ่งมอืทีม่มีาตรฐาน และจดัพมิพ
พรอมเอกสารประกอบการประเมิน

4. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด  เขตพื้นที่การศึกษา  และ
สวนกลาง  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการประเมินใหการประเมินมีคุณภาพและมาตรฐานเดียว
กันทั้งประเทศ

5. สงเครื่องมือวัด และเอกสารประกอบการประเมินใหกับจังหวัดและสวนกลาง เพื่อ
ดําเนินการประเมินในวันที่กําหนดพรอมกันทั้งประเทศ

6. กํากับ  ติดตามการประเมิน  เพื่อรับทราบปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประเมิน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาระบบการประเมินตอไป

7. รวบรวมกระดาษคําตอบ ดําเนินการตรวจขอสอบแบบเขียนตอบ ประมวลผลขอมูล
เพื่อรายงานผลการประเมิน

8. รายงานผลการประเมินเปนรายบุคคล  สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด และ
ภาพรวมระดับประเทศ86

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติเปนเรื่องที่จะดําเนินการในบริบทของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเริ่มประเมินไดในปการศึกษา 2548 แตกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให
ผูเรียนในหลักสูตรปจจุบันไดรับการประเมินดวย กรมวิชาการจึงไดเร่ิมดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติตั้งแตปการศึกษา 2543 ในลักษณะของการนํารองหรือทดลองระบบโดยมีการ

                                                       
86 เร่ืองเดียวกัน, 21 – 22.
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ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิชาที่สอบไปตามความเหมาะสม และความจําเปนในแตละป อยางเชนใน
ปการศึกษา 2543 ซ่ึงเปนปเร่ิมตนมีการประเมินดานความถนัดทางการเรียน(SAT) มัธยมศึกษาปที่ 6
เพียงชั้นเดียว  แตในปการศึกษาตอมาไดมีการขยายขอบเขตการประเมิน โดยประเมินนักเรียนใน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ประเมินวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร  ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ประเมินวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปที่ 6 ประเมินดาน
ความถนัดทางการเรียน (SAT) และในปการศึกษา 2546 ไดเพิ่มเติมวิชาที่ประเมิน คือ วิทยาศาสตร
และสังคมศึกษา

การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตาม       

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ซ่ึงกลาววา “…การประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อการนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก”87 โดยรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจะตองระบุความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพรอมหลักฐานขอมูล และผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับชวงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด

รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษาจะแสดงผลการดําเนินงานพัฒนา  
คณุภาพของสถานศกึษาในแตละปวาบรรลุความสาํเรจ็ตามเปาหมายทีก่าํหนดไวในแผนพฒันาคณุภาพ
การศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายนอกที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กําหนดไว88

                                                       
87 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ม

เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545, 23.

88 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวทางการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
ของสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 6, พิมพคร้ังที่ 3
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 8.
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วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
1) เพื่อแสดงภาระความรับผิดชอบในผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด สาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อส้ินป
การศึกษา

2) เพื่อใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปตอไป

3) เพื่อใหสถานศึกษามีขอมูลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา89

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

1) กําหนดเปาหมายผูรับรายงานใหเปนไปตามมาตรา48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แลววางแผนการจัดทํารายงานและกําหนดรูปแบบการรายงาน

2) แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลคุณภาพการศึกษาประจําป ซ่ึงควรจะประกอบ
ดวย ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการหรือผูทําหนาที่วิชาการของสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

3) รวบรวม วิเคราะห แปรผลและนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในรอบป

4) เขียนรายงานและจัดทําเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
5) นําเสนอคณะผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
6) เผยแพรสูกลุมเปาหมายผูรับรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา
7) ติดตาม และรับขอมูลยอนกลับจากกลุมเปาหมายผูรับรายงานคุณภาพการศึกษา

ประจําป ซ่ึงไดแก นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
สาธารณชน เพื่อรับทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเพื่อนําผลไปเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป90

นอกจากนี้ กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ ยังไดกําหนดแนวการเขียนรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป วาจะตองสะทอนคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา อันเปนผลมาจาก
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานในรอบป

                                                       
89 เร่ืองเดียวกัน, 8 – 9.
90 เร่ืองเดียวกัน, 9 – 11.
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การศึกษา โดยมีผลลัพธที่สรางความมั่นใจใหผูเกี่ยวของ 2 ประการ คือ ประการแรก คุณภาพผูเรียน
คือ ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด และประการที่สอง คือศักยภาพของสถานศึกษาในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ
ตามเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงมีแนวทางการเขียนรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปดังนี้

1) บรรยายสรุปสภาพและผลการดําเนินงานที่สถานศึกษาปฏิบัติจนเกิดความสําเร็จ
ตามเปาหมาย ยุทธศาสตร และวิธีการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป และ
แผนปฏิบัติการประจําป

2) นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงานที่ปรากฏจากการตรวจสอบและทบทวน       
คุณภาพสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายความสําเร็จที่กําหนดไวในแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

3) สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเทียบกับระดับ     
คุณภาพการดําเนินงานที่ตองการ91

รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจึงเปนการรายงานผลจากการประเมินภายในของ
สถานศึกษา ที่ไดพัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ทุกคนมีสวนรวมและดําเนินงานมา
ตลอดปการศึกษา จัดทําเปนรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อใหทราบ
ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาทั้งในดานความสําเร็จและปญหาอุปสรรคที่ตองการความรวมมือ
ในการแกไข หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม

การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานพัฒนาคุณภาพเปนกระบวนการตอเนื่อง สถานศึกษาควรไดมีการศึกษาคนควา

เทคนิควิธีที่จะสนับสนุนใหระบบการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสรางความรูสึกของ
บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของใหมุงมั่นพัฒนาสูคุณภาพที่สูงขึ้น

การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเปนกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทุกดานของ
สถานศึกษา เปนภาระงานปกติของสถานศึกษาที่ไดรับการดูแลเอาใจใสจัดระบบใหทุกคนไดมี
สวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตั้งแต วางแผน จนถึงประเมินตนเอง ปรับปรุง
พัฒนางานของตนตามทิศทางเดียวกัน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ สอดคลอง
กับหลักสูตร เปนที่ยอมรับของนักเรียน ครู บุคลากรของสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และสังคม

                                                       
91 เร่ืองเดียวกัน, 11 – 14.
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แบงออก

เปน 2 สวน คือ งานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ ดังตอไปนี้

งานวิจัยในประเทศ
จํารอง แสงพรหมศรี ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สวนมากมีพฤติกรรมภาวะผูนําแบบนักพัฒนา คือเปนผูนําที่ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีมีความสามารถ
ในการจงูใจบคุคลอืน่ รูจกัมอบหมายงานใหผูรวมงานไดอยางเหมาะสม เปนทีไ่ววางใจของผูรวมงาน
ระดบัประสทิธผิลของการบรหิารของผูบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา เปนประเภททีม่ปีระสทิธผิลสูง
รอยละ 68.87 และประเภทที่มีประสิทธิผลต่ํารอยละ 31.1392

คติ หงษวิไล ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและผูบริหารองคการ
ธุรกจิเอกชนการใหบริการ เขตการศกึษา 5 พบวา ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ
และภาวะผูนําของผูบริหารองคการธุรกิจเอกชน ในเขตการศึกษา 5 อยูในระดับสูงทุกองคประกอบ
โดยมีภาวะผูนําดานทักษะการเปนผูนําอยูในลําดับสูงสุดเชนเดียวกัน และภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาและผูบริหารองคการธุรกิจเอกชน โดยภาพรวมแตกตางกัน93

อภิวรรณา แกวเล็ก ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนใชภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพอยูในระดับปานกลาง และใชภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนมากกวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 2 มิติ คือ 1) ดานความ
สามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ดานความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก สวนภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ทั้ง 4 มิติ คือ 1) ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ดานความ
                                                       

92จํารอง แสงพรหมศรี, “พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537), บทคัดยอ.

93คติ หงษวิไล, “ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและผูบริหารองคการธุรกิจ
เอกชนการใหบริการ เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), บทคัดยอ.
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สามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางดี 4) ดานความสามารถในการแกปญหาภายใน
โรงเรียน94

วลัญชร อดิพัฒน ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารตามการรับรูของครูโรงเรียนสังกัด
มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ภาวะผูนําของผูบริหารตามการ
รับรูของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีการปฏิบัติมากในภาพรวม 
และเมื่อจําแนกตามขนาด พบวา ขนาดเล็กมีการปฏิบัติปานกลาง โดยเนนภาวะผูนํารวมกันเปน
อันดับแรก พฤติกรรมของผูนํา และบทบาทของผูนํา ตามลําดับ สวนขนาดกลางและขนาดใหญมี
การปฏิบัติมาก โดยที่พฤติกรรมของผูนํามาเปนอันดับหนึ่ง และภาวะผูนํารวมกันกับบทบาทของ
ผูนําปฏิบัติไดนอยกวา 2) ความแตกตางดานภาวะผูนําของผูบริหารตามการรับรูของครูโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจําแนกตามขนาด พบวา ขนาดกลางและขนาดใหญ มีความแตกตางกับ
ขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ขนาดกลางปฏิบัติสูงสุด95

สิทธิ์  สิริพิเดช  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
มธัยมศกึษากบัการประกนัคณุภาพภายใน สหวทิยาเขตเทพนคร นครปฐม พบวา 1) ระดบัพฤตกิรรม
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเทพนคร นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง 2) ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต
เทพนคร นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก 3) ความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมผูนาํของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน สหวิทยาเขตเทพนคร นครปฐม โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง96

                                                       
94อภิวรรณา  แกวเล็ก, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), บทคัดยอ.

95วลัญชร อดิพัฒน, “ภาวะผูนําของผูบริหารตามการรับรูของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ
แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), บทคัดยอ.

96สิทธิ์  สิริพิเดช, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมธัยม
ศกึษากบัการประกนัคณุภาพภายใน สหวทิยาเขตเทพนคร นครปฐม” (สารนิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), บทคัดยอ.
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สินินธร  จันทรผง  ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา ในภาพรวมครผููสอนและประธานคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีวามเหน็วาผูบริหารสถานศกึษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูนมีภาวะผูนําดานเทคนิค ภาวะผูนําดานมนุษย ภาวะผูนําทางการศึกษา ภาวะผูนํา
เชงิสญัลักษณ และภาวะผูนาํทางวฒันธรรมอยูในระดบัมากทกุดาน นอกจากนีผ้ลการศกึษาคณุลักษณะ
ดานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษานัน้ควรใหความสาํคญัในเรือ่งการตดิตามการปฏบิตังิาน
การประเมินผล การวางแผนการทํางาน การมอบหมายงานใหเหมาะสมกับบุคคล ใหผูรวมงานมี
สวนรวม มกีารพฒันาตนเอง มกีารกระจายอาํนาจ ใหความเสมอภาค ทาํงานเปนทมี ใหขวญักาํลังใจ
นําเทคนิคมาใชในการบริหารและปฏิบัติงาน มีการประสานงาน และทันตอเหตุการณ97

ชาติชาย   พิมพิไสย ไดทําการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา         
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการวางแผนพัฒนา
ระบบขอมลูสารสนเทศ และดานการกระตุนสงเสรมิใหบคุลากรในโรงเรยีนปฏิบตังิานตามธรรมนญู
โรงเรียน สวนปญหาการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพการศึกษา มีอยูในระดับนอย ปญหาที่สําคัญ
คอื ดานการประเมนิคณุภาพการศกึษา และขอเสนอแนะทีค่วรพจิารณาในการประกนัคณุภาพการศกึษา
ไดแก 1) การปฏบิตังิานภายในโรงเรยีนควรดาํเนนิตามทีก่าํหนดไวในธรรมนญูโรงเรยีน 2) การกาํกบั
ติดตามควรมีการปฏิบัติอยางจริงจัง และ 3) การพัฒนาครูผูสอนควรดําเนินการอยางตอเนื่องและ
เหมาะสม98

สมชาติ  แกวขาว  ไดศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันครปฐม ผลการวจิยัพบวา สภาพการดาํเนนิงาน
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันครปฐม
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารโรงเรียน และครูปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

                                                       
97สินินธร  จันทรผง, “ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546), บทคัดยอ.

98ชาติชาย   พิมพิไสย, “การศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543), บทคัดยอ.
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ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดนครปฐม ทั้ง 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นการควบคุมคุณภาพการศึกษา ขั้นการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และขั้นการประเมินและรับรองคุณภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
แตบุคลากรในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ไมแตกตางกัน99

ชัยณรงค  อินทรอํานวย  ไดศึกษาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา
ผลการวิจัยพบวา 1) การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวามาตรฐานที่ 20 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เมื่อจําแนกตามวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming’s cycle) พบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยดานการวางแผนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 2) การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศกึษาทีม่ขีนาดและสถานทีต่ัง้ตางกนั พบวาโดยภาพรวมไมมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสําคญั
ทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาตามตามวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง(Deming’s cycle) ของแตละ
มาตรฐาน พบวามคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิี ่ ระดบั .05 ในมาตรฐานที ่ 13 และ
มาตรฐานที่ 14 จึงดําเนินการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวาในมาตราฐานที่ 13 มีความ
แตกตางเปนรายคูในดานการวางแผน ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาด
ใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญไมมีความแตกตางกัน สวนในดานการปฏิบัติมีความ
แตกตางกันระหวางโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน และใน
มาตราฐานที่ 14 มีความแตกตางเปนรายคูในดานการวางแผน ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดใหญ นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน สวนในดานการปฏิบัติมีความแตกตางกัน
ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญไมมีความแตกตางกัน100

กฤษณา  กูรมะสุวรรณ  ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมการประกันคุณภาพอยู

                                                       
99สมชาติ  แกวขาว, “การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรยีน

มธัยมศกึษา สังกดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545), บทคัดยอ.

100ชัยณรงค  อินทรอํานวย, “การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา”
(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2546), บทคัดยอ.
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ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา การตรวจสอบสถานศกึษา การจดัทาํธรรมนญูสถานศกึษา
และการประเมินตนเองอยูในระดับมาก ในขณะที่การพัฒนามาตรฐานดานขอมูลสารสนเทศ  และ
ดานการรายงานอยูในระดับปานกลางและสภาพการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง
และใหญอยูในระดับมากและมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู ยกเวน
การนําแผนไปปฏิบัติระหวางโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญไมมีความแตกตางกัน101

เสงี่ยม  เปาเลง  ไดศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม
อยูในระดบัมาก การดาํเนนิการตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาอยูในอนัดบัสงูสดุ สวนการตรวจสอบ
และทบทวนคณุภาพการศกึษาอยูในอนัดบัต่าํสดุ การดาํเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ตําแหนงหนาที่ของบุคลากร และสภาพแวดลอมในการทํางานดาน
การไดรับการสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาที่แตกตางกันมีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแตกตางกันไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานการไดรับ
ความรวมมือจากผูรวมงาน และการไดรับการฝกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีการดําเนิน
งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05102

อภิชาต  เตียวิเศษ  ไดศึกษาการประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู ระดบัประถมศกึษา ในโรงเรยีนเอกชนทีเ่ปนแกนนาํปฏรูิปกระบวนการเรยีนรู ผลการวจิยั
พบวา 1) การปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน และการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน
ทั้งโดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก 2) การประกันคุณภาพภายในดานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน กับดานกิจการนักเรียน สงผลตอการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
โดยภาพรวม103

                                                       
101กฤษณา  กูรมะสุวรรณ,  “การศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏพระนคร, 2546), บทคัดยอ.

102เสงี่ยม  เปาเลง, “การศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546), บทคัดยอ.

103อภชิาต  เตยีวเิศษ, “การประกนัคณุภาพภายในทีส่งผลตอการปฏรูิปกระบวนการเรยีนรู
ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนที่เปนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู” (วิทยานิพนธ
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อรพิน  ภิญโญภาวศุทธิ ไดศึกษาการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สังกดั
สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม  ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการดําเนินการประกันคุณ
ภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม โดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดบัมาก สามารถเรยีงลําดบัไดดงันี ้ดานการเตรยีมการประกนัคณุภาพภายใน ดานการดาํเนนิ
การประกนัคณุภาพภายใน และดานการรายงานการประกนัคณุภาพภายใน 2) ปญหาการดําเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดบันอย สามารถเรยีงลําดบัไดดงันี ้ ดานการรายงานการประกนัคณุภาพภายใน
ดานการดาํเนนิการประกนัคณุภาพภายใน และดานการเตรยีมการประกนัคณุภาพภายใน 104

ชวนชม  ชินะตังกูร ไดศึกษาปจจัยองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวจิยัพบวา 1) ปจจยัองคการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดันครปฐม
โดยภาพรวมและทกุรายดานอยูในระดบัมาก 2) การประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก 3) ปจจัยองคการของสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน จงัหวดันครปฐม ระหวางสถานศกึษาทีเ่ปดสอนระดบัประถมศกึษากบัระดบัมธัยมศกึษา
โดยภาพรวมและดานลักษณะองคการ แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 4) การประกนั
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จังหวัดนครปฐม ระหวางสถานศกึษาทีเ่ปดสอนระดบั
ประถมศกึษากบัระดบัมธัยมศกึษา โดยภาพรวมและดานคร ู แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 5) ปจจัยองคการโดยภาพรวมและดานลักษณะบคุคลสงผลตอการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05105

                                                                                                                                                              
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),
บทคัดยอ.

104อรพิน  ภิญโญภาวศุทธิ, “การดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สังกดั
สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), บทคัดยอ.

105ชวนชม  ชินะตังกูร, ปจจัยองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,  2548), บทคัดยอ.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



78

งานวิจัยตางประเทศ
ฟงเกอร (Finger)  ไดทําการศึกษา เร่ือง ลักษณะผูนําของผูบริหาร 4 แบบ และ

ความพึงพอใจในการทํางานของครู กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือครูโรงเรียนประถมศึกษา การวิเคราะห
ไดแบงลักษณะผูนําของผูบริหารเนนมุงงานสูง – มุงคนสูง  มุงงานสูง – มุงคนต่ํา  มุงงานต่ํา – มุง
คนสูง  มุงงานต่ํา – มุงคนต่ํา  ผลการวิเคราะหพบวา 1) ลักษณะผูนําของผูบริหารแบบมุงงานสูง –
มุงคนสูง ครูมีระดับความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาแบบอื่นๆ  2) อายุไมมีผลตอระดับความพึง
พอใจ      3) ลักษณะผูนําของผูบริหารแบบมุงงานสูง – มุงคนสูง และแบบมุงงานต่ํา – มุงคนต่ํานั้น
ครูที่มีประสบการณในการสอนจะมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด106

คลาวิทเตอร (Klawitter) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
กับความพึงพอใจในการทํางานของครู ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มุงงานสูงและมุง
สัมพันธสูง จะทําใหครูพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานดวยมากกวาผูนําแบบอื่น107

มิลเลอร (Miller)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํา ความสํานึกเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของมนุษยและการรับรูเกี่ยวกับประสิทธิผลของภาวะผูนํา โดยยึดทฤษฎีของแมคเกรเกอร
และทฤษฎีประสิทธิผลภาวะผูนําของฟดเลอรใชเปนกรอบสําหรับการวิจัย ผลการวิจัยในสวนที่
เกี่ยวของกับทฤษฎีของฟดเลอร พบวาอาจารยใหญที่มีพฤติกรรมมุงงาน อยูในสภาพการณที่เอื้อตอ
ผูนําระดับสูงและระดับต่ํา มีประสิทธิภาพสูงกวาอาจารยใหญที่มีพฤติกรรมมุงงาน แตอยูในสภาพ
การณที่เอื้อตอผูนําระดับปานกลาง  มีประสิทธิผลสูงกวาอาจารยใหญที่มีพฤติกรรมมุงสัมพันธแต
อยูในสภาพการณที่เอื้อตอผูนําระดับสูงและระดับต่ํา108

เอฟเวอรส (Evers) ไดวิจัยประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในรัฐวิสคอนซิน
ผลการวิจัยสรุปไดวา แบบของพฤติกรรมผูนํา ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูรวมงานและอํานาจ
ในตําแหนงผูนํา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน ผูบริหารโรงเรียนที่มีพฤติกรรมมุงงาน

                                                       
106Sophia Geller Finger, “Leadership Style of the Quasi – Administrator and Teacher

Job Satisfaction,” Dissertation Abstracts International 45 (June 1985) : 3495 – A.
107Pamela Amick Klawitter, “The Relationship Between principal’s Leadership Style

and Teacher Job Satisfaction,” Dissertation Abstracts International 47, 03 (1986) : 735 – 736 – A.
108E.L. Miller, “The Relationship Among Leadership Style, Perception of the Nature

of People, and Perceive – Leadership Effectiveness,” Dissertation Abstracts International 48, 1
(October 1987) : 795 – A.
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ปฏิบัติงานไดดีที่สุดในสภาพการณที่เอื้อตอผูนําระดับสูงและระดับต่ํา และผูบริหารโรงเรียนที่มี
พฤติกรรมมุงสัมพันธปฏิบัติงานไดดีที่สุดในสภาพการณที่เอื้อตอผูนําระดับปานกลาง109

ปเตอร (Peter) ไดนําเสนอแนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยในขั้นแรกกลาวถึงความจําเปนของการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในปจจุบันและอนาคต ช้ีใหเห็นวาคุณภาพมีความสําคัญตอการศึกษาอยาง
ยิ่ง จากนั้นไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดการเรียนรูของผู
เรียนเปนสําคัญ มีการกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรูอยางชัดเจน ใหทุกคนที่
เกี่ยวของมีสวนรวม มีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลที่มีคุณภาพ กําหนดระบบและวิธีการควบคุม
คุณภาพทั้งในสวนของกระบวนการและผลลัพธ และมุงมั่นใหสถานศึกษาเปนเสมือนองคกรแหง
การเรียนรูที่มีกระบวนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมีการวางแผนการจัดการดําเนินงานคุณ
ภาพเชิงรุก และไดมีการสรุปการประกันคุณภาพการศึกษาวาไมสามารถรับประกันคุณภาพของตัวผู
เรียนได แตกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถใชเปนวิธีการที่จะนําไปสูองคการแหง
การเรียนรูที่มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องได110

เซอยาดิ (Suryadi) ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ของประเทศอินโดนีเซียโดยวัดคุณภาพของครูใน 4 ปจจัยหลัก คือ ความสามารถทางดานวิชาชีพ
ความพยายามทางวิชาชีพ เวลาที่ใชในกิจกรรมวิชาชีพ และความสัมพันธระหวางความเชี่ยวชาญ
และงานที่ไดรับมอบหมาย ผลการวิจัยพบวา ครูเปนปจจัยที่กระตุนและใชประโยชนจากปจจัยอ่ืนๆ
อยางมีประสิทธิผล ครูเปนปจจัยเดียวที่ใชการตัดสินใจปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา และครูที่มี
คุณภาพจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาไดมากที่สุด111

นิวตัน (Newton) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินผลกระทบในการตรวจสอบคุณภาพ
ภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร ตั้งแตป 1993 ถึง 1998 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินผลกระทบจากการใชรูปแบบของการตรวจสอบภายนอก การประเมินคุณภาพการจัดการ

                                                       
109A.S Evers, “Leadership Effectiveness of Wisconsin Superintendents,” Dissertation

Abstracts International 47, 2 (June 1987) : 4249 – A.
110C. Peter, “Quality Assurance and Quality Management : Complementary but

Different Functions,” Evaluation News and Note 2, 2 (1993) : 5.
111E. Suryadi, Tingkah Laku Makn Rangkong Sulawesi Rhytuceris Cassidix

Temminck Peda Masa Tidak Berbiak Di Cagar Alam Tangkoko Batuangus Sulawesi, Skripsi
Sarjana Biologi (Universitas Indonsia, 1994), 56.
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เรียนการสอน และการตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของสถาบัน ผลการวิจัยพบวา การใชขอมูล
เชิงปริมาณ(quantitative) และเชิงคุณภาพ(qualitative) ที่ไดจากการวัดการปฏิบัติหรือการดําเนินงาน
โดยองคกรภายนอก เชน รายงานการตรวจสอบและการประเมินของ Scottish Higher Education
Funding Council (SHEFC) และ Higher Education Quality Council (HEQC) และการตรวจสอบ
และประเมินภายในโดยคณะกรรมการตามการรับรูและประสบการณ ทําใหทราบถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นดังนี้ 1) วัตถุประสงคของระบบคุณภาพและวิธีการที่ใชในการตรวจสอบและประเมิน ช้ีให
เห็นวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการตรวจสอบและประเมินทั้งโดยภายใน
และภายนอก การตรวจสอบและประเมินสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เปนเรื่องที่สามารถทําได
(accountability) 2) การปรับปรุงคุณภาพสําหรับบุคลากรมีขอบเขตที่กวาง ดังนั้นจึงไมสามารถแยก
สวนของการปรับปรุงใหเปนอิสระออกจากระบบการประกันคุณภาพได 3) การปรับปรุงคุณภาพ
สําหรับนักศึกษาเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งกวาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเปน
ผลผลิตของสถาบัน และ 4) ควรจะมีการเพิ่มหรือขยายการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ออกไปอยางกวางขวาง เพื่อตอบสนองตอความตองการของหนวยงานตางๆ มากขึ้น112

ลีม (Lim) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของประเทศกําลัง
พัฒนา โดยมุงศึกษาในประเด็นของการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการใหบริการตอชุมชน
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาขึ้นอยูกับประสิทธิภาพใน
การจัดบริการสื่อ/อุปกรณ ในการเสริมทักษะการเรียนและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการทางเทคนิคที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนางานวิจัย ตลอดจน
ความตองการในเรื่องของระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในแตละ
สถาบัน113

                                                       
112J. Newton, “An Evaluation of the Impact of External Quality Monitoring on a

Higher Education College(1993-98),” Assessment & Evaluation in Higher Education 24, 2 (1999)
: 215 – 235.

113D. Lim, “Quality Assurance in Higher Education in Developing Countries,”
Assessment & Evaluation in Higher Education 24, 4 (1999) : 379 – 390.
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สรุป
จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการดานการศึกษาหลายทานซึ่งพยายามวิเคราะหใน  

แงมมุตาง ๆ    เกีย่วกบัภาวะผูนาํของผูบริหาร ออกมาหลายประการดวยกนั ทีน่าสนใจ คอื  การศกึษา
ทีพ่ยายามอธบิายวา ผูนาํทีด่หีรือผูนาํทีม่ปีระสทิธิภาพจะตองนาํองคการไปสูความสาํเรจ็ตามเปาหมาย
นั้น  ควรมีลักษณะอยางไร มีคําตอบจากนักการศึกษาตาง ๆ กัน  พอสรุปไดวา ผูนําที่ดีจะตองมี
บคุลิกทีใ่ครเหน็ใครชอบ เกดิความศรทัธา  ช่ืนชมทัง้บคุลิกภายนอก ไดแก รูปรางหนาตา การแตงกาย
กริยาทาทาง ทวงทีวาจา  และบุคลิกภาพภายใน ไดแก ความคิด ความอาน ความฉลาดปราดเปรื่อง
และการตดัสินใจทีร่วดเร็วถูกตอง รวมทัง้ความมคีณุธรรมประจาํใจ เชน ความยตุธิรรม ความเมตตา
ปราณ ี  เอือ้เฟอ โอบออมอารแีกบคุคลทัว่ไป แตภาวะผูนาํเปนกระบวนการพลวตั (dynamic)  แปรเปลีย่น
ไปตามสถานการณ ซ่ึงเปลี่ยนไปตามผูนํา ผูตาม และสถานการณ ดังนั้น ในปจจุบันจึงมีการศึกษา
เร่ืองภาวะผูนํา (leadership) กันอยางกวางขวาง ซ่ึงจะชวยใหผูที่จะเปนผูนํา ซ่ึงหมายรวมถึง  ผูนํา
(leader) และผูบริหาร (administrator) จะไดศึกษานําความรูไปใชในการปฏิบัติงานใหประสบผล
สําเร็จได  ดังที่อับรามสัน (Abramson) ไดเสนอแนวคิดใหมใหแกผูนําวา ภาวะผูนําของผูบริหารนั้น
ประกอบดวย 3 สวน ไดแก ภาวะผูนํารวมกัน ประกอบดวย ความรวมมือ การทํางานเปนทีม และ
การมีภาวะผูนํารวมกัน สวนพฤติกรรมของผูนํานั้น ผูนําจะตองเปนผูส่ือสาร ผูรวมงาน ผูสอน และ
ผูกระตุน และบทบาทของผูนํา ประกอบดวยการเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง  ผูประกอบการ  และ
ผูใหคําปรึกษา จะเห็นไดวาการมีภาวะผูนํารวมกัน พฤติกรรม และบทบาทของผูนํา หรือผูบริหาร
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทุกดานของ
สถานศึกษา เปนภาระงานปกติของสถานศึกษาที่ไดรับการดูแลเอาใจใส จัดระบบใหทุกคนไดมี
สวนรวม ซ่ึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น
ประกอบดวย กระบวนการที่สถานศึกษาตองดําเนินการรวมกันอยางเปนระบบใน 8 เร่ืองคือ การจัด
ระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนือ่ง ตัง้แตการวางแผนจนถงึประเมนิตนเอง ปรบัปรงุพฒันางานของตนตามทศิทางเดยีวกนั
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ สอดคลองกับหลักสูตร เปนที่ยอมรับของนักเรียน
ครู บุคลากรของสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และสังคม
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บทท่ี 3
การดําเนินการวิจัย

การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) โดยใชสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามเปนหนวยวิเคราะห    (unit of analysis)
การดําเนินการวิจัยประกอบดวยกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธี
วิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดขั้นตอน

ดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ ขั้นตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงการ เปนการศึกษา

เอกสาร ตํารา ขอมูลสถิติตางๆ กฎระเบียบ ปญหาการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอด
จนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําโครงการและเสนอโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนการสรางเครื่องมือ การนําเครื่องมือที่สราง
เสร็จเรียบรอยไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผลจาก
การวิเคราะห ประมวลผลและเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนนําเสนอรายงานผลการวิจัย รางผลการ
วิเคราะหแปลผล และอภิปรายผล เขียนรายงานผลการวิจัยเสนอเพื่อใหผูควบคุมตรวจสอบ แกไข
จัดพิมพเปนฉบับเพื่อดําเนินการขอสอบวิทยานิพนธ ตลอดจนแกไขรายงานผลตามที่คณะกรรมการ
ช้ีแนะ และจัดสงรายงานฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคการ

วิจัย จึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวย แผนแบบการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสราง การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนแบบการวิจัย แผนแบบการวิจยัที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา
(descriptive research) ที่มีแผนแบบงานวิจัยในลักษณะของการศึกษาแบบกลุมเดียว ตรวจสอบ
สภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental case studies)

เมื่อ R    หมายถึง   กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม
X    หมายถึง   ตัวแปรที่ศึกษา
O    หมายถึง   ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ในปการศึกษา 2546 จํานวน 78 โรงเรียน จาก 3 อําเภอ1

คือ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา
กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสงคราม ในปการศึกษา 2546 จํานวน 66 โรงเรียน ซ่ึงกําหนดโดยใชตารางของเครจซี่และ
มอรแกน (Krejcie and Morgan)2 การสุมกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified
random sampling) ดังรายละเอียดแสดงตามตารางที่  5

                                                          
1สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม, กลุมนโยบายและแผน, “จํานวนนักเรียน

และหองเรียน จํานวนตามเพศ และการจัดชั้นเรียน ปการศึกษา 2546,”  2546, 1. (อัดสําเนา)
2พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร(ฉบับปรับปรุง

ใหมลาสุด), พิมพคร้ังที่ 8 (กรุงเทพมหานคร:สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543), 303.
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การสุมกลุมตัวอยางดําเนินการดังนี้
1. จัดแบงโรงเรียนออกเปนกลุมอําเภอ ตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด โดย

ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนนอยกวา 121 คน ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียน
ระหวาง 121 ถึง 300 คน ขนาดใหญ หมายถึงโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 301 คนขึ้นไป

2. สุมโรงเรียน ตามขนาดของโรงเรียนในแตละอําเภอ โดยวิธีสุมอยางงาย
( simple random sampling ) ตามสัดสวนของจํานวนกลุมตัวอยางตอจํานวนประชากรทั้งหมด

3. จากโรงเรียนที่สุมไดกําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ไดแก ผูบริหาร
โรงเรียน 1 คน ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการหรือหัวหนาฝายวิชาการ 1 คน และครูผูสอน 2 คน      
รวมทั้งส้ิน 264 คน  โดยผูวิจัยสงแบบสอบถามใหโรงเรียน โรงเรียนละ 4 ชุด  ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 5

ตารางที่ 5  แสดงจํานวนประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล แยกเปนรายอําเภอตามขนาด
ของโรงเรียน

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล
ที่ อําเภอ

เล็ก กลาง ใหญ รวม เล็ก กลาง ใหญ รวม เล็ก กลาง ใหญ รวม

1 เมือง 7 16 8 31 6 13 7 26 24 52 28 104
2 บางคนที 12 5 3 20 10 4 3 17 40 16 12 68
3 อัมพวา 13 11 3 27 11 9 3 23 44 36 12 92

รวม 32 32 14 78 27 26 13 66 108 104 52 264

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน
ตัวแปรตน และตัวแปรตาม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน และอายุราชการ

ตัวแปรตน เปนตัวแปรเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ซ่ึงในที่นี้นิยามตามแนวคิดของอับรามสัน    
(Mark  A. Abramson) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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1. ภาวะผูนํารวมกัน ( sharing of leadership ) ประกอบดวย ความรวมมือ
การทํางานเปนทีม และการมีภาวะผูนํารวมกัน ( X1 )

1.1 ความรวมมือ  ( collaboration )  หมายถึง  การยินดีรับฟงคําแนะนําจาก
บุคคลอื่น  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทําใหเกิดความเปนหนึ่งเดียว  และนําบุคลากรใหบรรลุ
เปาหมายที่รวมกันกําหนดไว ( X1.1 )

1.2 การทํางานเปนทีม  ( team – based  management  )  หมายถึง  การแบงงาน
อยางชัดเจนโดยเนนความสามารถของแตละบุคคล มีการทํางานเปนทีม มีความสนุกสนานในการ
ทํางาน และมีการใหรางวัลตอบแทน ( X1.2 )

1.3 การมีภาวะผูนํารวมกัน  (shared leadership )  หมายถึง  การมีความไววางใจ
กัน  รูจักใหเกียรติกัน  เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็น  รวมกันวางแผนและกําหนดเปาหมาย
ในการปฏิบัติงาน  ( X1.3 )

2. พฤติกรรมของผูนํา ( behaviors  ) ประกอบดวย ผูส่ือสาร ผูรวมงาน ผูสอน และ
ผูกระตุน ( X2 )

2.1 ผูส่ือสาร  ( communicator )  หมายถึง  ผูมีความสามารถในการติดตอ
ส่ือสารเปนอยางดี  นําเทคโนโลยีใหมๆ มาชวยในการบริหารงานของโรงเรียน  มีการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ  และมีระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ  ( X2.1 )

2.2 ผูรวมงาน  (collaborator ) หมายถึง ผูมีความรูความสามารถในการทํางาน
มีความมุงมั่นในการทํางาน  มีความระมัดระวังรอบคอบ  และทํางานดวยความเสียสละ  ( X2.2 )

2.3 ผูสอน  ( coach )  หมายถึง  ผูมีวิสัยทัศนชัดเจน  เปนผูนําครู  แนะนําครูใน
การปฏิบัติหนาที่การงาน  และนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  ( X2.3 )

2.4 ผูกระตุน  ( catalyst )  หมายถึง  ผูที่คอยกระตุนเรงเราในการปฏิบัติงาน
รูจักใชพลังชีวิต  รูจักมอบหมายงาน  และเสริมแรงใหกับผูรวมงาน ( X2.4 )

3. บทบาทของผูนํา ( roles ) ประกอบดวย ผูนําในการเปลี่ยนแปลง ผูประกอบการ
และผูใหคําปรึกษา ( X3 )

3.1 ผูนําในการเปลี่ยนแปลง  ( change  agent )  หมายถึง  การมีความคิดสราง
สรรค ส่ิงแปลกใหม  มีเทคนิคใหมๆ  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในสิ่งตางๆ  และเปดโอกาสใหมีการ
อภิปรายขอขัดแยงอยางเปนระบบ ( X3.1 )

3.2 ผูประกอบการ  ( entrepreneurial )  หมายถึง  การหาแหลงทรัพยากรตาง ๆ
มีความใฝฝนและทะเยอทะยานในการบริหารงานโรงเรียน    เอาใจใสและทุมเทกําลังกายใจ    และ
ทําใหไดผลผลิตเปนที่พึงพอใจ ( X3.2 )

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



86

3.3 ผูใหคําปรึกษา  ( counselor )  หมายถึง  เปนผูมีทักษะและความชํานาญใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน  เปนผูเชี่ยวชาญในการอบรม  รูจักชวยใหครูปรับปรุงพัฒนาตนเองได  และ
เนนความสําคัญของครู ( X3.3 )

ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ซ่ึงในที่นี้นิยามตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  หมายถึง  การจัดระบบการบริหารภายใน
สถานศึกษาชัดเจน มีคณะทํางานจากผูเกี่ยวของทุกฝาย การจัดทําขอมูลสารสนเทศที่จําเปนและ
สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบและนําขอมูล
สารสนเทศไปใชในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ ( Y1 )

2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา หมายถึง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มุงเนนมาตรฐานดานผลการเรียนรูของผูเรียนที่เหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถานศึกษา
ทองถ่ิน และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่หลักสูตรกําหนด ( Y2 )

3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอยางเปนระบบสอดรับกับวิสัยทัศนและมาตรฐานการศึกษา  มีแนวปฏิบัติชัดเจน   
ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรม  และเปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย ( Y3 )

4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การกํากับ  ติดตาม
การดําเนินงานอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่กําหนดไว  โดยจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปที่ชัดเจน  ครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา ( Y4 )

5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา หมายถึง การตรวจสอบและทบทวน
ภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษา และการตรวจสอบและทบทวนจากหนวยงานตนสังกัด ( Y5 )

6. การประเมินคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การวัดและประเมินผลผูเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน คิดวิเคราะหและเขียน และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ( Y6 )

7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  หมายถึง  การนําขอมูลผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ  การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพประจําปการศึกษา เพื่อนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพ และเสนอตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ( Y7 )
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8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  กลไกสวนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพภายใน  เพื่อใหขอมูลยอนกลับเพื่อการสงเสริม  พัฒนา  และประเมินประสิทธิภาพ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพ ( Y8 )

เคร่ืองมือและการสราง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน
1  ฉบับ  แบงออกเปน 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน อายุราชการ และอายุการดํารงตําแหนงในโรงเรียน
แหงนี้ มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced choice)  จํานวน  6  ขอ

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ซ่ึงผูวิจัยปรับปรุงจากเครื่องมือในการวิจัยของ
วลัญชร  อดิพัฒน ที่สรางขึ้นตามแนวคิดของอับรามสัน(Abramson) โดยจําแนกขอคําถามตาม
ตัวแปรยอย  จํานวน  40  ขอ

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจําแนกขอคําถามตามตัวแปรยอย
จํานวน  32  ขอ

แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ 5 ระดับ ของ
ลิเคอรท (Likert)3 โดยผูวิจัยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ มีความหมายดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผูนําหรือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยูในระดับนอยที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ  1  คะแนน

ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผูนําหรือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยูในระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ  2  คะแนน

ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผูนําหรือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยูในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ  3  คะแนน

                                                          
3Rensis Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคม

ศาสตร(ฉบับปรับปรุงใหมลาสุด), พิมพคร้ังที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: สํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543), 107-108.
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ระดับ 4 หมายถึง ภาวะผูนําหรือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยูในระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ  4  คะแนน

ระดับ 5 หมายถึง ภาวะผูนําหรือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยูในระดับมากที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ  5  คะแนน

การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและปรับปรุงเครื่องมือเปนแบบสอบถาม
โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสราง และปรับปรุง
เครื่องมือภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปใหผูทรงคุณวุฒิ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) พิจารณาปรับแก
ตามรายละเอียดของตัวแปรที่นิยามไวโดยวิธี IOC (Index of Item – Objective Congruence) แลว
นํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 คน  ประกอบดวย  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม จํานวน 12 คน
โรงเรียนวัดโชติทายการาม จํานวน 10 คน  โรงเรียนวัดเหนือวน จํานวน 8 คน

ขั้นที่ 4 หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา โดยใชวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach)4 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ปรากฏวาคาความเชื่อมั่น
ในสวนที่เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เทากับ 0.9899 คาความเชื่อมั่น
ในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เทากับ 0.9900 และคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.9941 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง)

การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัย
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ทําหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม เพื่อออกหนังสือแจง
ขอความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการหรือหัวหนาฝายวิชาการ  และ
ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดที่เปนกลุมตัวอยางใหชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้

                                                          
4Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York: Harper &

Row Publisher, 1974), 161.
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2. ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล และติดตามรวบรวม
แบบสอบถามคืนจากโรงเรียนตางๆ  ดวยตนเอง

การวิเคราะหขอมูล เมื่อไดรับขอมูลทั้งหมดคืนมาแลว จึงพิจารณาตรวจสอบ
แบบสอบถามทั้งหมด เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณครบถวน แลวรวบรวม
แบบสอบถามที่สมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส จากนั้นนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)

สถิติท่ีใชในการวิจัย
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่(f) และ

คารอยละ (%)
2. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารและการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  

สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงการ
วิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหาร และการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยใชคาคะแนนเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท
(Best)5 มีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารหรือการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารหรือการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับนอย

คะแนนเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารหรือการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารหรือการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหารหรือการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด

3. การวิเคราะหภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise multiple
regression analysis)
                                                          

5John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall
Inc., 1970), 190.
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สรุป
การวจิยัคร้ังนีเ้ปนการวจิยัเชงิพรรณนา(descriptive research) โดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทราบ

1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
2) การดาํเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
สมทุรสงคราม และ 3) ภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม กลุมตวัอยาง คอื สถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม ในปการศกึษา 2546 จาํนวน 66 โรงเรียน
โดยกําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 1 คน ผูชวย ผูบริหารฝายวิชาการ
หรือหวัหนาฝายวชิาการ 1 คน และครผููสอน 2 คน รวมทัง้สิน้ 264 คน เครือ่งมอืทีใ่ชเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารตามแนวคิดของอับรามสัน(Abramson) และเกี่ยวกับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศกึษาธกิาร
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่(f) คารอยละ(%) คาเฉลี่ย( X ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) และการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression
analysis)
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลและการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตอบขอคําถามของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของผูใหขอมูล คือ ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการหรือหัวหนาฝาย
วิชาการ  และครูผูสอน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 66 โรงเรียน รวม    
264 คน ซ่ึงไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 นํามาวิเคราะหและ
เสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน  4  ตอน  คือ

ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรสงคราม
ตอนที่ 3 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
ตอนที่ 4 ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามของ            

ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการหรือหัวหนาฝายวิชาการ และครูผูสอน ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 66 โรงเรียน รวม 264 คน แยกพิจารณาตาม เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง อายุราชการ และอายุการดํารงตําแหนงในโรงเรียนแหงนี้ ดังรายละเอียด
ในตารางที่  6
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ตารางที่ 6  จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถามเมื่อจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
ในปจจุบัน อายุราชการ และอายุการดํารงตําแหนงในโรงเรียนแหงนี้

ขอที่ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน
(คน) รอยละ

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

101
163

38.26
61.74

1

รวม 264 100.00
อายุ

1. ต่ํากวา 25 ป
2. อายุ 25 – 35 ป
3. อายุ 36 – 45 ป
4. อายุมากกวา 45 ป

-
11
28

225

-
4.17

10.60
85.23

2

รวม 264 100.00
วุฒิการศึกษา

1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก

6
241
17
-

2.27
91.29
6.44

-

3.

รวม 264 100.00
ตําแหนงในปจจุบัน

1. ผูบริหารสถานศึกษา
2. ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ/หัวหนาฝายวิชาการ
3. ครูผูสอน

66
66

132

25.00
25.00
50.00

4

รวม 264 100.00
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ตารางที่ 6  (ตอ)

ขอที่ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน
(คน)

รอยละ

อายุราชการ
1. ต่ํากวา 10 ป
2. 10 – 20 ป
3. 21 – 30 ป
4. มากกวา 30 ป

8
12

128
116

3.03
4.55

48.48
43.94

5

รวม 264 100.00
6 อายุการดํารงตําแหนงในโรงเรียนแหงนี้

1. นอยกวา 4 ป
2. 4 – 8 ป
3. 9 – 12 ป
4. มากกวา 12 ป

41
53
33

137

15.53
20.08
12.50
51.89

รวม 264 100.00
จากตารางที่ 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ

61.74  เปนเพศชาย จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 38.26  เปนผูที่มีอายุมากกวา 45 ป มากที่สุด
จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 85.23 รองลงมาอายุระหวาง 36–45 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ
10.60 และอายุระหวาง 25–35 ป นอยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.17 มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรมีากทีสุ่ด จาํนวน 241 คน คดิเปนรอยละ 91.29 รองลงมามวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาโท
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.44  และวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีนอยที่สุด จํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 2.27 สําหรับตําแหนงในปจจุบัน พบวา เปนครูผูสอนมากที่สุด จํานวน 132 คน
คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารฝายวิชาการ/หัวหนาฝายวิชาการ
จํานวน 66 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 25.00 สําหรับอายุราชการที่มีจํานวนมากที่สุด คือ อายุราชการ
ระหวาง 21–30 ป จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 48.48 รองลงมาไดแกอายุราชการมากกวา 30 ป
จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 43.94 และอายุราชการต่ํากวา 10 ป มีนอยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 3.03 สวนอายุการดํารงตําแหนงในโรงเรียนแหงนี้ พบวาอายุการดํารงตําแหนงมากกวา 12 ป
มจีาํนวนมากทีสุ่ด คอื 137 คน คดิเปนรอยละ 51.89 รองลงมามอีายกุารดาํรงตาํแหนงระหวาง 4–8 ป
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 20.08 และอายุการดํารงตําแหนงระหวาง 9–12 ป มีนอยที่สุด จํานวน
33 คน คิดเปนรอยละ 12.50
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ตอนที่  2  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสงคราม
ในการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรสงคราม ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก
ตวัอยาง 66 โรงเรียน แลวนาํไปเปรยีบเทยีบตามเกณฑตามแนวคดิของเบสท ผลการวิเคราะหขอมูล
ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 ถึงตารางที่ 10

ตารางที่  7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวมและรายดาน

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

1. ภาวะผูนํารวมกัน (X1) 4.14 0.46 มาก
1.1 ความรวมมือ (X1.1) 4.21 0.55 มาก
1.2 การทํางานเปนทีม (X1.2) 4.05 0.49 มาก
1.3 การมีภาวะผูนํารวมกัน (X1.3) 4.16 0.46 มาก

2. พฤติกรรมของผูนํา (X2) 4.07 0.48 มาก
2.1 ผูส่ือสาร (X2.1) 4.03 0.49 มาก
2.2 ผูรวมงาน (X2.2) 4.19 0.49 มาก
2.3 ผูสอน (X2.3) 4.02 0.49 มาก
2.4 ผูกระตุน (X2.4) 4.03 0.51 มาก

3. บทบาทของผูนํา ( X3 ) 4.06 0.49 มาก
3.1 ผูนําในการเปลี่ยนแปลง (X3.1) 3.99 0.53 มาก
3.2 ผูประกอบการ (X3.2) 4.11 0.48 มาก
3.3 ผูใหคําปรึกษา (X3.3) 4.07 0.50 มาก

รวม  (X t0t ) 4.09 0.47 มาก

จากตารางที ่ 7 พบวาภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.47) เมือ่พจิารณา
จําแนกตามรายดาน พบวาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะผูนําอยูในระดับมากทกุดาน
โดยเรยีงลําดบัจากคาเฉลีย่มากไปหานอยดงันี ้ ภาวะผูนาํรวมกนั(X1) ( X = 4.14, S.D. = 0.46)
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พฤติกรรมของผูนํา(X2) ( X = 4.07, S.D. = 0.48) และบทบาทของผูนํา( X3 ) ( X = 4.06, S.D. = 0.49)
เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาตัวประกอบยอยทุกดานอยูในระดับมากทุกตัวประกอบ

ดานภาวะผูนํารวมกัน(X1) จําแนกตามตัวประกอบยอย พบวาผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีภาวะผูนําอยูในระดับมากทุกตัวประกอบ โดยเรยีงลําดบัจากคาเฉล่ียมากไปหานอยดังนี้
ความรวมมือ(X1.1) ( X = 4.21, S.D. = 0.55) การมีภาวะผูนํารวมกัน(X1.3) ( X = 4.16, S.D. = 0.46)
และการทํางานเปนทีม(X1.2) ( X = 4.05, S.D. = 0.49)

ดานพฤติกรรมของผูนํา(X2) จําแนกตามตัวประกอบยอย พบวาผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีภาวะผูนําอยูในระดับมากทุกตัวประกอบ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้
ผูรวมงาน(X2.2) ( X = 4.19, S.D. = 0.49) ผูส่ือสาร(X2.1) ( X = 4.03, S.D. = 0.49) ผูกระตุน(X2.4)
( X = 4.03, S.D. = 0.51) และผูสอน (X2.3) ( X = 4.02, S.D. = 0.49)

ดานบทบาทของผูนํา(X3) จําแนกตามตัวประกอบยอย พบวาผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีภาวะผูนําอยูในระดับมากทุกตัวประกอบ โดยเรยีงลําดบัจากคาเฉล่ียมากไปหานอยดังนี้
ผูประกอบการ(X3.2) ( X = 4.11, S.D. = 0.48) ผูใหคําปรึกษา(X3.3) ( X = 4.07, S.D. = 0.50) และผูนํา
ในการเปลี่ยนแปลง(X3.1) ( X = 3.99, S.D. = 0.53)

เมื่อวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม ในแตละดานเปนรายขอจะไดผลดังตารางที่ 8 – 10

ตารางที่  8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานภาวะผูนํารวมกัน
จําแนกตามรายขอยอย

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

ก. ภาวะผูนํารวมกัน (X1) 4.14 0.46 มาก
1. ความรวมมือ (X1.1) 4.21 0.55 มาก

1. ยินดีรับฟงคําแนะนําและขอเสนอแนะจากครูและ
ผูปกครอง

4.21 0.46 มาก

2. ใหคําแนะนํา ความชวยเหลือแกบุคลากรอยางเต็มความ
สามารถ

4.23 0.51 มาก

3. สรางความเปนหนึ่งเดียวกันในการทํางานของบุคลากร 4.30 1.30 มาก
4. นําครูและผูปกครองนักเรียนใหบรรลุเปาหมายของ

โรงเรียน
4.10 0.50 มาก
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ตารางที่ 8  (ตอ)

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

2. การทํางานเปนทีม (X1.2) 4.05 0.49 มาก
5. มีการแบงงานชัดเจนตามสายงานและตามศักยภาพเพื่อให

ครูไดมีโอกาสทํางานอยางเต็มความสามารถ
4.17 0.51 มาก

6. มีการทํางานรวมกันเปนทีมระหวางผูบริหารและครู 4.14 0.56 มาก
7. บุคลากรในโรงเรียนทํางานรวมกันอยางมี ความสุข 4.03 0.60 มาก
8. มีการชมเชยหรือใหรางวัลตอบแทนแกครูที่มีความขยัน

หมั่นเพียร มีผลงานดีเดนและสรางชื่อเสียงแกโรงเรียน
3.88 0.52 มาก

3. การมีภาวะผูนํารวมกัน (X1.3) 4.16 0.46 มาก
9. ใหความไววางใจบุคลากรในโรงเรียนตามภาระหนาที่

ที่มอบหมายให
4.13 0.50 มาก

10. ใหเกียรติซ่ึงกันและกันในการทํางานโดยการสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่

4.14 0.54 มาก

11. เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 4.20 0.51 มาก
12. มีการวางแผนรวมกันในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย

และแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน
4.17 0.48 มาก

จากตารางที่ 8 ในดานภาวะผูนํารวมกัน(X1) เมื่อจําแนกเปนตัวประกอบยอย พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะผูนําอยูในระดับมากทุกตัวประกอบยอย โดยความรวมมือ
(X1.1) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.21, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ การมีภาวะผูนํารวมกัน(X1.3)
( X = 4.16, S.D. = 0.46) และการทํางานเปนทีม(X1.2) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 4.05, S.D. = 0.49)
เมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอยอยผลการวิเคราะหเปนดังนี้

ความรวมมือ(X1.1) พบวาผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมภีาวะผูนาํอยูในระดบัมาก
ทกุรายขอ โดยสรางความเปนหนึ่งเดียวกันในการทํางานของบุคลากร มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X =
4.30, S.D. = 1.30) รองลงมาคือ ใหคําแนะนํา ความชวยเหลือแกบุคลากรอยางเต็มความสามารถ
( X = 4.23, S.D. = 0.51) และนําครูและผูปกครองนักเรียนใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด ( X = 4.10, S.D. = 0.50)
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การมีภาวะผูนํารวมกัน(X1.3) พบวาผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมภีาวะผูนาํอยูใน
ระดบัมากทกุรายขอ โดยเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
( X = 4.20, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ มีการวางแผนรวมกันในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและ
แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน ( X = 4.17, S.D. = 0.48) และใหความไววางใจบุคลากรใน
โรงเรียนตามภาระหนาที่ที่มอบหมายให มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 4.13, S.D. = 0.50)

การทํางานเปนทีม(X1.2) พบวาผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมภีาวะผูนาํอยูในระดบั
มากทกุรายขอ โดยมีการแบงงานชัดเจนตามสายงานและตามศักยภาพเพื่อใหครูไดมีโอกาสทํางาน
อยางเต็มความสามารถ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.17, S.D. = 0.51) รองลงมาคือมีการทํางานรวมกัน
เปนทีมระหวางผูบริหารและครู ( X = 4.14, S.D. = 0.56) และมีการชมเชยหรือใหรางวัลตอบแทน
แกครูที่มีความขยันหมั่นเพียร มีผลงานดีเดนและสรางชื่อเสียงแกโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
( X = 3.88, S.D. = 0.52)

ตารางที่  9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานพฤติกรรมของ
ผูนํา จําแนกตามรายขอยอย

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

ข. พฤติกรรมของผูนํา (X2) 4.07 0.48 มาก
1. ผูสื่อสาร (X2.1) 4.03 0.49 มาก

13. มีความสามารถในการติดตอส่ือสารเปนอยางดีทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา

4.12 0.53 มาก

14. นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชในการบริหารงาน
โรงเรียน

4.09 0.51 มาก

15. มีการจัดระบบการจัดเก็บขอมูลที่ทันสมัย ถูกตอง และ
รวดเร็ว

3.89 0.54 มาก

16. มีการสื่อสารที่ดี สะดวก รวดเร็ว และชัดเจนเพื่อ
ประโยชนแกบุคลากรในโรงเรียนและผูมาติดตอกับ
โรงเรียน

4.00 0.53 มาก
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ตารางที่ 9  (ตอ)

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

2. ผูรวมงาน (X2.2) 4.19 0.49 มาก
17. มีความรู ความสามารถ และทักษะในการบริหารงาน

โรงเรียน
4.15 0.49 มาก

18. มีความมุงมั่น มุมานะ และหมั่นเพียรในการบริหารงาน
โรงเรียน

4.21 0.53 มาก

19. มีความระมัดระวังและรอบคอบในการตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญและเรงดวน

4.16 0.52 มาก

20. ทํางานดวยความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานเพื่อความ
สําเร็จของโรงเรียน

4.26 0.55 มาก

3. ผูสอน (X2.3) 4.02 0.49 มาก
21. มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการกําหนดกระบวนการเรียน

การสอนและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
4.02 0.52 มาก

22. เปนผูนําครูในภาระหนาที่และกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน

4.04 0.52 มาก

23. แนะนําครูใหมีความเจริญกาวหนาทั้งดาน สวนตัวและ
ตําแหนงหนาที่การงาน

4.15 0.51 มาก

24. มีการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ

3.86 0.55 มาก

4. ผูกระตุน (X2.4) 4.03 0.51 มาก
25. มีการกระตุนและเรงเราใหครูทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล
3.98 0.54 มาก

26. นําศักยภาพของตนเองและของครูมาใชใหเกิดประโยชน 4.04 0.51 มาก
27. มอบหมายงานใหบุคลากรในโรงเรียนตามความถนัดของ

บุคคลและความเหมาะสมของสายงาน
4.10 0.54 มาก

28. ยกยอง ชมเชยเมื่อผูรวมงานปฏิบัติงานไดสําเร็จ และให
ขวัญกําลังใจแกทุกคนในการปฏิบัติงาน

4.01 0.56 มาก
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จากตารางที่ 9 ในดานพฤตกิรรมของผูนาํ(X2) เมื่อจําแนกเปนตัวประกอบยอย พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะผูนําอยูในระดับมากทุกตัวประกอบยอย โดยผูรวมงาน(X2.2)
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.19, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ผูส่ือสาร(X2.1) ( X = 4.03,  S.D. = 0.49)
ผูกระตุน(X2.4) ( X = 4.03, S.D. = 0.51) และผูสอน(X2.3) มีคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด ( X = 4.02, S.D. = 0.49)
เมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอยอยผลการวิเคราะหเปนดังนี้

ผูรวมงาน(X2.2) พบวาผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมภีาวะผูนาํอยูในระดบัมากทกุ
รายขอ โดยทํางานดวยความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานเพื่อความสําเร็จของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด ( X = 4.26, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ มีความมุงมั่น มุมานะ และหมั่นเพียรในการบริหารงาน
โรงเรียน ( X = 4.21, S.D. = 0.53) และมีความรูความสามารถและทักษะในการบริหารงานโรงเรียน
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 4.15, S.D. = 0.49)

ผูส่ือสาร(X2.1) พบวาผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมภีาวะผูนาํอยูในระดบัมากทกุ
รายขอ โดยมคีวามสามารถในการตดิตอส่ือสารเปนอยางดทีัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา มีคา
เฉล่ียมากทีสุ่ด ( X = 4.12, S.D. = 0.53) รองลงมาคอื นาํเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาประยกุตใชในการ
บริหารงานโรงเรยีน ( X = 4.09, S.D. = 0.51) และมีการจดัระบบการจดัเกบ็ขอมลูทีท่นัสมยั ถูกตอง
และรวดเรว็ มีคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด ( X = 4.10, S.D. = 0.50)

ผูกระตุน(X2.4) พบวาผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมภีาวะผูนาํอยูในระดบัมากทกุ
รายขอ โดยมอบหมายงานใหบุคลากรในโรงเรียนตามความถนัดของบุคคลและความเหมาะสมของ
สายงาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.10, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ นําศักยภาพของตนเองและของครู
มาใชใหเกิดประโยชน ( X = 4.04, S.D. = 0.51) และมีการกระตุนและเรงเราใหครูทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.98, S.D. = 0.54)

ผูสอน(X2.3) พบวาผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมภีาวะผูนาํอยูในระดบัมากทกุรายขอ
โดยแนะนําครูใหมีความเจริญกาวหนาทั้งดานสวนตัวและตําแหนงหนาที่การงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
( X = 4.15, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ เปนผูนําครูในภาระหนาที่และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ( X = 4.04, S.D. = 0.52) และมีการนิเทศ ติดตาม และการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.86, S.D. = 0.55)
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานบทบาทของผูนํา
จําแนกตามรายขอยอย

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

ค. บทบาทของผูนํา (X3) 4.06 0.49 มาก
1. ผูนําในการเปลี่ยนแปลง (X3.1) 3.99 0.53 มาก

29. มีความคิดริเร่ิม และสรางสรรคส่ิงใหมใหแกครูและ
โรงเรียนอยูเสมอ

4.03 0.60 มาก

30. นําเทคนิคและวิธีการใหม ๆ มาใชในการบริหารงาน
โรงเรียน

3.98 0.57 มาก

31. เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อนํามาพัฒนาโรงเรียน

3.97 0.54 มาก

32. เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นในขอสงสัยและขอ
ขัดแยงภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ

4.00 0.55 มาก

2. ผูประกอบการ (X3.2) 4.11 0.48 มาก
33. หาแหลงทรัพยากรตางๆ มาสนับสนุนในการบริหารงาน

โรงเรียน
3.94 0.52 มาก

34. มีความตั้งใจ และมุงมั่นในการบริหารงานโรงเรียน 4.25 0.51 มาก
35. มีการดูแลเอาใจใส และทุมเทแรงกายแรงใจในการพัฒนา

โรงเรียน
4.20 0.53 มาก

36. สรางจิตสํานึกในการทํางานใหไดผลผลิตเปนที่พึงพอใจ 4.06 0.50 มาก
3. ผูใหคําปรึกษา (X3.3) 4.07 0.50 มาก

37. มีความสามารถในการทํางานรวมกับบุคลากรในโรงเรียน
และผูปกครอง

4.16 0.52 มาก

38. เปนผูเชี่ยวชาญในดานการอบรม ใหคําปรึกษาแนะนําแก
ครูและผูอ่ืนได

3.95 0.52 มาก

39. สามารถชวยใหครูปรับปรุง และพัฒนา ตนเองไดอยางตอ
เนื่อง

4.01 0.53 มาก
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ตารางที่ 10  (ตอ)

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

40. ใหความสําคัญแกครู และผูรวมงานดวยการสรางความ
เขาใจและความเปนกันเอง

4.16 0.53 มาก

จากตารางที่ 10 ในดานบทบาทของผูนํา(X3) จําแนกเปนตัวประกอบยอย พบวาผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะผูนําอยูในระดับมากทุกตัวประกอบยอย โดยผูประกอบการ(X3.2)
มคีาเฉลีย่มากทีสุ่ด ( X = 4.11, S.D. = 0.48) รองลงมาคอื ผูใหคาํปรกึษา(X3.3) ( X = 4.07, S.D. = 0.50)
และผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.99, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาจําแนก
เปนรายขอยอยผลการวิเคราะหเปนดังนี้

ผูประกอบการ(X3.2) พบวาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะผูนําอยูในระดับมาก
ทุกรายขอ โดยมีความตั้งใจและมุงมั่นในการบริหารงานโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.25,
S.D. = 0.51) รองลงมาคือ มีการดูแลเอาใจใสและทุมเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาโรงเรียน
( X = 4.20, S.D. = 0.53) และหาแหลงทรัพยากรตางๆ มาสนับสนุนในการบริหารงานโรงเรียน
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.94, S.D. = 0.52)

ผูใหคําปรึกษา(X3.3) พบวาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะผูนําอยูในระดับมาก
ทุกรายขอ โดยคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีความสามารถในการทํางานรวมกับบุคลากรในโรงเรียนและ
ผูปกครอง ( X = 4.16, S.D. = 0.52) และใหความสําคัญแกครูและผูรวมงานดวยการสรางความเขาใจ
และความเปนกันเอง ( X = 4.16, S.D. = 0.53) เทากัน รองลงมาคือ สามารถชวยใหครูปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง ( X = 4.01, S.D. = 0.53) และเปนผูเชี่ยวชาญในดานการอบรมให
คําปรึกษาแนะนําแกครูและผูอ่ืนได มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.95, S.D. = 0.52)

ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1) พบวาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะผูนําอยูใน
ระดับมากทุกรายขอ โดยมีความคิดริเร่ิมและสรางสรรคส่ิงใหมใหแกครูและโรงเรียนอยูเสมอ
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.03, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นใน
ขอสงสัยและขอขัดแยงภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ ( X = 4.00, S.D. = 0.55) และนําเทคนิคและ
วิธีการใหม ๆ มาใชในการบริหารงานโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.98, S.D. = 0.57)
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ตอนที่  3 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม
ในการวิเคราะหการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากตัวอยาง 66 โรงเรียน แลวนําไปเปรียบเทียบตามเกณฑตามแนวคิดของเบสต
ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 11 และตารางที่ 12

ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวม
และรายดาน

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (Y1) 4.06 0.43 มาก
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา (Y2) 3.96 0.41 มาก
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y3) 3.95 0.41 มาก
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y4) 4.03 0.45 มาก
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (Y5) 3.90 0.46 มาก
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา (Y6) 4.09 0.44 มาก
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (Y7) 4.04 0.46 มาก
8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (Y8) 3.99 0.47 มาก

รวม (Y tot ) 4.00 0.42 มาก
จากตารางที่ 11 พบวาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. =
0.42) เมื่อพิจารณาแยกตามรายดาน พบวาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้ การประเมินคุณภาพ
การศึกษา (Y6) ( X = 4.09, S.D. = 0.46) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (Y1) ( X = 4.06,     
S.D. =  0.43) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (Y7) ( X = 4.04, S.D. = 0.46) การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y4) ( X = 4.03, S.D. = 0.44) การผดุงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา (Y8) ( X = 3.99, S.D. = 0.47) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา (Y2) ( X = 3.96, S.D. =
0.41) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y3) ( X = 3.95, S.D. = 0.41) การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา (Y5) ( X = 3.90, S.D. = 0.46)
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เมื่อวิเคราะหการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ในแตละดานเปนรายขอ จะไดผลดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตาม
รายดานและรายขอยอย

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (Y1) 4.06 0.43 มาก
1. จัดระบบการบริหารภายในสถานศึกษาโดยมีโครงสรางการ

บริหารและการกําหนดหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรชัดเจน
4.14 0.48 มาก

2. มีคณะทํางานที่ประกอบดวยบุคลากรภายในสถานศึกษา
ตัวแทน ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษาในการดําเนิน
งานของสถานศึกษา

4.17 0.47 มาก

3. มีการจัดเก็บขอมูลที่เปนปจจุบัน ถูกตอง เพียงพอตอการ
ดําเนินงานและสอดคลองกับภารกิจในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

4.04 0.45 มาก

4. มีการใหบริการสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว ทันตอการใช
งาน และสามารถนําไปใชในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ

3.89 0.48 มาก

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา (Y2) 3.96 0.41 มาก
5. มีคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่

เหมาะสม ซ่ึงชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม
3.90 0.45 มาก

6. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษามีขั้นตอน
ชัดเจนสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานของเขตพื้นที่การศึกษา

4.01 0.44 มาก

7. มีมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการ
เรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรู ที่เหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน สถานศึกษา และทองถ่ิน

4.01 0.44 มาก

8. มีการชี้แจงมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาแกบุคลากร
ในสถานศึกษาหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรสูสาธารณชน

3.92 0.46 มาก
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ตารางที่ 12  (ตอ)

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y3) 3.95 0.41 มาก
9. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมองคประกอบ

ของแผน สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
สภาพความตองการของโรงเรียนและทองถ่ิน

3.96 0.46 มาก

10. ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพนักเรียน

3.81 0.46 มาก

11. มีการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปที่มีเปาหมายสอดคลอง
กับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

4.13 0.41 มาก

12. มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสถานศึกษาเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบกอนนําไปใช

3.89 0.50 มาก

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y4) 4.03 0.45 มาก
13. มีการสรางความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับรายละเอียดของ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป
กอนนําไปปฏิบัติ

3.94 0.50 มาก

14. มีการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนดไวในแผน 4.16 0.46 มาก
15. มีการควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศให การดําเนินงาน

บรรลุตามแผน
3.99 0.48 มาก

16. มีการประเมินผล และมีการรายงานผลการดําเนินงานอยาง
ชัดเจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงาน

4.05 0.50 มาก

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (Y5) 3.90 0.46 มาก
17. มีการวางแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาโดยกําหนดผูรับผิดชอบที่มาจากบุคลากร
ทุกฝาย

3.95 0.50 มาก

18. มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยใชวิธีการ
ที่หลากหลาย และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

3.88 0.50 มาก
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ตารางที่ 12  (ตอ)

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

19. มีการวิเคราะหสรุปผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาและรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา และผูที่
เกี่ยวของ

3.87 0.50 มาก

20. นําผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.91 0.45 มาก

การประเมินคุณภาพการศึกษา (Y6) 4.09 0.44 มาก
21. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียนและดําเนินการจัดสอบตามแผนอยางเครงครัดและ
รัดกุม

4.09 0.47 มาก

22. ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทุกระดับชวงชั้น
ในกลุมสาระการเรียนรู  คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน
คิดวิเคราะหและเขียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

4.14 0.47 มาก

23. ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยเครื่องมือที่
เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย

4.03 0.46 มาก

24. แจงผลการประเมินใหผูเรียนและผูที่เกี่ยวของทราบ รวมทั้ง
ใหคําแนะนําผูเรียนจากผลการประเมิน

4.12 0.47 มาก

การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (Y7) 4.04 0.46 มาก
25. มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประ

จําป โดยมีผูรับผิดชอบที่มาจากทุกฝายชัดเจน
4.04 0.50 มาก

26. มีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผล  ขอมูลการดําเนิน
งานของสถานศึกษาเพื่อจัดทํารายงานอยางเปนระบบ และ
สามารถตรวจสอบได

4.03 0.48 มาก

27. รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ครอบคลุมมาตรฐานการ
ศึกษาระดับสถานศึกษา การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู จุดเดน/จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

4.07 0.47 มาก
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ตารางที่ 12  (ตอ)

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

28. มีการนําเสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวย
งานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน

4.04 0.52 มาก

การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (Y8) 3.99 0.47 มาก
29. มีการสงเสริม และการสรางความเขาใจในระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากร
4.01 0.49 มาก

30. มีการปรับปรุง พัฒนา และรักษาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

3.95 0.49 มาก

31. มีการปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม/โครงการ ที่เปนจุดออน/
จุดแข็งใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

4.03 0.51 มาก

32. นําเทคนิคและวิธีการใหมที่หลากหลายใชในการพัฒนาทุก
กิจกรรม /โครงการใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพ

3.98 0.49 มาก

จากตารางที่ 12 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน
ดังนี้

การประเมินคุณภาพการศึกษา(Y6) พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมากทกุรายขอยอย โดยดาํเนนิการประเมนิ
ผลสัมฤทธิข์องผูเรียนทกุระดบัชวงชัน้ ในกลุมสาระการเรียนรู  คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน
คิดวิเคราะหและเขียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.14, S.D. = 0.47)
รองลงมาคือ แจงผลการประเมินใหผูเรียนและผูที่เกี่ยวของทราบ รวมทั้งใหคําแนะนําผูเรียนจาก
ผลการประเมิน ( X = 4.12, S.D. = 0.47) และดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยเครื่องมือ
ที่เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 4.03, S.D. = 0.46)

การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ(Y1) พบวา การดาํเนนิงานการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมากทกุรายขอยอย โดยมีคณะทํางานที่ประกอบ
ดวยบุคลากรภายในสถานศึกษา ตัวแทนผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษาในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.17, S.D. = 0.47) รองลงมาคอื จดัระบบการบรหิารภายใน
สถานศึกษาโดยมีโครงสรางการบริหารและการกําหนดหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรชัดเจน      
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( X = 4.14, S.D. = 0.48) และมีการใหบริการสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว ทันตอการใชงาน และ
สามารถนําไปใชในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.89, S.D. = 0.48)

การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป(Y7) พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมากทกุรายขอยอย โดยรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา การบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู ผลการเรียนรู จุดเดน/จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด ( X = 4.07, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานคุณภาพการ
ศึกษาประจําปโดยมีผูรับผิดชอบที่มาจากทุกฝายชดัเจน ( X = 4.04, S.D. = 0.50) มกีารนาํเสนอ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน    
( X = 4.04, S.D. = 0.52) เทากัน และมีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลขอมูลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาเพื่อจัดทํารายงานอยางเปนระบบและสามารถตรวจสอบได มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
( X = 4.03, S.D. = 0.48)

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y4) พบวา การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมากทกุรายขอยอย โดยมีการ
ดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนดไวในแผน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.16, S.D. = 0.46)
รองลงมาคือ มีการประเมินผลและมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางชัดเจนเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนการดําเนินงาน ( X = 4.05, S.D. = 0.50) และมีการสรางความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับ
รายละเอียดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปกอนนําไปปฏิบัติ             
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.94, S.D. = 0.50)

การผดงุระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา (Y8) พบวา การดาํเนนิงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมากทกุรายขอยอย โดยมีการปรับปรุง
พัฒนา กิจกรรม/โครงการ ที่เปนจุดออน/จุดแข็งใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.03,
S.D. = 0.51) รองลงมาคือ มีการสงเสริมและการสรางความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาใหแกบุคลากร ( X = 4.01, S.D. = 0.49) และมกีารปรบัปรงุ พฒันา และรกัษาระบบการประกนั
คณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาใหมปีระสิทธภิาพอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.95,   
S.D. = 0.49)

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา(Y2) พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมากทกุรายขอยอย โดยการกาํหนดมาตรฐานการ
ศกึษาระดบัสถานศกึษามขีัน้ตอนชัดเจนสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
ของเขตพื้นที่การศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.01, S.D. = 0.44) มมีาตรฐานการศกึษาระดบั
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สถานศกึษาทีค่รอบคลมุสาระการเรยีนรู กระบวนการเรยีนรู และผลการเรยีนรู ทีเ่หมาะสมกบัสภาพ
ผูเรียน สถานศกึษา และทองถ่ิน ( X = 4.01, S.D. = 0.44) เทากนั รองลงมาคือ มีการชี้แจงมาตรฐาน
การศึกษาระดับสถานศึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษาหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรสูสาธารณชน 
( X = 3.92, S.D. = 0.46) และมีคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่เหมาะสม
ซ่ึงชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.90, S.D. = 0.45)

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y3) พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมากทกุรายขอยอย โดยมีการกําหนดแผน
ปฏิบัติการประจําปที่มีเปาหมายสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา             
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.13, S.D. = 0.41) รองลงมาคือ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมองคประกอบของแผนสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาสภาพความ
ตองการของโรงเรียนและทองถ่ิน ( X = 3.96, S.D. = 0.46) และชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมี
สวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพนักเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
( X = 3.81, S.D. = 0.46)

การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา(Y5) พบวา การดาํเนนิงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมากทกุรายขอยอย โดยมีการวางแผนการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยกําหนดผูรับผิดชอบที่มาจากบุคลากร
ทุกฝาย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.95, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ นําผลการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 3.91, S.D. = 0.45) และมีการวิเคราะห
สรุปผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาและรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูที่เกี่ยวของ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.87, S.D. = 0.50)
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ตอนที่  4 ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
ในการวิเคราะหความสัมพันธของภาวะผูนําของผูบริหารผูวิจัยใชการวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product correlation coefficient) ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 13

ตารางที่ 13  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
X1 X2 X3 X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X3.1 X3.2 X3.3 Xtot

X1 1
X2 .908 1
X3 .911 .970 1
X1.1 .901 .761 .766 1
X1.2 .938 .854 .869 .728 1
X1.3 .946 .923 .912 .751 .900 1
X2.1 .830 .941 .883 .677 .802 .845 1
X2.2 .901 .957 .935 .821 .800 .888 .866 1
X2.3 .862 .979 .952 .715 .803 .895 .892 .920 1
X2.4 .892 .964 .954 .710 .874 .916 .859 .892 .948 1
X3.1 .881 .952 .979 .715 .867 .885 .875 .894 .938 .949 1
X3.2 .902 .949 .979 .772 .847 .901 .855 .938 .925 .928 .935 1
X3.3 .896 .949 .981 .768 .839 .896 .865 .921 .935 0926 .940 .945 1
Xtot .957 .986 .985 .822 .904 .948 .911 .956 .958 .962 .962 .967 .966 1

จากตารางที่ 13 ภาวะผูนําของผูบริหาร(Xtot) โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับภาวะผูนํา
ของผูบริหารแตละดานอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อแยกพิจารณา
ภาวะผูนําตามตัวประกอบยอย พบวาภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธตอกันในระดับมาก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกัน

การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผูวิจัยการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) พิจารณาตามตัวแปรที่เขาสมการตามลําดับ
ความสําคัญ ดังรายละเอียดตอไปนี้
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4.1)การวเิคราะหภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวม(Y tot ) ปรากฏตาม
ตารางที่ 14  ดังนี้

ตารางที่ 14 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงครามโดยภาพรวม(Y tot )

แหลงของความแปรปรวน df.
Sum of
Squares

Mean
Square F Sig.

1. ผูสอน (X2.3)
     Regression
     Residual

1
64

9.836
1.634

9.836
0.026

385.167 .000

Total 65 11.470
2. ผูนําในการเปลี่ยนแปลง (X3.1)
     Regression
     Residual

2
63

9.961
1.509

4.980
0.024

207.898 .000

Total 65 11.470

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) 0.932
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square) 0.868
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) 0.864
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) 0.15478

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

Unstandardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ
β Std.Error

Standardize
Coefficients

t Sig.

  คาคงที่
  1. ผูสอน (X2.3)
  2. ผูนําในการเปลี่ยนแปลง (X3.1)

0.895
0.541
0.234

0.156
0.111
0.103

0.644
0.301

5.744
4.899
2.285

.000

.000

.026
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จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ผูสอน(X2.3)
และผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1)โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม(Y tot ) เทากับ 0.932 คาประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R square) เทากับ 0.868 ซ่ึงหมายความวา ผูสอน(X2.3) และผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1)
สามารถทํานายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม(Y tot ) ไดถึงรอยละ
86.80 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R Square) เทากับ 0.864 มีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) เทากับ 0.15478

ในลักษณะนี้แสดงวา ผูสอน และผูนําในการเปลี่ยนแปลง สงผลตอการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

∧
Y tot  = 0. 895 + 0.541(X2.3) + 0.234(X3.1)

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล ผูสอน และผูนําในการเปลี่ยนแปลง สงผลตอการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม

4.2)การวเิคราะหภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ(Y 1 ) ปรากฏตามตารางที่ 15  ดังนี้

ตารางที่ 15 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ(Y 1 )

แหลงของความแปรปรวน df.
Sum of
Squares

Mean
Square F Sig.

1. ผูสอน (X2.3)
     Regression
     Residual

1
64

9.308
2.996

9.308
0.047

198.810 .000

Total 65 12.304
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ตารางที่ 15 (ตอ)

แหลงของความแปรปรวน df.
Sum of
Squares

Mean
Square F Sig.

2. ผูใหคําปรึกษา (X3.3)
     Regression
     Residual

2
63

9.574
2.730

4.787
0.043

110.462 .000

Total 65 12.304
3. ผูกระตุน (X2.4)
     Regression
     Residual

3
62

9.782
2.522

3.261
0.041

80.149 .000

Total 65 12.304

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) 0.892
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square) 0.795
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) 0.785
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) 0.20170

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

Unstandardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ
β Std.Error

Standardize
Coefficients

t Sig.

  คาคงที่
  1. ผูสอน (X2.3)
  2. ผูใหคําปรึกษา (X3.3)
  3. ผูกระตุน (X2.4)

0.924
0.668
0.477
-0.369

0.207
0.178
0.150
0.163

0.768
0.550
-0.435

4.458
3.747
3.187
-2.261

.000

.000

.002

.027

จากตารางที่ 15 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ผูสอน(X2.3)
ผูใหคําปรึกษา(X3.3) และผูกระตุน(X2.4) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานาย
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ(Y 1 )
เทากับ .892  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R square) เทากับ 0.795 ซ่ึงหมายความวา ผูสอน(X2.3)
ผูใหคําปรึกษา(X3.3) และผูกระตุน(X2.4) สามารถทํานายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ(Y 1 )  ไดถึงรอยละ 79.50 คาประสิทธิภาพ
ในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) เทากับ 0.785 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ทํานาย (standard error) เทากับ 0.20170

ในลักษณะนี้แสดงวา ผูสอน ผูใหคําปรึกษา และผูกระตุน สงผลตอการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยางมนียัสําคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 โดยทีผู่กระตุนสงผลในลักษณะผกผนั ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย
ไดดังนี้

∧
Y 1    =  0. 924 + 0.668(X2.3) + 0.477(X3.3) - 0.369(X2.4)

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล ผูสอน ผูใหคําปรึกษา และผูกระตุน สงผลตอการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยทีผู่กระตุน
สงผลในลกัษณะผกผนั

4.3)การวเิคราะหภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
(Y2) ปรากฏตามตารางที่ 16  ดังนี้

ตารางที่ 16 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา (Y2)

แหลงของความแปรปรวน df.
Sum of
Squares

Mean
Square F Sig.

ผูนําในการเปลี่ยนแปลง (X3.1)
     Regression
     Residual

1
64

8.362
3.053

8.362
0.048

175.303 .000

Total 65 11.415

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) 0.856
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square) 0.733
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) 0.728
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) 0.21841
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

Unstandardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ
β Std.Error

Standardize
Coefficients

t Sig.

  คาคงที่
  บทบาทของผูนํา ( X3.1 )

1.304
0.666

0.203
0.050 0.856

6.426
13.240

.000

.000

จากตารางที่ 16 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ผูนําในการ
เปลี่ยนแปลง(X3.1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา(Y2) เทากับ 0.856 คาประสิทธิภาพ
ในการทํานาย (R square) เทากับ 0.733 ซ่ึงหมายความวา ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1) สามารถ
ทํานายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา(Y2)
ไดถึงรอยละ 73.30 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) เทากับ 0.728
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) เทากับ 0.21717

ในลักษณะนี้แสดงวา ผูนําในการเปลี่ยนแปลงสงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

∧
Y 2  = 1.304 + 0.666(X3.1)

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล ผูนําในการเปลี่ยนแปลงสงผลตอการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
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4.4)การวเิคราะหภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(Y3) ปรากฏตามตารางที่ 17  ดังนี้

ตารางที่ 17 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y3)

แหลงของความแปรปรวน df.
Sum of
Squares

Mean
Square F Sig.

1. ผูสอน (X2.3)
     Regression
     Residual

1
64

8.542
2.843

8.542
0.044

192.309 .000

Total 65 11.385
2. ผูนําในการเปลี่ยนแปลง (X3.1)
     Regression
     Residual

2
63

8.740
2.645

4.370
0.042

104.075 .000

Total 65 11.385
3. ความรวมมือ (X1.1)
     Regression
     Residual

3
62

8.954
2.431

2.985
0.039

76.132 .000

Total 65 11.385

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) 0.887
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square) 0.786
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) 0.776
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) 0.19800
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

Unstandardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ
β Std.Error

Standardize
Coefficients

t Sig.

  คาคงที่
  1. ผูสอน (X2.3)
  2. ผูนําในการเปลี่ยนแปลง (X3.1)
  3. ความรวมมือ (X1.1)

1.212
0.490
0.351
-0.150

0.210
0.144
0.133
0.064

0.585
0.452
-0.200

5.767
3.406
2.631
-2.339

.000

.001

.011

.023

จากตารางที่ 17 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ผูสอน(X2.3)
ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1) และความรวมมือ(X1.1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณใน
การทํานายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(Y3) เทากับ 0.887 คาประสิทธิภาพในการทํานาย(R square)เทากับ 0.786 ซ่ึงหมายความวา
ผูสอน(X2.3) ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1) และความรวมมือ(X1.1) สามารถทํานายการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y3) ไดถึงรอยละ
78.60 คาประสทิธิภาพในการทาํนายทีป่รับแลว(adjusted R square) เทากบั 0.776 มคีวามคลาดเคลือ่น
มาตรฐานในการทํานาย (standard error) เทากับ 0.19800

ในลักษณะนี้แสดงวา ผูสอน ผูนําในการเปลี่ยนแปลง และความรวมมือ สงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยท่ีความรวมมือ สงผลในลักษณะผกผัน ซ่ึงสามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

∧
Y 3  = 1.212 + 0.490(X2.3) + 0.351(X3.1) - 0.150(X1.1)

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล ผูสอน ผูนําในการเปลี่ยนแปลง และความรวมมือ สงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยที่ความรวมมือ สงผลในลักษณะผกผัน
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4.5)การวเิคราะหภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(Y4) ปรากฏตามตารางที่ 18  ดังนี้

ตารางที่ 18 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y4)

แหลงของความแปรปรวน df.
Sum of
Squares

Mean
Square F Sig.

1. ผูสอน(X2.3)
     Regression
     Residual

1
64

10.617
2.958

10.617
0.046

229.716 .000

Total 65 13.575
2. ความรวมมือ(X1.1)
     Regression
     Residual

2
63

11.104
2.472

5.552
0.039

141.503 .000

Total 65 13.575
3. การทํางานเปนทีม(X1.2)
     Regression
     Residual

3
62

11.664
1.911

3.888
0.031

126.144 .000

Total 65 13.575

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) 0.927
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square) 0.859
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) 0.852
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) 0.17556
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

Unstandardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ
β Std.Error

Standardize
Coefficients

t Sig.

  คาคงที่
  1. ผูสอน(X2.3)
  2. ความรวมมือ(X1.1)
  3. การทํางานเปนทีม(X1.2)

0.881
0.792
-0.317
0.340

0.191
0.077
0.060
0.080

0.866
-0.386
0.367

4.239
10.264
-5.265
4.265

.000

.000

.000

.000

จากตารางที่ 18 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ผูสอน(X2.3)
ความรวมมือ(X1.1) และการทํางานเปนทีม(X1.2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ
ทํานายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา(Y4) เทากบั 0.927 คาประสทิธภิาพในการทาํนาย (R square) เทากบั 0.859 ซ่ึงหมายความวา
ผูสอน(X2.3) ความรวมมือ(X1.1) และการทํางานเปนทีม(X1.2) สามารถทํานายการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y4)ไดถึงรอยละ 
85.90 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) เทากับ 0.852 มีความ-     คลาด
เคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) เทากับ 0.17556

ในลักษณะนี้แสดงวา ผูสอน ความรวมมือ และการทํางานเปนทีม สงผลตอการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทีค่วามรวมมอื สงผลในลกัษณะผกผนั ซ่ึงสามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้

∧
Y 4  = 0.811 + 0.792(X2.3) - 0.317(X1.1) + 0.340(X1.2)

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล ผูสอน ความรวมมือ และการทํางานเปนทีม สงผลตอการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยท่ีความรวมมอื สงผลในลักษณะผกผนั
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4.6)การวเิคราะหภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา (Y5) ปรากฏตามตารางที่ 19  ดังนี้

ตารางที่ 19 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (Y5)

แหลงของความแปรปรวน df.
Sum of
Squares

Mean
Square F Sig.

1. ผูสอน(X2.3)
     Regression
     Residual

1
64

11.099
2.817

11.099
0.044

252.200 .000

Total 65 13.916
2. ความรวมมือ(X1.1)
     Regression
     Residual

2
63

11.559
2.357

5.780
0.037

154.508 .000

Total 65 13.916
3. การทํางานเปนทีม(X1.2)
     Regression
     Residual

3
62

11.845
2.071

3.948
0.033

118.195 .000

Total 65 13.916

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) 0.923
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square) 0.851
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) 0.844
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) 0.18277
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

Unstandardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ
β Std.Error

Standardize
Coefficients

t Sig.

  คาคงที่
  1. ผูสอน(X2.3)
  2. ความรวมมือ(X1.1)
  3. การทํางานเปนทีม(X1.2)

0.658
0.861
-0.284
0.243

0.199
0.080
0.063
0.083

0.930
-0.341
0.259

3.340
10.716
-4.528
2.924

.002

.000

.000

.005

จากตารางที่ 19 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ผูสอน(X2.3)
ความรวมมือ(X1.1) และการทํางานเปนทีม(X1.2)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ
ทํานายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศกึษา(Y5) เทากบั 0.923 คาประสทิธภิาพในการทาํนาย (R square) เทากบั 0.851 ซ่ึงหมายความวา
ผูสอน(X2.3) ความรวมมือ(X1.1) และการทํางานเปนทีม(X1.2) สามารถทํานายการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา(Y5) ไดถึงรอยละ
85.10 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) เทากับ 0.844 มีความคลาด-
เคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) เทากับ 0.18277

ในลักษณะนี้แสดงวา ผูสอน ความรวมมือ และการทํางานเปนทีม สงผลตอการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ความรวมมือ สงผลในลักษณะผกผัน ซ่ึงสามารถเขียนเปน
สมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

∧
Y 5  = 0.658 + 0.861(X2.3) - 0.284(X1.1) + 0.243(X1.2)

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล ผูสอน ความรวมมือ และการทํางานเปนทีม สงผลตอการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
โดยที่ความรวมมือ สงผลในลักษณะผกผัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



121

4.7)การวเิคราะหภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
(Y6) ปรากฏตามตารางที่ 20  ดังนี้

ตารางที่ 20 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา (Y6)

แหลงของความแปรปรวน df.
Sum of
Squares

Mean
Square F Sig.

1. ผูสอน(X2.3)
     Regression
     Residual

1
64

9.591
3.402

9.591
0.053

180.438 .000

Total 65 12.993
2. ผูประกอบการ(X3.2)
     Regression
     Residual

2
63

9.795
3.197

4.898
0.051

96.499 .000

Total 65 12.993

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) 0.868
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square) 0.754
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) 0.746
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) 0.22528

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

Unstandardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ
β Std.Error

Standardize
Coefficients

t Sig.

  คาคงที่
  1. ผูสอน(X2.3)
  2. ผูประกอบการ(X3.2)

0.865
0.495
0.301

0.237
0.147
0.150

0.554
0.330

3.642
3.365
2.007

.001

.001

.049
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จากตารางที่ 20 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ผูสอน(X2.3)
และผูประกอบการ(X3.2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการประเมินคุณภาพการศึกษา(Y6) เทากับ 0.868 คาประสิทธิภาพ
ในการทํานาย (R square) เทากับ 0.754 ซ่ึงหมายความวา ผูสอน(X2.3)และผูประกอบการ(X3.2)
สามารถทํานายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
(Y6) ไดถึงรอยละ 75.40  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) เทากับ
0.746  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) เทากับ 0.22528

ในลักษณะนี้แสดงวา  ผูสอน และผูประกอบการ สงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้

∧
Y 6  = 0.865 + 0.495(X2.3) + 0.301(X3.2)

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล ผูสอน และผูประกอบการ สงผลตอการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา

4.8)การวเิคราะหภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป (Y7) ปรากฏตามตารางที่ 21  ดังนี้

ตารางที่ 21 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (Y7)

แหลงของความแปรปรวน df.
Sum of
Squares

Mean
Square F Sig.

ผูสอน(X2.3)
     Regression
     Residual

1
64

10.532
3.487

10.532
0.054

193.285 .000

Total 65 14.020
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) 0.867
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square) 0.751
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) 0.747
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) 0.23343

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

Unstandardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ
β Std.Error

Standardize
Coefficients

t Sig.

  คาคงที่
  ผูสอน(X2.3)

0.810
0.805

0.235
0.058 0.867

3.452
13.903

.001

.000

จากตารางที่ 21 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ผูสอน(X2.3)
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณในการทํานายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป(Y7) เทากับ 0.867 คาประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R square) เทากับ 0.751 ซ่ึงหมายความวา ผูสอน(X2.3) สามารถทํานายการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป(Y7) ไดถึงรอยละ 75.10
คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) เทากับ 0.747 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานาย (standard error) เทากับ 0.23343

ในลักษณะนี้แสดงวา ผูสอน สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้

∧
Y 7  = 0.810 + 0.805(X2.3)

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล ผูสอน สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
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4.9)การวเิคราะหภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา (Y8) ปรากฏตามตารางที่ 22  ดังนี้

ตารางที่ 22 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (Y8)

แหลงของความแปรปรวน df.
Sum of
Squares

Mean
Square F Sig.

1. ผูสอน(X2.3)
     Regression
     Residual

1
64

11.487
3.394

11.487
0.053

216.587 .000

Total 65 14.882
2. ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1)
     Regression
     Residual

2
63

11.731
3.151

5.866
0.050

117.282 .000

Total 65 14.882
3. ความรวมมือ(X1.1)
     Regression
     Residual

3
62

11.938
2.944

3.979
0.047

83.807 .000

Total 65 14.882

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) 0.896
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square) 0.802
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) 0.793
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) 0.21790
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ
β Std.Error

Standardize
Coefficients

t Sig.

  คาคงที่
  ผูสอน(X2.3)
  ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1)
  ความรวมมือ(X1.1)

0.788
0.572
0.383
-0.148

0.231
0.158
0.147
0.071

0.597
0.431
-0.172

3.409
3.611
2.606
-2.087

.001

.001

.011

.041
จากตารางที่ 22 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ผูสอน(X2.3)

ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1) และความรวมมือ(X1.1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณใน
การทํานายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษา(Y8) เทากบั 0.896 คาประสทิธภิาพในการทาํนาย (R Square) เทากบั 0.802 ซ่ึงหมายความวา
ผูสอน(X2.3) ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1) และความรวมมือ(X1.1) สามารถทํานายการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา(Y8) ไดถึง
รอยละ 80.20 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.793
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.21790

ในลักษณะนี้แสดงวา ผูสอน ผูนําในการเปลี่ยนแปลง และความรวมมือ สงผลตอการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยทีค่วามรวมมอื สงผลในลกัษณะผกผนั ซ่ึงสามารถเขียนเปน
สมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

∧
Y 8  = 0.788 + 0.572(X2.3) + 0.383(X3.1) - 0.148(X1.1)

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล ผูสอน ผูนําในการเปลี่ยนแปลง และความรวมมือ สงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
โดยท่ีความรวมมอื สงผลในลักษณะผกผนั

จากตอนที ่ 6 เปนการวเิคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม จะเห็นไดวา
เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย

การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ขางตนสามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 7
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ภาวะผูนําของผูบริหาร การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Y tot )

ความรวมมือ (X1.1) X2.3 , X3.1                 Y tot

β Y3 = -.150, β Y4 = -.317,
β Y5 = -.284, β Y8 = -.148
การทํางานเปนทีม (X1.2)

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ(Y1)
X2.3 , X3.3 , X2.4                  Y1

β Y4 = .340, β Y5 = .243,

การมีภาวะผูนํารวมกัน(X1.3)
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา(Y2)

X3.1                 Y2

ผูสื่อสาร(X2.1) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y3)
X2.3 , X3.1 , X1.1                  Y3

ผูรวมงาน(X2.2)

ผูสอน(X2.3)
β Ytot = . 541, β Y1 = .668,

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y4)
X2.3 , X1.1 , X1.2                   Y4

β Y3 = .490, β Y4 = .792,
β Y5 = .861, β Y6 = .495,
β Y7 = .805, β Y8 = .572

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา(Y5)
X2.3 , X1.1 , X1.2                 Y5

ผูกระตุน(X2.4)
β Y1 = -.369

ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1)

การประเมินคุณภาพการศึกษา(Y6)
X2.3 , X3.2                  Y6

β Ytot = .234, β Y2 = .666,
β Y3 = .351, β Y8 = .383
ผูประกอบการ(X3.2)

การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป(Y7)
X2.3                  Y7

β Y6 = .301
ผูใหคําปรึกษา(X3.3)
β Y1 = .477

การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา(Y8)
X2.3 , X3.1 , X1.1                   Y8

แผนภมูทิี ่7 สรปุผลการวเิคราะหการถดถอยพหคุณูของภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม
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บทท่ี 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 2) การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม และ 3) ภาวะผูนําของ
ผูบริหารทีส่งผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมทุรสงคราม กลุมตัวอยางคือ สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาสมุทรสงคราม จํานวน 66 โรงเรียน มีผูใหขอมูลจํานวน 264 คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบ
สอบถาม สรางขึ้นตามแนวคิดของอับรามสัน(Abramson) และกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่(f) คารอยละ(%) คาเฉลี่ย( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple
regression analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลของการวิจัยไดดังนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมทุรสงครามโดยภาพรวมอยูในระดบัมาก และเมือ่พจิารณาจาํแนกตามรายดาน พบวาผูบริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะผูนําอยูในระดับมากทกุดาน โดยเรียงลําดบัตามคาเฉลีย่จากมากไปนอยคอื
ภาวะผูนาํรวมกนั  พฤติกรรมของผูนํา และบทบาทของผูนํา

2. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมือ่พจิารณาจาํแนก
รายดาน พบวาการดาํเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อยูในระดบัมากทกุดาน
โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ การประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
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3. ภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม พบวา ผูสอน(X2.3) และผูนําในการ
เปลี่ยนแปลง(X3.1) สงผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดั
สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงครามโดยภาพรวม(Y tot ) อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
และเมือ่พจิารณาแตละดานพบวา

3.1 ผูสอน(X2.3) ผูใหคําปรึกษา(X3.3) และผูกระตุน(X2.4) สงผลตอการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ(Y1) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทีผู่กระตุน(X2.4) สงผลในลกัษณะผกผนั

3.2 ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1) สงผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา(Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 ผูสอน(X2.3) ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1) และความรวมมือ(X1.1) สงผลตอ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y3)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยท่ีความรวมมือ(X1.1) สงผลในลักษณะผกผัน

3.4 ผูสอน(X2.3) ความรวมมือ(X1.1) และการทํางานเปนทีม(X1.2) สงผลตอ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยทีค่วามรวมมอื(X1.1) สงผลในลกัษณะผกผนั

3.5 ผูสอน(X2.3) ความรวมมือ(X1.1) และการทํางานเปนทีม(X1.2) สงผลตอ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา(Y5)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยท่ีความรวมมือ(X1.1) สงผลในลักษณะผกผัน

3.6 ผูสอน(X2.3) และผูประกอบการ(X3.2) สงผลตอการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา(Y6) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.7 ผูสอน(X2.3) สงผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป(Y7) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.8 ผูสอน(X2.3) ผูนําในการเปลี่ยนแปลง(X3.1) และความรวมมือ(X1.1) สงผลตอการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา(Y8)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยทีค่วามรวมมอื(X1.1) สงผลในลกัษณะผกผนั
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การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณา เพื่อใหทราบ

สภาพที่แทจริงที่เปนไปได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน จึงอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  อยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวม รายดาน และรายขอ ทัง้นีอ้าจ
เนือ่งมาจาก ผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเปนบคุคลทีสํ่าคญัตอการนาํองคการไปสูความสาํเรจ็ ซ่ึง
องคการตางๆ มกัจะตองการผูนาํในอดุมคตทิีม่วีสัิยทัศน คณุธรรม ความเสยีสละ และเปนประชาธปิไตย
ดังนั้นผูบริหารจึงตองเปนผูที่มีพื้นฐานดานความรู มีวิสัยทัศน และมีความสามารถในการกระตุนให
บุคลากรในองคการไดใชศักยภาพของตนทาํงานใหเกิดผลสูงสุด สรางพันธมิตรทั้งภายในและภาย
นอกองคการ ส่ือสารกับผูอ่ืนดวยความรูสึกที่ดีตอกัน รวมทั้งเปนผูมีทักษะทางการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด ดังเชนรูปแบบภาวะผูนําใหมในอนาคตของอับรามสัน
(Abramson) ที่กลาววา ภาวะผูนําของผูบริหารนั้นประกอบดวย 3 สวน ไดแก ภาวะผูนํารวมกัน
(sharing of leadership) ประกอบดวย ความรวมมือ การทํางานเปนทีม และการมีภาวะผูนํารวมกัน
สวนพฤติกรรมของผูนํา(beheviors) ประกอบดวย ผูส่ือสาร ผูรวมงาน ผูสอน และผูกระตุน และ
บทบาทของผูนํา(roles) ประกอบดวย ผูนําในการเปลี่ยนแปลง การประกอบการ และผูใหคําปรึกษา
ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ คติ หงษวิไล ที่ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรยีน
มธัยมศกึษาและผูบริหารองคการธรุกจิเอกชนการใหบรกิาร เขตการศกึษา 5 พบวา ภาวะผูนาํของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญและภาวะผูนําของผูบริหารองคการธุรกิจเอกชนในเขต  
การศกึษา 5 อยูในระดบัสูงทกุองคประกอบ  นอกจากนีย้งัสอดคลองกบังานวจิยัของ วลัญชร  อดพิฒัน
ที่ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารตามการรับรูของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ผลการวจิยัสรปุไดวาภาวะผูนาํของผูบริหารตามการรบัรูของครโูรงเรยีนสังกัดมูลนิธิแหง
สภาครสิตจกัรในประเทศไทยมกีารปฏบิตัมิากในภาพรวม และสอดคลองกบังานวจิยัของ กนัยมาส  ชูจนี
ซ่ึงศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับภาวะผูนาํของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ชุมพร ผลการวจิยัพบวา ผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัชมุพรมภีาวะผูนาํโดยรวมอยูในระดบัสงู

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละดาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ระดับภาวะผูนําอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ภาวะผูนํารวมกัน
พฤติกรรมของผูนํา และบทบาทของผูนํา ตามลําดับ

ดานภาวะผูนํารวมกัน ในเรื่องความรวมมือ มีระดับภาวะผูนําสูงที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานมีความตองการผูนําหรือผูบริหารที่สรางความเปนหนึ่ง
เดียวกันในการทํางาน โดยมีการใหคําแนะนํา ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางเต็มความสามารถ
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ทัง้ทีผู่บริหารมตีอผูใตบงัคบับญัชา และผูใตบงัคบับญัชาทีม่ใีหกนั ยนิดรัีบฟงคาํแนะนาํ ขอเสนอแนะ
จากผูรวมงานมากกวาทีจ่ะเปนการบงัคบับญัชา ส่ังการ เพยีงอยางเดยีว และผูบริหารสามารถทีจ่ะนาํ
องคการไปสูเปาหมายที่กําหนดไวได ดังที่ รังสรรค  ประเสริฐศรี กลาววา การบริหารงานยุคใหมนั้น
มุงการทํางานระหวางบุคคล มุงการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความรวมมือกัน และการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางกัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน โดยมุงที่การพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมให
ดีขึ้น ซ่ึงจะตองมีการปรับปรุงที่ตอเนื่องตลอดเวลาและมุงที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา

สวนดานพฤตกิรรมของผูนาํ ในเร่ืองผูรวมงาน มรีะดบัภาวะผูนาํสูงทีสุ่ด ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจากภาพลักษณของผูบรหิารสถานศกึษาที่ผูใตบังคับบัญชามองเห็นในอดีตมีพฤติกรรมผูนํา
ในลักษณะการสั่งการ การควบคุม จัดการ แตมิไดลงมือปฏิบัติรวมดวยกับผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงไม
ใชส่ิงที่พวกเขาตองการ ผูนําใหมที่เขาตองการคอืผูทีม่คีวามรู ความสามารถ และทกัษะในการ
บรหิารงานโรงเรยีน มกีารตดัสนิใจทีม่ปีระสิทธภิาพ ทํางานดวยความมุงมั่น มุมานะ หมั่นเพียรและ
เสียสละ อุทิศเวลาใหกับงาน สามารถเปนผูรวมงานที่ดีกับผูใตบังคับบัญชาได ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวจิยัของจาํรอง แสงพรหมศร ี ทีศ่กึษาพฤตกิรรมภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สวนมากมีพฤติกรรมภาวะผูนําแบบนักพัฒนา คือเปนผูนาํทีท่าํงานรวมกบัผูอ่ืนไดดมีคีวามสามารถใน
การจงูใจบคุคลอืน่ รูจกัมอบหมายงานใหผูรวมงานไดอยางเหมาะสม เปนที่ไววางใจของผูรวมงาน

ดานบทบาทของผูนํา ในเรื่องบทบาทการเปนผูประกอบการ มีระดับภาวะผูนําสูง
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานมีความตองการผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ความตั้งใจ และมุงมั่นในการบริหารงานโรงเรียน มีการดูแลเอาใจใส และทุมเทแรงกายแรงใจใน
การพัฒนาโรงเรียน เพื่อสรางจติสาํนกึในการทาํงานแกผูรวมงานทกุคนใหรูสึกถึงความเปนเจาของ
รวมกนั ตลอดจนความพยายามทีจ่ะหาทรพัยากรตางๆ มาสนบัสนนุในการบรหิารงานโรงเรยีนให
ประสบความสาํเรจ็ตามเปาหมาย ดงัที ่ รังสรรค  ประเสรฐิศร ี กลาววา รูปแบบของภาวะผูนําแบบ
ผูประกอบการ(the entrepreneurial leadership style) นั้น ผูประกอบการจํานวนมากจะใชแบบผูนําที่
คลายกัน ซ่ึงมีจุดเริ่มตนจากลักษณะบุคลิกภาพที่สําคัญ โดยทั่วๆ ไปมักเปนภาพของผูนําที่มุงงาน
(Task-oriented) และผูนําที่มีความสามารถพิเศษ(Charismatic leader) ผูประกอบการมักจะผลักดัน
ตนเองและผูอ่ืนโดยบุคลิกภาพของผูประกอบการก็เปนแรงบันดาลใจผูอ่ืนไดดวย

2. จากผลการวิจัยที่พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม อยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวม
รายดาน และรายขอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสิ่งที่     
สถานศึกษาจําเปนตองดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
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ซ่ึงใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยกําหนดใหเปนหมวดหนึ่งในพระ
ราชบัญญัติ คือหมวดที่ 6 เร่ืองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตมาตรา 47 – 51
โดยเฉพาะในมาตรา 47 ระบุวา “ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” และมาตรา 48 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อเปนสิ่งประกันวาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนจะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามที่กลาวไวในหลักสูตรการศึกษาขั้น        
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คือ เปนคนด ีมีปญญา มีความสุข และมีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและ
รวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก สามารถดํารงชีวิตในฐานะพลเมืองดีของสังคมได นอกจากนี้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามสวนใหญไดรับการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แลว ดังนั้นจึงไดมี
การเตรียมการและดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ               
เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดแตละดาน พบวา การประเมนิคณุภาพการศกึษา มรีะดบัการปฏบิตัสูิงทีสุ่ด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจที่สถานศึกษาปฏิบัติอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ อีกทั้งในเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาตินั้น กระทรวง
ศึกษาธิการไดใหความสําคัญเปนพิเศษจึงมีผลใหการดําเนินงานดานนี้อยูในระดับสูง ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชาติชาย   พิมพิไสย ที่ทําการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ   ผลการวิจัย
พบวาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก

นอกจากนี้ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยอ่ืนๆ ดังเชน ผลการวิจัยของของ
สิทธิ์  สิริพิเดช  ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา
กบัการประกนัคณุภาพภายใน สหวทิยาเขตเทพนคร นครปฐม พบวา ระดับการดําเนินงานประกัน
คณุภาพภายในของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สหวทิยาเขตเทพนคร นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมชาติ  แกวขาว ที่ไดศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันครปฐม ผลการวจิยัพบวา
สภาพการดาํเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดักรม
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สามญัศกึษา จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ชัยณรงค  อินทรอํานวย ที่ศึกษาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การ
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ กฤษณา  กูรมะสุวรรณ  ที่ศึกษา
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
พบวาโดยภาพรวมการประกันคุณภาพอยูในระดบัมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ เสงี่ยม  เปาเลง
ที่ศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อรพิน  ภิญโญภาวศุทธิ ที่ไดศึกษาการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม พบวา สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดบั
มาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชวนชม  ชินะตังกูร ที่ศึกษาปจจัยองคการที่สงผลตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก

3. จากผลการวิจัยที่พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารดานผูสอน และดานผูนําในการ
เปลี่ยนแปลง สงผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดั
สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงครามโดยภาพรวม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การเปนผูสอน หรือ
การสอนงานใหกับผูรวมงานของผูบริหารนั้นจะชวยใหงานที่ทําประสบความสําเร็จ บรรลุตาม
เปาหมายได ดังที่ เอเวิรด (Evered) และเซลแมน (Selman) กลาววา  การสอนงานเปรียบเสมือนเปน
การปรับกรอบความคิดจากรูปแบบการบริหารแบบดั้งเดิมที่ตองมีการควบคุมตรวจสอบ มีการ
บังคับบัญชาที่ตองปฏิบัติตามไปสูรูปแบบของการสอนงานที่เนนการใหลูกทีมทํางานกันอยางเต็มที่ 
นอกจากนี้การสอนงานยังถือวาเปนการเขารวมเปนหุนสวนในความสําเร็จอีกดวย และยังเปนการ
แสดงการใหคํามั่นสัญญาวาจะรวมมือกันทํางานใหบรรลุความสําเร็จได แทนที่จะปฏิบัติตาม
โครงสรางแบบดั้งเดิม ซ่ึงสามารถทําใหผูอ่ืนสรางผลงานและแจกจายใหผูอื่นไดอยางเต็มที่   ผูสอน
ตองเปรียบเสมือนผูรวมงานคนหนึ่งทามกลางผูรวมงานคนอื่นๆ เพื่อมุงสูเปาหมายรวม เชนเดียวกับ
รังสรรค  ประเสริฐศรี ที่กลาววา การสอนงานเปนวิธีการที่ชวยในการบรรลุเปาหมาย ในแงของการ
ไดรับความเปนอสิระในการทาํงาน ถาผูบรหิารสอนลกูนองไวเปนอยางด ี การควบคมุการทาํงานก็
สามารถทาํไดงาย นอกจากนี้การสอนงานก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะผลักดันใหลูกทีมลงมือทํางาน
ตลอดจนเปนการชวยสรางความแข็งแกรงใหกับลูกนอง ทําใหการสอนงานเปนการแสดงออกถึง
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ความหวงใยที่มีตอลูกนองในแงของการใชเวลาในการสรางความสัมพันธสวนตัวกับลูกทีมอีกดวย 
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการกําหนดกระบวนการเรียนการสอนและ
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  สามารถแนะนําครูในภาระหนาที่และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนทั้งที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและความเจริญกาวหนาทั้งดานสวนตัวและตําแหนงหนาที่การงาน
ของครู มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
การดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึจะดาํเนนิไปอยางมปีระสทิธภิาพ
นอกจากนี้ผูบริหารยังตองเปนผูมีความคิดริเร่ิม สรางสรรคส่ิงใหมใหแกครูและโรงเรียนอยูเสมอ
สามารถนําเทคนิคและวิธีการใหม ๆ มาใชในการบริหารงานโรงเรียนโดยมีการปรับเปลี่ยนตาม
สภาพแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม และเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นในขอสงสัยและขอ
ขัดแยงภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ ถาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติไดเชนนี้ จะทําให
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถดําเนินไปไดอยางมี      
ประสิทธิภาพ

เมื่อพิจารณาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม จาํแนกเปนรายดาน
มปีระเดน็การอภปิรายผลดงันี้

3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารดานผูสอน ดานผูใหคําปรึกษา และดานผูกระตุนสงผล
ตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ พฤติกรรมของผูนําดานผูสอน  ดานผูกระตุน
และบทบาทของผูนําดานผูใหคําปรึกษา มีผลโดยตรงตอการดําเนินงานดานการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ  ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีภาวะผูนํากรุยทางสูเปาหมาย (Path – goal – theory) ของเฮาส
(House) ทีม่หีลักการสําคัญคือมุงใหผูบริหารมีพฤติกรรมความเปนผูนําเชิงกระตุนจูงใจผูใตบังคับ
บัญชาดวยการสรางความพอใจใหแกเขาและสรางอิทธิพลเหนือการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
โดยวิธีวางแนวทางใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายตางๆ   ทั้งขององคการและ
ของตัวเขาเองไปพรอมๆ  กัน  ดังนั้นผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศนในการทํางานที่ชัดเจน เปนผูนําครู
แนะนําครูใหมีความเจริญกาวหนาทั้งดานสวนตัวและตําแหนงหนาที่การงาน มีการนิเทศ ติดตาม
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ มีความสามารถในการ
ทาํงานรวมกบับคุลากรในโรงเรยีนและผูปกครอง สามารถใหคาํปรกึษาแนะนาํแกครูและผูอ่ืนได จึง
จะทําใหการจัดระบบบริหารและสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สําหรบัผลการวจิยัพบวาภาวะผูนําของ
ผูบริหารดานผูกระตุนสงผลผกผันตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการจัด
ระบบบริหารและสารสนเทศ แสดงใหเห็นวา ถาผูบริหารไมมีการกระตุน เรงเรา และสรางแรงจูงใจ
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ใหผูรวมงานเกิดความคิดสรางสรรคและทํางานอยางเต็มความสามารถจะทําใหการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศมีประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการกระตุนและเรงเราให
ครูทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําศักยภาพของตนเองและของครูมาใชใหเกิด
ประโยชน มอบหมายงานใหบุคลากรในโรงเรียนตามความถนัดและความเหมาะสมของสายงาน
และยกยอง ชมเชย ใหขวัญกําลังใจแกทุกคนในการปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติงานไดสําเร็จ

3.2 ภาวะผูนําของผูบริหารดานผูนําในการเปลี่ยนแปลง สงผลตอการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ บทบาทของผูบริหารในฐานะผูนําขององคการในปจจุบัน ตองเปน
ผูนําในการเปลี่ยนแปลง ดังที่ สมยศ  นาวีการ กลาววา การดําเนินอยูขององคการตองใชทักษะใน
การสรางความคิดเห็นใหม ๆ  จะไมเหมือนกับทักษะที่ตองใชในการทําใหความคิดใหม ๆ เปนจริง
ในการใชความคิดเห็นอยางเต็มที่  องคการยังตองการผูที่สรางสรรคและผูที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้
การมีเพียงความคิดสรางสรรคเพียงอยางเดียวจะมีผลนอยมากหรือไมมีผลเลยตอประสิทธิภาพของ
องคการถาหากความคิดสรางสรรคไมถูกนํามาใช ดังนั้นในกระบวนการคิดอยางสรางสรรคจะตอง
รวมทั้งองคประกอบทางดานความคิดสรางสรรคและการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นใหมๆ ตองถูก
สรางขึ้นมาจริงๆ   ดังนั้นผูบริหารจึงตองมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคส่ิงใหมใหแกครูและ
โรงเรียนอยูเสมอ สามารถนําเทคนิคและวิธีการใหม ๆ มาใชในการบริหารงานโรงเรียนโดย
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม และเปดโอกาสใหมีการแสดง
ความคิดเห็นในขอสงสัยและขอขัดแยงภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนจึงจะประสบความสําเร็จได

3.3 ภาวะผูนําของผูบริหารดานผูสอน ดานผูนําในการเปลี่ยนแปลง และดาน
ความรวมมือสงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารที่มีพฤติกรรม
ผูนําดานการเปนผูสอน หรือการสอนงานใหกับผูรวมงานนั้นจะชวยใหงานที่ทําประสบความสําเร็จ
บรรลุตามเปาหมายได การที่ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปนผูนําครูในภาระหนาที่และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน สามารถแนะนําครูในการจัดทําแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ จะทําใหการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จได
นอกจากนีบ้ทบาทของผูบริหารในฐานะผูนาํขององคการในปจจบุนัตองเปนผูนาํในการเปลีย่นแปลง
ผูบริหารจึงตองมีความคิดริเร่ิม และสรางสรรคส่ิงใหมใหแกครูและโรงเรียนอยูเสมอ สามารถนํา
เทคนคิและวธีิการใหม ๆ มาใชในการบรหิารงานโรงเรยีนโดยสามารถปรบัเปลีย่นไปตามสภาพแวดลอม
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เศรษฐกิจและสังคม และเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นในขอสงสัยและขอขัดแยงภายใน
โรงเรียนอยางเปนระบบ  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงจะประสบความสําเร็จได ดังที่
สรอยตระกลู  อรรถมานะ กลาววา ตวัการการเปลีย่นแปลงทีด่จีะตองมคีวามรูและเชีย่วชาญในทฤษฎี
และวิธีการของพฤติกรรมศาสตร โดยใชความรูเหลานี้เพื่อชวยนักบริหารในการแกปญหาตางๆ
เพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว สําหรับผลการวิจัยที่พบวาภาวะผูนําของผูบริหารดาน
ความรวมมือสงผลผกผันตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดทําแผน
พฒันาคณุภาพการศกึษา แสดงใหเหน็วา ถาผูบริหารไมรับฟงคาํแนะนาํและขอเสนอแนะจากผูรวมงาน
ขาดการใหคําแนะนํา ความชวยเหลือแกผูรวมงาน และขาดการสรางความสามัคคีในการทํางานของ
บุคลากร ก็จะทําใหการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสบความสําเร็จลดนอยลง

3.4 ภาวะผูนําของผูบริหารดานผูสอน ดานความรวมมือ และดานการทํางาน
เปนทีม สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการดําเนินงานตามแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารที่มี
พฤติกรรมผูนําดานการเปนผูสอน หรือการสอนงานใหกับผูรวมงานนั้นจะชวยใหงานที่ทําประสบ
ความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายได การที่ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการดําเนินงานตามแผน
พฒันาคณุภาพการศกึษา เปนผูนาํครใูนภาระหนาทีแ่ละกจิกรรมตางๆ ของโรงเรยีน สามารถแนะนาํ
ครูในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ จะทําใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จตามเปาหมายได นอกจากนี้ผูบริหารที่มีภาวะผูนํารวมกันใน
ลักษณะของการทํางานเปนทีมจะชวยใหงานที่ทําประสบความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายได ดังที่
สรอยตระกูล  อรรถมานะ กลาววา การสรางทีมทํางานยังผลดีเหลือคณานับและอาจนับเปนเทคนิค
หรือกลยุทธที่ใชกันมากที่สุด การสรางทีมจะทําใหเกิดบรรยากาศที่เปดเผยตอกัน รวมตลอดจนถึง
การมสีวนรวมในทกุดาน ทัง้ยงัชวยปรบัปรงุการตดิตอส่ือสาร ทาํใหบคุคลมคีวามสมัพนัธระหวางกนั
ดีขึ้น ไดรับการตอบสนองความตองการสวนตัวดีขึ้น ระดับความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม
มีมากขึ้น ดังนั้นผูบริหารจึงตองมีการแบงงานชัดเจนตามสายงาน ตามศักยภาพ เพื่อใหครูไดมี
โอกาสทํางานรวมกันอยางเต็มความสามารถ และมีการทํางานรวมกันเปนทีมระหวางผูบริหารกับ
คณะครู สําหรับผลการวิจัยที่พบวาภาวะผูนําของผูบริหารดานความรวมมือสงผลผกผันตอ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการดาํเนนิงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา
แสดงใหเห็นวา ถาผูบริหารไมรับฟงคําแนะนาํและขอเสนอแนะจากผูรวมงาน ขาดการใหคาํแนะนาํ
ความชวยเหลือแกผูรวมงาน และขาดการสรางความสามัคคีในการทํางานของบุคลากรก็จะทําให
ผูบริหารไมสามารถดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพได
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3.5 ภาวะผูนําของผูบริหารดานผูสอน ดานความรวมมือ และดานการทํางาน
เปนทีม สงผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการตรวจสอบและทบทวน
คณุภาพการศกึษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  ผูบริหารที่มีพฤติกรรม
ผูนําดานการเปนผูสอน หรือการสอนงานใหกับผูรวมงานนั้นจะชวยใหงานที่ทําประสบความสําเร็จ
บรรลุตามเปาหมายได การที่ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา เปนผูนําครูในภาระหนาที่และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน สามารถแนะนําครูในดาน
การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา มีการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล   การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ จะทําใหการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายได นอกจากนี้ผูบริหารที่มีภาวะผูนํารวมกันในลักษณะของการทํางานเปน
ทีมจะชวยใหงานที่ทําประสบความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายได ผูบริหารจึงตองมีการแบงงาน
ชัดเจนตามสายงาน ตามศักยภาพ เพื่อใหครูไดมีโอกาสทํางานรวมกันอยางเต็มความสามารถ และมี
การทํางานรวมกันเปนทีมระหวางผูบริหารกับคณะครูในการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สินินธร  จันทรผง  ที่ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา คณุลักษณะดานการปฏบิตังิาน
ของผูบริหารสถานศกึษานัน้ ควรใหความสาํคญัในเรือ่งการตดิตามการปฏบิตังิาน การประเมินผล
การวางแผนการทํางาน การมอบหมายงานใหเหมาะสมกับบุคคล ใหผูรวมงานมีสวนรวม
มกีารพฒันาตนเอง มกีารกระจายอาํนาจ ใหความเสมอภาค ทาํงานเปนทมี ใหขวญักาํลังใจ นําเทคนิค
มาใชในการบริหารและปฏิบัติงาน มีการประสานงาน และทันตอเหตุการณ สําหรับผลการวิจัย
ทีพ่บวาภาวะผูนาํของผูบริหารดานความรวมมอืสงผลผกผันตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา แสดงใหเห็นวา ถาผูบริหารไมรับฟง
คาํแนะนาํและขอเสนอแนะจากผูรวมงาน ไมใหคาํแนะนาํ ไมใหความชวยเหลือแกผูรวมงาน และ
ไมสรางความสามัคคีในการทํางานของบุคลากร จะทําใหการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษามีประสิทธิภาพนอยลง

3.6 ภาวะผูนําของผูบริหารดานผูสอน และดานผูประกอบการ สงผลตอการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการกําหนด
กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน สามารถแนะนําครูในภาระหนาที่และ
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนทั้งที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและความเจริญกาวหนาทั้งดาน
สวนตัวและตําแหนงหนาที่การงานของครู มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ จะทําใหการประเมินคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จและ
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มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การที่ผูบริหารมีบทบาทของผูนําในฐานะผูประกอบการ จะทําให
สามารถนาํองคการไปสูความสาํเรจ็ได ดงัที ่สตเีวนสนั(Stevenson) ไดกลาวถึงรปูแบบของภาวะผูนาํ
แบบผูประกอบการวา ความเปนผูประกอบการจะมพีฤตกิรรมทีมุ่งถึงการฉวยโอกาส ซ่ึงรปูแบบของ
ผูประกอบการจะมีลักษณะดังนี้ 1) มีแรงจูงใจที่จะประสบความสําเร็จสูง และเผชิญความเสี่ยงอยาง
มีเหตุผล 2) การมีความกระตือรือรน และการสรางสรรคสูง ผูประกอบการจะตองมีแรงจูงใจที่จะ
ปรับกลยุทธ แกปญหา และฝาฟนอุปสรรคตางๆ ใหลุลวงไปไดดวยความสามารถพิเศษของตนที่มี
อยู 3) มีแนวโนมที่จะตอบสนองอยางรวดเร็วเมื่อมีโอกาส 4) เรงรีบเปนประจํา 5) มองเหตุการณ
ลวงหนาอยางมีวิสัยทัศน  6) ไมชอบงานที่มีลําดับขั้นตอนและระบบราชการ 7) ชอบที่จะพบกับ
ลูกคา ดังนั้นผูบริหารจึงตองสามารถหาแหลงทรัพยากรตางๆ มาสนับสนุนในการบริหารงาน
โรงเรียน มีการดูแลเอาใจใส ทุมเทแรงกายแรงใจ ตั้งใจ และมุงมั่นในการบริหารงานโรงเรียน
สรางจิตสํานึกในการทํางานใหไดผลผลิตเปนที่พึงพอใจการประเมินคุณภาพการศึกษาจึงจะประสบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ

3.7 ภาวะผูนําของผูบริหารดานผูสอน สงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารที่มีพฤติกรรมผูนําดานการเปนผูสอน หรือการสอนงานใหกับ
ผูรวมงานนัน้จะชวยใหงานทีท่าํประสบความสาํเรจ็บรรลตุามเปาหมายได ดงัทีรั่งสรรค ประเสริฐศรี
กลาววา การสอนงานเปนวิธีการที่ชวยในการบรรลุเปาหมาย ในแงของการไดรับความเปนอสิระ
ในการทํางาน ถาผูบริหารสอนลูกนองไวเปนอยางดี การควบคุมการทํางานก็สามารถทําไดงาย
นอกจากนี้การสอนงานก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะผลักดันใหลูกทีมลงมือทํางาน ตลอดจนเปนการ
ชวยสรางความแข็งแกรงใหกับลูกนอง การสอนงานเปนการแสดงออกถึงความหวงใยที่มีตอลูกนอง
ในแงของการใชเวลาในการสรางความสมัพนัธสวนตวักบัลูกทมี ดงันัน้การทีผู่บริหารมวีสัิยทัศนที่
ชัดเจนในการกาํหนดกระบวนการเรยีนการสอนและกจิกรรมตางๆ ของโรงเรยีน รวมถึงการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป เปนผูนําครูในภาระหนาที่และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับ
การเรียนการสอน สามารถแนะนําครูใหมีความเจริญกาวหนาทั้งดานสวนตัวและตําแหนงหนาที่
การงาน มีการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนที่ทุกคนมี
สวนรวมและดําเนินงานมาตลอดปการศึกษาอยางสม่ําเสมอ จะทําใหการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.8 ภาวะผูนําของผูบริหารดานผูสอน ดานผูนําในการเปลี่ยนแปลง และดานความ
รวมมือ สงผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารที่มีพฤติกรรม
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ผูนําดานการเปนผูสอน หรือการสอนงานใหกับผูรวมงานนัน้จะชวยใหงานทีท่าํประสบความสาํเรจ็
บรรลุตามเปาหมายได การทีผู่บริหารมวีสัิยทัศนทีชั่ดเจนในการกาํหนดกระบวนการเรยีนการสอน
และกจิกรรมตางๆ ของโรงเรยีน รวมถึงการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เปนผูนําครูใน
ภาระหนาที่และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน มีการนิเทศ ติดตาม
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ จะทําใหการผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ นอกจากนีบ้ทบาทของผูบริหารในฐานะผูนาํของ
องคการในปจจบุนัตองเปนผูนาํในการเปลีย่นแปลง ผูบริหารจึงตองมีความคิดริเร่ิม และสรางสรรค
ส่ิงใหมใหแกครูและโรงเรียนอยูเสมอ สามารถนําเทคนคิและวธีิการใหม ๆ มาใชในการบรหิารงาน
โรงเรยีนโดยสามารถปรบัเปลีย่นไปตามสภาพแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม และเปดโอกาสใหมีการ
แสดงความคิดเห็นในขอสงสัยและขอขัดแยงภายในโรงเรียนอยางเปนระบบจะทําใหการผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ ดังที่ สมยศ  นาวีการ กลาววา การดําเนินอยูของ
องคการตองใชทักษะในการสรางความคิดเห็นใหม ๆ  จะไมเหมือนกับทักษะที่ตองใชในการทําให
ความคิดใหม ๆ เปนจริง ในการใชความคิดเห็นอยางเต็มที่  องคการยังตองการผูที่สรางสรรคและ
ผูที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การมีเพียงความคิดสรางสรรคเพียงอยางเดียวจะมีผลนอยมากหรือไมมี
ผลเลยตอประสทิธภิาพขององคการถาหากความคดิสรางสรรคไมถูกนาํมาใช ดงันัน้ในกระบวนการ
คิดอยางสรางสรรคจะตองรวมทั้งองคประกอบทางดานความคิดสรางสรรคและการเปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นใหมๆ ตองถูกสรางขึ้นมาจริงๆ สําหรับผลการวิจัยที่พบวาภาวะผูนําของผูบริหารดาน
ความรวมมือสงผลผกผันตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา แสดงใหเห็นวา ถาผูบริหารไมรับฟงคําแนะนําและขอเสนอแนะจาก
ผูรวมงาน ขาดการใหคาํแนะนาํ ความชวยเหลือแกผูรวมงาน และขาดการสรางความสามัคคีในการ
ทํางานของบุคลากรก็จะทําใหการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพนอยลง
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้

ขอเสนอแนะของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและการดําเนินงานการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้

1. ในเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใน
ระดับมาก ทั้งโดยภาพรวม รายดาน และรายขอ แสดงใหเหน็วา ผูบริหารสถานศกึษาในยคุปจจบุนั
ทกุคนมคีวามตืน่ตวัในการบรหิารงาน เพราะในปจจบุนัมกีารปฏรูิปโครงสรางการบริหาร การปฏิรูป
หลักสูตร การปฏิรูปครู และการปฏิรูปการเรียนรูของนักเรียน เพื่อไปสูเปาหมายดานคณุภาพ
การศกึษา รวมทัง้ยกระดบัคณุภาพการศกึษาใหทดัเทยีมกบัสากล ผูบริหารสถานศกึษาจงึตองเปนผูนาํ
ทีม่คีณุภาพ หากผูบริหารสถานศกึษาไมสามารถเปนผูนาํทีม่คีณุภาพไดแลวไมสามารถนาํองคการไปสู
ความสาํเรจ็ตามเปาหมายของสถานศกึษาได ดงันัน้ผูบรหิารสถานศกึษาจงึสมควรทีจ่ะพัฒนาคุณภาพ
ของตนเองใหมีความรู ความสามารถ แลวนําพาองคการไปสูเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพ
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา ดานบทบาทของผูนํามีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตองแสดงบทบาทของผูนําใหเหมาะสม ตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูนํายุคใหมที่
จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงโดยเริม่เปลีย่นแปลงทีต่นเองกอน ใหเปนผูทีม่คีวามรู ความสามารถ
เช่ียวชาญในการเปลีย่นแปลง  มีความคิดสรางสรรคในการเปนเจาของสถานประกอบการ  เปนผูให
คําปรึกษา แนะนําที่ดี

2. ในเรื่องการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดั
สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม ผลการวิจัยที่พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานอยูในระดบัมาก ทัง้โดยภาพรวม รายดาน และรายขอ แสดงใหเห็นวา
สถานศึกษาโดยทั่วไปมีความตื่นตัว และใหความสําคัญกับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
เปนอยางมาก สงผลใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนระบบมากขึ้น
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ดังนั้นหากสถานศึกษาใดที่ยังมิไดดําเนินการในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจําเปน
ตองรีบดําเนินการใหเปนระบบ เหมาะสมกับสถานศึกษา มีกลไกที่เขมแข็งในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันใหสังคมเกิดความมั่นใจใน
ผลผลิตและการบริการของสถานศึกษา และจากผลการวิจัยยังพบวา การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด สถานศึกษาจึงตองดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาอยางเปนกระบวนการ ดําเนินการประเมินภายในของสถานศึกษาเพื่อการปรับปรุงแกไข
ใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตนจากครูและบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาตองประเมิน
ตนเองตามแผนปฏิบัติงาน โดยการบันทึกภาพความสําเร็จของงาน ปญหาและการแกไขไวเปน
ระยะๆ โดยกําหนดภาพความสําเร็จที่ตองการไวใหชัดเจน ประเมินจากผลการประเมินของทุกคน
บันทึกไวเปนหมวดหมูเพื่อนําไปสูการประเมินคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษาได และคณะทํางาน
ดานการประกันคุณภาพควรไดประเมินภาพความสําเร็จของการจัดการศึกษาทั้งระบบของ      
สถานศึกษาเปนระยะๆ โดยใชผลการประเมินจากหมวด/กลุม/ฝาย และการสัมภาษณพิจารณา
ผลงานที่มีหลักฐานรองรอย ปรากฏจากการปฏิบัติงานของทุกคน ทุกหมวด/กลุม/ฝาย สรุปเปน
ภาพรวมของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงควรทําเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อนํา
ไปสูการตรวจสอบและทบทวนจากเขตพื้นที่การศึกษาอยางนอย  1  คร้ัง ในทุก  3  ป และเพื่อ
รองรับการประเมินจากภายนอกตอไป

3. ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ     
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา  ผูสอน
และผูนําในการเปลี่ยนแปลง สงผลตอการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงครามโดยภาพรวม ซ่ึงสามารถทาํนาย
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมไดรอยละ 86.80 ดังนั้นผูบริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตองคาํนงึถึงพฤตกิรรมในการแสดงออกถงึการเปนผูนาํของตน การเปนผูสอน
แนะนํา และเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป
ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยไวขางตน เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา

ของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ไดแพรหลายออกไป และเปนประโยชนในการศึกษาคนควา ของ
ผูบริหาร นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล

2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน     
สถานศึกษา โดยผูวิจัยเขาไปสังเกต  สัมภาษณ  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ ใหไดขอมูลเชิงลึก
มากขึ้น
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หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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ภาคผนวก ค
รายช่ือโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
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รายช่ือโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

โรงเรียน
อําเภอ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ

เมือง

1. วัดทายหาด
2. บานลาดใหญ
3. บานฉูฉี่
4. บานบางบอ
5. วัดโรงธรรม
6. วัดปากลัด

1. วัดคูสนามจันทร
2. บานเขตเมือง
3. วัดธรรมาวุธาราม
4. วัดชองลม
5. วัดคลองโคน
6. บานตะวันจาก
7. บานลาดใหญสามัคคี
8. วัดจันทรเจริญสุข
9. วัดศรัทธาธรรม
10. วัดบางขันแตก
11. วัดนอยแสงจันทร
12. บานคลองบางกก
13. วัดศรีสุวรรณคงคาราม

1. วัดลาดเปง
2. วัดปากสมุทร
3. วัดธรรมสถิติ์วราราม
4. เมืองสมุทรสงคราม
5. วัดดาวโดง
6. ไทยรัฐวิทยา 70
7. อนุบาลสมุทรสงคราม

บางคนที

1. วัดเกตการาม
วัดบางพลับ
2. คลองตาจา
3. วัดตะโหนดราย
4. วัดบางสะแก
5. บานยายแพง
6. ศาลแมอากาศ
7. วัดปากงาม
8. วัดบางใหญ
9. วัดบางคนทีใน
10. วัดบางพลับ

1. วัดเจริญสุขาราม
2. วัดตรีจินดาวัฒนาราม
3. บานรางหาตําลึง
4. วัดปราโมทย

1. วัดดอนมะโนรา
2. วัดบางนอย
3. อนุบาลบางคนที
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รายช่ือโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
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9. วัดเสด็จ
10. วัดเขายี่สาร
11. จตุวัฏมหาราชานุสรณ

1. บานคลองสมบูรณ
2. วัดแกวเจริญ
3. บานบางนางลี่
4. วัดบางนางลี่ใหญ
5. บานดอนจั่น
6. วัดชองลมวรรณาราม
7. วัดปรกสุธรรมราม
8. วัดวรภูมิ
9. วัดประชาโฆสิตาราม

1. วัดสาธุชนาราม
2. วัดโคกเกตุ
3. วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
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ภาคผนวก ง
การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) (แบบสอบถามตอนที่ 2)

ขอท่ี

Scale
Mean

if  Item
Deleted

Scale
Variance
if  Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if  Item
Deleted

01 142.9333 1230.4782 .7327 .9899
02 143.2333 1206.5989 .8898 .9896
03 143.2000 1208.6483 .8637 .9896
04 142.9000 1229.1276 .8074 .9898
05 143.1000 1227.1276 .8174 .9897
06 143.1000 1201.4724 .8710 .9896
07 143.6000 1209.2828 .8706 .9896
08 143.4000 1201.2138 .8506 .9897
09 143.1333 1208.5333 .8016 .9898
10 143.0333 1231.7575 .7165 .9899
11 143.3667 1218.1023 .6990 .9900
12 143.0333 1218.9299 .8547 .9896
13 142.7667 1228.1851 .7097 .9899
14 143.0667 1213.6506 .8634 .9896
15 143.1000 1236.7828 .6868 .9900
16 143.0667 1220.7540 .8920 .9896
17 142.9000 1228.0241 .7864 .9898
18 142.8000 1216.0276 .9163 .9895
19 142.6333 1237.7575 .6225 .9901
20 142.9000 1199.6103 .8853 .9896
21 143.1333 1205.7747 .9355 .9895
22 143.0000 1206.8276 .8881 .9896
23 143.2333 1196.6678 .8611 .9897
24 142.8667 1219.0851 .8728 .9896
25 143.0000 1215.3793 .8838 .9896
26 143.1667 1216.9713 .8971 .9896
27 143.1667 1214.9713 .8053 .9897
28 143.3333 1209.8851 .9014 .9895
29 143.1667 1203.3161 .9375 .9894
30 143.2667 1193.5126 .9592 .9894
31 143.0667 1209.5126 .9231 .9895
32 143.4000 1218.8690 .7109 .9900
33 143.0333 1222.5161 .7991 .9898
34 142.8000 1218.3034 .8460 .9897
35 142.9667 1204.7920 .9230 .9895
36 143.1667 1205.6609 .9059 .9895
37 143.1000 1205.2655 .8922 .9895
38 143.2000 1201.3379 .8653 .9896
39 143.2667 1201.5816 .8410 .9897
40 143.3000 1197.1828 .9148 .9895

Reliability  Coefficients
N of Cases  =  30                    N of Items  =  40 Alpha  =   .9899
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) (แบบสอบถามตอนที่ 3)

ขอท่ี

Scale
Mean

if  Item
Deleted

Scale
Variance
if  Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if  Item
Deleted

01 116.8333 592.2816 .7957 .9898
02 116.7333 583.9954 .8956 .9895
03 116.8667 587.2920 .9000 .9895
04 117.1333 586.8092 .8333 .9898
05 117.0333 587.6885 .8675 .9896
06 116.9333 585.9264 .8663 .9896
07 116.9000 587.6793 .8754 .9896
08 117.1333 586.3954 .9160 .9895
09 117.0667 583.9264 .9090 .9895
10 117.2667 584.9609 .8340 .9898
11 116.9000 586.3690 .9494 .9894
12 117.0333 589.6885 .8590 .9897
13 116.9333 591.4437 .8513 .9897
14 116.8667 596.5333 .7974 .9898
15 116.9667 596.5851 .8474 .9897
16 117.1000 588.0931 .8814 .9896
17 117.1333 588.1195 .9172 .9895
18 117.2000 591.8207 .8596 .9897
19 117.2000 589.8897 .7903 .9899
20 117.2667 586.1333 .8396 .9897
21 117.1000 584.0241 .9002 .9895
22 116.8000 584.7172 .8473 .9897
23 117.0333 587.4816 .8724 .9896
24 116.8667 587.2920 .8612 .9896
25 116.8667 587.4299 .8581 .9897
26 117.0000 583.5862 .8978 .9895
27 116.9333 590.8230 .8254 .9898
28 116.8667 588.7402 .8278 .9898
29 116.9333 589.0299 .9127 .9895
30 116.9667 591.1368 .8910 .9896
31 116.9333 589.9264 .8898 .9896
32 116.9667 589.8954 .8764 .9896

Reliability  Coefficients
N of Cases  =  30                    N of Items  =  32
Alpha  =   .9900
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) (แบบสอบถามทั้งฉบับ)

ขอท่ี

Scale
Mean

if  Item
Deleted

Scale
Variance
if  Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if  Item
Deleted

01 263.7000 3484.0103 .7701 .9941
02 264.0000 3447.4483 .8901 .9940
03 263.9667 3451.3437 .8608 .9940
04 263.6667 3480.8506 .8558 .9940
05 263.8667 3481.5678 .8229 .9941
06 263.8667 3441.7747 .8503 .9941
07 264.3667 3454.8609 .8481 .9940
08 264.1667 3442.3506 .8237 .9941
09 263.9000 3454.2310 .7774 .9941
10 263.8000 3492.9241 .6876 .9941
11 264.1333 3469.6368 .6810 .9942
12 263.8000 3468.5793 .8521 .9940
13 263.5333 3481.1540 .7357 .9941
14 263.8333 3460.4195 .8548 .9940
15 263.8667 3497.9816 .6916 .9941
16 263.8333 3472.2816 .8825 .9940
17 263.6667 3484.1609 .7813 .9941
18 263.5667 3463.2195 .9173 .9940
19 263.4000 3501.8345 .6058 .9942
20 263.6667 3435.5402 .8864 .9940
21 263.9000 3448.1621 .9181 .9940
22 263.7667 3448.5989 .8823 .9940
23 264.0000 3432.5517 .8495 .9941
24 263.6333 3469.7575 .8613 .9940
25 263.7667 3461.6333 .8895 .9940
26 263.9333 3465.3057 .8937 .9940
27 263.9333 3464.6161 .7820 .9941
28 264.1000 3455.4034 .8814 .9940
29 263.9333 3443.0299 .9282 .9940
30 264.0333 3427.8954 .9404 .9940
31 263.8333 3453.5230 .9130 .9940
32 264.1667 3471.2471 .6895 .9942
33 263.8000 3472.9931 .8119 .9941
34 263.5667 3463.6333 .8783 .9940
35 263.7333 3444.0644 .9255 .9940
36 263.9333 3446.6161 .9000 .9940
37 263.8667 3446.1885 .8848 .9940
38 263.9667 3443.2057 .8331 .9941
39 264.0333 3442.2402 .8195 .9941
40 264.0667 3434.1333 .8964 .9940
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ขอท่ี

Scale
Mean

if  Item
Deleted

Scale
Variance
if  Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if  Item
Deleted

41 263.6000 3480.3862 .8113 .9941
42 263.5000 3462.5345 .8882 .9940
43 263.6333 3470.4471 .8924 .9940
44 263.9000 3465.7483 .8594 .9940
45 263.8000 3468.6483 .8870 .9940
46 263.7000 3464.4931 .8841 .9940
47 263.6667 3472.8506 .8545 .9940
48 263.9000 3464.7138 .9426 .9940
49 263.8333 3462.0747 .9037 .9940
50 264.0333 3464.7920 .8291 .9941
51 263.6667 3468.2989 .9396 .9940
52 263.8000 3477.6828 .8380 .9941
53 263.7000 3479.5276 .8542 .9940
54 263.6333 3499.3437 .7166 .9941
55 263.7333 3496.6161 .7946 .9941
56 263.8667 3473.5678 .8628 .9940
57 263.9000 3473.4034 .8993 .9940
58 263.9667 3481.9644 .8464 .9941
59 263.9667 3477.4816 .7788 .9941
60 264.0333 3465.9644 .8490 .9940
61 263.8667 3463.0161 .8889 .9940
62 263.5667 3466.3920 .8231 .9941
63 263.8000 3472.4414 .8511 .9940
64 263.6333 3472.7230 .8337 .9941
65 263.6333 3471.2057 .8478 .9940
66 263.7667 3464.8747 .8608 .9940
67 263.7000 3482.0793 .7890 .9941
68 263.6333 3479.6195 .7695 .9941
69 263.7000 3477.3897 .8762 .9940
70 263.7333 3484.7540 .8295 .9941
71 263.7000 3481.8724 .8301 .9941
72 263.7333 3480.2713 .8333 .9941

Reliability  Coefficients
N of Cases  =  30                    N of Items  =  72
Alpha  =   .9941
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้สําหรับผูบริหาร ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการหรือหัวหนาฝายวิชาการ

และครูผูสอน จํานวน  2  คน  เปนผูใหขอมูล
2. แบบสอบถามนี้ จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารกับการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
คําตอบที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมและไมมีผลกระทบ
ตอผูตอบแตประการใด ขอมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บไวเปนความลับจะไมเผยแพรใหผูหนึ่งผูใดไดรับรู
ฉะนั้น ความจริงใจ และขอเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของทานจะชวยใหการดําเนินการวิจัย
คร้ังนี้บรรลุวัตถุประสงค และเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาในโอกาสตอๆ ไป

3. แบบสอบถามนี้ มี 3 ตอน รวม 78 ขอ กรุณาตอบทุกขอ
ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  มี 6 ขอ
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  มี 40 ขอ
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  มี 32 ขอ

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้

          นายอุดม     อรุณราช
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1
ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน
ของทาน

ชองนี้สําหรับผูวิจัย

1. เพศ (       ) 1
(   )  ชาย (   )  หญิง

2. อายุ (       ) 2
(   )  ต่ํากวา 25 ป (   )  25 – 35 ป
(   )  36 – 45 ป (   )  มากกวา 45 ป

3. วุฒิการศึกษา (       ) 3
(   )  ต่ํากวาปริญญาตรี (   )  ปริญญาตรี
(   )  ปริญญาโท (   )  ปริญญาเอก

4. ตําแหนงในปจจุบัน (       ) 4
(   )  ผูบริหารสถานศึกษา
(   )  ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ/หัวหนาฝายวิชาการ
(   )  ครูผูสอน

5. อายุราชการ (       ) 5
(   )  ต่ํากวา 10 ป (   )  10 – 20 ป
(   )  21 – 30 ป (   )  มากกวา 30 ป

6. อายุการดํารงตําแหนงในโรงเรียนแหงนี้ (       ) 6
(   )  นอยกวา 4 ป (   )  4 – 8 ป
(   )  9 – 12 ป (   )  มากกวา 12 ป
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ตอนที่ 2
เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับภาวะผูนําที่ตรงกับสภาพความเปนจริง
เพียงชองเดียวในแตละขอ

ระดับภาวะผูนํา
ขอที่ ภาวะผูนําของผูบริหาร นอย

ที่สุด
1

นอย

2

ปาน
กลาง

3

มาก

4

มาก
ที่สุด

5

สําหรับ
ผูวิจัย

ผูบรหิารของทานมภีาวะผูนาํมากนอย
เพยีงใดในเรือ่งตอไปนี้

1 ยินดีรับฟงคําแนะนําและขอเสนอแนะจาก
ครูและผูปกครอง

(   ) 7

2 ใหคําแนะนํา ความชวยเหลือแกบุคลากร
อยางเต็มความสามารถ

(   ) 8

3 สรางความเปนหนึ่งเดียวกันในการทํางาน
ของบุคลากร

(   ) 9

4 นําครูและผูปกครองนักเรียนใหบรรลุ
เปาหมายของโรงเรียน

 (   ) 10

5 มีการแบงงานชัดเจนตามสายงานและตาม
ศักยภาพเพื่อใหครูไดมีโอกาสทํางานอยาง
เต็มความสามารถ

(   ) 11

6 มีการทํางานรวมกันเปนทีมระหวาง
ผูบริหารและครู

(   ) 12

7 บุคลากรในโรงเรียนทํางานรวมกันอยางมี
ความสุข

(   ) 13

8 มีการชมเชยหรือใหรางวัลตอบแทนแกครู
ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีผลงานดีเดน
และสรางชื่อเสียงแกโรงเรียน

 (   ) 14

9 ใหความไววางใจบุคลากรในโรงเรียนตาม
ภาระหนาที่ที่มอบหมายให

(   ) 15
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ระดับภาวะผูนํา
ขอที่ ภาวะผูนําของผูบริหาร นอย

ที่สุด
1

นอย

2

ปาน
กลาง

3

มาก

4

มาก
ที่สุด

5

สําหรับ
ผูวิจัย

10 ใหเกียรติซ่ึงกันและกันในการทํางานโดย
การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติ
หนาที่

(   ) 16

11 เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงาน

(   ) 17

12 มีการวางแผนรวมกันในการกําหนด
นโยบาย เปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน

 (   ) 18

13 มีความสามารถในการติดตอส่ือสารเปน
อยางดีทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(   ) 19

14 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชใน
การบริหารงานโรงเรียน

(   ) 20

15 มีการจัดระบบการจัดเก็บขอมูลที่ทันสมัย
ถูกตอง และรวดเร็ว

(   ) 21

16 มีการสื่อสารที่ดี สะดวก รวดเร็ว และชัด-
เจน เพื่อประโยชนแกบุคลากรในโรงเรียน
และผูมาติดตอกับโรงเรียน

 (   ) 22

17 มีความรู ความสามารถ และทักษะในการ
บริหารงานโรงเรียน

(   ) 23

18 มีความมุงมั่น มุมานะ และหมั่นเพียรใน
การบริหารงานโรงเรียน

(   ) 24

19 มีความระมัดระวังและรอบคอบในการ-
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญและเรงดวน

(   ) 25

20 ทํางานดวยความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับ
งานเพื่อความสําเร็จของโรงเรียน

 (   ) 26
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ระดับภาวะผูนํา
ขอที่ ภาวะผูนําของผูบริหาร นอย

ที่สุด
1

นอย

2

ปาน
กลาง

3

มาก

4

มาก
ที่สุด

5

สําหรับ
ผูวิจัย

21 มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการกําหนด
กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม
ตางๆ ของโรงเรียน

(   ) 27

22 เปนผูนําครูในภาระหนาที่และกิจกรรม
ตางๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอน

(   ) 28

23 แนะนําครูใหมีความเจริญกาวหนาทั้งดาน
สวนตัวและตําแหนงหนาที่การงาน

(   ) 29

24 มีการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
อยางสม่ําเสมอ

 (   ) 30

25 มีการกระตุนและเรงเราใหครูทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(   ) 31

26 นําศักยภาพของตนเองและของครูมาใช
ใหเกิดประโยชน

(   ) 32

27 มอบหมายงานใหบุคลากรในโรงเรียนตาม
ความถนัดของบุคคลและความเหมาะสม
ของสายงาน

(   ) 33

28 ยกยอง ชมเชยเมื่อผูรวมงานปฏิบัติงานได
สําเร็จ และใหขวัญกําลังใจแกทุกคนใน
การปฏิบัติงาน

 (   ) 34

29 มีความคิดริเร่ิม และสรางสรรคส่ิงใหมให
แกครูและโรงเรียนอยูเสมอ

(   ) 35

30 นําเทคนิคและวิธีการใหม ๆ มาใชในการ-
บริหารงานโรงเรียน

(   ) 36
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ระดับภาวะผูนํา
ขอที่ ภาวะผูนําของผูบริหาร นอย

ที่สุด
1

นอย

2

ปาน
กลาง

3

มาก

4

มาก
ที่สุด

5

สําหรับ
ผูวิจัย

31 เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
แวดลอม เศรษฐกิจและสังคม เพื่อนํามา
พัฒนาโรงเรียน

(   ) 37

32 เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นใน
ขอสงสัยและขอขัดแยงภายในโรงเรียน
อยางเปนระบบ

 (   ) 38

33 หาแหลงทรัพยากรตางๆ มาสนับสนุนใน
การบริหารงานโรงเรียน

(   ) 39

34 มีความตั้งใจ และมุงมั่นในการบริหารงาน
โรงเรียน

(   ) 40

35 มีการดูแลเอาใจใส และทุมเทแรงกายแรง
ใจในการพัฒนาโรงเรียน

(   ) 41

36 สรางจิตสํานึกในการทํางานใหไดผลผลิต
เปนที่พึงพอใจ

 (   ) 42

37 มีความสามารถในการทํางานรวมกับ
บุคลากรในโรงเรียนและผูปกครอง

(   ) 43

38 เปนผูเชี่ยวชาญในดานการอบรม ใหคํา-
ปรึกษาแนะนําแกครูและผูอ่ืนได

(   ) 44

39 สามารถชวยใหครูปรับปรุง และพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่อง

(   ) 45

40 ใหความสําคัญแกครู และผูรวมงานดวย
การสรางความเขาใจและความเปนกันเอง

 (   ) 46
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ตอนที่ 3
เกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองระดับการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริง
เพียงชองเดียวในแตละขอ

ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นอย

ที่สุด
1

นอย

2

ปาน
กลาง

3

มาก

4

มาก
ที่สุด

5

สําหรับ
ผูวิจัย

โรงเรียนของทานมีการดําเนินงานใน
เร่ืองตอไปนี้มากนอยเพียงใด

1 จัดระบบการบริหารภายในสถานศึกษา
โดยมีโครงสรางการบริหารและการ
กําหนดหนาที่รับผิดชอบของบุคลากร
ชัดเจน

(   ) 47

2 มีคณะทํางานที่ประกอบดวยบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ตัวแทนผูปกครอง และ
กรรมการสถานศึกษาในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา

(   ) 48

3 มีการจัดเก็บขอมูลที่เปนปจจุบัน ถูกตอง
เพียงพอตอการดําเนินงานและสอดคลอง
กับภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(   ) 49

4 มีการใหบริการสารสนเทศที่สะดวก
รวดเร็วทันตอการใชงาน และสามารถนํา
ไปใชในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ

 (   ) 50

5 มีคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษาที่เหมาะสม ซ่ึงชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม

(   ) 51
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นอย

ที่สุด
1

นอย

2

ปาน
กลาง

3

มาก

4

มาก
ที่สุด

5

สําหรับ
ผูวิจัย

6 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษามีขั้นตอนชัดเจนสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานของเขตพื้นที่การศึกษา

(   ) 52

7 มีมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่
ครอบคลุมสาระการเรียนรู กระบวนการ
เรียนรู และผลการเรียนรู ที่เหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน สถานศึกษา และทองถ่ิน

(   ) 53

8 มีการชี้แจงมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษา
หนวยงานตนสังกัด   และเผยแพรสู
สาธารณชน

 (   ) 54

9 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบ-
คลุมองคประกอบของแผน สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
สภาพความตองการของโรงเรียนและ
ทองถ่ิน

(   ) 55

10 ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
มุงเนนคุณภาพนักเรียน

(   ) 56

11 มีการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปที่มี
เปาหมายสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

(   ) 57
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นอย

ที่สุด
1

นอย

2

ปาน
กลาง

3

มาก

4

มาก
ที่สุด

5

สําหรับ
ผูวิจัย

12 มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบกอนนํา
ไปใช

 (   ) 58

13 มีการสรางความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับ
รายละเอียดของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป
กอนนําไปปฏิบัติ

(   ) 59

14 มีการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่
กําหนดไวในแผน

(   ) 60

15 มีการควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศให
การดําเนินงานบรรลุตามแผน

(   ) 61

16 มีการประเมินผล และมีการรายงานผล
การดําเนินงานอยางชัดเจนเพื่อการปรับ-
ปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงาน

 (   ) 62

17 มีการวางแผนการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย
กําหนดผูรับผิดชอบที่มาจากบุคลากร
ทุกฝาย

(   ) 63

18 มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา โดยใชวิธีการที่หลากหลาย
และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

(   ) 64

19 มีการวิเคราะหสรุปผลการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาและรายงาน
ตอคณะกรรมการสถานศึกษา  และผูที่
เกี่ยวของ

(   ) 65
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นอย

ที่สุด
1

นอย

2

ปาน
กลาง

3

มาก

4

มาก
ที่สุด

5

สําหรับ
ผูวิจัย

20 นําผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

 (   ) 66

21 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และดําเนิน
การจัดสอบตามแผนอยางเครงครัดและ
รัดกุม

(   ) 67

22 ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ทุกระดับชวงชั้น ในกลุมสาระการเรียนรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน คิด
วิเคราะหและเขียน และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

(   ) 68

23 ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ดวยเครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีการที่
หลากหลาย

(   ) 69

24 แจงผลการประเมินใหผูเรียนและผูที่
เกี่ยวของทราบ รวมทั้งใหคําแนะนําผูเรียน
จากผลการประเมิน

 (   ) 70

25 มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป โดยมี
ผูรับผิดชอบที่มาจากทุกฝายชัดเจน

(   ) 71

26 มีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผล
ขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อ
จัดทํารายงานอยางเปนระบบ และสามารถ
ตรวจสอบได

(   ) 72
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นอย

ที่สุด
1

นอย

2

ปาน
กลาง

3

มาก

4

มาก
ที่สุด

5

สําหรับ
ผูวิจัย

27 รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ครอบ-
คลุมมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู จุดเดน/จุดที่ควรพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(   ) 73

28 มีการนําเสนอรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน
ที่เกี่ยวของและสาธารณชน

 (   ) 74

29 มีการสงเสริม และการสรางความเขาใจใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหแก
บุคลากร

(   ) 75

30 มีการปรับปรุง พัฒนา และรักษาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

(   ) 76

31 มีการปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม/โครงการ
ที่เปนจุดออน/จุดแข็งใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

(   ) 77

32 นําเทคนิคและวิธีการใหมที่หลากหลายมา
ใชในการพัฒนาทุกกิจกรรม/โครงการให
สามารถดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพ

 (   ) 78
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