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The purposes of this research were to find 1) the administrator competency under the municipal 

school education group 1, 2) the  internal quality assurance in school municipal school education group 1, 3) the 

administrator competency and internal quality in school municipal school education group 1. The samples were 

40 schools under the municipal school education group 1. The respondents were school administrators, assistant 

administrator, the heads of academic discipline, and the teachers, totally 240 respondents. The research 

instrument was a questionnaire regarding the administrator competency on the concept of the Secretariat Office 

of the Teachers’s  Council of  Thailand and internal quality in school municipal school education group 1 on the 

concept of Ministry of Education. The statistical treatments were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and Pearson’s product – moment correlation coefficient. 

 The research findings revealed that 

1. The competency of municipal school administration of  municipal school education group I  was 

at a high level. 

2. The performance on the internal quality in school municipal school education group I  was at a 

high level. 

3. There was a significant relationship between administrator competency and internal quality in 

school municipal school education group I at the level .01. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

 โลกในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาดานความรูและขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว    ทําให
สังคมมีความซับซอนและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา   จึงทําใหเกิดปญหานอยใหญตามมามากมาย 

ผูที่จะดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุขและสรางสรรคสังคมไดนั้น   จึงตองเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู  ใฝดี  มีทักษะชีวิตท่ีเหมาะสม  และมีความสามารถในการปรับตัวใหเหมาะสมกับ
สถานการณ   ระบบการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในสังคม  เพื่อให
สามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางความเปล่ียนแปลงอันรวดเร็วไดอยางราบรื่น  ระเบียบใหมของโลก
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่มาพรอมกับโลกาภิวัฒนไดสรางความรุนแรงในการ
แขงขันขึ้น มีความจําเปนที่จะตองเสริมสรางฐานความรูที่เขมแข็งใหกับประเทศ เพื่อความสามารถ
ในการปรับตัว รูเทาทันไมใหตกอยูในฐานะผูเสียเปรียบ ในภาวะการณปจจุบันคุณภาพการศึกษา
ของประชากรไทยโดยเฉล่ียตํ่าลง   และมีมาตรฐานคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับอีกหลายประเทศใน
ระดับเดียวกัน    การศึกษาขาดเอกภาพดานนโยบาย สถานศึกษาขาดอิสระและความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ   ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนและชุมชน   สถาบันทางสังคมตกอยูใน
กระแสบริโภคนิยมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม   คนสวนใหญขาดความสามารถใน
การกล่ันกรองคัดสรรทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย 1 

การพัฒนาสถานศึกษาของไทยใหมีคุณภาพเพื่อใหประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจที่จะสง
ลูกหลานไปเรียนน้ัน   จะตองการประกันคุณภาพการศึกษาและทําใหการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเปนกลไกที่สถานศึกษาใชในการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีตองการ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2545  หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ไดกําหนดใหหนวยงาน
ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน

                                                
1สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 –

2559) : ฉบับสรุป , พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค, 2545),1-2. 
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ตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่ อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป2 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การพัฒนาการศึกษาตองเปนกระบวนการที่เตรียม รัฐบาลจึงใหความสําคัญการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางมากเพราะการศึกษาเปนการพัฒนาคน  และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหดํารงอยูอยางย่ังยืน  ตองอาศัยระบบการประกันคุณภาพเปนกลไกขับเคล่ือน 3   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย
กําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และใน
วรรคสอง บัญญัติวา ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให เปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวง 2 ฉบับ คือ 

กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 

1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) 

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) 

จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

                                                
2สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). การ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการบริหารงานคุณภาพ  [ออนไลน],accessed 1 march 2008, 

Available  from  http://jindapa.multiply.com/journal/item/99  
3จงกล  นาหิรัญ,”ทําไมตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา ,” กาวทันเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษา [ออนไลน],accessed 1 march2008, Available  from  http://www.takesa1. 
go.th/~nitess/allstb/stjongkol2.doc 
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การประกันคุณภาพภายใน มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกการประกัน
คุณภาพภายนอก4 

 คุณภาพของการศึกษานั้น แมในบริบทของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยจะ
ไดใหความสําคัญอยางมากตอการปรับปรุงโครงสรางทางการบริหาร การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
หรือสาระการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรระดับอ่ืน การปฏิรูปครู โดยเฉพาะ
หลายปที่ผานมา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนนไปที่การสรางคุณภาพของผูนําสถานศึกษาเพ่ือ
นําพาองคการสถานศึกษาไปสูคุณภาพอยางขนานใหญและในอีกดานหนึ่ง ซ่ึงเปนดานที่สําคัญที่สุด
และเปนเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ คือ คุณภาพของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง คุณภาพของผูเรียนน้ัน ขึ้นอยูกับความเอาใจใสของบุคคลที่เกี่ยวของหลายฝายเริ่ม
ตั้งแตพอแมผูปกครอง และชุมชน ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน รวมไปถึงระบบการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยท่ีความเอาใจใสของพอแมผูปกครองและชุมชนน้ัน เชื่อวานาจะ
สงผลโดยออมตอระบบการบริหารและระบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา นอกจากนี้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เช่ียวชาญ และการมีผูบริหารและครูที่มีคุณภาพ ยังสงผลโดยตรงและ
โดยออมตามลําดับ ตอการบริหารจัดการของสถานศึกษาดวยระบบการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ ยอมสงผลทายท่ีสุดใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและมีคุณภาพดี 
ผูเรียนเปนคนดี และมีความสุข สนุกกับการเรียนรูตลอดชีวิต5 

การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนกระบวนการผลิตกําลังคน เปนการศึกษาระดับพ้ืนฐานท่ี
กอใหเกิดสมรรถภาพในตัวบุคคล ท่ีสงผลถึงคุณภาพของคนไทย จําเปนตองมีกระบวนการบริหาร
ที่ดี    สามารถนําไปสูคุณภาพในการจัดการศึกษา   เพื่อใหเปนที่ยอมรับในความเปนมาตรฐานใน

                                                
4สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ,พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.

๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ (กรุงเทพมหานคร:พริกหวานกราฟฟค
,2545), 28-29. 

5 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน),หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินภายนอกของสถานศึกษา ระดับดารศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ .ศ.2547. 
(กรุงเทพมหานคร:สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,2547),36. 
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การจัดการศึกษา   ผูบริหารจะตองออกแบบกระบวนการการทํางานในสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ 
สอดคลองกับปรัชญา ความเช่ือ เปาหมาย วิสัยทัศนและภารกิจของสถานศึกษา   ใชความรู
ความสามารถ  และมีทักษะในการบริหารจัดการ รูจักใชเทคนิคการบริหารที่เหมาะสมกับ
สถานการณ สามารถเลือกใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมอยางหลากหลายตรงกับสภาพการณ 
เงื่อนไข  ตลอดจนสรางศรัทธา ความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ และความไววางใจในประสิทธิภาพของ
การทํางานของหนวยงานในสังกัด  เพ่ือมุงสูความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 

 

ปญหาของการวิจัย 
 การปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบของเทศบาลไดมีการดําเนินงาน และพัฒนาการ
ดําเนินงานมาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลากันยาวนานถึง 70 ป    ในสวนการจัดการศึกษาซ่ึงมี
สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทอง ถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย   เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแล และใหการสนับสนุนการจัด
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน 
ซ่ึงทุมเททรัพยากรบุคคล  ปจจัยตาง ๆ ในการจัดการศึกษาแตยังพบปญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ  โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   ไดสรุปรายงานการวิจัย  การบริหารการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไว 4 ดาน ดังนี้ 

1. ปญหาดานวิชาการ พบวาประเด็นที่เปนปญหา 3 อันดับแรก คือ ไมมีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รองลงมา คือ ขาดการ
นําผลการนิเทศสถานศึกษามาพัฒนาการจัดการศึกษา  และขาดการนิเทศสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

2. ปญหาดานงบประมาณ  พบวาประเด็นปญหาอยูในระดับปานกลาง คือ  พัสดุ/ครุภัณฑ
ในปจจุบันมีไมเพียงพอกับการใชงาน 

3. ปญหาดานการบริหารงานบุคคล  พบวาประเด็นปญหาอยูในระดับปานกลาง คือ  
บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  และบุคลากรไดรับมอบหมายงานไมตรงกับความรู
และความสามารถ 

4. ปญหาดานการบริหารท่ัวไป  พบวาประเด็นท่ีเปนปญหา  3 อันดับแรก คือ  ระบบขอมูล
และสารสนเทศภายในเทศบาลยังไมเปนระบบ  รองลงมา คือ ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาไมมี
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ความตอเน่ืองและเปนปจจุบัน  และขาดระบบสารสนเทศเช่ือมโยงขอมูลโรงเรียนทําใหไมเกิด
ความคลองตัว6  

ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น   ปจจัยสําคัญจึงควรกําหนดให
สถานศึกษารวมกับชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภายใตการกํากับ ดูแลและสนับสนุนสงเสริม
ของหนวยงานตนสังกัด เพื่อสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักวิชา  ขอมูลหลักฐาน ที่
ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของวา  ผูเรียนทุกคนจะไดรับบริการดาน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามท่ีกําหนด สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ินจึงไดนําภาระงานของสถานศึกษา
มาจัดใหเปนระบบท่ีชัดเจน  เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน  เชื่อถือได  สมํ่าเสมอและตอเนื่อง    
ตลอดจนสามารถสรางความมั่นใจตอสังคมวาสถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษา  แลวผลักดัน 
สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนางานจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐาน   และมีการตรวจสอบคุณภาพ
การปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จึงระบุใหหนวยงานตนสังกัดตองจัดใหมีการประเมินภายใน  โดยแนวทางการ
ดําเนินการเพื่อมุงสูการพัฒนาประกอบดวยภาระงานสําคัญที่สรางความเขมแข็งของสถานศึกษา        ดังน้ี 

1)  เปาหมายของการพัฒนา ที่มุงใหผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   2)  ภาระงานสําคัญของการประกันคุณภาพ 
ประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจ การกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดการ
เรียนรู   การเรียนรูความกาวหนาและผลการเรียนรู   และการบริหารจัดการ  เพื่อแสดงถึงศักยภาพ
ในการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     3) กระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
ประกอบดวย  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  การจัดทํารายงานประจําป  การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  การติดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   และการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูที่เกี่ยวของและสังคม7 

 

                                                
6สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย การบริหารจัดการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับสรุป (กรุงเทพมหานคร:พริกหวานกราฟฟค จํากัด,2550),ช-ฌ.  
7 สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน ,กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน . 

คูมือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (กรุงเทพมหานคร: 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน,2552),13. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน จึงแบงการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ออกเปน 3 ดานรวม 38 

มาตรฐาน 125 ตัวบงช้ี ดังน้ี มาตรฐานดานปจจัย จํานวน 13 มาตรฐาน 34 ตัวบงช้ี  มาตรฐานดาน
กระบวนการ จํานวน 9 มาตรฐาน 38 ตัวบงช้ี มาตรฐานดานผลผลิต จํานวน 16 มาตรฐาน 53 ตัว
บงช้ี และกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเปนประจําทุกป  จากการประเมินคุณภาพภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พบวา  ปญหาดานปจจัย ไดแก ผูบริหารบางสวนยังขาดภาวะผูนํา ไมไดนําความรู ความสามารถใน
เชิงการบริหารจัดการไปใชใหเกิดความสําเร็จตอการจัดการศึกษา  ครูปฏิบัติการสอนยังไมไดใช
ความรู ความสามารถของตนเองอยางเต็มศักยภาพ  ครูมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอนมาก
เกินไป  อัตราสวนครูตอนักเรียนไมสมดุล  ส่ือการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ ไมเหมาะสม  และไม
เอ้ือตอการเรียนรู  ปญหาดานกระบวนการ ไดแก การจัดกิจกรรมและนําเทคนิควิธีการ  ความรู 
ความสามารถ  เขาใจและส่ือความมากระตุนใหนักเรียนคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค  คิดแกปญหา
และตัดสินใจ  ไมไดนําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี และส่ือที่เหมาะสม  มาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย และปญหาดานผลผลิต ไดแก 
ผูเรียนยังไมสามารถจําแนกขอมูล เปรียบเทียบ และมีความคิดรวบยอด ประเมินคาความนาเช่ือถือ
ของขอมูล  รูจักพิจารณาขอดีขอเสีย ความถูกผิดระบุสาเหตุ  คนหาคําตอบหรือมีความคิด
จินตนาการคาดการณกําหนดเปาหมายและมีวิสัยทัศนไดนอกจากนี้ผูเรียนไมมีทักษะในการ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง8 

จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาขางตน  แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญยิ่งตอการบริหารงานในสถานศึกษาจึงจําเปนที่ผูบริหารตองมีสมรรถนะในการบริหารซ่ึง
ประกอบดวย  ความรู  ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสม  หากผูบริหารสถานศึกษาขาดสมรรถนะ
ใดสมรรถนะหน่ึงยอมสงผลกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ดังน้ันผูวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ  สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 เพื่อทราบระดับสมรรถนะของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 และการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ขอเสนอแนะของบุคลากรที่

                                                
8กระทรวงมหาดไทย,กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, การสัมมนาเสริมสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับทิศทางการกระจายอํานาจของรัฐบาลประจําป 2546 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอาสา
รักษาดินแดน,2545),116-117. 
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เกี่ยวของในการจัดการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อนําผลท่ีไดไปเปนขอมูลในการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 จากปญหาของการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อใหสอดคลองกับ
ปญหาดังกลาวได ดังนี้ 

1.เพื่อทราบสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษา
ทองถ่ินที่ 1 
 2.เพื่อทราบการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุม
การศึกษาทองถ่ินที่ 1 

3.เพื่อทราบสมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองทองถ่ิน  กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 

 
ขอคําถามของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามสําหรับการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการแสวงหาคําตอบในการวิจัยครั้งนี้ไว คือ 

1.สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 
อยูในระดับใด 

 2. การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษา
ทองถ่ินที่ 1 อยูในระดับใด 

3.สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 มีความสัมพันธกันหรือไม 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 เพื่อใหการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัยเปนไปตามความมุงหมายที่วางไวผูวิจัยได
ตั้งสมมติฐานทางการวิจัย ดังนี้ 

1. สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1
อยูในระดับปานกลาง 

 2.การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษา
ทองถ่ินที่ 1 อยูในระดับปานกลาง 
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3.สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 มีความสัมพันธกัน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ดังท่ีกลาวมาในตอนตน ความสําเร็จในการบริหารงานของโรงเรียนเปนดรรชนีชี้บงความสําเร็จ

ของการบริหาร   ผูบริหารจึงควรมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการบริหารของตน  เพื่อให
โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกี่ยวกับแนวคิดน้ี แคทซและคาหน (Katz  and  Kahn)  กลาววาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนั้นเปนไปตามลักษณะการจัดการเชิ งระบบหรือเปนองคกรระบบเปดจะ
ประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ  ภายในองคกรที่มีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอกโดยระบบจะยอมรับ
ปจจัยนําเขา (input) ไดแก นักเรียน  ครู  ผูบริหาร  งบประมาณ  และทรัพยากรอ่ืน ๆ มีกระบวนการ 
(process) ไดแก กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศ  เปล่ียนแปลง
ปจจัยนําเขาใหกลายเปนผลผลิต (output)  ไดแก  การศึกษาเปนเลิศและคุณภาพการเรียนไดมาตรฐานสูง  
ซ่ึงมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม  (context)  ทั้งภายในและภายนอกองคการ  สามารถสงผลตอคุณภาพใน
การจัดการศึกษา  ไดแก  สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  สภาพภูมิศาสตรและการเมือง9  เปนตน มีนักวิชาการ
หลายคนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ เรื่อง สมรรถนะของผูบริหาร ไวดังน้ี นิสดารก  เวชยานนท ไดจัดกรอบ
สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ดังน้ี 1) ตองเปนบทบาทของผูบูรณาการการเรียนรูอยางเปนระบบ 2) ตองเปน
ผูช้ีแนะกลยุทธการทํางาน  3) ตองเปนผูสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู  4) ตองเปนบทบาทในการสง
มอบความรู  5) ตองเปนบทบาทในการกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง10   สวน ณรงควิทย  แสนทอง  ได
อธิบายเกี่ยวกับสมรรถนะวาแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  1) สมรรถนะหลัก (core competency) 
ประกอบดวย ความรู  ทักษะ  ทัศนคติ  ความเช่ือ  และอุปนิสัยที่ชวยสนับสนุนใหองคการบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศนได  2) สมรรถนะตามสายงาน (job competency) ประกอบดวย  ความรู  ทักษะ  ทัศนคติ  ความ
เชื่อ  และอุปนิสัยที่จะสงเสริมใหคนนั้น ๆ สรางผลงานในการปฏิบัติงานตําแหนงนั้น ๆ ไดสูงกวา
มาตรฐาน  3) สมรรถนะสวนบุคคล (personal competency) ประกอบดวย ความรู  ทักษะ  ทัศนคติ  ความเช่ือ  

                                                
9 Daniel  Katz  and  Robert  L.Kahn, The  Social  Psychology  of  Organization,  2nd 

ed.(New  York : John  Wiley  &  Sons,1978),21. 
10 นิสดารก  เวชยานนท, Competency Based Approach (กรงุเทพมหานคร : บริษัท กราฟค

โกซิลเต็มส จํากัด,2549),26.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 
 
และอุปนิสัยที่จะทําใหบุคคลน้ันมีความสามารถในการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งไดโดดเดนกวาคนท่ัวไป11  สวน 
จิรประภา   อัครบวร  ไดกลาววาสมรรถนะหนึ่ง ๆ  ประกอบดวย 3 ประเภท ไดแก 1) สมรรถนะหลัก (core 

competency)  คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนตองมี  เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององคการ  2) 
สมรรถนะบริหาร (professional competency) คือ คุณสมบัติความสามารถดานการบริหารที่บุคลากรใน
องคการทุกคนจําเปนตองมีในการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จ และสอดคลองกับแผนกลยุทธ วิสัยทัศน ของ
องคการ  3) สมรรถนะเชิงเทคนิค (technical competency) คือ ทักษะดานวิชาชีพท่ีจําเปนในการนําไป
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ โดยจะแตกตางกันตามลักษณะงาน โดยสามารถจําแนกได 2 สวนยอย ไดแก 
สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (core technical competency ) และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (specific technical 
competency )12  สวน อาภรณ  ภูวิทยพันธ  ไดอธิบายวาความสามารถหรือสมรรถนะนั้นแบงออกเปน 3 
มุมมอง ไดแก KSA  ซ่ึงมีความหมายแตกตางกันไป ดังน้ี 1) ความรู (knowledge) หมายถึง ขอมูลหรือส่ิงท่ี
ส่ังสมมาจากการศึกษาท้ังในสถานบันการศึกษา สถาบันฝกอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาดวยตนเอง 
รวมถึงขอมูลที่ไดรับการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณกับผูรูทั้งในสายวิชาชีพ
เดียวกันและตางสายวิชาชีพ  2) ทักษะ (skills) หมายถึง ส่ิงท่ีจะตองพัฒนาฝกฝนใหเกิดขึ้นโดยจะตองใช
ระยะเวลาเพื่อฝกฝนปฏิบัติใหเกิดทักษะนั้นขึ้นมา  3) คุณลักษณะสวนบุคคล (attributes) หมายถึงความคิด 
ความรูสึก เจตคติ แรงจูงใจ ความตองการสวนบุคคล พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลนั้นจะเปนส่ิงท่ีติดตัวมา
และไมคอยจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาที่เปล่ียนไป13  และสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ไดกําหนด
สมรรถนะของผูบริหารออกเปน 10 ดาน ไดแก 1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา  2) การวางแผน
การศึกษา  3) การบริหารดานวิชาการ  4) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่  5) การ
บริหารงานบุคคล  6) การบริหารกิจการนักเรียน  7) การประกันคุณภาพการศึกษา  8) การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  และ 10) คุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา14   สวนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย 1)จุดมุงหมายของการประกนัคณุภาพ

                                                
11 ณรงควทิย  แสนทอง,มารูจัก COMPETENCY กันเถอะ (กรุงเทพมหานคร : เอช อาร 

เซ็นเตอร,2547),25.   
12 จิรประภา  อัครบวร, สรางคนสรางผลงาน (กรุงเทพมหานคร : ก.พลพิมพ,2549),68.  
13 อาภรณ  ภูวิทยพันธุ, Competency Dictionary ,พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด,2549),22.  
14สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา , มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานเลาธิการคุรุสภา,2548),17-22.  
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ภายใน  2)การที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย  และ3)การประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษา15 สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย 1)การเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน 2)การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 3)การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจําป16  และกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553 ของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ประกอบดวย 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  3) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ  4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  7) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง17   ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําแนวคิดมาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย  
ดังแผนภูมิท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ , ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา : กรอบและแนวการดําเนินงาน. เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที ่
1,พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 13 – 15. 

16 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2544), 12-49. 

17“กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553,” 
ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 127, ตอนท่ี 23 ก(2 เมษายน 2553) : 22 – 35. 
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แผนภูมิท่ี 1   กรอบแนวคดิของการวิจัย 
ที่มา : ประยุกตจาก  Daniel  Katz  and  Robert  L.Kahn, The  Social  Psychology  of  

Organization,  2nd ed.(New  York : John  Wiley  &  Sons,1978),21. 

           : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา,2548),17-22. 

    : กระทรวงศึกษาธิการ  “กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 127, ตอนท่ี 23 ก(2 เมษายน 2553) : 22 – 35. 

 : กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 
จํากัด,2553),179-182. 
 

สภาพแวดลอม (context) 
สภาพทางสังคม 

สภาพทางเศรษฐกจิ 

สภาพทางภูมิศาสตร 
สภาพทางการเมือง 

 

 

ปจจัยนําเขา (input)  กระบวนการ (process)  ผลผลิต (output) 
 การบริหาร  

การเรียนการสอน 

การนิเทศ 
 

การประกันคุณภาพภายใน 

 

- บุคลากร 

- วัสดุอุปกรณ 
- งบประมาณ 

- การบริหารจัดการ 

- คุณภาพนักเรียน 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 

สมรรถนะของ
ผูบริหาร 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวเปนกรอบการศึกษา  กลาวคือมุง
ศึกษาเกี่ยวกับ   สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองทองถ่ิน  กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1  ซ่ึงสมรรถนะของผูบริหารถือวาเปนส่ิงท่ีสําคัญในการ
บริหารจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน   จึงนําแนวคิดสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ไดกําหนด
สมรรถนะของผูบริหารออกเปน 10 ดาน ไดแก 1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา  2) การวางแผน
การศึกษา  3) การบริหารดานวิชาการ  4) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่  5) การ
บริหารงานบุคคล  6) การบริหารกิจการนักเรียน  7) การประกันคุณภาพการศึกษา  8) การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  และ 10) คุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา18   สวนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553ของ
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  ประกอบดวย 1) 

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  7) จัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง19   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดมาเปนขอบเขตของการวิจัย  ดังแผนภูมิท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

                                                
18สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา , มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานเลาธิการคุรุสภา,2548),17-22.  
19 “กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553,” ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 127, ตอนท่ี 23 ก(2 เมษายน 2553) : 22 – 35. 
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สมรรถนะของผูบริหาร (Xtot)  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (Ytot) 
1)หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา(X1) 
2)นโยบายและการวางแผนการศึกษา(X2) 
3)การบริหารดานวิชาการ(X3) 
4)การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และ 

   อาคารสถานที่(X4) 
5)การบริหารงานบุคคล(X5) 
6)การบริหารกิจการนักเรียน(X6) 
7)การประกันคุณภาพการศึกษา(X7) 
8)การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(X8) 
9)การบริหารการประชาสัมพันธและ 

   ความสัมพันธชุมชน(X9) 
10)คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 

   สถานศึกษา(X10) 

 1) กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา (y1) 
2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(y2) 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ (y3) 
4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา (y4) 
5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา (y5) 
6) จัดใหมีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (y6) 
7) จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน (y7) 
8) จัดใหมีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (y8) 
 

 

แผนภูมิท่ี  2  ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา   : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา,2548),17-22.  

        : กระทรวงศึกษาธิการ “กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 127, ตอนท่ี 23 ก(2 เมษายน 2553) : 22 – 35.  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะหรือความหมายของ
คําศัพทเฉพาะในการวิจัยนี้ไว  ดังนี้ 
 สมรรถนะของผูบริหาร  หมายถึง  ความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะของ
บุคคล (attributes)  ทีส่งผลตอการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  อันจะสงผลให
เกิดความสําเร็จตามมาตรฐานท่ีองคกรไดกําหนดเอาไว โดยยึดตามสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนตาม
หลักการของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ซ่ึง  ประกอบดวยสมรรถนะ 10 ดาน คือ 1) หลักและ
กระบวนการบริหารการศึกษา  2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา  3) การบริหารดานวิชาการ  4) การ
บริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่  5) การบริหารงานบุคคล  6) การบริหารกิจการนักเรียน  
7) การประกันคุณภาพการศึกษา  8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) การบริหารการ
ประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  10) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการท่ีสถานศึกษารวมมือกับ
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความม่ันใจวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการบริการดาน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามท่ีกําหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางเต็มศักยภาพ ซ่ึงการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของ กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง ประกอบดวย  1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2) จัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ  4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  5) จัดใหมี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  7) จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  8) จัดใหมี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 หมายถึง สถานศึกษาท่ีอยู
ในความดูแลของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย เทศบาล
นครนครปฐม  เทศบาลเมืองสามพราน  เทศบาลตําบลหวยพลู  เทศบาลตําบลออมใหญ  เทศบาล
นครนนทบุรี  เทศบาลนครปากเกร็ด  เทศบาลเมืองบางบัวทอง  เทศบาลตําบลปลายบาง เทศบาล
นครสมุทรปราการ  เทศบาลเมืองพระประแดง  เทศบาลนครสมุทรสาคร  เทศบาลเมืองกระทุมแบน 
เทศบาลเมืองออมนอย  เทศบาลเมืองปทุมธานี  เทศบาลเมืองทาโขลง    
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บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรม   ทฤษฎี และแนวคิดของนักการศึกษา นักวิจัย  
ตลอดจนงานวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับ   สมรรถนะของผูบริหารที่สัมพันธกับการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1   สาระสําคัญใน
บทนี้ผูวิจัยจะเสนอเน้ือหาสาระเปนสามสวน  คือ  สมรรถนะของผูบริหาร  การดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
สมรรถนะผูบริหาร 

ความหมายของสมรรถนะ 
 สมรรถนะ มาจากภาษาอังกฤษคําวา Competency ซ่ึงมีผูใหความหมายไวตาง ๆ ดังนี้ 
 โบยาซีส (Boyatzis) ใหคํานิยามวา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่อยูภายในของแตละ
บุคคล  ซ่ึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหบรรลุถึงความตองการของงาน 20 
 แพรี่ (Parry) สมรรถนะ(Competency) หมายถึง องคประกอบ (Cluster) ของความรู 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitudes) ของปจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลอยางมากตอ
ผลสัมฤทธ์ิของการทํางานของบุคคลนั้น ๆ เปนบทบาทหรือความรับผิดชอบซ่ึงสัมพันธกับผลงาน 
และสามารถวัดคาเปรียบเทียบกับกฎเกณฑมาตรฐานและสามารถพัฒนาไดโดยการฝกอบรม21 

 เชอรมอน (Shermon) สมรรถนะ(Competency) หมายถึงความสามารถและคุณสมบัติของ
แตละบุคคลท่ีจําเปนตองมี เพื่อใหสามารถทํางานในขอบเขตงานท่ีตนรับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ22 

                                                
20Richard  E.Boyatzis , The   Competent    Manager :  A   Model  for  Effiective 

Performance (New York: John  : McGraw-Hill, 1982), 58.  
21 Scott B.Parry,Evaluating the Impact of Training(New York : John and Willey,1997), 7. 
22 Ganesd Shemon, Competency Based Hrm : A strategic Resource for Competency 

Mapping Assessment and Development Centers (New Delhi : Tata McGraw-Hill, 2004), 8. 
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 ไอทเคน (Aitken)  กลาววา สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู ความสามารถ ที่
แสดงถึงทักษะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ ประกอบดวย
สติปญญาการบริหารจัดการผลลัพธ ความสัมพันธระหวางบุคคล การปรับตัว ความเปนมืออาชีพ23 
 ณรงควิทย  แสงทอง สมรรถนะ(Competency) หมายถึง ความสามารถหรือสมรรถนะของผู
ดํารงตําแหนงนั้น ๆ ตองการ คําวา สมรรถนะ(Competency)  นี้ไมไดหมายถึงเฉพาะพฤติกรรมแต
มองลึกไปถึงความเช่ือ ทัศนคติ อุปนิสัยสวนลึกของตนดวย24 

 สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ สมรรถนะ(Competency) หมายถึง ความรู (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Characteristic or Attributes)25 

 นิสดารก เวชยานนท  สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมที่ทําใหคนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพซ่ึงไมเกี่ยวกับตัวงานโดยตรง26 

 อาภรณ ภูวิทยพัฒน ใหความหมาย สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ หรือศักยภาพ ซ่ึง
เปนตัวกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก เปนการตอบคําถามวา “อะไรเปนส่ิงท่ี
หัวหนาคาดหวังหรือตองการ(What)27 

 จากความหมายดังกลาวจึงสรุปไดวา สมรรถนะ (Competency) หมายถึง  ความรู 
ความสามารถ ทักษะ หรือคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ีที่รับผิดชอบ เพื่อให
การขับเคล่ือนขององคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

 

 

                                                
 

23
 Jame E. Aitken, Core Competencies for school Principal [Online], Accssed 15 June 

2005 Available from http://www.erogovt.nz/Publications.htm 

 24 ณรงควทิย แสนทอง, เทคนิคการจัดทํา Job Description บนพื้นฐานของ Competency 
และ KPI (กรุงเทพ : เอช อาร เซ็นเตอร,2546),27. 

25 สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency (กรุงเทพฯ 
: ศิริวัฒนา อินเตอรพรินท, 2548), 17. 
 26 นิสดารก เวชยานนท, Competency Based Approach  (กรงุเทพมหานคร : บริษัท กราฟ
โกซิสเต็มส จํากัด,2549),33. 
 27 อาภรณ  ภูวิทยพัฒน, Competency Dictionaryพิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด,2549),22. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 17 

ความสําคัญของสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน 

 นักวิชาการทางการบริหารการศึกษาไดใหนิยามคําวา “ผูบริหารโรงเรียน” ไวในเชิง
อุปมาอุปไมยในลักษณะหลายดานดวยกัน เชน เปรียบเทียบผูบริหารโรงเรียน เปนเชนนักการศึกษา 
(as educator) เปนเชนผูนํา (as leader) เปนเชนผูบริหารจัดการ (as management) เปนเชนผูมีความ
เชื่อและหลักการในตัวเอง (as inner person) ขณะเดียวกันสเปค (Speck) ไดกลาวถึงหนาท่ีของ
ผูบริหารโรงเรียนที่มีการสรางโรงเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู (learning organization) ดวยวา
มีหนาท่ีสรางสรรคกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม การอํานวยความสะดวกตอการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล การพัฒนาวิชาชีพ การบริหารงบประมาณ 
การนําเทคโนโลยีมาใช และการบริหารเพื่อการเปล่ียนแปลง เปนตน 28 เชนเดียวกับเซฟาซ 
(Seyfarth) ที่เปรียบเทียบผูบริหารโรงเรียน เปนเชนผูนําองคการ (organization leader) ที่ตองแสดง
ภาวะความเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลงในการจัดระบบโครงสรางองคการ เปนเชนผูนําทาง
วัฒนธรรม (culture leader) ที่จะตองใหมีการสํารวจและใหมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมโรงเรียน 
และตองมีการทํางานกับคณะกรรมการโรงเรียน เปนเชนผูนําทางการเรียนการสอน (instruction 

leader) โดยจะตองเปนผูมีวิสัยทัศนตอแนวโนมการเปล่ียนแปลงและเนนผูนํา ดานหลักสูตร ในการ
ประเมินผลนักเรียน ในการจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและการวางแผนเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพครู เปนเชนผูบริหารจัดการ ที่จะตอง
ใหความสนใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติ การบํารุงรักษาเพ่ือความปลอดภัยและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย ของสภาพแวดลอมของโรงเรียน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องเงิน เรื่องเวลา หรือเทคโนโลยี ความมีคุณธรรม จริยธรรม และ
กฎหมาย ในการบริหารหลักสูตรและการสอน ผูบริหารจะตองเปนผูเลนหลัก (Major player) เปนผู
ตัดสินใจในงานเกี่ยวของตาง ๆ เหลานี้ เซฟาท (Seyfarth) เสนอวาผูบริหารจะตองแสดงภาวะผูนํา
เชิงสรางสรรคในทุกเรื่องจะตองแสดงบทบาทในหลายลักษณะ เชน เปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลง 
เปนผูอํานวยความสะดวก เปนผูใชอํานาจรวม และเปนนักนวัตกรรม เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
สภาวะท่ีเปนแนวโนมการบริหารหลักสูตรและการสอนจะเปนแบบยึดโรงเรียนเปนฐานมากขึ้น29 

                                                
28M. Speck, The Principalship : Building a Learning Communication (New Jercey : 

Prentice-Hall, 1999), 52. 
29J.T. Seyfarth, The Principal : New Leadership for New Challenges (New Jersey : 

Prentice-Hall, 1999), 195. 
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 ขณะที่ฮัก (Hughes) ไดกลาวถึงผูบริหารโรงเรียนวามีบทบาทเปนเชนศิลปน (as artist) เปน
เชนสถาปนิก (as architect) และเปนเชนผูตรวจการ (as commissar) โดยที่จะตองทําหนาที่ใหทุกส่ิง
ทุกอยางในโรงเรียนดําเนินไปดวยดี สรางสรรควัฒนธรรมใหม ๆ จัดโครงสราง จัดสภาพแวดลอม 
ปรับปรุงการเรียนการสอน สรางส่ิงจูงใจทางวิชาการ ใชเทคโนโลยี คํานึงถึงความมีคุณธรรม 
จริยธรรมและกฎหมาย30 

 ในขณะท่ี เซอรจิโอแวนนี (Sergiovanni) ไดเปรียบเทียบโรงเรียน เปนเชนชุมชนแหง
คุณธรรมหรือองคการแหงศีลธรรมจรรยา (School as moral community) ผูบริหารโรงเรียนมี
บทบาทหนาที่พัฒนาไปสูความเปนโรงเรียนคุณภาพนั้น โดยจะตองเปนผูมีวิสัยทัศนในเชิงพัฒนา 
จะตองสรางโรงเรียนใหเปนชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จ จะตองสรางจิตสํานึกความเปนชุมชนจะตอง
ใหความสําคัญกับมาตรฐานและการประเมินผล การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การจูงใจ การสรางความมีพันธะผูกพันและการจัดสภาพแวดลอมทางการทํางานของครูและ
มุงสูกระบวนการเพ่ือการเปล่ียนแปลง ผูบริหารโรงเรียนกับการเสริมสรางความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียน การเสริมสรางความมีประสิทธิผลของโรงเรียน หรือการเสริมสรางโรงเรียนที่มีคุณภาพ
หรือเปนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จนั้น เซอรจิโอแวนนี (Sergiovanni) ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับส่ิง
ที่ผูบริหารพึงกระทํา ดังนี้ คือ 1) เนนนักเรียนในศูนยกลาง 2) มีแผนงานวิชาการท่ีดี 3) จัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 4) เสริมสรางบรรยากาศของโรงเรียนในทางบวก 5) 
สงเสริมความเปนกลุม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง 7) ใชผูนําแบบมีสวนรวม 8) 
สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค 9) สงเสริมใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม สวน
ผูบริหารโรงเรียนกับการเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศองคการน้ัน การสรางวัฒนธรรมและ
บรรยากาศองคการตองอาศัยผูนําท่ีจะตองใหความใสใจตอวิถีชีวิตขององคการ เปนที่สันนิษฐานวา 
ครู ผูปกครอง และนักเรียน ตางตองการคําตอบตอคําถามประเภทท่ีวา โรงเรียนของเราเปนอยางไร 
ที่นี่สําคัญจริงหรือ เราเชื่ออะไรกัน ทําไมเราจึงทําเชนนี้ เราจะเปนพวกเดียวกันไดอยางไร และเรา
จะทําตัวใหกับส่ิงตาง ๆ ไดอยางไร เปนตน ซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้ ผูบริหารโรงเรียนพึงทําความเขาใจ
ใหกระจางและใหมีความหมาย31 

 อับเบนและคณะ (Ubben and Other) กลาวถึงโรงเรียนวา เปนเชนเครื่องจักรกล (school as 

machines) เปนเชนรางกาย (as organisms) และเปนเชนสมอง (as brains) โดยมีผูบริหารโรงเรียน

                                                
30 Larry W.Hughes,The Principals as Leader,2nd ed.(New Jersey:Prentice-Hall, 1999), 31. 
31Thomas J. Sergiovanni and other, Education Governance and Administration,4thed. 

(Boston : Allyn and Bacon, 1999) ,81-144. 
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เปนกลไกสําคัญที่จะตองแสดงถึงภาวะผูนํา เพื่อสรางโรงเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู ใหมี
กระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยโรงเรียนเปนฐาน ใหมีการพัฒนาโรงเรียนโดยการวางแผนท่ีเปน
ระบบใหมีการพัฒนาวัฒนธรรมโรงเรียนในทางบวก ใหมีการบริหารหลักสูตร การสงเสริมนักเรียน
ที่มีความสามารถ การใหบริการ นักเรียนพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการบริหารการ
จัดการองคการทั้งดานบุคคล เวลา งบประมาณ อาคารสถานท่ีและเทคโนโลยี เปนตน สวนผูบริหาร
โรงเรียนกับการตัดสินใจรวมและการมีวิสัยทัศนรวมนั้น กรณีการตัดสินใจแบบมีสวนรวม เปน
รูปแบบการตัดสินใจแบบกระจายอํานาจท่ีใหโอกาสกับครูและผูเกี่ยวของชวยกันตัดสินใจเพื่อการ
เรียนรูของนักเรียน โดยอาจขยายขอบเขตผูมีสวนรวมไปถึงผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของนอก
โรงเรียนดวย เปนการตัดสินใจบนพ้ืนฐานความเปนสังคมประชาธิปไตย ผูบริหารจะตองมีความ
เกี่ยวของและมีความรับผิดชอบตองานดานหลักสูตรมากขึ้น โดยเฉพาะในฐานะที่จะเปนผูนําสราง
หลักสูตรใหม ๆ ในทองถ่ินขึ้นมา ดานผูบริหารโรงเรียนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูบริหาร
โรงเรียนพึงตระหนักถึงแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา เปนความพยายามที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถและการใชทรัพยากรที่ถือวามีคุณคามากท่ีสุดขององคการ นั่นก็คือ “มนุษย” ใหเต็ม
ศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุด การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การพัฒนาที่เกิดจากภายในตัวบุคคลหรือ
องคการเอง เกี่ยวกับกระบวนการทัศนใหมทางการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาครูนั้น ผูบริหาร
โรงเรียนควรมุงการพัฒนาครูเพ่ือสงผลดีตอนักเรียนเปนสําคัญ มุงการพัฒนาครูเพื่อใหเกิดการรับรู 
เขาใจ และตระหนักถึงการนําไปใชเพื่อการพัฒนาอยางเปนระบบท้ังหลักสูตรการสอน หรือการ
ประเมินผล ไมพัฒนาอยางแยกสวนเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มุงการพัฒนาครูโดยการใชรูปแบบการ
พัฒนาครูดวยตนเอง ใหครูเปนผูกระทํา (active) และสรางองคความรูใหม ๆ  ใหเกิดขึ้นมาดวยตัวครู
เอง ไมเนนรูปแบบการพัฒนาครูแบบด้ังเดิมซ่ึงเนนการพัฒนาครูแบบเปนผูรับการกระทํา (passive) 

และท่ีตองอาศัยผูเช่ียวชาญภายนอกแบบที่เกิดจากการเรียนรูจากผูอ่ืนเปนหลัก32 

 จากท่ีกลาวมา เปนการแสดงใหเห็นภาพโดยรวมท่ีสะทอนใหเห็นถึงนิยามคําวา “ผูบริหาร
โรงเรียน” ซ่ึงมีการอุปมาอุปไมยใหเห็นในหลากหลายบทบาทหนาท่ี แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
และภารกิจที่มากมายของผูบริหารโรงเรียน อยางไรก็ตาม เพื่อใหมองเห็นภาพเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ของผูบริหารโรงเรียน ในบางแงบางประเด็นเพ่ือการเขาใจที่มากขึ้น โดยจะนําเอารายละเอียด
โดยสังเขปของบางประเด็นมากลาวถึงตามลําดับ ดังนี้ 

                                                
32Gerald C. Ubben, Larry W. Huges and Cynthia J. Norris, The Principals : Reative 

Leadership for Effective School, 4th ed. (Boston : Allyn and Bacon, 2001), 87.98. 
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 ผูบริหารโรงเรียนกับการเสริมสรางความเปนองคกรวิชาชีพ กรณีนี้ไดมีนักวิชาการหลาย
ทานไดจําแนกองคการออกเปนประเภทตาง ๆ ไดหลายประเภท เชน มินซเบิรก (Mintzberg) ได
แบงออกเปน 7 ประเภท คือองคการที่มีโครงสรางอยางงาย องคการราชการแบบเคร่ืองจักร องคการ
ราชการแบบกึ่งวิชาชีพ และองคการแบบการเมือง ในบรรดาองคการประเภทตาง ๆ เหล าน้ัน 
องคการราชการแบบวิชาชีพดุจเปนองคการท่ีคาดหวังจะใหเกิดขึ้นมากกวาองคการประเภทใด โดย
เปนองคการที่เนนทั้งเรื่องการกระจายอํานาจ (decentralization) และเร่ืองการทําใหเปนมาตรฐานใน
ดานทักษะ (standardization of skill) ของสมาชิกในองคการ ซ่ึงผูบริหารตองมีการพัฒนาจนถึง
ระดับความเปนวิชาชีพใหความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเปนอิสระใน
การตัดสินใจ มีความสามารถในการกําหนดมาตรฐานงาน การปฏิบัติและการประเมินดวยตนเอง33 

 โอเวน (Owens) กลาววาการตัดสินใจรวมจะชวยปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจหากใชกล
ยุทธและสถานการณที่ถูกตอง จะทําใหเกิดความเกี่ยวของที่นําไปสูความมีพันธะและการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุผล โดยผูที่จะเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจนั้น อาจประกอบดวยผูบริหาร ครู 
นักเรียน ผูปกครอง ผูนําชุมชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ สวนผูบริหารโรงเรียนกับการจูงใจ
เพื่อการสรางสรรคนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองทําการจูงใจใหทุมเทแรงกายแรงใจอยางเต็ม
ความสามารถ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามจุดหมายขององคการที่ตั้งไว ผูบริหารที่มีความสามารถ
จะตองบริหารงานใหจุดหมายของตัวบุคคลและจุดหมายขององคการบรรลุผลดวยกันทั้งคู โดย
อาศัยกระบวนการจูงใจที่คํานึงถึงความคาดหวังหรือความตองการของท้ังตัวบุคคลและขององคการ 
ซ่ึงการท่ีจะทําแบบนั้นได ผูบริหารพึงทําความเขาใจรูปแบบการจูงใจที่มีทั้งรูปแบบเชิงเน้ือหา 
(content model) และรูปแบบเชิงกระบวนการ (Process model) แลวนําเอาแนวคิดเชิงปฏิบัตินั้นไป
ประยุกตใหเกิดผล34 

 ผูบริหารโรงเรียนกับการเสริมสรางกลุมบริหารตนเอง ในปจจุบันไดเกิดแนวคิดใหมกลุมนี้
ขึ้นมาอีกแนวคิดหนึ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรเสริมสรางใหเกิดขึ้นนั่นคือ กลุมบริหารตนเอง (self 

manages group) โดยมีนักวิชาการ เชน สโตนเนอรและฟรีแมน (Stoner and Freeman) ใหขอสังเกต
วา การใชภาวะผูนําแบบดั้งเดิม โดยการจําแนกบทบาทระหวางผูนํากับผูตาม ถือวาผูนําจะตอง
พยายามสรางแรงกระตุนหรือความมีอิทธิพลบนพื้นฐานของอํานาจ หรือโดยการใชพฤติกรรม

                                                
33Henry Mintzberg, Quoted in Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Education 

Administration : Theory, Research and Pricitce, 6th ed. (New York : The McGraw-Hill, 2001), 52. 
34Robert G. Owens, Organizational Behavior in Education, 7th ed. (Boston : Allyn and 

Bacon, 2001), 43. 
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รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูตาม (follower) ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการนั้น จยะสามารถ
เปนไปไดในสังคมและองคการที่มีความซับซอนและมีขนาดใหญมากขึ้นอยางในปจจุบันไดหรอืไม 
หากผูปฏิบัติขาดความมั่นใจในภาวะความเปนผูนําของผูบริหารเสียแลวจะเกิดอะไรขึ้น35 

 บารตอนและคณะ (Bartol and other) กลาวถึงผูบริหารโรงเรียนกับการเสริมสรางการ
ติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ วาการติดตอส่ือสารในองคการหนึ่ง ๆ อาจจะกระทําไดหลากหลาย
วิธี ขึ้นอยูกับบรรยากาศนั้น ๆ วาตองการเปนแบบเปดหรือแบบปดมากนอยเพียงไร ถือเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญ เพราะแมจะมียุทธศาสตรดีเพียงใดก็ตามหากขาดการติดตอส่ือสารที่ดีแลว ก็ยากที่จะ
นําไปสูความสําเร็จ ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนจึงควรเสริมสรางใหมีการติดตอส่ือสารท้ังท่ีเปน
ทางการ ท้ังแนวนอนและในแนวต้ัง เปนการติดตอส่ือสารแบบสองทาง (two way communication) 

ตลอดจนแบบหลายชองทาง (multiple channels) สวนผูบริหารโรงเรียนกับความเปนผูนําแหงการ
เปล่ียนแปลงตามแนวโนมของการเปล่ียนแปลงในกระบวนการทัศนทางการบริหารนั้น นักวิชาการ
หลายทานชี้ใหเห็นวา ในยุคปจจุบันผูบริหารโรงเรียนควรเป นผูนําแหงการเปล่ียนแปลง 
(Transformation leader) มากกวาผูนําแหงการจัดการ (transactional leader) โดยลักษณะผูนําแหง
การเปล่ียนแปลงน้ัน ผูบริหารจะเปนผูจูงใจใหบุคคลปฏิบัติงานเกินกวาความคาดหวังตามปกติ มุง
ไปท่ีภารกิจงานดวยความสนใจท่ีเกิดขึ้นภายในตน มุงบรรลุความตองการในระดับสูงมากกวาความ
ตองการในระดับต่ํา ขณะเดียวกันก็จะตองทําใหพวกเขามีความม่ันใจในการท่ีจะใชความสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในภารกิจที่เกินปกตินั้น ภาวะผูนําแหงการเปล่ียนแปลงน้ีไมไดมา
แทนท่ีภาวะผูนําแหงการจัดการแตจะมาชวยเสริมใหเกิดผลเพ่ิมขึ้น จากภาวะผูนําแหงการจัดการ 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ผูนําแหงการเปล่ียนแปลง จะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยภาวะผูนําแหง
การจัดการเปนพื้นฐาน36 

 สําหรับผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลง และนวัตกรรมนั้น  ราซิคและ 
สแวนสัน (Razik and Swansons) กลาววาการเปล่ียนแปลงเปนเรื่องสําคัญสําหรับโรงเรียน หนาท่ี
พื้นฐานของโรงเรียนคือการใหบริการ โดยมีเปาหมายอยูที่นักเรียน ชุมชน และสังคม โรงเรียนจึง
ตองตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอม การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม ๆ โครงสราง
สังคมใหม ๆ และคานิยมใหม ๆ ท่ีถูกพัฒนาขึ้นแลวจัดเตรียมใหมีการปรับปรุงหลักสูตรการสอน

                                                
35James A.F. Stoner and Edward R. Freeman, Management (New Jersey : Prentice-Hall, 

1978), 78. 
36Kathryn Bartol and other, Management A Pacific Rim Focus, 2nd ed. (Reseville NSW : 

McGraw-Hill, 1998), 87. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 22 

และองคการเพื่อใหทําหนาที่ตอไปอยางมีประสิทธิภาพ และในการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลงน้ัน 
ผูบริหารพึงมีความชัดเจนในคําตอบของคําถามตาง ๆ ดังนี้กอน คือ 1) จะเปล่ียนอะไร 2) ทําไมตอง
เปล่ียนแปลง 3) จะเปล่ียนอยางไร 5) เกี่ยวของกับใครบาง 6) มีอุปสรรคอะไรบาง 7) คาดวาจะมี
ผลกระทบอะไรบาง 8) ส่ิงท่ีจะสนับสนุนการเปล่ียนแปลงมีอะไรบาง 9) คาใชจายเปนอยางไร 10) 
ประโยชนที่จะไดรับคืออะไร สําหรับทรัพยากรมนุษยในองคการทางการศึกษาหรือในโรงเรียนที่
จะเปนกลไกหรือตัวการในการเปล่ียนแปลงที่สําคัญคือครู ราซิค    และสแวนสัน (Razik and 

Swanson) ไดเสนอวาครู คือผูท่ีจะตองทําหนาที่จัดสภาพการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูใน
ตัวผูเรียน ครูที่มีภาระหนาที่อ่ืนอีกหลากหลายท่ีจะตองกระทําการเพื่อความกาวหนาของโรงเรียน 
ครูที่จะตองกาวทันกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคม ครูที่จําเปนตองมีการปรับตัวและมีการ
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงในการพัฒนาครูจะตองคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงในบริบทของ
องคการ โดยหากตองการการเปล่ียนแปลงโรงเรียน มีลักษณะเปนอยางไรก็จะตองพัฒนาครูให มี
ลักษณะที่สอดคลองตองกันนั้น37 

 นอกจากนี้รอบบิน (Robbins) ไดใหขอเสนอแนะวาผูบริหารพึงใหความสําคัญกับการ
เกิดขึ้นของส่ิงใหม ๆ ท่ีเรียกวานวัตกรรม (innovation) ดวยโดยผูบริหารควรเนนไปที่กระบวนการ
เชิงนวัตกรรมท่ีจะตองอาศัยความริเริ่มสรางสรรคของบุคคล กลุมบุคคลขององคการ เพื่อใหเกิดผล
ผลิตเชิงสรางสรรคส่ิงใหม ๆ38 

 สวนผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารหลักสูตรและการสอน แมคเนอกน่ีและเฮอรเบอรท 
(Mcnergney and Herbert) กลาววาในการบริหารหลักสูตรและการสอนนั้น อยางนอย ผูบริหารควร
จะตองรูและเขาใจในทฤษฎีและปรัชญาในกลุมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อใหเกิดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ที่จะทําใหการบริหารเปนไปอยางถูกทิศทางและในดานการสอนนั้นผูบริหารพึงตระหนักวาไมมี
วิธีการสอนใดดีที่สุดที่จะนําไปใชกับทุกคนทุกสถานการณหรือทุกจุดหมายและตระหนักดีวาครูที่
จะเปนระดับวิชาชีพไดนั้นจะตองมีการฝกฝน ฝกปรือ และสะสมวิทยายุทธการสอนที่หลากหลาย 
สามารถจะนําไปใชอยางเหมาะสมกับสถานการณ39 

                                                
37 T.A. Razik and A.D. Swansons, Fundamental Concepts of Education Leadership, 2nd 

ed. (New Jersey : Merrill Prentice-Hall, 2001), 112.  
38Stephen P. Robbins and Marry Coulter, Management, 5th ed. (New Jersey : Prentice-

Hall, 1996), 52.  
39Robert F. McNergney and Jame M. Herbert, Foundation of Education The Challenge of 

Professional Practice, 3rd ed. (Boston : Allyn and Bacon, 2001), 44. 
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 จากท่ีกลาวมา เปนการนําเสนอความสําคัญและสมรรถนะของผูบริหาร โดยเนนนิยาม 
บทบาทและหนาที่ผูบริหารโดยท่ัว ๆ ไป และเนนเฉพาะผูบริหารโรงเรียน ทั้งน้ี เนื่องจากหลักการ 
แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารน้ัน สวนใหญไดหยิบยืมหรือนํามาประยุกตใชจากศาสตรอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะศาสตรทางดานการบริหารจัดการ (management) หรือศาสตรที่เกี่ยวของกับองคกรธุรกิจ 
(business organization) ผูวิจัยตองการท่ีจะนําเสนอใหเห็นภาระงานท่ีหนักของผูบริหารสถานศึกษา 
ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีสมรรถนะในการบริหารจัดการงานในสถานศึกษา 
เพื่อนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จบรรลุเปาหมาย เปนไปตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และ
เปนองคการแหงการแขงขันได 
 

สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน 
 นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพไวหลายทาน  เปนนักการศึกษาจากตางประเทศซ่ึงเปนที่รูจัก  มีการนํามาปรับใชได
จริงเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย คือ แนวคิดของไอทเคน (Aitken) รวมกับสํานักงานดิเอ็ดดูเคชั่น 
รีวิว (The Education Review Office) ทูโลวและคณะ (Thurlow and other) ไลทวูด (Leithwood) 
สํานักงานการศึกษาควีนแลนด (Queenland Department of Education) กลุมงานฝกอบรมและ
พัฒนาผูบริหาร สํานักงานการศึกษาของฮองกง (The Group on Training and Development of 

school Head, School-Based Management Devuision, Education Department in Hong Kong) แทน
เนอรและสโตน (Tanner & Stone) การศึกษาแนวความคิดของ สต็อกดิลล (Stogdill) สวนแนวคิด
เกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารการศึกษาสถานศึกษาในประเทศไทย  ผูวิจัยไดนําแนวคิดสมรรถนะ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ดวย ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 
 ไอทเคน (Aitken) รวมกับสํานักงานดิเอ็ดดูเคชั่น รีวิว (The Education Review Office) 

 ประเทศนิวซีแลนด สรุปสมรรถนะที่สําคัญที่ตองการในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
ประกอบดวย 19 รายการ ซ่ึงจําแนกได 5 ประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้ 1) สติปญญา (Intellectual) 2) การ
บริหารจัดการผลลัพธ (Results Orientation) 3) ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 

Relationship) 4) การปรับตัว (Adaptability) 5) ความเปนมืออาชีพ (Professional/Technical) ทั้ง 5 
ประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. สติปญญา (Intellectual) สติปญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหและระบุ
กรณีปญหาเกี่ยวกับสังคมการศึกษา การเมือง เขาใจความตองการของผูอ่ืน รูนโยบายของ
สถานศึกษาและการปฏิบัติงานสามารถจัดการอยูรวมกันในสังคมหลายวัฒนธรรม สามารถจัดทํา
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แผนกลยุทธในการบริหารสถานศึกษา ตัดสินใจโดยใชทั้งวิจารณญาณและเหตุผล และสามารถใช
เทคโนโลยีชวยการบริหาร ไดแก 1) การรับรูในความสําคัญของสภาพแวดลอม ประกอบดวย รับรู
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ และรับรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม 2) คิดในเชิงกลยุทธ 3) มุงประเด็นสู
ผูบริหารธุรกิจ 4) รวบรวมปรับปรุงและจัดขอมูล 5) คิดอยางมีเหตุผล 6) พิจารณาดวยเหตุและ
ตัดสินใจ 7) การวางแผนและการจัดระบบงาน 

 2. การบริหารจัดการผลลัพธ (Results Orientation) หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
วางแผนและจัดระบบงานใหปฏิบัติงานใหเกิดผลจริงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
สถานศึกษา และสามารถประเมินไดตามแผน ไดแก     กระบวนการจัดการใหสําเร็จตามเปาหมาย 

 3. ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relationship) หมายถึง ความสามารถใน
การส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจไดตรงตามที่ตองการส่ือความหมายนั้น สามารถสรางและดํารง
ความสัมพันธระหวางบุคคลไว และปฏิบัติตามบทบาทผูนําใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสถานศึกษา และสามารถจัดการความ
ขัดแยงใหเปนความสรางสรรค ไดแก 1) การส่ือสารทางการพูดและทางการเรียน 2) การสรางและ
รักษาความสัมพันธระหวางบุคคล 3) ภาวะผูนํา 4) เกี่ยวกับลูกคา 5) การเปนแบบอยางและการให
สนับสนุน 6) การจัดการความขัดแยง 

 4. การปรับตัว (Adaptability) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวใหเหมาะสมกับงาน
หรือสถานการณที่ เปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว สามารถเผชิญกับสถานการณความกดดันและมี
ความอดทนตอการฝนความรูสึกและความตองการของตนเอง แสดงความเชื่อมั่นในตนเองและออน
นอมถอมตนในสถานการณที่เหมาะสม ไดแก 1) ความสามารถในการปรับตน 2) ความยืดหยุน 

 5. ความเปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพปจจุบัน 
ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
สถานศึกษา สามารถสรางวิสัยทัศนโดยการสนับสนุนการมีสวนรวม และสามารถสงเสริมและ
จัดการเปล่ียนแปลงและสรางความสัมพันธกับเครือขาย โดยใชการประชาสัมพันธของชุมชนอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก 1) ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ 2) ความมีวิสัยทัศนและการ
แสดงวิสัยทัศน 3) การบริหารจัดการ ประกอบดวย การจัดการดานการเงิน การจัดการสินทรัพยของ
สถานศึกษา การจัดการบุคลากร การจัดการเกี่ยวกับความสําเร็จในการจัดการศึกษา การจัดการ
เปล่ียนแปลงและการปรับปรุงการศึกษาใหดียิ่งขึ้นและการจัดการประชาสัมพันธ40 

                                                
40Jame E. Aitken and The Education Review Office, Core Competencies for School 

Principal [Online],Accessed15June 2005.  Available from http/www.ero.govt.nz/Publications.htm 
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 ทูโลวและคณะ (Thurlow and other) ศึกษาเรื่อง “การแตงตั้งอาจารยใหญ” ส่ิงท่ีตองมองหา
คืออะไร มีวิธีคนหาอยางไร อะไรคือจุดประสงคเพื่อนําเสนอนโยบาย ตัวอยางการคัดเลือกและการ
ปฏิบัติแตงตั้งอาจารยใหญในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ ที่พิจารณาบทบาท 
และความสามารถของอาจารยใหญและเตรียมรายการฝกอบรมกอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง เพื่อผู
ตองการดํารงตําแหนงอาจารยใหญไดมีการเตรียมตัว ใหพรอมกอนการดํารงตําแหนง คณะผูศึกษา
เริ่มจากการตรวจสอบ 6 บทบาทในการปฏิบัติงานของอาจารยใหญดังน้ี 1) เปนผูนําการสอน 2) 
ผูนําการเปล่ียนแปลง 3) ผูนําดานคุณธรรม 4) ผูนําการมีสวนรวม 5) ผูนําการจัดการ 6) ผูนําในการ
รวมกลุม แตละบทบาทตองการความสามารถที่หลากหลายซ่ึงความสามารถเหลานั้นอาจมาจากการ
ฝกอบรม ที่เปนทางการและไมเปนทางการ หรือมาจากการกําหนดคุณสมบัติเพื่อการแตงต้ังเปน
อาจารยใหญ เชน เกณฑการแตงต้ังผูบริหารโรงเรียนที่ออนตาริโอ ประเทศแคนาดา แมวาจะมี
กฎระเบียบอยางต่ําบังคับเรื่องคุณสมบัติการแตงต้ังอาจารยใหญ แตยังมีการกําหนดเกณฑการจาง
ในแตละโรงเรียนระดับอําเภอโดยการประเมินของหัวหนาหมวด/หัวหนางาน เอกสารที่ใชในการ
ประเมินก็คือเกณฑที่สําคัญสําหรับตําแหนงผูบริหารโรงเรียน  ซ่ึงกําหนดขอบเขตความรู
ความกาวหนาทักษะ จํานวน 12 เรื่องของผูสมัครเขารับตําแหนง มีการพัฒนาเปนประสบการณใน
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ในสภาพแวดลอมของโรงเรียน ดังน้ี 1) การวางแผนเพ่ือบรรลุผลผลิตตาม
วิสัยทัศนในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิผล 2) การส่ือสารในดานการฟง พูด อานและเขียน
อยางมีประสิทธิผล 3) การนํารายการตาง ๆ ของโรงเรียนไปปรับใชและการพิจารณาทบทวน 4) 
การประเมินผล วัดผลและรายงานความกาวหนาในแนวทางท่ีเปนประโยชนและสรางสรรค 5) 
สรางความสัมพันธกับชุมชนผูรวมงานกับโรงเรียน ในแนวทางที่ทําใหการเรียนรูดีขึ้น 6) จัดการ
พัฒนาคณะทํางานอยางมีประสิทธิผล 7) การนําวินัยที่เปนเชิงบวกและเหมาะสมมาปฏิบัติกับ
นักเรียนอยางมีประสิทธิผล 8) การพัฒนาและรักษาความสัมพันธในทางบวกระหวางกลุมตาง ๆ 
เพื่อจุดมุงหมายของโรงเรียน 9) การสาธิตทักษะการแกปญหาอยางมีประสิทธิผล (กรณีปญหาการ
กําหนดขอบเขตปญหา การลด-การขยายผล การกําหนดสาเหตุของปญหา การแกปญหาและการ
ติดตามผล) 10) การดูแลคณะทํางานในเร่ืองความเจริญกาวหนาทางอาชีพ การพัฒนาปรับปรุงการ
ทํางานใหดีขึ้น และปฏิบัติตามวินัย 11) การสาธิตทักษะการจัดการอยางมีประสิทธิผล 12) การ
สาธิตทักษะการใชอุปกรณคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน41 

                                                
41Michael Thurlow and other, Apointing Principals : What to Lock for, How to find it. 

[Online], Accessed 22 January 2002 Available from http://www.cel.mcgill.ca/csaemp/natapp.html  
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 ไลทวูด (Leithwood) ตรวจสอบทักษะและความรูที่ตองการในการปฏิบัติงานในตําแหนง
ผูจัดการศึกษา และพบวามี 2 แนวความคิดที่สําคัญ ในอเมริกาเหนือคือ นโยบายและการปฏิบัติซ่ึง
เนนเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี และระบบรับรูการตัดสินใจและการใหเหตุผล 
คณะกรรมการนโยบายแหงชาติเพื่อการบริหารการศึกษา (The National Policy Board for 

Educational Administration) ไดกําหนดลักษณะที่สําคัญเกี่ยวกับความรูทักษะท่ีจําเปนในการจัด
การศึกษา ออกเปน 21 รายการ และจัดเปน 4 กลุม ดังนี้ 
 1. ลักษณะสําคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี ไดแก 1) ภาวะผูนํา 2) การ
รวบรวมขอมูล 3) การวิเคราะหปญหา 4) การพิจารณาอยางสมเหตุสมผล 5) การดูแลองคการ 6) 
การดําเนินงานตามภาระหนาที่ 7) การมอบหมายงาน 

 2. ลักษณะสําคัญที่เกี่ยวกับการจัดรายการ ไดแก 1) จัดสภาพแวดลอมการสอนและการ
เรียน 2) ออกแบบหลักสูตร 3) การพัฒนาและการแนะแนวทางใหแกนักเรียน 4) การพัฒนา
คณะทํางาน 5) การวัดและประเมินผล 6) การจัดสรรทรัพยากร 

 3. ลักษณะสําคัญที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล ไดแก 1) การจูงใจบุคลากร
ทํางาน 2) การไวตอความรูสึกระหวางบุคคล 3) การแสดงออกโดยคําพูดและทาทาง 4) การ
แสดงออกโดยการเขียน 

 4. ลักษณะสําคัญที่เปนไปตามสภาพแวดลอม ไดแก 1) ปรัชญา คานิยมดานวัฒนธรรม 2) 
กฎหมายและการนํากฎระเบียบมาใช 3)  นโยบายและการโนมนาวทางการเมือง 4)  การ
ประชาสัมพันธ 
 คณะที่ปรึกษาของหัวหนาสํานักงานของรัฐ (The Council of Chief State Officers) กําหนด
มาตรฐานสําหรับผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมความสําเร็จใหแกนักเรียนดังน้ี 1) 
การอํานวยความสะดวกในการพัฒนา การเชื่อมโยงความรูสึกของกลุม และหนาท่ีในการนํา
วิสัยทัศนของการเรียนรูเพ่ือชุมชนแลกเปล่ียนความคิดเห็น และใหการสนับสนุน 2) การสนับสนุน
การรักษาวัฒนธรรมของโรงเรียน รายการสอนที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาคณะทํางาน
ใหมีความเจริญกาวหนาทางวิชาชีพยั่งยืน 3) การควบคุมเรื่องการบริหารองคการการปฏิบัติการ การ
จัดการทรัพยากรใหเกิดความปลอดภัยและจัดสภาพการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล 4) การรวมมือกับ
ครอบครัวและสมาชิกของชุมชน การตอบสนองความตองการและความสนใจของชุมชนและการ
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ใชทรัพยากรในชุมชนอยางเสมอภาค ยุติธรรม ในแนวทางของจริยธรรมการเขาใจ ตอบสนอง
แนวโนมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และเน้ือหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม42 

 สํานักงานการศึกษาควีนแลนด (Queenland Department of Education) รัฐควีนแลนด 
ประเทศออสเตรเลีย ไดกําหนดกรอบโครงรางมาตรฐานการทํางานขั้นพื้นฐานของอาจารยใหญแต
ละคน และใชโครงรางน้ีเปนเครื่องมือในการคัดเลือกผูสมัครเขารับตําแหนงอาจารยใหญ ซ่ึง
รูปแบบโครงรางน้ีสรางจากกําหนด 6 บทบาทที่สําคัญของผูนําโรงเรียนดังน้ี 1) ภาวะผูนําทาง
การศึกษา 2) การจัดการ 3) คนและผูรวมงาน 4) การเปล่ียนแปลง 5) ผลผลิต 6) การพรอมท่ีให
ตรวจสอบแตละบทบาทประกอบดวยความสามารถ 2 ประเภท คือ 

 1. ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีดีที่สุด พิจารณาจากความรู ทักษะ และพฤติกรรมของ
ผูนําท่ีเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ทํางานลักษณะความสามารถนี้ ไดจากการ
รวบรวมขอมูลของผูนําทางการศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูเขารวมการประชุมมีจํานวน 70 
คน และนําผลที่ดําเนินการกับท่ีปรึกษาท่ีเกี่ยวของ จํานวน 700 คน ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ที่เปนตัวอยาง ดังน้ี 1) การกระทําท่ีสะสม หมายถึงการกระทําท่ีแสดงออกอยางสมํ่าเสมอ โดย
บุคคลหรือกลุม ณ ที่ทํางานนั้น 2) ความรู ความเขาใจ เพื่อการเสริมสรางโครงรางการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะ หมายถึง ความรูและความเขาใจในเรื่องท่ีตองปฏิบัติงานปจจุบัน ซ่ึงจะเสริมสราง
ความสามารถดังน้ี 3) ตัวบงช้ีที่เกี่ยวกับเนื้อหา หมายถึง ขอบขายและความยุงยาก ซับซอนของ
เนื้อหา ซ่ึงการกระทําปรากฏในเอกสารนี้ ตัวบงช้ีเนื้อหา “จัดเตรียมตัวอยางของขอบขายที่ใชเฉพาะ
แตละกิจกรรม” การกําหนดขอบขายอาจรวมถึงชุมชน คานิยม และมุมมองเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 4) 
หลักฐานขออางอิง หมายถึง การกระทําท่ีแสดงใหเห็นวามีความรูความเขาใจใชเหตุผล กระทําจริง
เปนปจจุบันมีหลักฐานเพียงพอ 5) ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล เปนการระบุลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคลท่ีบงช้ีถึงพฤติกรรมที่แสดงออกในสถานการณตาง ๆ ในระยะเวลาท่ีผานมา 
ความสามารถน้ีไดมาจากมืออาชีพใน 2 หนวยงานรวมกับการรวบรวมขอมูล โดยการใชการ
สัมภาษณและเทคนิคการกําหนดรหัส และใชการรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลการศึกษาวิจัย 

 ความสามารถที่กลาวมาน้ี ไดกําหนดตัวบงช้ีพฤติกรรมที่สนับสนุนความสําเร็จในการ
บรรลุเปาหมายของภาวะผูนํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 1) ระดับการปฏิบัติงาน หมายถึง การบรรยาย
ลักษณะการปฏิบัติงานของภาวะผูนําท่ีเกี่ยวของกับความสามารถนี้ 2) การกระทําของบุคคล 
หมายถึง รูปแบบผูนําของแตละคน ที่ไดจากการสังเกต ขณะปฏิบัติงานขอบขายมาตรฐานการ

                                                
42Kenneth A. Leithwood, Quoted in Michael Thurow and other, Supporting Education 

Management in Europe and North America (n.p., 1997), 75-79. 
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ทํางานขั้นพื้นฐานของตําแหนงอาจารยใหญในรัฐควีนแลนด ปรากฏดังตอไปน้ี ความสามารถใน
การปฏิบัติงานท่ีดีที่สุด ความสําเร็จในการรวมกันกําหนดวิสัยทัศน ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
รัฐควีนแลนด และคานิยมขององคการ 

 การสะสมการกระทํา ไดแก 1) ชุมชนเปนกองกําลังทํางานรวมกับโรงเรียนในการกําหนด
วิสัยทัศน 2) คานิยมขององคการมาพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นเปนที่เขาใจกัน เพิ่มจํานวนบุคลากรที่
เกี่ยวของมากย่ิงขึ้นดวยกลยุทธ/การปฏิบัติงานท่ีสามารถเห็นความสามารถของผูนําความรูความ
เขาใจเพ่ือการเสริมสรางโครงรางการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ไดแก 1) พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติ
การประจําป 2) พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป วิธีกําหนดทิศทาง การนําวิสัยทัศนและ
คานิยมในวัฒนธรรมขององคกร สูการปฏิบัติในอนาคตวามีผลสะทอนจากผูรวมงาน มีความ
เห็นชอบในการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการนี้อยางไร 

 ตัวบงช้ีเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบและสถานท่ี ประกอบดวย 1) 
เกี่ยวกับชุมชน ไดแก ตัวเอง คณะทํางาน ผูรวมงานและผูปกครอง ลูกคา และสมาชิกในชุมชนท่ี
เกี่ยวของ 2) การกําหนดรูปแบบ ไดแก สํารวจสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ใชการแจง
ขอมูลขาวสาร/มุมมองแนวความคิดการตัดสินใจส่ังการและการมีสวนรวม 3) คานิยมนําสูการ
ปฏิบัติ ไดแก นักเรียน คุณภาพและการพรอมท่ีจะใหตรวจสอบ 4) วัฒนธรรมรวมถึงส่ิงตอไปน้ี คือ 
การเห็นพองและการยอมรับแนวความคิดนําสูการปฏิบัติ เชนการที่สวนรวมใหความรวมมือ การ
รวมท้ังหมดในทุกสวน ลักษณะเปนมืออาชีพ สามารถรับผิดชอบ การอุทิศตน การเสริมอํานาจ 

 2. ความสามารถในการปฏิบัติงานสวนบุคคล ตามระดับการทํางานเปนพฤติกรรมแสดง
ถึงความสามารถในการปฏิบัติตามระดับ ไดแก 1) การแจงขาวสารใหบุคลากรรับทราบ เปนการ
ปฏิบัติตามบทบาทผูส่ือความหมาย แจงใหบุคลากรรับทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจในการกําหนด
วัตถุประสงค/งานของโรงเรียนที่สนับสนุนเปาหมาย การจัดการศึกษาของรัฐควีนแลนด 2) การ
ถายทอดวัตถุประสงค เปนการทําใหแนใจวาส่ิงท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีพรอมใน
การนําวัตถุประสงคลงสูการปฏิบัติ 3) คนหาบทบาทภาวะผูนําในฐานะที่เปนผูนํา ใหการสงเสริม
โรงเรียน/งานของโรงเรียนเปนที่รูจักในชุมชนกวางขวางยิ่งขึ้น ทําใหรูถึงความสําคัญในการพัฒนา
วิสัยทัศนและคานิยมของโรงเรียน พัฒนาและนําวัตถุประสงคของโรงเรียนระยะยาวลงสูการปฏิบัติ 
4) การนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ เปนการพัฒนาและส่ือความหมายวิสัยทัศนของโรงเรียนใหแก
นักเรียน/ลูกคา คณะทํางานและชุมชน ใหไดผลดีที่สุดทําใหแนใจวาขอผูกพันตาง ๆ เกี่ยวกับ
วิสัยทัศน คานิยม เปาหมายและระเบียบสอดคลองตรงกับกิจกรรมที่ปฏิบัติประจําวัน และการ
จัดลําดับการใชทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานในภาพรวม 5) การนําวิสัยทัศนและ
คานิยมสูการปฏิบัติการประสานงาน และการส่ือความหมายในการรวมมือการกําหนดวิสัยทัศนซ่ึง
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เปนการกําหนดทิศทางของกลยุทธสําหรับโรงเรียน และเปนการทําใหเกิดความกระตือรือรน ความ
จริงใจ ความเชื่อมั่น และขอผูกพันกับวิสัยทัศน ทิศทางในการทํางาน วิสัยทัศนคานิยมท่ีนําสูการ
ปฏิบัตินี้จะทําใหเกิดความภูมิใจในความสําเร็จของโรงเรียน ซ่ึงเปนการเตรียมการตัดสินใจส่ังการท่ี
อาจจะไมเปนที่รูจักหรือยังมีการโตแยงกันอยูแตก็เปนประโยชนตอโรงเรียนในระยะยาว43 

 กลุมงานฝกอบรมและพัฒนาผูบริหาร สํานักงานการศึกษาของฮองกง (The Group on 

Training and Development of school Head, School-Based Management Devuision, Education 

Department in Hong Kong) ไดศึกษาขอบขายงานเพ่ือกําหนดรายการพัฒนาความสามารถของภาวะ
ผูนํา สําหรับบริหารสถานศึกษากลุมงงานน้ีไดจัดการประชุม 4 ครั้ง โดยมีสมาชิกเขารวมจาก
ประเทศตาง ๆ ไดแก อังกฤษ สกอตแลนด ออสเตรเลีย และสิงคโปร ระหวางเดือนกุมภาพันธ -
มีนาคม 1999 สรุปผลการศึกษาลักษณะความสามารถสําหรับผูบริหารสถานศึกษา เปน 4 กลุมท่ี
สําคัญ คือ ภาวะผูนําดานกลยุทธ ภาวะผูนําดานการสอน ภาวะผูนําเกี่ยวกับองคกร และภาวะผูนํา
ดานจริยธรรม ความสามารถของแตละกลุมมีรายละเอียดดังนี้ 
 ภาวะผูนําดานกลยุทธ : ผูบริหารโรงเรียนควรมีความสามารถ ดังนี้  1) อํานวยความสะดวก
ในการรวมกันพัฒนาวิสัยทัศนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับสูง 2) 
สรางและใหการสนับสนุนโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู 3) เผยแพรวิสัยทัศนและเปาหมาย
ของโรงเรียนใหนักเรียน คณะทํางาน ผูปกครองและชุมชน ไดรับทราบอยางมีประสิทธิผล 4) 
พัฒนาและปรับใชแผนกลยุทธ เพื่อบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียน 5) ทําใหแนใจวา
ระบบการจัดการองคการสนับสนุนวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียน 6) สรางความรวมมือกับ
นักเรียน คณะทํางาน ผูปกครอง และชุมชนในการนําวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียนสูการ
ปฏิบัติ 7) มีการตรวจสอบประเมินผลและเปล่ียนวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ 8) ใชขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวางแผนเชิงกลยุทธและการตัดสินใจส่ัง
การ 

 ภาวะผูนําเกี่ยวกับการสอน : ผูบริหารโรงเรียนควรมีความสามารถ ดังน้ี 1) สนับสนุนการ
สรางสภาพแวดลอม การเรียนการสอน โดยรวมกับคณะทํางานพัฒนาวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มุง
สูการปรับปรุงการเรียนการสอน การรวมกันสงเสริมนักเรียนอยางดีที่สุด 2) รวมกับคณะทํางาน 
ออกแบบการบูรณาการการสอนจัดกิจกรรมหลักสูตรรวมกับหลักสูตรพิเศษขึ้นอยูกับความตองการ
พื้นฐานของนักเรียน แนวโนมปจจุบันและนโยบาย 3) การปรับทฤษฎีสูการปฏิบัติและการทําการ

                                                
43Queenland Department of Education, Standards Framework for Leaders (n.p., 1997), 

117-130.  
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วิจัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักเรียนอยางมีคุณภาพ 4) รวมกับคณะทํางานพัฒนาการ
บริการนักเรียน และการวางแผนกิจกรรมเพื่อเติมเต็มนักเรียนเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมและความ
ตองการพัฒนา 5) ทําใหแนใจวา นักเรียนไดรับการประเมินความกาวหนา โดยเทคนิคและกลยุทธ
ตาง ๆ และนําขอมูลการประเมินมาใชในการปรับปรุงกระบวนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียน
ใหผลดียิ่งขึ้น 6) สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาชวยในกระบวนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู 7) 
จัดรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตโดยการจัดทําอยางเปนระบบ และนํามาจัดทําตามแผนพัฒนาตนเอง 
8) ระบุความตองการการฝกอบรมของคณะทํางานและการจัดทําขอกําหนด สําหรับการพัฒนา
วิชาชีพและการเปนผูเช่ียวชาญ 

 ภาวะผูนําเกี่ยวกับองคการ : ผูบริหารโรงเรียนควรมีความสามารถ ดังนี้ 1) สรางแผนปฏิบัติ
การและวิ ธีดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายของโรงเรียน  2) ปรับใชทักษะการบริหารและ
กระบวนการกลุมเพื่อกําหนดบทบาท การแบงงานและการมอบหมายงานอยางมีประสิทธิผล และ
การกําหนดความเพ่ือการตรวจสอบ 3) ใชทักษะส่ือความหมายระหวางบุคคล กระบวนการ
ตัดสินใจ การแกปญหา การสํารวจความคิดเห็น การแกปญหาความขัดแยงอยางมีประสิทธิผล 4) 
ตรวจสอบประเมินความกาวหนาและนําแผนปฏิบัติการและวิธีการดํา เนินสูการปฏิบัติ โดยการ
ปรับเปล่ียนตามความจําเปน 5) บริหารเวลาเพ่ือการบรรลุเปาหมายของโรงเรียนอยางมีประสิทธิผล 
6) ระบุเวลาวิเคราะหแหลงทรัพยากรเกี่ยวกับการเงินที่สําคัญของโรงเรียน 7) ปฏิบัติหนาท่ีในการ
วางแผนงบประมาณ การตรวจสอบ และการรายงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิผล 8) ปฏิบัติ
หนาท่ีในการสรรหาบุคลากร การดูแลการควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการ
โรงเรียน 9) นํากลยุทธการประเมินผลมาใช เพื่อใหแนใจวาอุปกรณอํานวยความสะดวกปฏิบัติ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกี่ยวกับความปลอดภัย ความสะอาด ความสวยงามของ
โรงเรียน และสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเรียน 10) ใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 11) การนํากฎหมาย นโยบายของรัฐ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน
และนักเรียนมาสูการปฏิบัติ 12) การนําระบบขอมูลขาวสารมาใชเพื่อการอํานวยความสะดวกดาน
การส่ือสารท้ังภายในชุมชนโรงเรียนและสาธารณะ 13) ปฏิสัมพันธในเร่ืองของโรงเรียนกับ
บุคลากรที่สนับสนุนโรงเรียน หนวยงานทางการศึกษา หนวยงานทางราชการ และหนวยงานอ่ืน ๆ 
อยางมีประสิทธิผล 

 ภาวะผูนําดานจริยธรรม : ผูบริหารโรงเรียนควรมีความสามารถ ดังน้ี 1) จัดรูปแบบ
จริยธรรมแบบบูรณาการในกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ และสวนบุคคล 2) สงเสริมพฤติกรรมแบบบูรณา
การภายในชุมชนโรงเรียน 3) สาธิตความซาบซ้ึงในการท่ีไดสัมผัสกับความหลากหลายของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 31 

บุคลากรในชุมชนของโรงเรียน 4) ยอมรับวานักเรียน คณะทํางาน หนวยงานการปกครอง 
สาธารณชน ทําใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนเกิดความยุติธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล44 

 แทนเนอรและสโตน (Tanner & Stone) ไดทําการศึกษาเรื่องนโยบายการปรับปรุงโรงเรียน 
: การเปล่ียนแปลงหนาท่ีในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา มลรัฐอริโซนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากการใชการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน ในการศึกษาเร่ืองนี้ผูศึกษาใช
เทคนิคเดลฟาย (Delphi-Technique) มีผูเชี่ยวชาญ 24 คน จาก 14 มลรัฐ ผูเชี่ยวชาญประกอบดวย ผู
ชํานาญพิเศษทางการศึกษา นักวิจัย นักเขียนและผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา รวมกัน
พิจารณาในประเด็นการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน ที่มีผลตอบทบาทของภาวะผูบริหารจัดการ/
บริหาร และภาวะผูนํา ขอมูลแสดงวาบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตองการความ
ชํานาญพิเศษเพื่อชวยในเรื่องการมีสวนรวมในการปกครอง ซ่ึงมีความจําเปนที่ตองกําหนดรายการ
พัฒนาวิชาชีพ และการนําเทคโนโลยีมาใชใหสอดคลองกับการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน ผล
การศึกษาพบวา มีการเปล่ียนแปลงในดานการบริหาร การจัดการและภาวะผูนําภายหลังจากการนํา
นโยบายการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน คือ 1) การทํางานของผูบริหารโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในรูปแบบการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐานกลุมตาง ๆ รวมกันรับผิดชอบในการ
บรรลุเปาหมายของโรงเรียน 2) มีกระบวนการตัดสินใจรวมกัน 3) ใชเทคนิคการบริหารเวลา 4) ใช
ความรูและทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลในกระบวนการกลุม  5)  สนับสนุนความ
เจริญกาวหนาในวิทยาการดานตาง ๆ ใหแกครู /อาจารย ขอบขายท่ีสําคัญของผูบริหารโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ภายใตนโยบายการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานโดยการรวมกันปกครอง 6) 
สงเสริมการปฏิบัติตามภารกิจของโรงเรียน 7) อํานวยความสะดวกแกผูที่เกี่ยวของรวมในการ
ตัดสินใจ 8) พัฒนาความคิดของกลุมสูการปฏิบัติ 9) ใหขอมูลขาวสารแกคณะทํางานอยางตอเนื่อง 
10) สนับสนุนผู เกี่ยวของใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 11) จัดโอกาสใหคณะทํางานมีความ
เจริญกาวหนาในวิชาชีพ 12) ส่ือสารกับผูที่อยูในเขตเลือกตั้งของโรงเรียนทุกคน 13) สนับสนุนการ
เปล่ียนแปลง 14) สรางวิสัยทัศนของโรงเรียนอยางกวางไกล 15) พยายามสรางการวางแผนเชิงกล
ยุทธในเชิงรุกเพ่ือการปรับปรุงโรงเรียนใหดีขึ้น 16) จัดการประชุมรวมกัน 17) ชวยสนับสนุนภาวะ

                                                
44The Group on Training and Development of school Head, School-Based Management, 

Education Department in Hong Kong, Leadership Training Program for Principals [Online], 

Accessed 8 January 2002. Available from http://www.ed.gov.hk/ednewhp/resource/consultation 

paper/English/leadership training.html 
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ผูนําคณะทํางานของโรงเรียนใหเกิดความรวมมือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีทําใหเกิดผลดีแก
นักเรียน45 

 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความสามารถท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาเปนเอกสารรายงานพิเศษในเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา เพื่อการปรับปรุงโรงเรียนใหดี
ยิ่งขึ้นในเมืองชิคาโก มลรัฐอัลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปความสามารถที่สําคัญสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาไดดังนี้ 1) ภาวะผูนําในการกําหนดวิสัยทัศน/การจัดการเปล่ียนแปลง 2) ภาวะ
ผูนําเรื่องการศึกษาหลักสูตร 3) ทักษะทางการบริหาร 4) การจัดลําดับส่ิงท่ีสนใจพิเศษ 5) อิทธิพล
ในการโนมนาวผูอ่ืน/สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 6) ความรูสึกเกี่ยวกับชุมชน/ความสัมพันธกับ
ชุมชน 7) ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 8) ทักษะระหวางบุคคล 9) ทักษะในการส่ือความหมาย46 

 การศึกษาแนวความคิดของ สต็อกดิลล (Stogdill) ที่ศึกษาเร่ืองลักษณะอุปนิสัยและทักษะ
กับความสําเร็จของผูนํา สรุปลักษณะอุปนิสัยไดเปน 1) การปรับตนใหเขากับสถานการณ 2) คิดถึง
สภาพแวดลอมของสังคม 3) มีความกระตือรือรนในความสําเร็จของงาน 4) มั่นคง 5) ใหความ
รวมมือ 6) มีการตัดสินใจ 7) มีความเปนอิสระ 8) สามารถปกครองคน 9) มีพลัง 10) มีความมั่นคง
ตอเนื่อง 11) มีความม่ันใจตนเอง 12) อดทนตอความกดดัน 13) มีความต้ังใจรับผิดชอบ สวนทักษะ
ไดแก 1) มีสติปญญาฉลาด 2) มีทักษะเกี่ยวกับแนวคิด 3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 4) มีทักษะ
นักการฑูตและมีปฏิภาณดี 5) การพูดมีพลัง 6) มีความรูในกลุมงานท่ีปฏิบัติ 7) สามารถจัดงานให
เปนระบบ 8) มีทักษะในการโนมนาวใจผูอ่ืน 9) มีทักษะในการเขาสังคม 

 นอกจากนี้ สต็อกดิลล (Stogdill) ใหแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําดังน้ี 1) ภาวะผูนําใน
กลุมท่ีมีการกําหนดโครงสรางต้ังแตเมื่อเร่ิมต้ังกลุมจะมีอํานาจ (Authority) ตามโครงสรางรองรับ 
และภาวะผูนําในกลุมท่ีไมมีโครงสรางรองรับ สมาชิกกลุมจะยอมรับบารมี (Power) ของผูนํา 2) 
รักษาโครงรางของบทบาทภาวะผูนําท่ีไดกําหนดตั้งแต เริ่มแรก 3) สรางความสัมพันธระหวาง
ลักษณะบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูนําท่ีมีตอสมาชิกในกลุม 4) เงื่อนไขภายใตรูปแบบท่ีเนน

                                                
45Kenneth Tanner C. and Cherly D. Stone, School Improvement Policy : Have 

Administrative Functions of Principals Changed in Schools Where Site-Based Management is 

PracticedM Education Policy [Online], Accessed 1 March 1998. Available from 

http://epaa.asu.edu/epaa/v6n6.html. 
46Catalyst Voices of Chicago School Reform, Critical Competencies for Chicago Public 

School Principals [Online], Accessed 8 August 2001 Available from http//www.catalyst-Chicago-

org/critical.htm. 
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ลักษณะบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูนําท่ีมีประสิทธิผลตามแนวความคิดของสต็อกดิลล 
(Stogdill) การจัดกลุมท่ีมีภาวะผูนําจะมีปฏิสัมพันธในทางที่เปนประโยชนตอบุคคลและภาระหนาท่ี
ความรับผิดชอบตามภาวะผูนําดังน้ี 1) ความสามารถ (สติปญญา มีความต่ืนตัว กระตือรือรน ใช
ภาษาท่ีเขาใจงายเปนตนแบบ พิจารณาอยางมีเหตุผล) 2) ความสําเร็จ (นักวิชาการมีความรู มีน้ําใจ
เปนนักกีฬา ในการพิจารณาผลสําเร็จของงาน คือรูแพ รูชนะ ไมถือทิฐิ) 3) ความรับผิดชอบ (มีความ
เปนอิสระ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเพียรพยายามกาวไปขางหนา เช่ือมั่นในตนเอง มีความ
ปรารถนาที่จะทําส่ิงท่ีดีขึ้นเรื่อย ๆ) 4) การมีสวนรวม (รวมในกิจกรรมตาง ๆ เขาสังคมไดดี ใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการปรับตนเองใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดี มี
อารมณขัน) 5) สถานภาพ (มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความนิยมและยอมรับจากสังคม) 
6) สถานการณ (ระดับจิตใจ สถานภาพ ทักษะความตองการและความสนใจของสมาชิกในกลุม 
ความตั้งใจในการบรรลุวัตถุประสงคของงาน) ทั้ง 6 ขอนี้ตองรวมอยูในบุคคลที่จะทําใหเติมเต็ม ใน
ความตองการของภาวะผูนําท่ีจะเกิดในแตละสถานการณ 
 ในการศึกษาวิจัย สต็อกดิลล (Stogdill) พบวา ในแตละสถานการณตองการภาวะผูนําท่ีมี
ทักษะในการพิจารณาสถานการณนั้นและใชภาวะผูนําท่ีเหมาะสม ในแตละสถานการณซ่ึงตอง
อาศัยลักษณะอุปนิสัยของผูนําเขารับการสนับสนุนเติมเต็มความตองการของภาวะผูนํา ดัง
ตัวอยางเชน พฤติกรรมและลักษณะอุปนิสัยที่สามารถควบคุมกลุมอํานาจ กลุมอันธพาลจะไม
เหมือนกับพฤติกรรมและลักษณะอุปนิสัยที่จะใชควบคุมผูนําทางศาสนาสมาชิกในกลุม แต
คุณสมบัติโดยท่ัวไป เชน ความกลาหาญ ความแข็งแกรง ความม่ันใจ ปรากฏในภาวะผูนําท้ัง 2 
สถานการณ47 

 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาของสํานักเลขาธิการคุรุสภา มีแนวคิดดังนี้ 

1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
1.1 สามารถนําความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ไป 

ประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 
1.2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารการจัดการศึกษา 
1.3 สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา 

                                                
47Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research (New 

York : The Free Press, 1974), 219. 
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1.4 สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริการ และกําหนดภารกิจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดเหมาะสม 

2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
2.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษา 
2.2 สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนิน 

2.3 สามรถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุงใหเกิดผลดีคุมคาตอการศึกษา 
สังคม และส่ิงแวดลอม 

2.4 สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
2.5 สามารถ ตดิตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 

3. การบริหารดานวิชาการ 

3.1 สามารถบริหารจัดการเรียนรู 
3.2 สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3.3 สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
3.4 สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

4. การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี 

 4.1 สามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.2 สามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ 

                         4.3 สามารถวางระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

 4.4 สามารถพัฒนาส่ิงแวดลอมทางกายภาพเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู 
 5. การบริหารบุคคล 

 5.1 สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิผลเขามาปฏิบัติงาน 

 5.2 สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ท่ีรับผิดชอบ 

 5.3 สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 5.4 สามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 5.5 สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
6. การบริหารกิจการนักเรียน 

 6.1 สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน 
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 6.2 สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน 

 6.3 สามารสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตาง ๆ 

 6.4 สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมูคณะ 

7. การประกันคุณภาพการศึกษา 
7.1 สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
7.2 สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
7.3 สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรับรองการ

ประเมินภายนอก 

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 8.1 สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสามสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม 

 8.2 สามารถประเม ินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

8.3 สามารถสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
9. การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 

 9.1 สามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
 9.2 สามารถเผยแพรขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน 

 9.3 สามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ 
 9.4 สามารถสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายใน

การเขาไปชวยเหลือชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

 9.5 สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา 
10. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
 10.1 เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 10.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

 10.3 สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมดําเนินงาน48 

                                                
48สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:สํานักงาน

เลขาคุรุสภา,2548), 17-20. 
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 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาผูบริหารควรมีความสามารถหรือสมรรถนะในการทํางานมากจึง
จะขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมรรถนะท่ีจําเปนไดแก
สติปญญา การปรับตัวเขากับสถานการณและบุคคล การบริหารจัดการผลลัพธ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การเปนผูบริหารมืออาชีพ โดยผูบริหารควรพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะในการ
ทํางาน เพ่ือใหประสบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเทศชาติจะพัฒนาไปอยางม่ันคงถาวรนั้นตองอาศัยกําลังคนในชาติที่มีความรู
ความสามารถ อันเปนผลมาจากการไดรับการศึกษาอบรมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนสําคัญ มี
หลายๆ ครั้งที่เรามองเห็นวาการศึกษาเปนเพียงดอกผลของการเศรษฐกิจ  นั่นก็คือ เราคิดเอาเองวา 
ถาบานเมืองมีความเจริญในดานเศรษฐกิจดีขึ้น จะทําใหมีการศึกษาดีขึ้นดวยคือเห็นวาเศรษฐกจิตอง
ดีกอนแลวการศึกษาจึงจะดีตาม แตแทจริงแลวเราคงตองมองวาการศึกษาเปนไดทั้งสองอยาง  คือ
เปนดอกผลจากเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกันมันก็เปนเมล็ดพันธุที่ทําใหเศรษฐกิจของชาติเจริญไดดวย 

ดังที่ผูรูไดกลาวไววา “Education is the flowers of economic and, at the same time, the seeds” และ
การศึกษาก็เปนทั้งดอกผลและเมล็ดพันธุของระบบอ่ืนดวยเชนกัน49 

 
มโนทัศนเกีย่วกบัการประกันคุณภาพการศกึษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา  (quality assurance) เปนศัพททางวงการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ที่วงการศึกษานําเขามาใชเพื่อการบริหารและจัดการเชิงคุณภาพขององคการทาง
การศึกษา เดล (Dale) ไดอธิบายถึงวิวัฒนาการของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพในทาง
อุตสาหกรรม โดยแบงออกเปนสองประเภท คือ แบบท่ีเนนการตรวจจับ (detection) อันไดแกการ
ตรวจสอบคุณภาพ (quality inspection) และการควบคุมคุณภาพ (quality control) ซ่ึงท้ังสอง
กิจกรรมนี้เนนความแมนยําและประสิทธิภาพของการตรวจจับความผิดท่ีเกิดขึ้น  แตจุดออนก็คือ
เปนการลงมือกระทําหลังจากขอผิดพลาดหรือปญหาเกิดขึ้นแลว  (reaction) การบริหารและการ
จัดการเชิงคุณภาพแบบท่ีสองเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นใหมในสองทศวรรษหลังนี้มีลักษณะที่เนนการปองกนั
กอนที่จะมีความผิดเกิดขึ้น  (preventive) อันไดแก การประกันคุณภาพและการจัดการเชิงคุณภาพ

                                                
49 กมล สุดประเสริฐ, ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : ระดับกอน

อุดมศึกษา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2546, เขาถึงไดจาก http://www.onec.go.th/publication/ 

4011001/edlaw5.htm/ 
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ทั่วทั้งระบบ (total quality manaement:TQM) ซ่ึงเดลใหความหมายของการประกันคุณภาพวา
หมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบัติการทั้งมวลท่ีเปนระบบและมีการวางแผนลวงหนา อันเปนส่ิงจําเปนที่
จะสรางความมั่นใจในระดับหนึ่งไดวาสินคาหรือบริการหนึ่งๆ จะมีคุณภาพตามขอกําหนดท่ีวาง
ไว50 

กลาวโดยสรุป การประกันคุณภาพการศึกษาจัดเปนกิจกรรม ที่จําเปนตองดําเนินงานเพื่อ
ประกันวาคุณภาพของการศึกษาไดรับการดํารงไว และสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมถึงกิจกรรม
หรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่หากไดดําเนินการตามระบบและแผนท่ีวางไวแลวจะทําใหเกิดความม่ันใจวา
จะไดผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่กําหนดไว 

 

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดใหความสําคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยกําหนดใหเปนหมวดหน่ึงในพระราชบัญญัติ  คือหมวดท่ี 6 เรื่อง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตมาตรา 47 – 51 โดยเฉพาะในมาตรา 47 ระบุวาให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  และมาตรา 
ระบุวา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ี
เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก51 

การประกันคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา จึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี้ 
1 เพื่อใหสถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

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

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

51 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 

2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 35 – 36. 
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2 เพื่อใหสังคมม่ันใจเกี่ยวกับผลผลิตและบริการของสถานศึกษา 
3 เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามความ

เปนจริง ตามภารกิจที่สถานศึกษาดําเนินการ 

4 เพื่อใหขอมูลแกผูท่ีสนใจสมัครเขาศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียน และ
ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการบริการ 

5 เพื่อใหขอมูลแกผูปกครอง ผูจาง รัฐบาล เกี่ยวกับกลไกในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ตลอดถึงสวนงานในสังกัด 

6 เพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการจัดการศึกษาแกประชาชน โดยเฉพาะการนําเงิน
ภาษีอากรของประชาชนมาใช 

ดังน้ันการประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อไดมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลัก และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการ
ทบทวนและติดตามกระบวนการดําเนินการอยางใกลชิด  และรายงานผลการดําเนินการใหผูที่
เกี่ยวของทราบ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

 

หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน้ัน  ถึงแมจะพยายามประเมินการศึกษาท้ัง

ระบบแตในทางปฏิบัตินั้นมุงเนนประเมินผลลัพธ (result oriented) วาไดมาตรฐานหรือไมอยางไร
ผลลัพธที่กําหนดเปนมาตรฐานของความสามารถอาจมีหลายอยาง  เชน มาตรฐานดานเนื้อหาวิชา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานโอกาสในการเขาเรียน เปนตน ผลการประเมินคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาน้ัน นําไปสูการกําหนดแผนการปรับปรุงโรงเรียน  (school inprovement plan 

:SIP) เปนสําคัญ52 

วิจิตร ศรีสอาน กลาววา การประกันคุณภาพหรือที่เรียกวา Q.A. (quality assurance)ซ่ึง
ปจจุบันก็กลายเปนการใชกันอยางแพรหลายไมวาจะเปนทางดานธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษาจน
กลายเปนคํากลาง และเกิดความเขาใจผิด เชน สถานศึกษาตองส้ินเปลืองงบประมาณเพื่อจัดทํา
ระบบ ISO ซ่ึงมีแนวความคิดวาถามีปาย ISO อยูหนาสถานศึกษาแลว นี่คือเปนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังน้ันเมื่อมาถึงจุดหน่ึงท่ีเห็นวาการทํา Q.A. ในเรื่องการศึกษานาจะตองมีระบบและ

                                                
52 กมล สุดประเสริฐ, ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : ระดับกอน

อุดมศึกษา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2546, เขาถึงไดจาก http://www.onec.go.th/publication/ 
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วิธีการเฉพาะ ซ่ึงการประกันคุณภาพน้ันมีหลักการสําคัญอยู 2 ประการคือ หลักการแรก ไมวาจะใช
วิธีใด จะตองใชเพื่อพัฒนาการศึกษา ไมนําไปใชเพื่อการลงโทษ เมื่อใดที่นําไปใชในการลงโทษ
แลวเม่ือนั้นจะเกิดการตอตานเบี่ยงเบน และผลที่ไดจะไมไดรับประโยชนเทาท่ีควร ในการนําเอา 
Q.Aมาใชนั้นเขาใจวามีจุดมุงหมายของคําวา development, improvement หรือ KIZEN ของประเทศ
ญี่ปุน 

ดังนั้นการพัฒนาจะเกิดขึ้นไดอยางไรหากไมทําการประกันคุณภาพการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาไมใชวาจะตองจัดการศึกษาเพื่อ Q.A เทาน้ัน แตการศึกษามีความหลากหลาย และ
ไมจําเปนเสมอไปวา ความหลากหลายจะทําใหมีมาตรฐานคุณภาพไมได  และการทําวิธีเดียวกันก็
ไมไดหมายความวานั่นคือวิธีที่ทําใหไดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักการที่สอง จะตองสะทอน
ใหเห็นคุณภาพการจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานไดจริง คําวา “ไดจริง” ทุกคนใชประโยชนได
เชื่อถือได53 

โดยสรุป หลักของการประกันคุณภาพการศึกษาน่ันคือเปนการดําเนินการตรวจสอบเพื่อ
พัฒนาการศึกษา ไมใชเพื่อการลงโทษ จะตองสะทอนใหเห็นคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
ไดจริง และกระจายอํานาจแกสถานศึกษาในการดําเนินการจัดการศึกษาโดยความรวมมือของผูที่
เกี่ยวของ 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนส่ิงท่ีสถานศึกษาจําเปนตองดําเนินการตามท่ี

กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 6 เพื่อเปนส่ิงประกันวาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนจะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามท่ีกลาวไวในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คือ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีศักยภาพพรอมท่ีจะแขงขันและ
รวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก นอกจากนี้ยังสามารถดํารงชีวิตในฐานะพลเมืองดีของสังคมได
โดยกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางสอดคลองกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  ซ่ึงผูที่ เกี่ยวของกับสถานศึกษาท้ังผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู 

                                                
53 วิจิตร ศรีสอาน, “การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับประเทศไทย : ประสบการณและ

แนวคิด,” ใน รวมบทความการบรรยายพิเศษในรอบ 1 ป สมศ. (กรุงเทพ : สํานักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2544), 66 – 67. 
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คณะกรรมการสถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ มีความพึงพอใจ และผล
การปฏิบัติงานดังกลาวสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในแตละระดับ54 

 
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาหลักการสําคัญมีดังนี้ 

1. คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพจะเนนการสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูบริโภคท้ังภายในและภายนอก  

คุณภาพภายใน หมายถึง ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของผูเรียนที่สรางความพึง
พอใจใหกับผูรับชวงตอในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต หรือทุกระดับช้ันเรียน 

คุณภาพภายนอก หมายถึง ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับมหัพภาคซ่ึง
หมายถึงความรูความสามารถและ คุณลักษณะของผูเรียนที่จําเปนตอความอยูรอด  และการสราง
ความมั่นคง ทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของ ประเทศชาติ ในการแขงขันทางธุรกิจ การคา
และทางเทคโนโลยี ระดับภูมิภาคและระดับโลก 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาเปน ยุทธศาสตรเชิงรุกที่เนนการวางแผนและเตรียมการ
ปองกันลวงหนากอนที่ปญหาจะเกิดขึ้นไมใชการแกสถานการณเฉพาะหนาเพ่ือตอบสนองตอ
ปญหาท่ีไดเกิดขึ้นแลว 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนรากฐานของหลักวิชา
หลักฐานขอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่ เปน 

วิทยาศาสตร หลักตรรกะ และความสมเหตุสมผล 

4. การตรวจสอบ การวัดและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพ  มีจุดประสงค
สําคัญเพื่อใหไดมาเพ่ือขอมูลยอนกลับสําหรับใชในการวางแผนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง มิใชการจับผิด หรือการตัดสินใหรางวัลหรือลงโทษ 

5. คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานวิชาการ กรอบหลักสูตร และแผนการสอน)และ
กระบวนการทํางาน (การเรียนการสอนการบริหารหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา)เปน
องคประกอบสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

                                                
54 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวดําเนินการของสถานศึกษาเพ่ือ

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 1. 
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6. การประกันคุณภาพการศึกษาเนนความสําคัญของการสรางความรู  ทักษะ และความ
มั่นใจ แกบุคลากรที่เกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก สถานศึกษา เพื่อสรางโอกาสใหเกิด การมีสวน
รวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. การประกันคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญตอการประสานสัมพันธภายในระหวาง
หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับและการรวมมือ ของหนวยงานและองคการตาง ๆ ในเขตพื้นที่
การศึกษา และภูมิภาค 

8. ภาวะความเปนผูนําและความเอาจริงเอาจังของผูบริหารสถานศึกษา  และการกระจาย
อํานาจความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม เปนปจจัย สําคัญ ของการประกันคุณภาพการศึกษา55 

สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกลาววา หลักการสําคัญของการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ไดแก 

1. จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษารวมกันพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา โดย
เปาหมายท่ีสําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 

2. การที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตาม ขอ 1 จะตองทําใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ  และการทํางานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา 

3. การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหาร
คณะครู และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูท่ีเกี่ยวของเขามามีสวน
รวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ใหสถานศึกษามีคุณภาพ56 

ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

ไดเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเปน 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
1. การเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

                                                
55 กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  : กรอบและแนว

การดําเนินงาน, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที ่1,พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 13 – 15. 
56 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2544), 11. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 42 

     1 การเตรียมความพรอมของบุคลากร ดวยการสรางความตระหนักถึงคุณคาของการ
ประกันคุณภาพภายในและการทํางานเปนทีม  รวมทั้งการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน 

     2 การแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อรวมมือกับผูบริหารสถานศึกษาในการ
ประสาน กระตุน กํากับ ดูแลใหบุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวของเขา
มารวมดําเนินการพัฒนาและการประเมินคุณภาพ 

2. การดําเนนิการประกนัคณุภาพภายใน ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ 

     1 การวางแผน (plan) โดยเร่ิมตั้งแตขั้นตอนแรกที่สําคัญคือการกําหนดเปาหมายการจัด
อันดับความสําคัญของเปาหมาย  กําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน  กําหนด
ระยะเวลา การกําหนดงบประมาณ และการกําหนดผูรับผิดชอบ 

     2 การปฏิบัติตามแผน (do) ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางาน
อยางมีความสุข จัดส่ิงอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม (monitoring) ทุกระดับ และใหการนิเทศ 

     3 การตรวจสอบประเมินผล (check) ไดแก การวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทํา
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย และการตรวจสอบและ
ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

     4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (action) ไดแก การปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารและบุคลากร การวางแผนในระยะตอไป รวมท้ังการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 

3. การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป เม่ือสถานศึกษาไดดําเนินการตาม
แผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบรอยแลว จะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือ
รายงานประจําป เพื่อเผยแพรใหผูเกี่ยวของทุกกลุมไดรับทราบ โดยรวบรวมผลการดําเนินงานและ
ผลการประเมิน วิเคราะหและสังเคราะหจําแนกตามมาตรฐานการศึกษา และเขียนรายงาน57    

 ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พอจะสรุปไดดังแผนภูมิที ่3 

 

 

 

 

                                                
57 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2544), 12-49. 
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แผนภูมิท่ี 3 ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : 
เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : พิมพด,ี 2544), 13. 

 

การเตรียมการ 

1. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร 

- สรางความตระหนัก 

- พัฒนาความรูและทักษะ 

2. แตงต้ังกรรมการที่ 
รับผิดชอบ 

การดําเนินการ 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน(P) 

- กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐาน 

    การศึกษา 
- จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย 

- กําหนดแนวทางดําเนินงาน/  

    ระยะเวลา 

การรายงาน 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป 
- รวบรวมผลการดําเนิน 

   งานและผลการประเมิน 

- วิเคราะหตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 

2. ดําเนินการตามแผน(D) 

- สงเสริม สนับสนุน 

- จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุน 

- กํากับ ติดตาม ใหการนิเทศ 

3. ตรวจสอบประเมินผล(C) 

- การวางกรอบการประเมิน 

- จัดหาหรือจัดทําเคร่ืองมือ 

- เก็บขอมูล/ วิเคราะห/ แปลความหมาย 

- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการ 

   ประเมิน 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) 

- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- วางแผนในระยะตอไป 

- จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จัดระบบโครงสรางของกระบวนการจัด

การศึกษาโดยยึดหลักมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองคการปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งน้ี จะมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว เพื่อใหสถานศึกษาสรางความมั่นใจ
ใหแกผูเกี่ยวของ วาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาความรู ความสามารถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางเต็มศักยภาพ ทั้งน้ีใหถือวาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เปนสวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  และ
ดําเนินการโดย ยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ58 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เปนสวน
หนึ่งการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ในการสงเสริม สนับสนุน ดําเนินการโดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ทีเ่กี่ยวของ และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย กระบวนการท่ีสถานศึกษาตอง
ดําเนินการรวมกันอยางเปนระบบใน 8 เรื่อง คือ 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) 

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง59 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงไมใชภาระงานใหมของสถานศึกษา
เพียงแตนําภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมที่สถานศึกษาทุกแหงดําเนินการอยูแลว
และมุงเนนไปท่ีคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรอันเปนการสอดคลองกับหลักการเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงสามารถจัดลําดับภาระงานได ดังนี้ 

 

                                                
58 อารีรัตน วัฒนสิน, “ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน งานเกาท่ีจัดระบบใหม,” วารสารวิชาการ 3, 12 (ธันวาคม 2543) : 8 – 9. 
59 กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  : กรอบและแนว

การดําเนินงาน, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที ่1, 51. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 45 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษา 
ในทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษา (educational standard) คือ เครื่องช้ีวัดคุณภาพท่ีใชอยู

ในปจจุบันและเปนหนึ่งในกระบวนการประกันคุณภาพ  (quality assurance) ที่กําลังไดรับการ
พัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งน้ีเพื่อเปนหลักประกันวา แมปริมาณทรัพยากรท่ีรับผิดชอบจะ
เปล่ียนแปลงไปก็ตาม แตระดับคุณภาพจะตองยังคงเปนมาตรฐานเดียวกันอยูเสมอ60 

โดยทั่วไปแลวโรงเรียนจะมีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน  รูปแบบ
ดังกลาวจัดเปนตนแบบในการกําหนดมาตรฐานได สวนรูปแบบการพัฒนามาตรฐานท่ีนิยมใชกัน
มากน้ัน เช็ง (Cheng) ไดกลาวถึงรูปแบบการพัฒนามาตรฐานไว 8 รูปแบบ ดังนี้ 

1 รูปแบบที่เนนเปาหมาย (goal model) เปนรูปแบบที่มีความเช่ือวาถาโรงเรียนระบุ
เปาหมายอยางชัดเจนแลว โรงเรียนที่มีคุณภาพคือโรงเรียนที่สามารถทําใหนักเรียนมีคุณภาพตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

2 รูปแบบที่เนนปจจัย (resources – input model) เปนรูปแบบที่มีความเช่ือวาถาสามารถจัด
ปจจัยที่หายากและมีคุณคาตามความตองการของโรงเรียนแลว จะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น 

3 รูปแบบท่ีเนนกระบวนการ (process model) เปนรูปแบบท่ีมีความเช่ือวาธรรมชาติและ
คุณภาพของกระบวนการในโรงเรียนเปนองคประกอบหลักที่มีผลตอคุณภาพนักเรียน  และระดับ
การบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพจึงตองมีการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน
อยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

4 รูปแบบท่ีเนนความพึงพอใจ (satisfaction model) เปนรูปแบบท่ีมีความเช่ือวาความพึง
พอใจของผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียน (stakeholder) เปนส่ิงสําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
 5 รูปแบบที่เนนชุมชน (legitimacy model) เปนรูปแบบที่มีความเช่ือวาโรงเรียนจะมี
ประสิทธิภาพ ถาโรงเรียนสามารถดํารงอยูกับชุมชน เปนที่ยอมรับของชุมชน ดังน้ันโรงเรียน
จําเปนตองดําเนินการแสวงหาทรัพยากร ดําเนินการแกไขปญหาอุปสรรคภายในโรงเรียน ตลอดจน
เผชิญกับส่ิงทาทายจากภายนอก 

6 รูปแบบที่สนใจการไมมีประสิทธิภาพของโรงเรียน (ineffectiveness model) เปนรูปแบบ
ที่มีความเช่ือวาการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาโรงเรียน  ผูเกี่ยวของกับโรงเรียนสามารถ

                                                
60 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , การพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา, เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา, เลม 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
,2541), 1. 
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กระทําไดโดยงายและชัดเจน ในการวิเคราะหและระบุถึงเกณฑท่ีวาดวยการไมมีประสิทธิภาพของ
โรงเรียน 

7 รูปแบบองคการแหงการเรียนรู (organizational learning model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อ
วาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และปญหาอุปสรรคที่
มีอยูเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได ดังน้ันโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพได ตอเม่ือโรงเรียนสามารถเรียนรู
วิธีการปรับปรุงโรงเรียนใหตอบสนองตอสภาพเศรษฐกิจสังคม 

8 รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบองครวม (total quality management model) เปนรูปแบบ
ที่มีความเช่ือวาการบริหารสภาพแวดลอมและกระบวนการภายในโรงเรียนแบบองครวมเพ่ือให
บรรลุถึงความตองการของกลุมเปาหมาย เปนกุญแจสําคัญตอการประสานผลสําเร็จระยะยาว
องคประกอบสําคัญในการบริหารคุณภาพแบบองครวมในโรงเรียน  ไดแก การใหความสําคัญตอ
ผูเกี่ยวของ การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง การใหสมาชิกในโรงเรียนมีสวนรวม และการ
สงเสริมใหสมาชิกไดพัฒนาความถนัด ความสนใจ ดวยความเต็มใจ 

รูปแบบทั้ง 8 ขอขางตนนี้มีจุดเดนและขอจํากัดแตกตางกัน ดังน้ันแตละรูปแบบจึงมีความ
เหมาะสมในสถานการณที่แตกตางกันและเม่ือพิจารณาโดยรวมแลวจะเห็นวา รูปแบบองคการแหง
การเรียนรูและรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบองครวม  มีความเหมาะสมสําหรับโรงเรียนในยุค
ปจจุบัน ซ่ึงมีภารกิจหลากหลายในสภาพสังคมเศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว61 

การสรางและปรับปรุงมาตรฐานโรงเรียนนั้น สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ไดเสนอขั้นตอนการปฏิบัติไวดังนี้คือ 

1 การศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมูล ในการท่ีจะกําหนดมาตรฐานหรือสภาพท่ีพึง
ประสงคในการดําเนินงานของแตละหนวยงานน้ัน จําเปนตองศึกษาขอมูลและความตองการจาก
หลายๆ ดาน เชน ปรัชญาการศึกษาของไทย เปาหมายการพัฒนาการศึกษา ความตองการของสังคม
มาตรฐานการศึกษาของไทยและตางประเทศ เปนตน 

2 การกําหนดกรอบความคิด จากขอมูลตางๆ ที่รวบรวมไวนํามาสังเคราะหเปนกรอบ
แนวคิดเพื่อกําหนดเปนมาตรฐานโรงเรียน 

                                                
61 Y. C. Cheng, อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา, เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา, เลม 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 

2541), 2 – 6. 
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3 การยกรางมาตรฐาน เปนขั้นตอนที่คณะกรรมการจะรวมกันประชุมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและเสนอแนะความตองการเพื่อกําหนดองคประกอบและรายละเอียดของมาตรฐานให
ถูกตองตามกรอบแนวคิดทฤษฎี และเหมาะสมสอดคลองกับขอจํากัดและความตองการของตน 

4 การทําประชาพิจารณ เปนการนําผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมปฏิบัติการไปใหผูท่ีเกี่ยวของ
ไดมีสวนรวมในการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 

5 การทดลองใชมาตรฐาน เปนการนํารางมาตรฐานโรงเรียนที่ผานการทําประชาพิจารณ
แลวไปทดลองใชในโรงเรียน ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความเปนไปไดในการนํามาตรฐานไปใชปญหา 
อุปสรรคตางๆ ขณะที่ทดลองใช เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงแกไขมาตรฐานในขั้นตอไป 

6 การตรวจสอบ ปรับปรุงมาตรฐาน เมื่อมาตรฐานผานขั้นตอนการทําประชาพิจารณและ
ทดลองใชแลว โดยปกติจะตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกตองเชิงเนื้อหา เชิงทฤษฎี เชิงโครงสรางและ
ความชัดเจนของภาษาท่ีใช เปนตน 

7 การเสนอขอความเห็นชอบ จากหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหความเห็นชอบและประกาศใช
ตอไป 

8 การประกาศใชและเผยแพร เม่ือมาตรฐานไดรับความเห็นชอบแลวจะสามารถประกาศใช
และเผยแพรไปยังผูท่ีเกี่ยวของได62 

 
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษาที่มุงคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเปนกระบวนการพัฒนา  ปรับปรุงการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท้ังระบบ ทั่วทั้งองคการ โดยทุกกิจกรรมท่ีเปนสวนประกอบหลักของ
ระบบการจัดการศึกษาดําเนินการรวมกันเพื่อมุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนี้ การ
วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายังเปนกระบวนการที่มีขั้นตอนเปนระบบเพื่อที่จะสรางหรือ
ปรับแตงวิสัยทัศน จัดลําดับความสําคัญของภารกิจ กําหนดรูปแบบและวิธีการจัดระบบองคการ 

และการบริหารสถานศึกษา ทั้งน้ีก็เพื่อที่จะชวยกันกําหนดทิศทางท่ีจะทําใหกระบวนการเรียนการ
สอนตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมไดดียิ่งขึ้น การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางถูกหลักวิชาและการตัดสินใจที่อาศัยขอมูลที่นาเชื่อถือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพดานตาง ๆ  จะ

                                                
62 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , การพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 

เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา, เลม 3, 12 – 15. 
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นําไปสูกระบวนการปฏิรูปสถานศึกษาซ่ึงเปนนโยบายสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาองคประกอบ
ที่สําคัญของการจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษามีดังตอไปนี้ 

1 การประเมินเพื่อสํารวจสภาพปญหาและความจําเปนอยางรอบดาน 

2 การปรับเปาหมายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาในกรอบหลักสูตร 

3 การพัฒนาหรือเลือกใชรูปแบบวิธี หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองสภาพ
ปญหา และความจําเปนสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา และเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรู 
และบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม 

4 การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยคณาจารยที่มีความรูความสามารถเหมาะสม 

5 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของครูผูสอนและบุคลากร 

6 ยุทธศาสตรและวิธีการทําใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 

7 การพัฒนาระบบขอมูลการประเมินมาตรฐาน 

8 แผนการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาดานผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน63 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ขั้นนี้จะ
กลาวถึง การริเริ่มดําเนินการโดยระดับนโยบายคัดเลือก สรรหา แตงตั้งบุคลากรที่มีประสบการณสูง
เปนคณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และการเร่ิมตนกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนการจัดต้ังคณะจัดทําแผน 

การทําความเขาใจในบทบาทหนาท่ี การประสานความรวมมือทางวิชาการ และการวางแผนการ
ทํางานของคณะจัดทําแผน 

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินความตองการและความจําเปนของสถานศึกษา ขั้นนี้เปนหัวใจของ
กระบวนการวางแผน  สถานศึกษาจะไดรูสภาพปญหาความตองการและความจําเปนของ
สถานศึกษาและลําดับของประเด็นการพัฒนา ขั้นนี้จะเกี่ยวของมากกับขอมูลเกี่ยวกับการเรียนและ
ผลการเรียนของผูเรียน โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน ส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกท่ี
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เปนตน ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนการทําความเขาใจ 

                                                
63 กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนว

การดําเนินงาน, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที ่1, 37–39. 
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วิสัยทัศนของสถานศึกษา การจัดทําภาพรวมของสถานศึกษา การสํารวจความตองการทางการศึกษา
ของผูเรียนและการวิเคราะหขอมูลความตองการดานการศึกษาของผูเรียนและกําหนดประเด็น
สําคัญการพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะหปญหาสาเหตุและพิจารณาแนวทางแกไขตามประเด็นสําคัญการ
พัฒนา ขั้นนี้เปนการวิเคราะหสาเหตุและปญหา หรือความตองการตามประเด็นสําคัญการพัฒนา
ผูเรียน เพื่อใหเขาใจสภาพปญหาความตองการอยางถองแทโดยใชกระบวนการอภิปรายระดมพลัง
สมอง และตัดสินใจที่สําคัญรวมกันในการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนการทบทวนประเด็นสําคัญการ
พัฒนา ตัดสินใจเลือกประเด็นท่ีจะดําเนินการ เขียนเปาหมายการพัฒนา เขียนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี 4 การกําหนดแผนปฏิบัติการรายป ขั้นนี้เปนการวางเคาโครงแผนปฏิบัติการราย
ป และสรางใหเกิดความผูกพันในภาระหนาที่ของบุคลากรของสถานศึกษาใหรับทราบสภาพปญหา 

เปาหมายการพัฒนา ตลอดจนรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขสภาพปญหาไดอยางครอบคลุม
รอบคอบยิ่งขึ้น และยอมรับท่ีจะนําไปปฏิบัติรวมกัน  ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนการกําหนด
แผนปฏิบัติการรายป และการตรวจสอบเชื่อมโยงระหวางเปาหมายการพัฒนากับแผนปฏิบัติการราย
ป 

ขั้นตอนที่ 5 การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นนี้เปนการลงมือ
เขียนแผน ทั้งน้ีควรนัดหมายเวลาลวงหนาเพ่ือคณะจัดทําแผนสามารถรวมเขียนแผนไดอยางเต็มท่ี
แผนพัฒนาคุณภาพควรจะสะทอนส่ิงตอไปนี้คือ แหลงงบประมาณ การวางแผนเปล่ียนแปลงต้ังอยู
บนพื้นฐานงานวิจัย การประเมินผลบนพื้นฐานขอมูล การแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดและ
การพัฒนาอยางตอเน่ือง ตลอดจนการประสานความรวมมือระหวางกิจกรรมตาง ๆ 

ขั้นตอนที่ 6 การนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ  ขั้นตอนนี้
กลาวถึงความสําคัญของการยอมรับและพันธะผูกพันตอแผนพัฒนาคุณภาพอันกอใหเกิดการนํา
แผนไปปฏิบัติทั่วทั้งสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนการสรางการยอมรับแผน มอบหมายการ
ปฏิบัติงานอยางเปนทางการ และทําความเขาใจสวนตาง ๆ ของแผน64 

การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงอาจมีสวนประกอบและ
รูปแบบการนําเสนอแตกตางกันได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขนาดของสถานศึกษา ความซับซอนของภาระ

                                                
64 กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา , เอกสาร

ชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที ่4, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 

25 – 66. 
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งาน และศักยภาพของสถานศึกษาแตละแหง อยางไรก็ตามกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการได
เสนอสวนประกอบสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไว  คือ 1) เจตนารมณ
ของสถานศึกษา 2) ภาพรวมของสถานศึกษา 3) เปาหมายการพัฒนา และยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4) แผนปฏิบัติการรายป 5) การระดมทรัพยากร แหลงสนับสนุน
งบประมาณ และสรุปงบประมาณ65 

โดยสรุป สถานศึกษาจะตองมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําปอยู
แลว ซ่ึงควรไดรวมมือกับทุกฝาย วิเคราะห ขอมูลจากสารสนเทศของสถานศึกษา และศักยภาพของ
สถานศึกษาในทุก ๆ ดาน ใชบทเรียนจาก จุดเดน และจุดดอยที่ผานมากําหนด วิสัยทัศน ภารกิจและ
เปาหมาย การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให ชัดเจนโดยพยายามใชศักยภาพของสถานศึกษาอยาง
คุมคา ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เพราะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานี้เปนหัวใจ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําไปสูการประกันคุณภาพภายใน และรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

 

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดใหความหมายของขอมูลและ

สารสนเทศไววา ขอมูล (data) หมายถึง ขอเท็จจริงหรือส่ิงท่ียอมรับกันวาเปนจริง ที่ใชเปนพื้นฐาน
การคํานวณ การวัดและการประเมินผล (a real or assumed thing used as a basis for  calculations or 

measurement) หรือบางส่ิงบางอยางท่ีรูหรือสรุปและเปนที่ยอมรับกันวารู เปนความจริงท่ีไดมาจาก
การสรุปอยางมีเหตุผล (something know or assumed ; fact which conclusion can be inferred)  

สวนสารสนเทศ (information) หมายถึง ขอมูลที่นํามาทําการประมวลผลเพื่อใหเปนตัวแทนที่มี
ความหมาย66 สวนกรมวิชาการ ไดใหความหมายของขอมูลและสารสนเทศไวว า ขอมูล 

(data)หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ ซ่ึงอาจแสดงเปนตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ ขอเท็จจริง
เหลานี้เปนส่ิงท่ีเก็บรวบรวมมาโดยยังไมผานการประมวลผล หรือการวิเคราะหจัดกระทําจึงทําให
สวนมากไมมีความหมายสมบูรณพอท่ีจะนําไปใชประกอบการตัดสินใจ สวนสารสนเทศ 

                                                
65 เรื่องเดียวกัน, 67 – 74. 
66 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ, 

เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา, เลม 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2541), 1 – 2. 
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 (information) หมายถึง ขอมูลที่ไดผานการประมวลผล หรือการวิเคราะหดวยวิธีการตางๆ จนอยูใน
รูปแบบที่มีความหมายสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจหรือนําไปใชในเร่ืองตางๆ  ไดตาม
วัตถุประสงค67 

กลาวโดยสรุป ขอมูลก็คือ ขอเท็จจริงตางๆ ที่เก็บรวบรวมมาโดยยังไมผานการประมวลผล 

สวนสารสนเทศ คือ ขอมูลที่ผานการประมวลผล หรือการวิเคราะหดวยวิธีการตางๆ แลว ซ่ึง
สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจได 

ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงมุงสรางความม่ันใจแก

ผูเกี่ยวของวาผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพน้ัน สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนและ
ภารกิจที่ชัดเจน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการจัดทําแผนดังกลาวตองใชขอมูลและ
สารสนเทศพ้ืนฐานที่จําเปนเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของทองถ่ิน เชน ที่ตั้งของสถานศึกษา สภาพของ
ผูเรียน ฯลฯ เพือ่นํามาประกอบการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานตามหลักสูตร 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา สถานศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณครบถวน 

เปนปจจุบัน เรียกใชไดสะดวกและตรงตามความตองการ จะชวยใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ เพราะสารสนเทศท้ังหลายนั้นนอกจากจะใชในการวางแผนการ
ดําเนินงานและประกอบการตัดสินใจแลว ยังนําไปสูการพัฒนาแนวความคิด และสรางทางเลือก
ใหมๆ ในการดําเนินการตางๆ ดวย 

การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศกึษา 
ระบบสารสนเทศ (information system) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลการ

ประมวลผลขอมูลใหอยูในรูปสารสนเทศท่ีเปนประโยชนสูงสุด และการจัดเก็บรักษาอยางมีระบบ
เพื่อสะดวกตอการนําไปใช และในการจัดทําระบบสารสนเทศนั้น กรมวิชาการ ไดกลาววามี
องคประกอบท่ีสําคัญ 4 สวน ดวยกันที่ประกอบกันเปนระบบสารสนเทศ ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 4
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1 ขอมูล เปนขอเท็จจริงตางๆ ภายในสถานศึกษาและในบริบทของสถานศึกษาแตละแหง 

เปนปจจัยนําเขาของระบบสารสนเทศ 

                                                
67 กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา,เอกสารชุดโครงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที ่2, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 19. 
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2 การจัดเก็บขอมูล เปนการรวบรวมและจัดเก็บรักษาขอมูล และสารสนเทศที่มีอยูหรือที่
ไดมาอยางมีระบบ สะดวกตอการนํามาประมวลผล หรือนํามาใชประโยชน และสามารถแกไข 

ปรับปรุง ใหเปนปจจุบันไดงาย 

3 การประมวลผลหรือวิเคราะห เปนการกําหนดความสัมพันธของขอมูลจัดกระทําขอมูล
เพื่อใหเหมาะสมตอการนําไปใช 

4 สารสนเทศ เปนขอมูลที่ผานการประมวลผลหรือการวิเคราะหแลวเปนผลผลิตของระบบ
ที่จะนําไปใชประโยชนตอไป68 

 

         

 
 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงองคประกอบของระบบสารสนเทศ 

การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานศึกษามีความสําคัญและเปนประโยชน
มากสําหรับบุคลากรทุกคนในองคการ ทําใหมีขอมูลประกอบการพัฒนางาน สรางทางเลือกใหมๆ 

ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารท้ังในระดับสูงและระดับรองลงมา มีความจําเปนตอง
ใชขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจวางแผนดําเนินการตางๆ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในการพัฒนาคุณภาพแตละระดับ  กรมวิชาการ ไดเสนอแนวทางการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษาเพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใช โดยจําแนกเปนระบบยอยๆ ดังนี้ 

1 ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวย ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ
กับภาพรวมของสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความตองการของชุมชนสภาพการ
บริหารจัดการตามโครงสรางและภารกิจ เชน ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา เปนตน 

2 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน เปนระบบสารสนเทศที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน
ทั้งหมด สารสนเทศสวนนี้เกิดจากผูสอนหรือผูปฏิบัติงานเปนสวนใหญ เชน ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 

ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน ผลงานของผูเรียน เปนตน 

3 ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เปนการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน การมีสวนรวมในการ
จัดหลักสูตรและการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน เปนตน 

                                                
68 กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา ,เอกสารชุดโครงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที ่2, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 20-21. 

ขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล 
(การวิเคราะห) 

สารสนเทศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 53 

4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สารสนเทศประเภทน้ีตองมีการประมวลผลรวม 

มีการเปรียบเทียบขอมูลอยางถูกตองและทันสมัย  จึงจะมีความหมายตอการจัดการและการ
บริหารงานอยางเต็มประสิทธิภาพ เชน งานธุรการ งานการเงิน งานบุคลากร งานพัฒนาแหลงการ
เรียนรู เปนตน 

5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงาน สารสนเทศสวนนี้เปนการนําขอมูลและสารสนเทศทั้ง 

4 สวน ที่กลาวมาแลวสรุปเปนภาพรวมที่เขาใจงาย กะทัดรัด ระบุผลสําเร็จตามสภาพและผลการ
พัฒนาที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานตอผูเกี่ยวของตอไป69 

สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนอยูแลว ควรได
นํามาวิเคราะหและแปลผลใหมีความหมายโดยอาจเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตนสังกัดกําหนดเพื่อ
นํามาใชตัดสินใจกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ใช
รูปแบบที่อานเขาใจงายและรวดเร็วในการจัดระบบขอมูลใหเปนหมวดหมู  ซ่ึงจะเปนตัวบงช้ี
คุณภาพทุกดานของสถานศึกษา เพื่อชวยในการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเปาหมายท่ีกําหนดไวได 

 

4. ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัตินั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนา สถานศึกษาควรกําหนด
แนวทางในการนําแผนสูการปฏิบัติ  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติได
กลาวถึงการนําแผนสูการปฏิบัติงานวา  แผนที่จะนําไปสูความสําเร็จตองเปนแผนที่ทุกคนที่
เกี่ยวของท้ังในและนอกโรงเรียนมีความชัดเจนในแผน ยอมรับและเห็นพองในปญหาและเปาหมาย
ที่ตองการพัฒนา ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็โดยใหทุกคนไดรวมในกิจกรรมการจัดเตรียมและการทําแผน
อยางเต็มท่ี การแบงงานออกเปนสวนๆ พรอมกําหนดกลุมและหัวหนากลุมผูรับผิดชอบโดยผูมี
อํานาจเหนือใหการสนับสนุน  ชวยเหลืออยางจริงใจนับเปนตัวแปรสําคัญของการนําแผนไปสู
ความสําเร็จ ขอสําคัญบุคลากรควรมีคูมือเพื่อใชควบคูกับแผน  ซ่ึงควรจัดทําเปน 3 ระดับ คือคูมือ
คุณภาพ(quality manual) ใชเปนคูมือสําหรับผูบริหาร มีสาระสําคัญเกี่ยวกับปรัชญา นโยบาย 

โครงสรางองคการ และวิธีปฏิบัติทางคุณภาพโดยทั่วไป คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน (procedure  

                                                
69 กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา ,เอกสารชุดโครงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที ่2, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 20-21. 
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manual) ใชเปนคูมือสําหรับหัวหนากลุม/ผูจัดการ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการ
กระทํา ขอบขายความรับผิดชอบและวิธีดําเนินการ และคูมือการปฏิบัติงาน (work instructions) ใช
เปนคูมือสําหรับผูปฏิบัติงาน มีสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะงาน กระบวนการ การปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ คูมือทั้ง 3 ระดับนี้นอกจากเปนประโยชนตอการดําเนินงานแลว  ยังเปนประโยชนตอ
แนวทางการตรวจสอบ   โดยเฉพาะการตรวจสอบภายในหรือการประเมินตนเอง70  เชนเดียวกันกับ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดกลาวถึงการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา
สูการปฏิบัติวาจะตองประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ 

1  การสรางการยอมรับแผน  สถานศึกษาควรสรางการยอมรับและพันธผูกพันตอ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยควรนําแผนฉบับรางสุดทายใหบุคลากรของ
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน เขตพื้นที่ ผูมีสวนเกี่ยวของท่ีสามารถชวยในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาไดรวมใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น วายังมีสวนประกอบใดท่ีควรจะเพิ่มเติมเพ่ือใหการ
วางแผนเปนไปดวยความรอบคอบ รอบรู และรอบดานอยางแทจริง และจะทําใหเกิดความรวมมือ
และความผูกพันกับแผน ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนตอผลสําเร็จของผูเรียน และรวม
ดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

2  การมอบหมายการปฏิบัติอยางเปนทางการ  ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาไดระบุการมอบหมายความรับผิดชอบใหกับหนวยงาน/บุคคลแลว เพราะฉะน้ันควรมี
การสงมอบแผนใหกับหัวหนากลุมวิชา หัวหนาระดับช้ัน ตามสายการบังคับบัญชา ตลอดจนทีมงาน
อยางเปนทางการดวย เพื่อผูปฏิบัติจักไดทราบหนาที่และขอบขายงานท่ีตองทํา 

3  การทําความเขาใจสวนตางๆ ของแผน ซ่ึงมีส่ิงท่ีผูปฏิบัติควรทําความเขาใจ ไดแก
เจตนารมณของสถานศึกษา เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร เทคนิควิธีการใหมท่ีกําหนดไวในแผน
แผนปฏิบัติการประจําป และการประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผล
สําเร็จตามแผน71 

 

                                                
70 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , แนวทางการประกันคุณภาพ

การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , เอกสารชุดการประกันคุณภาพ
การศึกษา, เลม 1, 37. 

71กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา, เอกสารชดุ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที ่4, 63 – 66. 
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โดยสรุป การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสามารถดําเนินไดอยาง
เขาใจตรงกัน มีแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการเชื่อมโยงประสานสัมพันธในทุก
ขั้นตอนของกิจกรรมอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพนั้น ควรไดพิจารณาทบทวนโครงสรางการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
ใหทุกคนมีสวนรวม มีการกําหนดบทบาท หนาทีร่ับผิดชอบ และภาระงาน อยางชัดเจน และควรมี
คณะทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากทุกหนวยของระบบบริหาร
จัดการเพื่อรวมกันรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  ทั้งน้ีควร
จัดทําเปนเอกสารใหทุกคนไดรับทราบ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

5.จัดใหมกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือ

สนับสนุน รวมถึงการดูแล สงเสริมใหจัดการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพไดมาตรฐาน
ตามที่กําหนดจนทําใหสังคมเช่ือมั่นในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา โดยสถานศึกษาตองจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามแผน  ตรวจสอบและทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา และจัดทํารายงานคุณภาพประจําป โดยการดําเนินงานรวมกันของคณะบุคลากรใน
สถานศึกษาชุมชน และผูท่ีเกี่ยวของ 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายของการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา ไววา การตรวจสอบ เปนการรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน  และผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาสําหรับนําไปเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา การทบทวน 

เปนการนําขอมูลจากการดําเนินงานและผลจากการดําเนนิงานของสถานศึกษาท่ีผานการตรวจสอบ
แลวมาพิจารณาเปรียบเทียบวาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด  และหาสาเหตุ 
ตลอดจนแนวทางแกไข ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา72 

 

                                                
72 กรมวิชาการ, แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในของสถานศึกษา, 

เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที ่5, พิมพคร้ังที ่3(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
, 2545), 8. 
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กลาวโดยสรุป การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการประเมิน
ตนเองอยางเปนระบบดําเนินการอยางตอเนื่องโดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา  

ผูปกครอง ชุมชน และเขตพ้ืนที่การศึกษา ซ่ึงสะทอนใหเห็นเปาหมาย จุดเนน และทิศทางการ
พัฒนาสถานศึกษา 

 

แนวดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย กิจกรรมสําคัญ 2 กิจกรรม คือ 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  และการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาน้ัน ตองใหบุคลากร
ทุกคน ทุกฝาย รวมท้ังผูบริหารและครูรวมในกระบวนการ โดยเนนการเปนผูนํา การใหโอกาสทุก
คนเขามารวมทํางาน   ทักษะในการจัดการ   กําหนดเปาหมาย   สรางทีมงาน กําหนดงานและมี
มนุษยสัมพันธกับทุกคนในสถานศึกษาและชุมชน 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น เปนการตรวจสอบ
และทบทวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  เพื่อนําผลการตรวจสอบไป
วิเคราะหสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา  และใชเปนขอมูลในการพัฒนา  และปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดทําภาพรวมของสถานศึกษา และภาพรวมของ
เขตพื้นที่การศึกษา 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาดังที่กลาวมาขางตนเปนกระบวนการประเมิน
ภายในของสถานศึกษา เพื่อการปรับปรุงแกไข ใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง การประเมินภายในน้ี
ตองเริ่มตนจากครูและบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา ตองประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติงานของ
ตนเอง โดยการบันทึกภาพความสําเร็จของงาน ปญหาและการแกไขไวเปนระยะ ๆ แตละหมวดวิชา
หรือกลุม ฝาย เปนระยะ ๆ เชนเดียวกัน โดยกําหนดภาพความสําเร็จท่ีตองการไวใหชัดเจน ประเมิน
จากผลการประเมินของทุกคน บันทึกไวเปนหมวดหมูเพื่อนําไปสูการประเมินคุณภาพโดยรวมของ
สถานศึกษาได และคณะทํางานดานการประกันคุณภาพควรไดประเมินภาพความสําเร็จของการจัด
การศึกษาท้ังระบบของสถานศึกษาเปนระยะๆ เชนกัน โดยใชผลการประเมินจากหมวด/กลุม/ฝาย 

และการสัมภาษณพิจารณาผลงานที่มีหลักฐานรองรอย  ปรากฏจากการปฏิบัติงานของทุกคน ทุก
หมวด/กลุม/ฝาย สรุปเปนภาพรวมของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงควรทําเปนประจําอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนําไปสูการตรวจสอบและทบทวนจากเขตพื้นที่การศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง ใน
ทุก 3 ป และเพ่ือรองรับการประเมินจากภายนอกตอไป 
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6. จัดใหมกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานศึกษาของสถานศกึษา 
นับตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการวัดและประเมินผลการศึกษาสูระดับ

สถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน  การตัดสินได – ตกและ
การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนอํานาจของสถานศึกษา  ถึงแมวาการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาท่ัวประเทศจะใชหลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาการ แตความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน ตลอดจนการวัด
และประเมินผลไดเกิดขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมไดทั้งในสถานศึกษาตางๆ ภายในภูมิภาคเดียวกันและ
ตางภูมิภาค เพื่อเปนการควบคุมและและรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ
ใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนินมาตรการตางๆ เชน การพัฒนา
บุคลากรทางๆ การศึกษาโดยการใหความรูทางวิชาการดานการวัดและประเมินผล และนอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการยังไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียนที่อยูในระดับตัว
ประโยค คือ ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงเปน
การประเมินระดับชาติในวิชาหลักหรือความสามารถสําคัญตามจุดหมายและคําอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร โดยทําการประเมินในทุกป ผลการประเมินที่ไดนอกจากจะเปนตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา
ของประเทศในภาพรวมแลวยังใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายระดบัชาติ 

และใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภูมิภาค  เขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา73 

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (national test) ตามรูปแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ ในปจจุบันมีอยู 2 ลักษณะ คือ 

1  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทั่วไปของผูเรียน  เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

ผูเรียนตามระดับชวงช้ันที่หลักสูตรกําหนด ไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 

มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบทดสอบที่พัฒนาเปนแบบวัดมาตรฐาน 

(standardized test) เปนเคร่ืองมือสําหรับการประเมิน โดยจะสอบวัดสาระการเรียนรูที่มีความสําคัญ
หรือจําเปนโดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญในการประเมิน เพื่อนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลชี้นํา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ ไดแก ระดับกระทรวง เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด และ
โรงเรียนตลอดจนถึงตัวนักเรียนเปนรายบุคคล 

                                                
73 กรมวิชาการ, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพคุรุสภา, 2546), 1 – 2. 
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2    การประเมินความถนัดทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(scholastic aptitude 

test : SAT) เพื่อประเมินคุณภาพทางการศึกษาดานความถนัดทางการเรียนกับผูเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ทุกคนในสถานศึกษาท่ีอยูในระบบทุกสังกัดท่ัวประเทศ
การประเมินความถนัดทางการเรียนเปนการประเมินที่จะวัดความสามารถของผูเรียนท่ีไมใชการวัด
ความรูดานเนื้อหาสาระเพียงอยางเดียว แตเปนการวัดส่ิงท่ีอยูในตัวผูเรียน อันเปนผลท่ีเกิดจากการ
สะสมระยะยาวของกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามหลักสูตรทังในและนอกหองเรียน  และเปน
ความรูความสามารถที่ผานกระบวนการกล่ันกรอง สังเคราะหมาเปนเวลายาวนานหลายๆ ป เปนตัว
บงช้ีใหเห็นถึงความสามารถของคนที่ไดรับการพัฒนาแลว เปนตัวพยากรณที่ใชศึกษาความสําเร็จ
ทางการศึกษาในอนาคต74 

กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหกรมวิชาการในฐานะกรรมการและเลขานุการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  โดยไดรับ
ความรวมมือจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาท่ีไดรับการประเมิน  ทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนที่การศึกษาในสวนภมูภิาค 

และคณะกรรมการดําเนินงานในสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประสานงานและความรวมมือใน
การจัดการใหการดําเนินการประเมินเปนไปอยางมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ มีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน  ดังนี้ 

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

2 จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  เพื่อสรุปเปน
นโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 

3 ดําเนินการสรางเคร่ืองมือวัดตามหลักวิชาเพื่อใหเปนเคร่ืองมือที่มีมาตรฐาน และจัดพิมพ
พรอมเอกสารประกอบการประเมิน  

4 จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด  เขตพื้นที่การศึกษา และ
สวนกลาง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการประเมินใหการประเมินมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ 

                                                
74 เรื่องเดียวกัน, 17 – 20. 
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5 สงเคร่ืองมือวัด และเอกสารประกอบการประเมินใหกับจังหวัดและสวนกลาง  เพื่อ
ดําเนินการประเมินในวันที่กําหนดพรอมกันทั้งประเทศ 

6 กํากับ ติดตามการประเมิน เพื่อรับทราบปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อ
เปนขอมูลในการพัฒนาระบบการประเมินตอไป 

7 รวบรวมกระดาษคําตอบ ดําเนินการตรวจขอสอบแบบเขียนตอบ ประมวลผลขอมูลเพื่อ
รายงานผลการประเมิน 

8 รายงานผลการประเมินเปนรายบุคคล สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด และ
ภาพรวมระดับประเทศ75 

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติเปนเรื่องท่ีจะดําเนินการในบริบทของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเริ่มประเมินไดในปการศึกษา 2548 แตกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให
ผูเรียนในหลักสูตรปจจุบันไดรับการประเมินดวย กรมวิชาการจึงไดเร่ิมดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติตั้งแตปการศึกษา 2543 ในลักษณะของการนํารองหรือทดลองระบบโดยมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบและวิชาที่สอบไปตามความเหมาะสม และความจําเปนในแตละป อยางเชนในป
การศึกษา 2543 ซ่ึงเปนปเร่ิมตนมีการประเมินดานความถนัดทางการเรียน(SAT) มัธยมศึกษาปที่ 6
เพียงช้ันเดียว แตในปการศึกษาตอมาไดมีการขยายขอบเขตการประเมิน โดยประเมินนักเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ประเมินวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 
3 ประเมินวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปที่ 6 ประเมินดานความถนัด
ทางการเรียน (SAT) และในปการศึกษา 2546 ไดเพิ่มเติมวิชาที่ประเมิน คือ วิทยาศาสตรและสังคม
ศึกษา 
 
7. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ซ่ึงกลาววา “…การประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อการนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน

                                                
75 กรมวิชาการ, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพคุรุสภา, 2546), 21 – 22. 
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คุณภาพภายนอก”76   โดยรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจะตองระบุความสําเร็จตามเปาหมายท่ี
กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพรอมหลักฐานขอมูล และผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับชวงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษาจะแสดงผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาในแตละปวาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายนอกที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กําหนดไว77 

วัตถุประสงคของการจดัทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจาํป 
1 เพื่อแสดงภาระความรับผิดชอบในผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด สาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของเม่ือส้ินปการศึกษา 
2 เพื่อใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในปตอไป 

3 เพื่อใหสถานศึกษามีขอมูลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการรองรับการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา78 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

1 กําหนดเปาหมายผูรับรายงานใหเปนไปตามมาตรา48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แลววางแผนการจัดทํารายงานและกําหนดรูปแบบการรายงาน 

2 แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลคุณภาพการศึกษาประจําป  ซ่ึงควรจะประกอบดวย 

ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการหรือผูทําหนาที่วิชาการของสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

                                                
76 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  พรอมกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 

2545, 23. 
77 กรมวิชาการ, แนวทางการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา, เอกสารชุด

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที ่6, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 8. 
78 เรื่องเดียวกัน,  8-9. 
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3 รวบรวม วิเคราะห แปรผลและนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรอบป 

4 เขียนรายงานและจัดทําเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
5 นําเสนอคณะผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ 

6 เผยแพรสูกลุมเปาหมายผูรับรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา 
7 ติดตาม และรับขอมูลยอนกลับจากกลุมเปาหมายผูรับรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 

ซ่ึงไดแก นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน เพือ่
รับทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อนํา
ผลไปเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป79 

นอกจากนี้ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ยังไดกําหนดแนวการเขียนรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป วาจะตองสะทอนคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา อันเปนผลมาจากการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานในรอบป
การศึกษา โดยมีผลลัพธที่สรางความมั่นใจใหผูเกี่ยวของ 2 ประการ คือ ประการแรก คุณภาพผูเรียน
คือ ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด และประการที่สอง คือศักยภาพของสถานศึกษาในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ
ตามเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีแนวทางการเขียนรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปดังนี้ 

1 บรรยายสรุปสภาพและผลการดําเนินงานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติจนเกิดความสําเร็จตาม
เปาหมาย ยุทธศาสตร และวิธีการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  และ
แผนปฏิบัติการประจําป 

2 นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงานท่ีปรากฏจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายความสําเร็จที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเทียบกับระดับคุณภาพ
การดําเนินงานท่ีตองการ80 

                                                
79 เรื่องเดียวกัน, 9 – 11. 
80 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวทางการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของ

สถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 6, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 11-14. 
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รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจึงเปนการรายงานผลจากการประเมินภายในของ
สถานศึกษา ที่ไดพัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ทุกคนมีสวนรวมและดําเนินงานมา
ตลอดปการศึกษา จัดทําเปนรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือใหทราบ
ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาท้ังในดานความสําเร็จและปญหาอุปสรรคที่ตองการความรวมมอื
ในการแกไข หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

8. จัดใหมกีารพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเน่ือง 
งานพัฒนาคุณภาพเปนกระบวนการตอเน่ือง สถานศึกษาควรไดมีการศึกษาคนควาเทคนิค

วิธีที่จะสนับสนุนใหระบบการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  และสรางความรูสึกของ
บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของใหมุงม่ันพัฒนาสูคุณภาพท่ีสูงขึ้น   การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเปน
กระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทุกดานของสถานศึกษา เปนภาระงานปกติของสถานศึกษาท่ี
ไดรับการดูแลเอาใจใสจัดระบบใหทุกคนไดมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

ตั้งแต วางแผน จนถึงประเมินตนเอง ปรับปรุงพัฒนางานของตนตามทิศทางเดียวกัน เพื่อใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ สอดคลองกับหลักสูตร เปนที่ยอมรับของนักเรียน ครู บุคลากร
ของสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และสังคม 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวิจัยในประเทศ 
ชวนพิศ สิทธ์ิธาดา ไดทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้ น

พื้นฐานท่ีมีประสิทธิผล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 1 
ของ สมศ. ระหวางป พ.ศ.2544 – 2548 พบวา องคประกอบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีประสิทธิผลประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) สมรรถนะดานวิชาชีพ 2) สมรรถนะ
ดานภาวะผูนํา 3) สมรรถนะดานหนาที่ 4) สมรรถนะดานบุคคล และ 5) สมรรถนะดานการบังคับ
บัญชา และรูปแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิผล เปนรูปแบบท่ี
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 5 องคประกอบท่ีมีความถูกตอง เหมาะสม เปนไปได และ
สามารถนําไปใชประโยชนได 81 

                                                
 81 ชวนพิศ สิทธ์ิธาดา “รูปแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ประสิทธิผล”(วิทยานิพนธปรญิญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2552),บทคดัยอ. 
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ชาตรี โพธิกุล ไดทําการวิจัยเรื่อง  สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะของ
ผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับ
คาเฉล่ียมาก คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรมชองผูบริหารสถานศึกษา และคาเฉล่ียนอยสุด  คือ ดาน
การบริหารงานวิชาการ 2) สมรรถนะของผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เม่ือจําแนกตาม
ขนาด โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉล่ียแตกตางกัน โดยเรียงจากมากไปหานอย คือ สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรียนขนากลาง  โรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดเล็ก 3) แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะผูบริหาร ไดแก ผูบริหารควรกําหนดนโยบายวางแผนการบริหารงานของโรงเรียนให
ชัดเจน   จัดสรรงบประมาณในโรงเรียนใหเกิดความถูกตองชัดเจนเปนระบบและตรวจสอบได   
มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล และควรวางแผนการทํางานและมี
การบริหารจัดการท่ีสามารถดึงศักยภาพและความสามารถท่ีซอนอยูภายในตัวบุคคลมาใชเพื่อให
เกิดผลสําเร็จของงาน82 

พรพิศ อินทะสุระ ซ่ึงทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูและบุลากรทางการศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต 5 

ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา มีสมรรถนะอยูในระดับมากในทุกดาน โดยดานการมวีิสัยทัศน มคีาเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาดานการทํางานเปนทีม ดานการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร และดานการส่ือสารและการจูงใจ 
ตามลําดับ 83  

                                                
 82 ชาตร ีโพธิกุล “สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของครุุสภา”(ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552),บทคดัยอ. 
 83 พรพิศ อินทะสุระ, “สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคดิเห็นของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศกึษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต 5”(ปรญิญานิพนธ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการรบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย,2551),
บทคัดยอ. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 64 

จีรศักดิ ์ จะยันรัมย ซ่ึงทําการวิจยัเรื่อง สมรรถนะผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของ
ระบบประกนัคณุภาพของสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวดัสระแกว พบวา สมรรถนะผูบริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานในจังหวัดสระแกว ท้ังภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก84 

สมชาติ แกวขาว ไดศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดนครปฐมในภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารโรงเรียนและครูปฏิบัติการสอนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั้ง 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นการควบคุมคุณภาพการศึกษา ขั้น
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และขั้นการประเมินและรับรองคุณภาพ  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05   แตบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานประกันคุณภาพไมแตกตางกัน85

 

ชัยณรงค อินทรอํานวย  ไดศึกษาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา
ผลการวิจัยพบวา 1 การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวามาตรฐานท่ี 20 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการมีคาเฉล่ียมากที่สุด เมื่อจําแนกตามวัฏจักรคุณภาพของเดมม่ิง (Deming’s cycle) พบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยดานการวางแผนมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 2 การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีขนาดและสถานที่ตั้งตางกัน  พบวาโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาตามตามวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง(Deming’s cycle) 
ของแตละมาตรฐาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ในมาตรฐานท่ี 

13 และมาตรฐานที่ 14 จึงดําเนินการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวาในมาตรฐานท่ี 13 มี
ความแตกตางเปนรายคูในดานการวางแผน ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญไมมีความแตกตางกัน สวนในดานการปฏิบตัมิี

                                                
 84 จีรศักดิ์ จะยันรัมย, “สมรรถนะของผูบริหารท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลของระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในจังหวดัสระแกว”(ปริญญานิพนธศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช,2550),81. 

85สมชาติ แกวขาว, “การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545), บทคัดยอ. 
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ความแตกตางกันระหวางโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกน้ันไมมีความแตกตางกัน และใน
มาตรฐานท่ี 14 มีความแตกตางเปนรายคูในดานการวางแผน ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียน
ขนาดใหญ นอกน้ันไมมีความแตกตางกัน  สวนในดานการปฏิบัติมีความแตกตางกันระหวาง
โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ
ไมมีความแตกตางกัน86

 

กฤษณา กูรมะสุวรรณ ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมการประกันคุณภาพอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การตรวจสอบสถานศึกษา การจัดทําธรรมนูญสถานศึกษาและ
การประเมินตนเองอยูในระดับมาก   ในขณะท่ีการพัฒนามาตรฐานดานขอมูลสารสนเทศ และดาน
การรายงานอยูในระดับปานกลางและสภาพการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก กลางและ
ใหญอยูในระดับมากและมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ทุกคู ยกเวนการ
นําแผนไปปฏิบัติระหวางโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญไมมีความแตกตางกัน87

 

เสง่ียม เปาเลง ไดศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูในอันดับสูงสุด  สวนการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูในอันดับต่ําสุด  การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาจําแนกตามขนาดสถานศึกษา ตําแหนงหนาท่ีของบุคลากร และสภาพแวดลอม
ในการทํางานดานการไดรับการสนับสนุนจากเขตพ้ืนที่การศึกษาที่แตกตางกันมีการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกตางกันไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ดานการไดรับความรวมมือจากผูรวมงาน และการไดรับการฝกอบรมการประกันคุณภาพ

                                                
86ชัยณรงค อินทรอํานวย, “การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา”(สารนิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546), 

บทคัดยอ. 
87 กฤษณา กูรมะสุวรรณ, “การศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏพระนคร, 2546), บทคัดยอ. 
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การศึกษา มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .0588

 

อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา 1 สภาพการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก สามารถเรียงลําดับไดดังนี้ ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน ดานการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และดานการรายงานการประกันคุณภาพภายใน  2 ปญหาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับนอย สามารถเรียงลําดับไดดังน้ี ดานการรายงานการประกัน
คุณภาพภายในดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และดานการเตรียมการประกันคุณภาพ
ภายใน89  

ชวนชม ชินะตังกูร ไดศึกษาปจจัยองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา 1)  ปจจัยองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
นครปฐมโดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก  2) การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก  3) ปจจัย
องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดนครปฐม ระหวางสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับ
ประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษาโดยภาพรวมและดานลักษณะองคการ  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
นครปฐม ระหวางสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและ
ดานครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ปจจัยองคการโดยภาพรวมและดาน

                                                
88เสง่ียม เปาเลง, “การศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546), บทคัดยอ. 
89อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ, “การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), บทคัดยอ. 
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ลักษณะบุคคลสงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดนครปฐม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 90
 

 
งานวิจัยตางประเทศ 

อิธ (Eith) ศึกษาบทบาท วิสัยทัศนและสมรรถนะของหัวหนาภาควิชาในศตวรรษท่ี 21 ใน
วิทยาลัยชุมชน ในมลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา จํานวน 25 คน โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ ผล
การศึกษาพบวา หัวหนาภาควิชามีวิสัยทัศน 3 ประการ คือ 1) การสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต  
2)  การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง และ 3) การปรับปรุงการสนับสนุนองคการ ในดานบทบาท
พบวามี 3 บทบาท คือ 1) การแสดงบทบาทการเปนทีม 2) การใหบริการ 3) การเปนผูนําหรือ
ผูจัดการ สวนสมรรถนะของหัวหนาภาควิชาในศตวรรษท่ี 21 ในวิทยาลัยชุมชน ในมลรัฐโอไฮโอ 
สหรัฐอเมริกา พบวาหัวหนาภาควิชาในอนาคตตองมีสมรรถนะ 4 ดาน ดังน้ี 1) การสราง
สัมพันธภาพ 2) การสรางนวัตกรรม 3) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนในการทํางาน 4) การนําเสนอ
และการจัดการ91 

ปเตอร (Peter) ไดนําเสนอแนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยในขั้นแรกกลาวถึงความจําเปนของการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในปจจุบันและอนาคต ชี้ใหเห็นวาคุณภาพมีความสําคัญตอการศึกษาอยาง
ยิ่ง จากน้ันไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนสําคัญ มีการกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรูอยางชัดเจน  ใหทุกคนที่
เกี่ยวของมีสวนรวม มีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลที่มีคุณภาพ กําหนดระบบและวิธีการควบคุม
คุณภาพท้ังในสวนของกระบวนการและผลลัพธ และมุงม่ันใหสถานศึกษาเปนเสมือนองคกรแหง
การเรียนรูที่มีกระบวนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  และมีการวางแผนการจัดการดําเนินงาน
คุณภาพเชิงรุก และไดมีการสรปุการประกันคุณภาพการศึกษาวาไมสามารถรับประกันคุณภาพของ

                                                
90ชวนชม ชินะตังกูร, “ปจจัยองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), บทคัดยอ. 

 91 Gary Lee Eith. “Visions, roles and competencies of the 21 st century community 

college continuing education department head”(Ed.D.dissertion,Columbia University Teachers 

College,2002),abstract. 
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ตัวผูเรียนได แตกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถใชเปนวิธีการที่จะนําไปสูองคการ
แหงการเรียนรูที่มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองได92

 

เซอยาดิ (Suryadi) ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษาของ
ประเทศอินโดนีเซียโดยวัดคุณภาพของครูใน 4 ปจจัยหลัก คือ ความสามารถทางดานวิชาชีพความ
พยายามทางวิชาชีพ เวลาท่ีใชในกิจกรรมวิชาชีพ และความสัมพันธระหวางความเช่ียวชาญและงาน
ที่ไดรับมอบหมาย ผลการวิจัยพบวา ครูเปนปจจัยที่กระตุนและใชประโยชนจากปจจัยอ่ืนๆ อยางมี
ประสิทธิผล ครูเปนปจจัยเดียวที่ใชการตัดสินใจปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา และครูที่มีคุณภาพ
จะสงผลตอคุณภาพการศึกษาไดมากท่ีสุด93

 

นิวตัน (Newton) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินผลกระทบในการตรวจสอบคุณภาพ
ภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร ตั้งแตป 1993 ถึง 1998 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินผลกระทบจากการใชรูปแบบของการตรวจสอบภายนอก การประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน และการตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของสถาบัน ผลการวิจัยพบวา การใชขอมูล
เชิงปริมาณ(quantitative) และเชิงคุณภาพ(qualitative) ที่ไดจากการวัดการปฏิบัติหรือการ
ดําเนินงานโดยองคกรภายนอก เชน รายงานการตรวจสอบและการประเมินของ Scottish Higher 

Education Funding Council (SHEFC) และ Higher Education Quality Council (HEQC) และการ
ตรวจสอบและประเมินภายในโดยคณะกรรมการตามการรับรูและประสบการณ ทําใหทราบถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นดังน้ี 1) วัตถุประสงคของระบบคุณภาพและวิธีการที่ใชในการตรวจสอบและ
ประเมิน ชี้ใหเห็นวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการตรวจสอบและประเมินทั้ง
โดยภายในและภายนอก การตรวจสอบและประเมินสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เปนเรื่องที่สามารถทํา
ได (accountability) 2) การปรับปรุงคุณภาพสําหรับบุคลากรมีขอบเขตที่กวาง ดังน้ันจึงไมสามารถ
แยกสวนของการปรับปรุงใหเปนอิสระออกจากระบบการประกันคุณภาพได  3) การปรับปรุง
คุณภาพสําหรับนักศึกษาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญยิ่งกวาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก

                                                
92C. Peter, “Quality Assurance and Quality Management : Complementary but Different 

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

Peda Masa Tidak Berbiak Di Cagar Alam Tangkoko Batuangus Sulawisi, Skripsi Sarjana Biologi. 

Indonesia: Universitas Indonsia, 1994. 
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เปนผลผลิตของสถาบัน และ 4 ควรจะมีการเพิ่มหรือขยายการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ออกไปอยางกวางขวาง เพื่อตอบสนองตอความตองการของหนวยงานตางๆ มากขึ้น94

 

ลีม (Lim) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของประเทศกําลัง
พัฒนา โดยมุงศึกษาในประเด็นของการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการใหบริการตอชุมชน
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาขึ้นอยูกับประสิทธิภาพใน
การจัดบริการส่ือ/อุปกรณ ในการเสริมทักษะการเรียนและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพ รวมท้ังกระบวนการทางเทคนิคที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนางานวิจัย ตลอดจน
ความตองการในเรื่องของระบบการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในแตละ
สถาบัน95

 

 
สรุป 

จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา รูปแบบสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ไดกําหนดสมรรถนะของผูบริหารออกเปน 10 ดาน ไดแก 1)

หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา  2)  การวางแผนการศึกษา  3)  การบริหารดานวิชาการ  4) การ
บริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่  5)  การบริหารงานบุคคล  6)  การบริหารกิจการ
นักเรียน  7)  การประกันคุณภาพการศึกษา  8)  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) การบริหารการ
ประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  และ 10)  คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทุกดานของสถานศึกษา  เปน
ภาระงานปกติของสถานศึกษาท่ีไดรับการดูแลเอาใจใส จัดระบบใหทุกคนไดมีสวนรวม ซ่ึงระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน้ันประกอบดวย  

กระบวนการท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการรวมกันอยางเปนระบบใน  8 เรื่องคือ ประกอบดวย 1) 

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ี
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

                                                
94J. 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. 
95D.Lim, “Quality Assurance in Higher Education in Developing Countries,”Assessment 

& Evaluation in Higher Education 24, 4 (1999) : 379 – 390. 
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การศึกษา 6)  จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแตการวางแผนจนถึงประเมินตนเอง ปรับปรุงพัฒนางานของตนตามทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ สอดคลองกับหลักสูตร เปนที่ยอมรับของนักเรียน
ครู บุคลากรของสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และสังคม 
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บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ   1) เพื่อทราบระดับสมรรถนะของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1  2) เพื่อทราบระดับการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน  กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 3)เพื่อทราบ
ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษา
ทองถ่ินที่ 1 จํานวน 44 โรงเรียน  เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เพื่อใหการดําเนินการวิจัย
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ใหบรรลุวัตถุประสงค มีระบบ  และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ   ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและ
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 จัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการจัดเตรียมโครงการอยางเปนระบบ โดยศึกษา
ปญหา ศึกษาวรรณกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เรียบเรียงผลงานเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองและเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนท่ี 2    ดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการจัดสรางเคร่ืองมือ ทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ นําเครื่องมือไปเก็บรวบรวม
ขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ตลอดจนแปรผลการวิเคราะห 
 ขั้นตอนที่  3    รายงานผลการวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเสนอตอคณะ 
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กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิชาการ แลวปรับปรุงขอบกพรอง
ตามคําแนะนําท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะ   และจัดพิมพรายงานการวิจัยฉบับ 
สมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงประกอบดวย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา  
เครื่องมือและการสรางเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และสถิติที่ใชในการ
วิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive  research) โดยอาศัยขอมูลจาก
แบบสอบถาม  ท่ีมีแผนแบบการวิจัยลักษณะกลุมตัวอยางเดียว  ศึกษาสภาวการณ  ไมมีการทดลอง 
(the  one  shot  non - experimental  case  study)  ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง (diagram)  ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนในสังกดัองคกรปกครองทองถ่ิน กลุม
การศึกษาทองถ่ินที่ 1  รวมท้ังส้ิน 44 โรงเรียน   
 
 
 

O 

X R 

 
R     หมายถึง     ตัวอยางท่ีไดจากการสุม 
X     หมายถึง     ตัวแปรท่ีศึกษา 
O     หมายถึง     ขอมูลที่ไดจากการศกึษา 
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กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง  จํานวน 44 โรงเรียน จากตารางประมาณขนาดตัวอยางของเครซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie  and  Morgan)93  โดยการสุมแบบแบงประเภท  (stratified random sampling)  ตามสังกัด
องคกรปกครองทองถ่ิน จํานวน 40 โรงเรียน   
 
ผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน   ผูวิจัยกําหนดเปนสองกลุม   ไดแก   ผูอํานวยการสถานศึกษา 
1 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 2 คน  และครูผูสอน 2 คน  
รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน จํานวน 40โรงเรียนรวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน  240  คน  ดังตารางท่ี  5 
 

ตารางท่ี  1   แสดงประชากร  กลุมตวัอยางและผูใหขอมูล   
 
ลําดับ 
ท่ี จังหวัด ประชากร กลุม

ตัวอยาง 

ผูใหขอมูล 

ผูอํานวยการ รอง
ผูอํานวยการ 

หัวหนา 
กลุมสาระฯ ครูผูสอน รวม 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

นครปฐม 
นนทบุร ี
สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร 
ปทุมธานี 

9 
15 
9 
9 
2 

8 
14 
8 
8 
2 

8 
14 
8 
8 
2 

8 
14 
8 
8 
2 

16 
28 
16 
16 
4 

16 
28 
16 
16 
4 

48 
84 
48 
48 
12 

 รวม 44 40 40 40 80 80 240 
 

 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้มี  3  ลักษณะคือ 
 1.ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  
เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  อายุราชการ ระยะเวลาท่ีทําการสอนในโรงเรียน  และหนาท่ีความ
รับผิดชอบท่ีปฏิบัติในปจจุบัน 

2.ตัวแปรตน  ไดแก  เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับสมรรถนะของผูบริหาร  ตามหลักการของ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  10 ดาน ดังนี้ 

                                                
93 Robert  V.  Krejcie  and  Earyle  W.  Morgan , อางถึงใน  ยุทธพงษ  กัยวรรณ, พื้นฐาน

การวิจัย (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน,2543),75. 
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 2.1 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา  หมายถึง วิธีคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการ
บริหารการศึกษา  สามารถวิเคราะห  สังเคราะห  และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา  
สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา  สามารถจัดองคการ โครงสรางการบริหาร และ
กําหนดภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม 

2.2 นโยบายและการวางแผนการศึกษา  หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามรถวิเคราะห
ขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษา  สามารถกําหนดนโยบายวางแผนการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา  สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ที่มุงใหเกิดผลดี  คุมคาตอการศึกษา สังคม 
และส่ิงแวดลอม  สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  สามารถติดตามประเมิน และรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

2.3 การบริหารดานวิชาการ  หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถบริหารจัดการการ
เรียนรู  สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา  สามารถ
สงเสริมใหมีการวิจัย   เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

2.4 การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่  หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารจัดการงบประมาณอยาง
ถูกตองและเปนระบบ  สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมิ
ประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาส่ิงแวดลอมทางกายภาพเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู 

2.5 การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถสรรหาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน  สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  สามารถพัฒนาครู
และบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา   สามารถใหคําปรึกษาและแกปญหาการทํางานใหแกครู
และบุคลากรในสถานศึกษา 

2.6 การบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถบริหารจัดการให
เกิดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียนสามารถสงเสริมการจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตาง ๆ   สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคี
ในหมูคณะ  

2.7 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก  
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2.8 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถใช
และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม  สามารถประเมินการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ  สามารถสงเสริมสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

2.9 การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  สามารถเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน  สามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ สามารถสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน  โดยมีเปาหมายในการเขา
ไปชวยเหลือชุมชน  และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม  สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญา
ทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษา  

2.10 คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการ
เปนผูนําเชิงคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 

3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

3.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การศึกษา วิเคราะหมาตรฐาน
และตัวบงช้ีวาดวยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช 
กําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีสะทอนอัตลักษณและมาตรการสงเสริมของสถานศึกษา กา ร
กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงช้ี  ประกาศใหผูเกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกทราบ 

3.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการศึกษาวิเคราะหสภาพ
ปญหาและความตองการจําเปนที่เปนระบบโดยใชขอมูลตามสภาพจริง  กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมาย โดยเนนที่คุณภาพผูเรียน กําหนดกิจกรรม /โครงการที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา   

3.3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง สถานศึกษาจัดโครงสรางระบบการบริหารงาน
ที่เอ้ือตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน กําหนดผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศ
ใหเปนหมวดหมู ครอบคลุม เปนปจจุบัน สะดวกตอการเขาถึงและการใหการบริการ นําขอมูล
สารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน 
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3.4 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหมายถึง สถานศึกษา
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําเสนอ
ผลการปฏิบัติงาน กํากับติดตามอยางเปนระบบและตอเนื่อง  เพื่อนําผลการปะเมินมาปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.5 จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการกําหนด
ผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา มีการ
รายงานและนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา  
รายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด 

3.6 จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหมายถึง 
สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ สรางความตะหนัก และชี้แจงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน
ระดับช้ัน ป.2 , ป.5 ,ม.2 , ม.5 นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 

 3.7 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง สถานศึกษาจัดทํา
ระบบขอมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือจัดทํารายงานประเมินตนเองประจําป 
นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา เสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

3.8 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึง สถานศึกษาจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง เพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจั ยครั้ ง น้ี เปนแบบสอบถาม  จํ านวน  1 ฉบับโดยใชถาม                
แบงเปน  3  ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเร่ือง  เพศ  อายุ  
วุฒิการศึกษา  อายุราชการ ระยะเวลาท่ีทําการสอนในโรงเรียน และหนาที่ความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติ
ในปจจุบันมีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced  choice) 
 ตอนที ่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารตามหลักการของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  
 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามหลักการของ
กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.2553 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 
 
 ตอนท่ี 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะแบบประเมินคา (rating  scale)  ของไลเคร์ิท  (Likert) 5  ตัวเลือก  
ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึงสมรรถนะของผูบริหาร/การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           อยูในระดบัมากท่ีสุด ใหมีน้ําหนกัคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึงสมรรถนะของผูบริหาร/การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           อยูในระดบัมาก ใหมีน้ําหนกัคะแนนเทากับ 4 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึงสมรรถนะของผูบริหาร/การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           อยูในระดบัปานกลาง ใหมีน้ําหนกัคะแนนเทากับ 3 คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึงสมรรถนะของผูบริหาร/การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           อยูในระดบันอย ใหมนี้ําหนักคะแนนเทากับ 2 คะแนน 
ระดับ 1 หมายถึงสมรรถนะของผูบริหาร/การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   อยูในระดับนอยที่สุด ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 1 คะแนน 
การสรางเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยดําเนนิการสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาคนควาจากเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ พรอมท้ังศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเรียบเรียงแลวนํา
ผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนท่ี 2 นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจ 
สอบความเหมาะสม  และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามโดยการ
หาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามกับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรม (Index of Item  
Objective  Congruence : IOC) เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช    (try out)    กับผูอํานวยการ
สถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูผูสอน ในโรงเรียน
สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 5 แหง ผูใหขอมูลจํานวน 30  คน    
 ขั้นตอนท่ี  4  นําแบบสอบถามท่ีนําไปทดลองใชมาคํานวณหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  
(reliability) โดยใชวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – coefficient) 
ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.988 
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การเกบ็รวบรวมขอมลู 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดาํเนินการดังนี้ 
 1.นําหนังสือขอความรวมมือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทย าลัยศิลปากร ถึง
ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1   เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหเก็บขอมูล 
 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามแจกและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทางไปรษณีย จากโรงเรียน
สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 
  
การวิเคราะหขอมลู 
 การวิจัยครั้งนี้ใชหนวยการวิเคราะห  (unit of analysis)  เปนโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
ทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 จํานวน 40  โรงเรียน  ผูใหขอมูลประกอบดวย  ผูอํานวยการ
สถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูผูสอน โรงเรียนละ 
6 คน รวมจํานวน 240 คน  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   
 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะหขอมูล เพื่อใชเปนภาพรวมในการตอบ
คําถามการวิจัย  ดังนี้คือ 
 1.วิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใช คาความถ่ี (frequency)  และรอยละ (%) 

2.เพื่อเปนการตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1และขอที่ 2 ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
นํามาวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูบริหารกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองทองถ่ิน  กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 ใชคาเฉล่ีย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  จําแนกเปน
ขั้นตอนและโดยภาพรวม  เสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

ในการวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน   กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 คาเฉล่ียของคะแนนที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถาม  ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best) มีรายละเอียดดังน้ี 94 

 
 
 

                                                
94John.W.Best,Research in Education,4thed.(New  Jersey : Prentice – Hall,Inc.,1981),182. 
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คาเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง  สมรรถนะของผูบริหาร/การประกันคุณภาพภายใน 
                        สถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง  สมรรถนะของผูบริหาร/การประกันคุณภาพภายใน 
                       สถานศึกษาอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง  สมรรถนะของผูบริหาร/การประกันคุณภาพภายใน 
                         สถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง  สมรรถนะของผูบริหาร/การประกันคุณภาพภายใน 

                           สถานศึกษาอยูในระดับนอย 
คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง   สมรรถนะของผูบริหาร/การประกันคุณภาพภายใน 

                   สถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 
3. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่  2  มาวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารและการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s  product  
moment  correlation  coefficient)   

 
สรุป 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) เพื่อทราบระดับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1  2) เพื่อทราบระดับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 3)เพื่อทราบความสัมพันธระหวาง
สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1  กลุมตัวอยาง ไดแก  โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษา
ทองถ่ินที่ 1  จํานวน  40 โรงเรียน  ผูใหขอมูลคือ  ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน  รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา 1 คน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 2 คน  และครูผูสอน 2 คน โรงเรียนละ 6 คนรวม
ทั้งส้ิน  240  คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม  เกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหาร  ตามหลักการของ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา   และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ การวิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถ่ี (frequency) รอยละ (%) คาเฉล่ีย ( x ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient)  วิเคราะหสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   
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บทท่ี 4 
ผลการวเิคราะหขอมลู 

 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการ
วิจัย  เรื่อง “สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1” ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังหนวยวิเคราะห
ขอมูล ไดแก สถานศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 จํานวน 40  แหง  
ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน  ไดแก  ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน   รองผูอํานวยการสถานศึกษา   
1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 2 คน และครูผูสอน 2 คน  รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ  6 คน 
จํานวน 40 โรงเรียน  รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน  240  คน ไดรับการตอบกลับคืนมาครบทุกฉบับ   คิดเปน
รอยละ 100 เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใสตาราง
ประกอบการบรรยาย จําแนกออกเปน 4  ตอน  ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 
 ตอนที่ 3 การดําเนนิการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 
 ตอนท่ี 4 สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 
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ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูผูสอน  รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน 240  คน จําแนก  
ตาม เพศ อายุ อายุราชการตําแหนงหนาท่ี และระดับการศึกษา โดยหาคาความถ่ี (frequency)  และ 
รอยละ (percentage) ดังรายละเอียดใน ตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม                
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
ชาย 

              หญิง 

 
69 
171 

 
28.75 
71.25 

รวม 240 100.00 
2. อาย ุ

20 - 30 ป 
31 - 40 ป 
41 - 50 ป 
51 ปขึ้นไป 

 
52 
88 
30 
70 

 
21.67 
36.67 
12.50 
29.16 

รวม 240 100.00 
3. อายุราชการ 

นอยกวา 10 ป                 
10 -20 ป       
21 – 30 ป                        
มากกวา 30 ป 

 
111 
41 
39 
49 

 
46.25 
17.08 
16.25 
20.42 

รวม 240 100.00 
4. ตําแหนงหนาที ่

ผูอํานวยการสถานศกึษา 
รองผูอํานวยการสถานศกึษา 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู        
ครูผูสอน 

 
40 
40 
80 
80 

 
16.67 
16.67 
33.33 
33.33 

รวม 240 100.00 
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ตารางท่ี 2 (ตอ)  
       

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
5. ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
219 
21 

 
91.25 
8.75 

รวม 240 100.00 
 
จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 171 คน คิดเปน

รอยละ  71.25  รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 28.75 มีอายุระหวาง 31 – 40  ป 
มากท่ีสุด จํานวน 88 คน  คิดเปนรอยละ 36.67 รองลงมา  อายุ 51  ป  ขึ้นไป จํานวน 70 คน คิดเปน
รอยละ 29.16  และอายุระหวาง 41 - 50 ป นอยที่สุด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 12.50 มีอายุ
ราชการ นอยกวา 10 ป มากท่ีสุด  จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 46.25 รองลงมาคือ มีอายุราชการ
มากกวา 30 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 20.42 และมีอายุราชการ 21 – 30 ป นอยที่สุด จํานวน 
39 คน คิดเปนรอยละ 16.25 ตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูผูสอน มากท่ีสุด  ตําแหนง
ละ 80 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาคือ ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และรองผูบริหาร
สถานศึกษา ตําแหนงละ 40 คน  คิดเปนรอยละ 16.67 และ ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด  จํานวน 219 คน  คิดเปนรอยละ 91.25 รองลงมาคือ ปริญญาโทจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 
8.75   
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ตอนที่ 2  สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สงักดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมการศึกษาทองถิน่

ที่ 1 
ในการวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) จาก
ตัวอยาง 40 โรงเรียน แลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ ตามแนวคิดของเบสท  ดังตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวม 

     (n = 40) 
สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน  

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที ่1 ( X ) (S.D)  ระดับ 

1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 1(X )  
2. การวางแผนการศึกษา 2(X )   
3. การบริหารดานวิชาการ 3(X )  
4. การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และ อาคารสถานที่ 4(X )  
5. หลักการบริหารงานบุคคล 5(X )  
6. การบริหารกิจการนกัเรียน 6(X )   
7. การประกันคุณภาพการศกึษา 7(X )  
8. การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 8(X )  
9. การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 9(X )  
10. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศกึษา 10(X )   

4.16 
4.17 
4.03 
4.10 
4.09 
4.12 
4.16 
4.10 
4.05 
4.29 

0.26 
0.28 
0.24 
0.25 
0.22 
0.27 
0.24 
0.39 
0.33 
0.24 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม tot(X )  4.13 0.22 มาก 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D = 0.22) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน  โดยดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.29, S.D = 0.24) รองลงมาคือ ดานการวางแผนการศึกษา 
( X = 4.17, S.D = 0.28) และดานการบริหารดานวิชาการ มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ( X = 4.03, S.D = 
0.24) ตามลําดับ 
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 เมื่อวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กลุม
การศึกษาทองถ่ินที่ 1 ในแตละดานเปนรายขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางท่ี 3 - 12 
 
ตารางท่ี 4 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน  
 ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา  
                     (n = 40) 
ลําดับที ่ หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
5 

ผูบริหารสามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและ 
ทฤษฎีทางการบริหารการศกึษาไปประยกุตใชในการ 
บริหารการศึกษา 
ผูบริหารสามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองค 
ความรูในการบริหารจดัการศึกษา 
ผูบริหารสามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของ 
สถานศึกษาได 
ผูบริหารสามารถจัดองคกร และโครงสรางการบริหารได 
ผูบริหารสามารถกําหนดภารกจิของครูและบคุลากร 
ทางการศึกษาไดเหมาะสม 

4.19 
 

4.17 
 

4.18 
 

4.22 
4.04 

0.29 
 

0.30 
 

0.30 
 

0.24 
0.36 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 รวม 4.16 0.26 มาก 
 

 
จากตารางท่ี 4 สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กลุม

การศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา พบวา  โดยภาพรวม  อยูในระดับ
มาก  ( X  = 4.16, S.D  = 0.26)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหาร
สามารถจัดองคกร และโครงสรางการบริหารได  มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.22, S.D = 0.24) 
รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
ไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา  ( X = 4.19, S.D = 0.29) และผูบริหารสามารถกําหนด
ภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ( X  = 4.04, S.D  = 0.36) 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 
 
ตารางท่ี 5 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน  
 ดานการวางแผนการศึกษา  
                      (n = 40) 
ลําดับที ่ การวางแผนการศึกษา ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

ผูบริหารสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบาย 
ทางการศึกษา 
ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายวางแผนการดําเนินงาน  
และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุง 
ใหเกิดผลดคีุมคาตอการศกึษาสังคมและส่ิงแวดลอม 
ผูบริหารสามารถนําแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาไป 
ปฏิบัติได 
ผูบริหารสามารถติดตามประเมิน และรายงานผลการจดั 
การศึกษา 

4.19 
 

4.17 
 

4.18 
 

4.22 
 

4.04 

0.29 
 

0.30 
 

0.30 
 

0.24 
 

0.36 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 รวม 4.16 0.26 มาก 
                             

จากตารางท่ี 5 พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานการวางแผนการศึกษา โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ( X  = 4.17, 
S.D  = 0.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารสามารถนํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติได  มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.23, S.D  = 0.27) รองลงมา
คือ ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุงใหเกิดผลดีคุมคาตอการศึกษาสังคม
และส่ิงแวดลอม ( X  = 4.21, S.D  = 0.30)  และผูบริหารสามารถติดตามประเมิน และรายงานผล
การจัดการศึกษา มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ( X  = 4.09, S.D  = 0.28) 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 
 
ตารางท่ี 6 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน  
 ดานการบริหารดานวิชาการ             

                       (n = 40) 
ลําดับที ่ การบริหารงานวิชาการ ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
 
2 
3 

ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน 

สําคัญ 
ผูบริหารสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ผูบริหารสามารถนิเทศการจัดการเรียนรูแกบคุลากรใน 

สถานศึกษา 

4.00 
 

4.07 
4.03 

0.30 
 

0.23 
0.26 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 รวม 4.03 0.24 มาก 
 
 

จากตารางท่ี 6  พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานการบริหารดานวิชาการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 4.03, 
S.D  = 0.24) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารสามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.07, S.D  = 0.23) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถ
นิเทศการจัดการเรียนรูแกบุคลากรในสถานศึกษา ( X  = 4.03, S.D  = 0.26) และผูบริหารสามารถ
บริหารจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ( X  = 4.00, S.D  = 0.30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 
 
ตารางท่ี 7  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน  
 ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ  และอาคารสถานที่   

            (n = 40) 
ลําดับที ่ การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

ผูบริหารสามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตอง 

และเปนระบบ 
ผูบริหารสามารถวางระบบการบริหารและการจัดการ   
ทรัพยากรภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารสามารถพัฒนาส่ิงแวดลอมทางกายภาพเพ่ือ 

สงเสริมการจัดการเรียนรู 

4.00 
 

4.18 
 

4.12 
 

4.09 

0.33 
 

0.29 
 

0.32 
 

0.29 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

 รวม 4.10 0.25 มาก 
 
           
 จากตารางท่ี 7  พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ  และอาคารสถานที่ โดยภาพรวม  
อยูในระดับมาก ( X = 4.10, S.D = 0.25) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ  มีคาเฉล่ียมากที่สุด ( X = 
4.18, S.D  = 0.29) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถวางระบบการบริหารและการจัดการ  ทรัพยากร
ภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ( X = 4.12, S.D = 0.32) และผูบริหารสามารถจัดระบบงาน
สารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ( X  = 4.00, S.D  = 0.33) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 
 
ตารางท่ี 8 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน  
 หลักการบริหารงานบุคคล             

                       (n = 40) 
ลําดับที ่ หลักการบริหารงานบุคคล ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามา 
ปฏิบัติงาน 
ผูบริหารสามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที ่
รับผิดชอบ 
ผูบริหารสามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารสามารถเสริมสรางขวัญกําลังใจสําหรับครูและ 
บุคลากรในสถานศึกษา 
ผูบริหารสามารถใหคําปรกึษาและแกไขปญหาการ 
ทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

3.95 
 

4.16 
 

4.13 
 

4.11 
 

4.90 

0.30 
 

0.33 
 

0.31 
 

0.31 
 

0.23 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

 รวม 4.09 0.22 มาก 
 
 
  จากตารางท่ี 8 พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานหลักการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 4.09,  
S.D  = 0.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหารสามารถให
คําปรึกษา   และแกไขปญหาการทํางานใหแกครู  และบุคลากรในสถานศึกษา  มีคาเฉล่ียมากที่สุด  
( X = 4.90, S.D = 0.23)  รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ี
รับผิดชอบ  ( X = 4.13, S.D = 0.31) และผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามา 
ปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ( X = 3.95, S.D = 0.30) 

 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 
 
ตารางท่ี 9  คาเฉล่ีย    สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน  
 ดานการบริหารกจิการนักเรียน            

                           (n = 40) 
ลําดับที ่ ดานการบริหารกจิการนักเรียน ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกดิกจิกรรมการ 
พัฒนาผูเรียน 
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกดิงานบริการดาน 
ตาง ๆ แกผูเรียน 
ผูบริหารสามารถสงเสริมการจัดกจิกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพผูเรียนในดานตาง ๆ 
ผูบริหารสามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
ความสามัคคีในหมูคณะ 

4.13 
 

4.02 
 

4.15 
 

4.19 

0.33 
 

0.33 
 

0.32 
 

0.25 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

 รวม 4.12 0.27 มาก 
 
           

จากตารางท่ี 9 พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานการบริหารกิจการนักเรียน โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ( X  = 4.12, 
S.D  = 0.27) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารสามารถสงเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมูคณะ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.19, S.D  = 0.25) 
รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตาง ๆ
( X  = 4.15, S.D  = 0.32)  และผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการดานตาง  ๆ แก
ผูเรียน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ( X  = 4.02, S.D  = 0.33) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 
 
ตารางท่ี 10 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน 
   ดานการประกนัคณุภาพการศกึษา      

                       (n = 40) 
ลําดับที ่ ดานการประกนัคณุภาพการศกึษา ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ 
สถานศึกษา 
ผูบริหารสามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพของ 
สถานศึกษา 
ผูบริหารสามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผูบริหารสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
ประจําป 
ผูบริหารสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

4.17 
 

4.14 
 

4.16 
 

4.18 
 

4.16 

0.24 
 

0.21 
 

0.25 
 

0.34 
 

0.31 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

 รวม 4.16 0.24 มาก 
 

จากตารางท่ี 10  พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 
4.16, S.D = 0.24)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารสามารถ
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป มีคาเฉล่ียมากที่สุด ( X  = 4.18, S.D = 0.34) รองลงมา
คือ ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ( X  = 4.17, S.D = 0.24) และ
ผูบริหารสามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X  = 4.14, 
S.D = 0.21) 

 
 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 
 
ตารางท่ี 11  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรยีน  
  ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ          

                                 (n = 40) 
ลําดับที ่ ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา 
และการปฏิบัติงาน 
ผูบริหารสามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
การศึกษาและการปฏิบัติงาน 
ผูบริหารสามารถนําผลการประเมินการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ผูบริหารสามารถสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษา 

4.26 
 

4.08 
 

4.02 
 

4.04 

0.44 
 

0.41 
 

0.42 
 

0.37 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

 รวม 4.10 0.39 มาก 
 
           
 จากตารางท่ี 11 พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก ( X = 4.10, S.D = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหาร
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  ( X =4.26, 
S.D = 0.44) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน ( X = 4.08, S.D = 0.41) และผูบริหารสามารถนําผลการประเมินการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับปรุงการบริหารจัดการ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X  = 4.02, S.D  = 0.42) 
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ตารางท่ี 12 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน  
 ดานผูบริหารการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน        

                   (n = 40) 
ลําดับที ่ ดานผูบริหารการบริหารการประชาสัมพันธ 

และความสัมพันธชุมชน ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

ผูบริหารสามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน  
ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
ผูบริหารสามารถเผยแพรความรู ขาวสาร และกิจกรรม 
ของสถานศึกษาไปสูชุมชน 
ผูบริหารสามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการ 
ประชาสัมพันธ 
ผูบริหารสามารถสรางกิจกรรม เพื่อพัฒนาความ สัมพันธ 
อันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายเพ่ือชวยเหลือชุมชนและ 
เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
ผูบริหารสามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อสงเสริมการจัดการศกึษา 

4.08 
 

4.06 
 

4.02 
 

4.18 
 
 

3.93 

0.31 
 

0.38 
 

0.33 
 

0.38 
 
 

0.38 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

 รวม 4.05 0.33 มาก 
 
 

จากตารางท่ี 12 พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานผูบริหารการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน โดย
ภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.05, S.D  = 0.33)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยผูบริหารสามารถสรางกิจกรรม เพื่อพัฒนาความ สัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมี
เปาหมายเพ่ือชวยเหลือชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม  มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 
4.18, S.D  = 0.38) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา ( X = 4.08, S.D = 0.31) และผูบริหารสามารถระดมทรัพยากรและภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ( X  = 3.93, S.D  = 0.38) 
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ตารางท่ี 13  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน  
 ดานคณุธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา    

                                 (n = 40) 
ลําดับที ่ ดานคณุธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารสามารถเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และ 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
ผูบริหารสามารถสงเสริมและพัฒนาผูรวมงานใหม ี
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม 
ผูบริหารเปนผูมีความรกัและความศรัทธาในวิชาชีพของ 
ตนเอง 
ผูบริหารสามารถแกปญหาความประพฤติดานคุณธรรม  
จริยธรรม จรรยาบรรณของผูรวมงาน 

4.35 
 

4.33 
 

4.22 
 

4.32 
 

4.23 

0.20 
 

0.26 
 

0.25 
 

0.36 
 

0.26 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

 รวม 4.29 0.24 มาก 
 
           

จากตารางท่ี 13 พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู
ในระดับมาก ( X  = 4.29, S.D  = 0.24) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย
ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 
( X  = 4.35, S.D  = 0.20) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยาง ( X  = 4.33, S.D  = 0.26)  และผูบริหารสามารถสงเสริมและพัฒนาผูรวมงานใหมี
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ( X  = 4.22, S.D  = 0.25) 
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ตอนท่ี 3  การดําเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สงักัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น                          

กลุมการศกึษาทองถิ่นท่ี 1 
ในการวิเคราะหระดับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)  แลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท ดังตารางท่ี  14   
 
ตารางท่ี 14 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน

โรงเรียน โดยภาพรวม 
                  (n = 40) 
ลําดับที ่ การดําเนนิการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน  ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
2 
 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
 
8 

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1(Y )  
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุง 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2(Y )  
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3(Y )  
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

4(Y )  
จัดใหมกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5(Y )  
จัดใหมกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา 
ของสถานศึกษา 6(Y )  
จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ 
ภายใน 7(Y )  
จัดใหมกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 8(Y )  

4.12 
4.22 

 
4.13 
4.15 

 
4.12 
4.10 

 
4.23 

 
4.19 

0.28 
0.25 

 
0.23 
0.28 

 
0.28 
0.24 

 
0.25 

 
0.24 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 โดยภาพรวม 4.16 0.24 มาก 
 
จากตารางที่ 14 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X  = 4.16, S.D  = 
0.24) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย ดานจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน มีคาเฉล่ียสูงสุด ( X  = 4.23, S.D  = 0.25) รองลงมาคือ ดานจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   ส
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( X  = 4.22, S.D  = 0.25) และดานจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ( X  = 4.10, S.D  = 0.24) 
 
 เมื่อวิเคราะหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ในแตละดานเปนรายขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูล  ดังตาราง
ที่ 14 -  ตารางท่ี  21 
 
ตารางท่ี 15   คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนนิการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน ดานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                                                    (n = 40) 
ลําดับที ่ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 

สถานศึกษาแตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับ 
สถานศึกษา 
สถานศึกษามีคูมือการดําเนนิงานมาตรฐานการศึกษาระดับ 
สถานศึกษา 
สถานศึกษามีขัน้ตอนจดัทํามาตรฐานระดับสถานศึกษาท่ี 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงสรางความตระหนกัและ 
ความสําคัญของมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาให 
บุคลากรภายในโรงเรียนทราบ 
สถานศึกษาไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรายงาน 
ตอหนวยงานตนสังกัด 
สถานศึกษามีการเผยแพรเอกสารมาตรฐานการศกึษาระดับ 
สถานศึกษาแกชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดวยวิธีการ 
หลากหลาย 

4.17 
 

4.19 
 

4.11 
 

4.08 
 
 

4.26 
 

3.90 

0.37 
 

0.36 
 

0.30 
 

0.24 
 
 

0.24 
 

0.39 

มาก 
 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 

 โดยภาพรวม 4.12 0.28 มาก 
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 จากตารางที่ 15 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.12, S.D = 0.28) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับ
มากทุกขอ โดยสถานศึกษาไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรายงานตอหนวยงานตนสังกัด 
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.26, S.D = 0.24) รองลงมาคือ สถานศึกษามีคูมือการดําเนินงานมาตรฐาน
การศึกษาระดับสถานศึกษา ( X = 4.19, S.D = 0.36) และสถานศึกษามีการเผยแพรเอกสาร
มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาแกชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดวยวิธีการหลากหลาย  มี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X = 3.90, S.D = 0.39) 
 
ตารางท่ี 16 คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน  ดานจัดทําแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศึกษา ท่ีมุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                         

                                                                                                                                             (n = 40) 

ลําดับที ่ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 

สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพ 
การศึกษาจากทกุฝายที่เกี่ยวของ 
สถานศึกษามีการวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนา 
คุณภาพการศกึษา 
สถานศึกษากําหนดวิสัยทัศน พันธกจิ เปาหมาย  และแนว 
ปฏิบัติของทุกฝายอยูในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาดําเนินงาน จดัทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ตามกระบวนการอยางเปนระบบ 
สถานศึกษามีแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม ท่ีสะทอนการ 
พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางครอบคลุม 
สถานศึกษากําหนดปฏิทินการ ตดิตาม นิเทศ ตามแผนพัฒนา 
คุณภาพการศกึษาอยางตอเน่ือง 

4.12 
 

4.15 
 

4.31 
 

4.23 
 

4.28 
 
 

4.21 
 

0.30 
 

0.30 
 

0.26 
 

0.27 
 

0.24 
 
 

0.29 

มาก 
 

มาก 
 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

 โดยภาพรวม 4.22 0.25 มาก 
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จากตารางที่ 16 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  
( X  = 4.22, S.D  = 0.25) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยสถานศึกษา
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  และแนวปฏิบัติของทุกฝายอยูในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  ( X = 4.31, S.D = 0.26) รองลงมาคือ สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่สะทอนการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
ครอบคลุม ( X = 4.28, S.D = 0.24) และสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากทุกฝายที่เกี่ยวของ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X = 4.12, S.D = 0.30) 

 
ตารางท่ี 17  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนนิการประกนัคณุภาพภายใน

โรงเรียน ดานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ       (n = 40) 
ลําดับที ่ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 

สถานศึกษามีโครงสรางการบริหารงานท่ีชดัเจน 
สถานศึกษาใหบุคลากรทั้งใน   และนอกโรงเรียนมีสวนรวม 
ในการพัฒนาโครงสราง และขัน้ตอนการบริหารงาน 
สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาโครงสรางการ 
บริหารงาน 
สถานศึกษามีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 
ประกอบดวย ครู ตัวแทนผูปกครอง ตวัแทนองคกรชุมชน  
และตัวแทนนกัเรียน 
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ปฏิบัต ิ
หนาที่ตามบทบาทดวยความเต็มใจ 
สถานศึกษาสํารวจความตองการของครู     ในการใชขอมูล 
สารเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอน และงานวิชาการ 
สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเปนปจจุบัน สอดคลองกับ 
ภารกจิในการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
สถานศึกษามีระบบ การบรกิารสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ทันตอการใชงาน 

4.30 
4.07 

 
4.05 

 
4.28 

 
 

4.26 
 

4.05 
 

4.03 
 

4.02 

0.23 
0.32 

 
0.32 

 
0.21 

 
 

0.24 
 

0.33 
 

0.29 
 

0.28 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 โดยภาพรวม 4.13 0.23 มาก 
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 จากตารางที่ 17 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยภาพรวม  
อยูในระดับมาก  ( X  = 4.13, S.D  = 0.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยสถานศึกษามีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน  มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  ( X  = 4.30, S.D  = 0.23) 
รองลงมาคือ สถานศึกษามีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวย ครู ตัวแทน
ผูปกครอง ตัวแทนองคกรชุมชน และตัวแทนนักเรียน ( X  = 4.28, S.D  = 0.21) และสถานศึกษามี
ระบบ การบริการสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็วทันตอการใชงาน มีคาเฉล่ียนอยที่สุด  ( X = 4.02, 
S.D  = 0.28) 
 
ตารางท่ี 18 คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน  ดานดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา    
     (n = 40) 

ลําดับที ่ ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ( X ) (S.D)  ระดับ 
1 
 
2 
 
3 
 

สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ที ่
กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงาน และการกํากับติดตามอยาง 
เปนระบบและตอเน่ือง 
สถานศึกษามีการกํากับ ตดิตาม นิเทศ เพื่อนําผลการประเมิน 
มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

4.26 
 

4.08 
 

4.10 

0.21 
 

0.31 
 

0.36 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 รวม 4.15 0.28 มาก 
 
 จากตารางที่ 18 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1  ดานดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 4.15, S.D  = 0.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ที่กําหนด
ไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาเฉล่ียมากที่สุด  ( X = 4.26, S.D = 0.21) รองลงมาคือ 
สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม นิเทศ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
( X  = 4.10, S.D  = 0.36)  และสถานศึกษามีผลการปฏิบัติงาน และการกํากับติดตามอยางเปนระบบ
และตอเน่ือง มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ( X  = 4.08, S.D  = 0.31) 
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ตารางท่ี 19 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ระดับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ดานจดัใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษา     

     (n = 40) 
ลําดับที ่ จัดใหมกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 

สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 
สถานศึกษากําหนดเปาหมาย และแนวทางดําเนินงานท่ีชดัเจน 
สถานศึกษามีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ี 
ครอบคลุมอยางมีคุณภาพ 
สถานศึกษามีปฏิทินกําหนดการตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษาท่ีชัดเจน 
สถานศึกษาทําการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาเปนประจํา 
อยางตอเน่ือง 
สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 
ภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษาประชุมเพื่อสรางความเขาใจ ในบทบาทหนาที ่
ตามภาระงาน 
สถานศึกษาจดัทํารายงานสรุปผล และนําผลการประเมินไป 
ใชปรับปรุงพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
สถานศึกษารายงานผลการประเมนิของสถานศึกษาให 
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานทราบ 
สถานศึกษารายงานผลการประเมนิตนเองใหหนวยงานตน 
สังกัดทราบอยางครบถวนตามกําหนดเวลา 

4.07 
4.19 
4.06 

 
4.07 

 
4.05 

 
3.98 

 
4.15 

 
4.17 

 
4.16 

 
4.25 

0.34 
0.34 
0.35 

 
0.24 

 
0.41 

 
0.39 

 
0.25 

 
0.24 

 
0.38 

 
0.26 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 รวม 4.12 0.28 มาก 
 
 จากตารางท่ี  19  พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ( X = 4.11, S.D = 0.28) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยู
ในระดับมากทุกขอ โดยสถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดทราบอยาง
ครบถวนตามกําหนดเวลา มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  ( X = 4.25, S.D = 0.26) รองลงมาคือ สถานศึกษา
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กําหนดเปาหมาย และแนวทางดําเนินงานท่ีชัดเจน ( X  = 4.19, S.D  = 0.34) และสถานศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ( X = 3.98, 
S.D = 0.39) 
 
ตารางท่ี 20  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนนิการประกนัคณุภาพภายใน

โรงเรียน         ดานจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา                     
              (n = 40) 

ลําดับที ่ จัดใหมกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา ( X ) (S.D)  ระดับ 

1 
 
2 
 
 
3 
 

สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ และช้ีแจงการประเมินผล 
สัมฤทธ์ิของผูเรียนระดับช้ัน ป.2 ,ป.5, ม.2,ม.5 
สถานศึกษาสรางความตระหนักใหความสําคัญของการ 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน โดยจัดทําอยางเปนระบบ และ 
ตอเน่ือง 
สถานศึกษานําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอยางตอเน่ือง 

4.09 
 

4.15 
 
 

4.11 

0.31 
 

0.27 
 
 

0.25 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

 รวม 4.10 0.24 มาก 
 
 จากตารางที่ 20  พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 ดานจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.10, S.D  = 0.24) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยสถานศึกษาสรางความตระหนักให
ความสําคัญของการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน โดยจัดทําอยางเปนระบบ และตอเน่ือง  มีคาเฉล่ีย
มากที่สุด  ( X  = 4.15, S.D = 0.27) รองลงมาคือ สถานศึกษานําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ( X  = 4.11, S.D = 0.25) และสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ และ
ชี้แจงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนระดับช้ัน ป.2 ,ป.5, ม.2,ม.5 มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ( X  = 4.09, 
S.D = 0.31) 
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ตารางท่ี 21 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน ดานจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
                     (n = 40) 

ลําดับที ่ จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ( X ) (S.D)  ระดับ 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 

สถานศึกษาจดัทําระบบขอมูลผลการประเมินมาตรฐาน 
คุณภาพการศกึษาเพ่ือจดัทํารายงานประเมินตนเองประจําป 
สถานศึกษานําผลการประเมินมา เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา 
คุณภาพการศกึษาอยางตอเน่ือง 
สถานศึกษาจดัทํารายงานคุณภาพการศึกษา เสนอตอ 
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด หนวยงาน 
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
สถานศึกษานําผลการรายงานคุณภาพการศึกษา เพื่อเปน 
ขอมูลในการวางแผน 

4.18 
 

4.26 
 

4.25 
 
 

4.24 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.24 
 
 

0.29 

มาก 
 

มาก 
 
มาก 

 
 
มาก 

 
 รวม 4.23 0.25 มาก 

 
 จากตารางที่ 21 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.23, S.D  = 0.25) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยสถานศึกษานําผลการประเมินมา เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.26, S.D = 0.25) รองลงมาคือ สถานศึกษา
จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด หนวยงาน
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน ( X  = 4.25,S.D  = 0.24) และสถานศึกษาจัดทําระบบขอมูลผล
การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือจัดทํารายงานประเมินตนเองประจําป  มีคาเฉล่ียนอย
ที่สุด  ( X  = 4.18, S.D  = 0.25) 
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ตารางท่ี 22 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน ดานจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   
                                                                                  (n = 40) 

ลําดับที ่ จัดใหมกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ( X ) (S.D)  ระดับ 
1 
 
2 
 
 
3 
 

สถานศึกษาจดัระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
เพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก 
สถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสังกดันิเทศ ติดตามการ 
ดําเนินงานและนําผลการประเมินคุณภาพการศกึษาพัฒนา 
ระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษามาพัฒนาระบบ 
สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพการศกึษามาไป 
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

4.21 
 

4.17 
 
 

4.19 

0.28 
 

0.22 
 
 

0.28 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

 รวม 4.19 0.24 มาก 
 
 จากตารางท่ี 22 พบวาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ดานจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดย
ภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.19, S.D  = 0.24) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยสถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง เพื่อรองรับการประเมินจาก
ภายนอก มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  ( X  = 4.21, S.D  = 0.28) รองลงมาคือ สถานศึกษานําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษามาไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  ( X  = 4.19, S.D  = 
0.28) และสถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสังกัดนิเทศ ติดตามการดําเนินงานและนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาพัฒนาระบบ มีคาเฉล่ีย
นอยที่สุด  ( X  = 4.17, S.D  = 0.22) 
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ตอนที่ 4  ความสัมพันธสมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที ่1 
 ในการวิเคราะหความสัมพันธสมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ผูวิจัยใชการวิเคราะห
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  (Pearson’s  product  correlation  coefficient)  ดัง
รายละเอียดในตารางที่  23 
ตารางท่ี 23  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนนิการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 
 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Xtot 

Y1 .809** .867** .805** .826** .809** .867** .805** .826** .805** .826** .878** 
Y2 .812** .861** .774** .806** .812** .861** .774** .806** .774** .806** .863** 
Y3 .780** .859** .800** .774** .780** .859** .800** .774** .800** .774** .853** 
Y4 .770** .857** .814** .758** .770** .857** .814** .758** .814** .758** .849** 
Y5 .791** .825** .721** .804** .791** .825** .721** .804** .721** .804** .834** 
Y6 .839** .830** .725** .829** .839** .830** .725** .829** .725** .829** .856** 

7Y  .791** .798** .692** .757** .791** .798** .692** .757** .692** .757** .807** 

8Y  .731** .793** .731** .710** .731** .793** .731** .710** .731** .710** .787** 
Ytot .823** .872** .785** .820** .823** .872** .785** .820** .785** .820** .876** 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางท่ี 23 พบวา ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ทุกคู  
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกันทุกคู   
 สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ิน
ที ่1 tot(X ) กับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 tot(Y ) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีคา
ความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน  ( xyr  0.876)  เมื่อ
พิจารณารายดาน  พบวา  สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กลุม
การศึกษาทองถ่ินที่ 1 tot(X )  มีความสัมพันธกันทางบวกสูงทุกคูกับการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 tot(Y ) มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน  
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 บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive research)  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) 

สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน  กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1  2)  การ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน  กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1และ 3)  
ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  คือ โรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองทองถ่ิน  กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1  จํานวน 40 โรงเรียน  ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน
ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษา  1  คน รองผูอํานวยการสถานศึกษา  1  คน     หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู 2  คน  และครูผูสอน 2 คน  รวมผูใหขอมูล  240  คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารตามหลักการของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  และ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามหลักการของกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาสมบูรณ คิดเปนรอยละ 
100   สถิติที่ใชในการวิจัยคือคาความถ่ี (frequency)  คารอยละ (percentage)  คาเฉล่ีย ( X )   และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)  และการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson’s  product – moment  correlation  coefficient) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของการวิจยัสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กลุมการศึกษา
ทองถ่ินที่ 1 ตามหลักการของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  โดยรวมมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากับ 4.13 เมื่อ
พิจารณารายดานทั้ง 10 ดาน  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียจากมากไปหา
นอย ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  นโยบายและการวางแผน
การศึกษา หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การบริหารกิจการ
นักเรียน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และ อาคาร
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สถานที่ หลักการบริหารงานบุคคล  การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  และ
ลําดับที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ การบริหารดานวิชาการ   
 2. การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กลุม
การศึกษาทองถ่ินที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 
ไดแก การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และลําดับที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กลุมการศึกษา
ทองถ่ินที่ 1 กับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีคา
ความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน เม่ือพิจารณารายดาน  
พบวา  สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 
1  มีความสัมพันธกันทางบวกสูงทุกคูกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01 ทุกดาน  
  

การอภิปรายผล 
จากการวิเคราะหขอมูลวิจัยขางตน ผูวิจัยไดนําไปสูการอภปิรายผลดังนี ้
1.จากผลการวิจัย พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ตามหลักการของสํานักงานเลขาธิการครุุสภา โดยภาพรวมและรายดาน
ทั้ง 10 ดาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
ดานคณุธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา มคีาเฉล่ียมากที่สุด  อาจเปนเพราะผูบริหาร
โรงเรียนไดผานการคัดเลือก การสอบเพ่ือบรรจุแตงต้ังใหดํารงตําแหนง และใหความรวมมือในการ
เขารวมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง  ดังนั้นจึงทําใหผูบริหารมีความเขาใจในบทบาทและหนาที่
ของตนเองมากขึน้ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชพีเปนแบบอยางท่ีดี สรางความรกั ความ
ศรัทธาใหเกิดขึ้นใชหลักคณุธรรมจริยธรรมในการเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน รูจกัรกัษา
คําพูด ทําใหผูรวมงานเกิดการยอมรับและใหความเคารพนับถือ อีกทั้งยังสงเสริมพัฒนาให
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ผูรวมงานใหมีคุณธรรม จริยธรรมดวย และรูจักแกปญหาโดยใชหลักคุณธรรม จรยิธรรม  ซ่ึงสงผล
ไปสูการบริหารจดัการในสถานศกึษา จึงทําใหผูบริหารเปนผูมีสมรรถนะอยูในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนพิศ สิทธ์ิธาดา ทําการวจิัยเรื่อง รูปแบบสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานท่ีมีประสิทธิผล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี 1 ของ สมศ. ระหวางป พ.ศ.2544 – 2548 พบวา องคประกอบสมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิผลประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) สมรรถนะดาน
วิชาชีพ 2) สมรรถนะดานภาวะผูนํา 3) สมรรถนะดานหนาที่ 4) สมรรถนะดานบุคคล และ 5) 
สมรรถนะดานการบังคับบัญชา และรูปแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มี
ประสิทธิผล เปนรูปแบบที่ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 5 องคประกอบท่ีมีความถูกตอง 
เหมาะสม เปนไปได  และสามารถนําไปใชประโยชนได   และสอดคลองกับงานวิจัยของ  พรพิศ 
อินทะสุระ ซ่ึงทําการวจิัยเร่ือง สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู
และบุลากรทางการศกึษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัยพบวา 
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี
สมรรถนะอยูในระดับมากในทุกดาน โดยดานการมวีิสัยทัศน มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาดานการ
ทาํงานเปนทีม ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และดานการส่ือสารและการจูงใจ ตามลําดับ 
สอดคลองกับงานวิจัย จรีศักด์ิ จะยันรัมย ซ่ึงทําการวิจยัเรื่อง สมรรถนะผูบริหารท่ีสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจังหวัดสระแกว พบวา 
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในจังหวดัสระแกว ทั้งภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ
มาก 

2. จากผลการวิจัย พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน   โดยดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายประเมินคุณภาพ
ภายใน มีคาเฉล่ียมากที่สุด  รองลงมาคือ ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
และดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคาเฉล่ีย
นอยที่สุด   เน่ืองจากการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 โดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของสมชาติ แกวขาว ศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดนครปฐมในภาพรวมอยูในระดับมาก              ผูบริหารโรงเรียนและครูปฏิบัติการสอนมี
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั้ง 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นการควบคุมคุณภาพการศึกษา ขั้น
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และขั้นการประเมินและรับรองคุณภาพ  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05   แตบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานประกันคุณภาพไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของกฤษณา กูรมะสุวรรณ 
ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมการประกันคุณภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
การตรวจสอบสถานศึกษา การจัดทําธรรมนูญสถานศึกษาและการประเมินตนเองอยูในระดับมาก   
ในขณะท่ีการพัฒนามาตรฐานดานขอมูลสารสนเทศ และดานการรายงานอยูในระดับปานกลางและ
สภาพการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก  กลางและใหญอยูในระดับมากและมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู ยกเวนการนําแผนไปปฏิบัติระหวางโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของเสงี่ยม เปาเลง ไดศึกษา
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูในอันดับสูงสุด  สวนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาอยูในอันดับต่ําสุด การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจําแนกตามขนาด
สถานศึกษา ตําแหนงหนาท่ีของบุคลากร  และสภาพแวดลอมในการทํางานดานการไดรับการ
สนับสนุนจากเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีแตกตางกันมีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แตกตางกันไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานการไดรับความรวมมือ
จากผูรวมงาน และการไดรับการฝกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา  มีการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลอง
กับงานวิจัยของอรพิน ภิญโญภาวศุทธิ ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก สามารถเรียงลําดับไดดังนี้ ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน ดานการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และดานการรายงานการประกันคุณภาพภายใน 2) ปญหาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับนอย สามารถเรียงลําดับไดดังน้ี ดานการรายงานการประกัน
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คุณภาพภายในดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และดานการเตรียมการประกันคุณภาพ
ภายใน 
 3.จากการวิจัย พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 กับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดย
มีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน เม่ือพิจารณาราย
ดาน  พบวา  สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กลุมการศึกษา
ทองถ่ินที่ 1  มีความสัมพันธกันทางบวกสูงทุกคูกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน อาจเนื่องมาจากผูบริหารมีความเขาใจในบทบาทหนาทีข่องตนเองใหความ
รวมมือในการเขารวมอบรม สัมมนา พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการศึกษาในโรงเรียนไดอยางเปนระบบ  โดยมีการวางแผนงาน จัดทํานโยบาย  ดําเนินงานตาม
แผนงานที่วางไว มีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการนําส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพื่อการศึกษา  รูจักจัดสรรงบประมาณไดถูกตองเปนระบบ  ใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด เปนผูนําในการพัฒนาส่ิงแวดลอม เพื่อสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียน เลือกสรรบุคลากรไดเหมาะสมกับงาน สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูรวมงาน 
ชวยแกปญหาการทํางาน      สรางความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  เผยแพรขอมูลขาวสาร ใหผูเรียน
ครู ผูปกครองและชุมชนรับรู และเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการศึกษา สรางความสัมพันธอัน
ระหวางโรงเรียนและชุมชน   สงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม นําหลักคุณธรรมเขามาใชในการ
บริหารงาน  เปนแบบอยางท่ีดี  เมื่อผูบริหารมีสมรรถนะตามท่ีกลาวมาแลวนั้นยอมแสดงถึงความรู
ความสามารถ และศักยภาพของผูบริหารในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี นั่นยอมแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนก็เชนเดียวกัน นั่นคือ สมรรถนะ
ของผูบริหารโรงเรียน มีความสัมพันธกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เมื่อ
ผูบริหารมีสมรรถนะทีพ่รอมก็ยอมจะนําพาโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพ   จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545    ไดกําหนด
ไวในมาตรา 47  ระบุใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  ได
กําหนดไวในมาตรา 48 โดยใหถือวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ซ่ึงโรงเรียนตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ดวยเหตุผลเหลานี้จะเห็นไดวาสมรรถนะ
ของผูบริหารยอมมีความสัมพันธกับการดําเนินการประกันคุณภายในสถานศึกษาอยางแนนอน ซ่ึง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนชม ชินะตังกูร ศึกษาปจจัยองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก 2) การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก  3) ปจจัย
องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดนครปฐม ระหวางสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับ
ประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษาโดยภาพรวมและดานลักษณะองคการ  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
นครปฐม ระหวางสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและ
ดานครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ปจจัยองคการโดยภาพรวมและดาน
ลักษณะบุคคลสงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดนครปฐม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการคนพบการวิจัย  เรื่องสมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 การอภิปรายผล ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  

 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1   ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ัง 10 ขอ แตขอที่มีคาเฉล่ีย
นอยที่สุด คือ  การบริหารดานวิชาการ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงควรจัดรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ครู โดยนําผูจากโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จมาใหคําแนะนํา ใหความรูงานดานวิชาการ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงสูการลงมือปฏิบัติไดจริง มีการนิเทศการเรียนการสอน 
ผูบริหารควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาใชในการปฏิบัติงาน และใชเพื่อการศึกษา พยายามสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชน เปดโอกาสใหหนวยงานอ่ืนเขามามีสวนรวมในงานของ
โรงเรียนเปนการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน และท่ีสําคัญตองมีการวัดผลและประเมินคุณภาพ
การศึกษา อยางเปนระบบและตอเน่ือง นําผลการประเมินนั้นพัฒนาและปรับปรุง 
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2.   จากผลการวิจัยพบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากท้ัง 8 ขอ 
แตขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ดวยทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดมีนโยบายจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของผูเรียน วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยภาพรวมยังตํ่ากวาเกณฑที่
กําหนด ดังน้ันทางโรงเรียนจะตองมีการปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชส่ือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยกอใหเกิดการเรียนรู  สนับสนุนแหลงการเรียนรู สรางความตระหนักให
นักเรียนเห็นถึงความสําคัญในการเรียน  จัดระบบวัดผลประเมินผล   แจงผลการเรียนใหนักเรียน
ทราบสม่ํา เสมอ เพื่อเปนการสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตอผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ และท่ี
ผานการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปใชเปน
แนวทางในการอบรมผูบริหารตอไป 

2. ควรมีศึกษาปจจัยที่เสริมสรางสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
ทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวจิัย 

  ผูวิจัยไดเรียนเชิญผูทรงคณุวุฒิทางการศึกษา จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (content validity) โดยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ดังนี้ 

1. ชื่อ – สกุล : ดร.มนัส       แกวบูชา  
ตําแหนง : ผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

2. ชื่อ – สกุล : ดร.จตุรงค อินทรรุง 
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียนสระเทียมวิทยาคม 
   (สังวรเจษประภาคมอุปถัมภ) 
 

3. ชื่อ – สกุล : นายรังสรรค เหมันต  
ตําแหนง : ผูอํานวยโรงเรียนเทศบาลวดัหวยพลู(โชติประชานุเคราะห) 
 

4. ชื่อ – สกุล : นายสมชาย เปยถนอม  
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
 

5. ชื่อ – สกุล : นายศราวุธ สุขจินดา 
ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียนกีฬานครนครปฐม 
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คาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
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รายชื่อโรงเรียนกลุมการศกึษาทองถิ่นท่ี 1 
1. เทศบาลนครนนทบุรี มีสถานศกึษา 5 แหง 
 1.1 โรงเรียนนครนนทวิทยา 1 วัดทายเมือง 
 1.2 โรงเรียนนครนนทวิทยา 2 วัดทินกรนิมติ 
 1.3 โรงเรียนนครนนทวิทยา 3 วัดนครอินทร 
 1.4 โรงเรียนนครนนทวิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 
 1.5 โรงเรียนนครนนทวิทยา 5 ทานสัมฤทธ์ิ 
2. เทศบาลนครปากเกร็ด มีสถานศึกษา 3 แหง 
 2.1 โรงเรียนวดักู (นันทาภิวัฒนวิทยา) 
 2.2 โรงเรียนวดับอ (นันทวิทยา) 
 2.3 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพท่ี 116 
3. เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีสถานศึกษา 1แหง  
 3.1 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 
4. เทศบาลตําบลปลายบาง มีสถานศึกษา 3 แหง  
 4.1 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห (แจมช่ืนวิทยาคม) 
 4.2 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม 
 4.3 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎรบํารุง 
5. เทศบาลนครนครปฐม มีสถานศึกษา 5 แหง 
 5.1 โรงเรียนเทศบาล 1วัดพระงาม (สามัคคีพทิยา) 
 5.2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) 
 5.3 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 
 5.4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
 5.5 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย 
6. เทศบาลเมืองสามพราน มีสถานศึกษา 1 แหง 
 6.1 โรงเรียนเทศบาล 1 บานสามพราน 
7. เทศบาลตําบลหวยพลู มีสถานศึกษา 1 แหง 
 7.1 โรงเรียนเทศบาลหวยพลู(วดัหวยพลู) 
8. เทศบาลตําบลออมใหญ มีสถานศึกษา 2 แหง 
 8.1 โรงเรียนวดัเทียนดดั 
 8.2 โรงเรียนวดัออมใหญ (นครราษฎรวิทยาคาร) 
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9. เทศบาลเมืองปทุมธานี มีสถานศึกษา 1 แหง 
 9.1 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 
10. เทศบาลเมืองทาโขลง มีสถานศึกษา 1 แหง 
 10.1 โรงเรียนเทศบาลทาโขลง 1 
11. เทศบาลนครสมุทรสาคร มีสถานศึกษา 6 แหง 
 11.1 โรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย(อนกุูลราษฎร) 
 11.2 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วฒันรามวิทยา) 
 11.3 โรงเรียนเทศบาลวัดตกึมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) 
 11.4 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) 
 11.5 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) 
 11.6 โรงเรียนเทศบาลวัดชองลม (เปยมวิทยาคม) 
12. เทศบาลมืองกระทุมแบน มีสถานศึกษา  2 แหง 
 12.1 โรงเรียนเทศบาลศรียาบุณยานุสรณ 
 12.2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) 
13. เทศบาลเมืองออมนอย มีสถานศึกษา 1 แหง 
 13.1 โรงเรียนเทศบาลออมนอย 
14. เทศบาลนครสมุทรปราการ มีสถานศกึษา 5 แหง 
 14.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 
 14.2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 
 14.3 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเคด็) 
 14.4 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ) 
 14.5 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 
15. เทศบาลเมืองพระประแดง มีสถานศึกษา 3 แหง 
 15.1 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม 
 15.2 โรงเรียนเทศบาลปอมแผลงไฟฟา 
 15.3 โรงเรียนเทศบาลวัดแค 
 

รวม   40   โรงเรียน 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง สมรรถนะของผูบริหารกบัการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมการศึกษาทองถิน่ที ่1 
 

************************************************ 
 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาเรื่องสมรรถนะของผูบริหารกับการ
ดําเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 
 2. ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษา   1 คน 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  2 คน  ครูผูสอน  2  คน    
 3. แบบสอบถามฉบับนี้มี  3  ตอน คือ 
  ตอนท่ี  1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี  2   แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
  ตอนท่ี  3   แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
 4. คําตอบท่ีไดจากแบบสอบถามน้ีจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแตประการใด  แตผูวิจัยจะนําไป เพื่อ
การพัฒนาการบริหารการศึกษา จึงใครขอความกรุณาจากทานโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตาม
ความเปนจริง  ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
  
    ‘                                   นางสาวราชกุมารี   ดูเบย 
                         นักศกึษาปริญญาโท  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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            แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนนิการประกนัคณุภาพภายในโรงเรยีน 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที ่1 
***************************************** 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง [   ]  หนาขอความใหตรงกับสถานภาพของทาน 
 
ขอที่  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

1 เพศ 
[    ] ชาย                                  [    ] หญิง 
 

[    ]  1 

2 อาย ุ
[    ] 20 - 30 ป                        [    ]  31 – 40 ป      
[    ] 41 - 50 ป                        [    ]  51 ปขึ้นไป 
 

[    ]  2 

3 อายุราชการ 
[    ]  นอยกวา 10 ป                [    ]  10 -20 ป       
[    ]  21 – 30 ป                       [    ]  มากกวา 30 ป 
 

[    ]  3 

4 ตําแหนงหนาที ่
[    ]  ผูอํานวยการสถานศึกษา             [    ]  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
[    ]  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู       [    ]  ครูผูสอน 
 

[    ]  4 

5 ระดับการศึกษา 
[    ] ต่ํากวาปริญญาตรี                       [    ]  ปริญญาตรี                                
[    ]  ปริญญาโท                                [    ]  ปริญญาเอก 

[    ]  5 
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ตอนที่ 2    ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ของทานตามความเปนจริงเพียงชองเดียว  โดยมีเกณฑการพิจารณาดังน้ี  
 ระดับ  5  หมายถึง  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 
 ระดับ  1  หมายถึง  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด 
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

ขอที ่ รายการ 

ระดับการปฏบิัต ิ  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
              หลักและกระบวนการบริหารการศกึษา 

1 ผูบริหารสามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและ
ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยกุตใชในการ
บริหารการศึกษา 

     [    ]  6 

2 ผูบริหารสามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองค
ความรูในการบริหารจดัการศึกษา 

     [    ]  7 

3 ผูบริหารสามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของ
สถานศึกษาได 

     [    ]  8 

4 ผูบริหารสามารถจัดองคกร และโครงสรางการบริหาร
ได 

     [    ]  9 

5 ผูบริหารสามารถกําหนดภารกจิของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาไดเหมาะสม 

     [    ] 10 

             การวางแผนการศึกษา 
6 ผูบริหารสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบาย

ทางการศึกษา 
 

     [    ] 11 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอที ่ รายการ 

ระดับการปฏบิัต ิ  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
7 ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายวางแผนการ

ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
     [    ] 12 

8 ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
มุงใหเกิดผลดคีุมคาตอการศกึษาสังคมและส่ิงแวดลอม 

     [    ] 13 

9 ผูบริหารสามารถนําแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาไป
ปฏิบัติได      

[    ] 14 

10 ผูบริหารสามารถติดตามประเมิน และรายงานผลการ
จัดการศึกษา 

     [    ] 15 

              การบริหารดานวิชาการ 
11 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน

สําคัญ 
     [    ] 16 

12 ผูบริหารสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      [    ] 17 

13 ผูบริหารสามารถนิเทศการจัดการเรียนรูแกบคุลากรใน
สถานศึกษา 

     [    ] 18 

              การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ  และ อาคารสถานท่ี 
14 ผูบริหารสามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
     [    ] 19 

15 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณอยาง
ถูกตองและเปนระบบ 

     [    ] 20 

16 ผูบริหารสามารถวางระบบการบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

     [    ] 21 

17 ผูบริหารสามารถพัฒนาส่ิงแวดลอมทางกายภาพเพ่ือ
สงเสริมการจัดการเรียนรู 

     [    ] 22 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอที ่ รายการ 
 

ระดับการปฏบิัต ิ
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
               หลักการบริหารงานบุคคล       

18 ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขา
มาปฏิบัติงาน 

     [    ] 23 

19 ผูบริหารสามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่
รับผิดชอบ 

     [    ] 24 

20 ผูบริหารสามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     [   ] 25 

21 ผูบริหารสามารถเสริมสรางขวัญกําลังใจสําหรับครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

     [    ] 26 

22 ผูบริหารสามารถใหคําปรกึษาและแกไขปญหาการ
ทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา      

[    ] 27 

              การบริหารกิจการนักเรียน 
23 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกดิกจิกรรมการ

พัฒนาผูเรียน      
[    ] 28 

24 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกดิงานบริการดาน
ตาง ๆ แกผูเรียน 

     [    ] 29 

25 ผูบริหารสามารถสงเสริมการจัดกจิกรรมพิเศษเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตาง ๆ 

     [    ] 30 

26 ผูบริหารสามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามัคคีในหมูคณะ      

[    ] 31 

             การประกันคุณภาพการศึกษา 
27 ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษา 
 
      

[    ] 32 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอที ่ รายการ 
 

ระดับการปฏบิัต ิ
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
29 ผูบริหารสามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
[    ] 34 

30 ผูบริหารสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจําป      

[    ] 35 

31 ผูบริหารสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก      

[    ] 36 

              การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
32 ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาและการปฏิบัติงาน      
[    ] 37 

33 ผูบริหารสามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและการปฏิบัติงาน      

[    ] 38 

34 ผูบริหารสามารถนําผลการประเมินการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับปรุงการบริหารจัดการ      

[    ] 39 

35 ผูบริหารสามารถสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษา      

[    ] 40 

              ผูบริหารการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
36 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสู

ผูเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา      
[    ] 41 

37 ผูบริหารสามารถเผยแพรความรู ขาวสาร และกิจกรรม
ของสถานศึกษาไปสูชุมชน      

[    ] 42 

38 ผูบริหารสามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ      

[    ] 43 

39 ผูบริหารสามารถสรางกิจกรรม เพื่อพัฒนาความ 
สัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายเพ่ือชวยเหลือ
ชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม      

[    ] 44 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอที ่ รายการ 

ระดับการปฏบิัต ิ  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
40 ผูบริหารสามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน

เพื่อสงเสริมการจัดการศกึษา      
[    ] 45 

             คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศกึษา 
41 ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา      
[    ] 46 

42 ผูบริหารสามารถเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง      

[    ] 47 

43 ผูบริหารสามารถสงเสริมและพัฒนาผูรวมงานใหมี
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม      

[    ] 48 

44 ผูบริหารเปนผูมีความรกัและความศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเอง      

[    ] 49 

45 ผูบริหารสามารถแกปญหาความประพฤติดานคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณของผูรวมงานของสถานศึกษา
ไปสูชุมชน 
      

[    ] 50 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 3    ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของทานตามความเปนจริงเพียงชองเดียว  โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้  
 ระดับ  5  หมายถึง  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
 ระดับ  1  หมายถึง  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ขอที ่ รายการ 

ระดับการปฏบิัต ิ  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
             กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

46 สถานศึกษาแตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการ 
ศึกษาระดับสถานศึกษา      

[     ] 51 

47 สถานศึกษามีคูมือการดําเนนิงานมาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษา      

[    ] 52 

48 สถานศึกษามีขัน้ตอนจดัทํามาตรฐานระดับ
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา      

[    ] 53 

49 สถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงสรางความตระหนกั
และความสําคัญของมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษาใหบุคลากรภายในโรงเรียนทราบ      

[    ] 54 

50 สถานศึกษาไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อ
รายงานตอหนวยงานตนสังกัด      

[    ] 55 

51 สถานศึกษามีการเผยแพรเอกสารมาตรฐานการศกึษา
ระดับสถานศึกษาแกชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดวยวิธีการหลากหลาย 
      

[     ] 56 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอที ่ รายการ 

ระดับการปฏบิัต ิ
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
              จัดทําแผนพัฒนาการศกึษา 

52 สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษาจากทุกฝายที่เกีย่วของ      

[     ] 57 

53 สถานศึกษามีการวิเคราะหความตองการจําเปนในการ
พัฒนาคณุภาพการศึกษา  

 
 

 
 

[     ] 58 

54 สถานศึกษากําหนดวิสัยทัศน พันธกจิ เปาหมาย  และ
แนวปฏิบัติของทุกฝายอยูในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา      

[     ] 59 

55 สถานศึกษาดําเนินงาน     จัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพ
การ 
ศึกษาตามกระบวนการอยางเปนระบบ 

 
    

[     ] 60  

56 สถานศึกษามีแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม ท่ีสะทอน
การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      และ
มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานอยางครอบคลุม      

[     ] 61 

57 สถานศึกษากําหนดปฏิทินการ ตดิตาม นิเทศ ตาม
แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาอยางตอเน่ือง      

[     ] 62 

              จัดระบบบริหารและสารสนเทศ       
58 สถานศึกษามีโครงสรางการบริหารงานท่ีชดัเจน      [     ] 63 
59 สถานศึกษาใหบุคลากรทั้งใน และนอกโรงเรียนมีสวน

รวมในการพฒันาโครงสราง และขัน้ตอนการ
บริหารงาน      

[     ] 64 

60 สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาโครงสรางการ
บริหารงาน      

[     ] 65 
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ขอที ่ รายการ 

ระดับการปฏบิัต ิ  
สําหรับผูวิจัย มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
61 สถานศึกษามีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาประกอบดวย ครู ตัวแทนผูปกครอง 
ตัวแทนองคกรชุมชน และตวัแทนนกัเรียน 

  [     ] 66 

62 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทดวยความเต็มใจ 

  [     ] 67 

63 สถานศึกษาสํารวจความตองการของครู ในการใช
ขอมูลสารเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอน และงาน
วิชาการ 

  [     ] 68 

64 สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเปนปจจุบัน 
สอดคลองกับภารกจิในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  [     ] 69 

65 สถานศึกษามีระบบ การบรกิารสารสนเทศท่ีสะดวก
รวดเร็วทนัตอการใชงาน 

  [     ] 70 

              ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 
66 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนงาน /โครงการ /

กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา      

[     ] 71 

67 สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงาน และการกํากับ
ติดตามอยางเปนระบบและตอเน่ือง      

 

68 สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม นิเทศ เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคณุภาพการศึกษา      

[     ] 73 

              จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
69 สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพ

การศึกษา 
      

[     ] 74 
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ขอ
ที่ รายการ 

ระดับการปฏบิัต ิ  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
70 สถานศึกษากําหนดเปาหมายและแนวทางดําเนินงานท่ีชัดเจน   [     ] 

75 
71 สถานศึกษามีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ีครอบคลุม

อยางมีคุณภาพ 
  [     ] 

76 
72 สถานศึกษามีปฏิทินกําหนดการตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษาท่ีชัดเจน 
  [     ] 

77 
73 สถานศึกษาทําการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาเปนประจํา

อยางตอเน่ือง 
  [     ] 

78 
74 สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพการศกึษา

ภายในสถานศึกษา 
  [     ] 

79 
75 สถานศึกษาประชุมเพื่อสรางความเขาใจ ในบทบาทหนาท่ีตาม

ภาระงาน 
  [     ] 

80 
76 สถานศึกษาจดัทํารายงานสรุปผล และนําผลการประเมินไปใช

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
  [     ] 

81 
77 สถานศึกษารายงานผลการประเมินของสถานศึกษาให

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานทราบ 
  [     ] 

82 
78 สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

ทราบอยางครบถวนตามกําหนดเวลา 
  [     ] 

83 
             จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
79 สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ และช้ีแจงการประเมินผล

สัมฤทธ์ิของผูเรียนระดับช้ัน ป.2 ,ป.5, ม.2,ม.5      
[     ] 
84 

80 สถานศึกษาสรางความตระหนักใหความสําคัญของการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน โดยจัดทําอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง 
      

[     ] 
85 
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ขอ
ที่ รายการ 

ระดับการปฏบิัต ิ  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
81 สถานศึกษานําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง      
[     ] 
86 

              จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
82 สถานศึกษาจดัทําระบบขอมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาเพื่อจัดทํารายงานประเมนิตนเองประจําป      
[     ] 
87 

83 สถานศึกษานําผลการประเมินมา เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศกึษาอยางตอเน่ือง      

[     ] 
88 

84 สถานศึกษาจดัทํารายงานคุณภาพการศึกษา เสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกดั หนวยงาน
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน      

[     ] 
89 

85 สถานศึกษานําผลการรายงานคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนขอมูล
ในการวางแผน      

[     ] 
90 

            จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
86 สถานศึกษาจดัระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอ 

เนื่อง เพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก      
[     ] 
91 

87 สถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสังกดันิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานและนําผลการประเมินคุณภาพการศกึษาพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาพัฒนาระบบ      

[     ] 
92 

88 สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพการศกึษามาไปปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง      

[     ] 
93 
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