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บทที่ 1
บทนํา
ในโลกของระบบเศรษฐกิจใหม ที่เต็มไปดวยเรื่องของการแขงขัน เราตองมีความเขาใจใน
ประเด็นปญหาพื้นฐาน 2 ประการ คือ ประการแรก จะตองรูวา กําลังทําอะไรอยูในโลกของการแขงขัน
และในการแขงขันนั้นยอมมี “ผูแพ”และ“ผูชนะ” ซึ่งหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นเราจะตองรูตัวเราเองและรูจัก
คูแขงขัน หรือเรียกงายๆ วารูเขารูเรานั่นเอง ประการที่สอง ถาเราตองการเปน “ผูชนะ” ดังนั้นเราตอง
เรียนรูศึกษาหาวิธีการใหองคกรประสบความสําเร็จ เปนผูชนะ และนําความรูนั้นมาปฏิบัติใหเกิดเป น
รูปธรรม ซึ่งจะสังเกตไดวาเกือ บรอยละ 90 ขององคกรที่มีชื่อเสียงชั้นนําของโลก ตางลวนเปนองคกร
ตะวันตก และของญี่ปุนทั้งสิ้น ดังนั้นการที่องคกร หรือหนวยงานในประเทศไทยตอ งไปแขงขันกับเขา
ดวยตามกระแสโลกาภิวัตน จึงจําเปนที่จะตองพัฒนา ความคิด เรียนรูความคิด ของการบริหารงานใน
โลกตะวันตก องครวม อยางเปนระบบแลวนําความรูนั้น มาประยุกตใชในสังคมไทย ใหเกิดประโยชนแก
ประเทศชาติสูงสุด1 ในดานการจัดการศึกษาก็ไมมีเวน มีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จและ
เปนไปตามแนวทางที่พึงประสงค2
เปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู และการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนทั้งนี้ เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ไมวาจะอยางไรก็ตามคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่ทุกฝายที่มีสวนในการจัดการศึกษาตองตระหนัก และดําเนินการจน
บรรลุผลในที่ สุด ระบบการประกั น คุณ ภาพจึ ง เป นกลไกสํ าคั ญ ที่จ ะชว ยในการพั ฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของคนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 จึงระบุใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษา จัดให
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยจัดทํารายงานการประจําปเสนอตอ

1

รุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ, การบริหารสมัยใหมเพื่อพัฒนาประเทศไทย, พิมพครั้งที่2 (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพเดือนตุลา, 2547), 23.
2
ธีระ รุญเจริญ, รายงานการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้
พื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น, 2545),1.
1

2
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประประกันคุณภาพภายนอก (กําหนดไวในหมวด 6 มาตรา
48) นอกจากนี้ เพื่อใหสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จึงไดมีการประกาศกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม
(พ.ศ.2546) ซึ่งไดมีการนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว ในเลม 127 ตอนที่ 23 ก วันที่
2 เมษายน 2553 ทําใหมีผลบังคับใชแลว กฎกระทรวงฉบับนี้ใหความชัดเจนเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ
และวิธีประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกในสวนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหสถานศึกษา
ขัน้ พื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสงเสริมสนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงาน
ตนสังกัด ตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ย วขอ งทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชนโดยดําเนินการดัง ตอไปนี้ 1. กํา หนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 5. จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6. จัดใหมีการประเมินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 3
ฉะนั้นการสนับสนุนให องคกรมีการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต จึงเปนการสงเสริมใหมองเห็นความสัมพั นธขององคประกอบภายในองคกร ที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวเนื่องกัน ที่ไมใชการแกปญหาเฉพาะหนา ที่มักจะสรางปญหาหรือผลกระทบกับสวนอื่น และเกิด
เปนปญหาขึ้นอีกในภายหลัง ในสวนของสถานศึกษาเอง ก็ตองมีการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามี
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเปนกลไกหนึ่งสําหรับบริหารจัดการอนาคต
ไดอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ทั้งตัวผูเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย จนเกิดความพึงพอใจที่สะทอนใหเห็นเปนรูปธรรม
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากการสังเคราะหบทสรุปผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญจํานวน 45 แหงทั่วทุกภาคของประเทศไทยพบวามีขอเสนอแนะ
ที่เกิดจากการประเมินคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (องคการมหาชน)
สมศ. โดยเฉพาะดานบริหารจัดการการประกันคุณภาพ ซึ่งพอสรุปได ดังนี้ 1. ผูบริหารควรพัฒนาระบบ
3

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา:
เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, เลมที่ 1 (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพดีจํากัด, 2553), ก - ข .

3
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในการกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ โดยแสดงให
เห็นพัฒนาการของคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกันเปนระบบครบวงจร PDCA ในทุก
ภาระงาน /โครงการ/กิจกรรม 2.ควรวางระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยตั้งเปา หมายความสําเร็จแตละ
โครงการใหชัดเจน ครอบคลุมตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายของโครงการ 3.มีวิธีการประเมิน และนํา
ผลการประเมินไปใชพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางจริงจังตอเนื่อง 4. ควรจัดระบบการ
บริหารจัดการโดยใชแผนกลยุทธ/แผนประจําป เปนเครื่องมือโดยระบุวัตถุประสงคที่ผูเรียน 5. มีตัวบงชี้
ความสําเร็จที่ชัดเจน 6. มีการประเมินความสําเร็จโดยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 7. ควรใช
ระบบบริหารงานคุณภาพที่ครบวงจร PDCA ในทุกดาน ทั้งดานผูบริหาร ครู และผูเรียน 8. พัฒนาระบบ
บริหารงาน ใหมีการประสานงานระหวางหัวหนาฝายใหมากขึ้น เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
9. มีการบริหารจัดการในดานขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบ 10. ผูบริหารควรนําผลการประเมินไปใชใน
การตัดสินใจ และปรับปรุงระบบและกลไกในการสรางความ สัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 11. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนรูตาม
ทิศทางของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม 12. สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการ
จัดทําโครงสรางแผนภูมิการบริหารกลุมงานตา งๆ เพื่อความชัดเจนและความคลองตัวในการบริหาร
13. สถานศึกษาควรสง เสริมความรวมมือของทุกฝาย กําหนดระเบียบรองรับการปฏิบัติงานไวอยาง
ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เพื่อสรางกลไกในการสงเสริมความสัมพันธของทุกฝายใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน และสะดวกในการติดตอประสานสัมพันธ 14. ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหนําสื่อภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางถูกตองชัดเจน โดยประสานกับ
ชุมชน จัดหาสื่อ อุปกรณที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นจัดพิพิธภัณฑ เปนศูนยการเรียนรูของผูเรียน ชุมชน
และผูที่สนใจทั่วไป 15. ผูบริหารควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในการกําหนด
เปา หมายเชิ ง ปริม าณ เชิง คุณ ภาพ แสดงใหเ ห็น พัฒ นาการคุ ณภาพของสถานศึก ษา อยา งต อเนื่อ ง
สอดคลองกันเปนระบบครบวงจร PDCA ในทุกภาระงาน /โครงการ/กิจกรรม 16. สถานศึกษาควรวาง
แผนการบริหารการใชพื้นที่ภายในสถานศึกษา แหงใหมใหมีแหลงเรียนรู ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหเดนชัด 17. ผูบริหารควรพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ และเปนผูนําทางวิชาการ สามารถ
ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 18. สถานศึกษาควรจัดทําแผนกล
ยุทธใหเปนปจจุบัน และดําเนินการตามแผนงานทุกแผน โดกําหนดเปนโครงการไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป มีการประเมินผลการดําเนินการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปตอไป 19.
ผูบริหารควรนําเสนอหนวยงานตนสังกัดใหปรับปรุงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม เพื่อ
สามารถปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาไดอยางเต็มที่ เต็มใจและเต็มเวลา 20. และอื่นๆโดยภาพรวมของ
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สถานศึกษาแตละขนาด แตละพื้นที่ที่มีความหลากหลายตามบริบท4
จากบทสรุปผู บริหารขางต น แสดงให เห็นว าระบบการบริหารจัดการการประกัน คุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เปนกลไกสําคัญประการหนึ่ง ที่สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให
ดํา เนิ นไปอยา งต อเนื่อ ง ปฏิ บัติ ง านได อย างเป น ระบบ มีคุ ณภาพตามมาตรฐาน ผูที่ จบการศึ กษามี
คุณภาพตามที่มุงหวัง ผูปกครอง ชุมชน และองคกร/สถานประกอบการที่รับชวงผูจบการศึกษาเขาศึกษา
ตอหรือรับเขาทํางาน มีความมั่นใจวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงมีคุณภาพไดมาตรฐาน
แมจะไมเทากันแตก็แตกตางกันไมมากนัก นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแหง มีความรู
ความสามารถ มีทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด นอกจากนี้ใน
การจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรี ยนรู อย างมี คุณ ภาพตามที่ ค าดหวั ง กระบวนการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา จึง เป น เครื่อ งมือ ที่ มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษาในปจจุบัน และตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ นั้นเกี่ยวของกับทุก
ฝายในสถานศึกษา คือ ตองมีการทํางานที่มุงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนสําคัญ มีความตระหนัก
รับรู และเห็นคุณคาของการทํางานเปนระบบ คุณภาพผูเรียนไดมาตรฐานการศึก ษาตามที่สถานศึกษา
กําหนด มีเปาหมายและดําเนินกิจกรรม/โครงการที่ใชผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากองคกรภายนอก หรือผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น เพื่อแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน
ของสถานศึกษาเอง ตลอดจนใชผลการวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนฐานในการกําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเ รี ยน การติด ตามตรวจสอบ และปรั บปรุ ง งานเป น ระยะ จะช ว ยให งานบรรลุผลได อ ยา งดีแ ละมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ผลที่ เ กิ ด กั บ ผู เ รี ย นก็ จ ะเป น ที่ พึ ง พอใจกั บ ผู ป กครอง ชุ ม ชนและองค ก รหรื อ สถาน
ประกอบการที่รับชวงตอจากสถานศึกษา ดวยการดําเนินงานที่ทุกคนมีจิตสํานึ กและความรับผิดชอบ
รวมกัน เชนนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงจะเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่แทจริง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิตในการทํางานของทุกคนเปนวัฒนธรรม
ขององคกรที่ยึดคุณภาพผูเรียนฝงแนนอยูในจิตใจตลอดเวลา5
อุ ทุ มพร จามรมาน กล าวถึ งการส งเสริ มประสิ ทธิ ภาพระบบการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาว า
เปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เปาหมายที่ 1: เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ โดยสะทอนผลสําเร็จไปที่ หนาที่สําคัญของงานประกันคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1 สพท. ตอง
รูว าสถานศึ กษามี ผลการประเมินเป นอย างไร ดี ขึ้น หรื อลดลง กี่ โรงเรี ยน 2.จะเร งรั ดส งเสริมสถานศึ กษา
4

บทสรุปผูบริหาร, การประเมินคุณภาพรอบสอง, เขาถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554, เขาถึง
ไดจาก www.onesqa.or.th/
5
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา :
เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, เลมที่ 1 (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี จํากัด, 2553), 1-2.
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อยางไร 3. มี หน วยงานอื่ นเขามาชวยเหลือ หรือไมอยางไร เปาหมายที่ 2 : พัฒนาโรงเรียนที่ ไมไดรับรอง
มาตรฐานภายนอกรอบสองให ได แนวดําเนิ นการ 1.จั ดทําฐานข อมู ลโรงเรี ยน 2.จั ดระบบการเข าถึ งข อมู ล
โรงเรียน 3. จัดโรงเรียนพี่เลี้ยง 4. สราง ความตระหนักใหผูบริหาร : ใหกระตือรือรน และมีความมุงมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 5. เสริมสรางประสิทธิภาพครู : ใหรูจักเด็ก มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
และสามารถจัดทําหนวยการเรียนรูตามหลักสูตรของตนเองได 6. จัดการเรียนรูใหนักเรียน : แจมใส อานได คิด
เลขได7.ชุ มชนเขามามีสวนรวม : ยอมรับ ศรัทธา 8. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : มีการ
ประเมิ นตนเอง ต อเนื่ อง และมี ความสอดคล องกั บทุกระดั บ6 กษมา วรวรรณ ณ อยุ ธยา ให ข อคิ ดในการ
ดําเนินงานวา ผูบริหารทุกระดับตองให ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยให
ขอคิดในการทํางานใหสําเร็จ 3 ประการ ไดแก 1. ปลุกใหตื่น : หมายถึงใหคนอื่นรับทราบ และมีสวนรวม มี
ฐานขอมูล รูบทบาทหนาที่ 2. ยืนใหมั่น : หมายถึง มีวิธีการทํางาน ควรเริ่มจากการวิเคราะหขอมูล กลับกลุม
คุณภาพและดําเนินการพัฒนาในแตละกลุมเปา หมาย 3. ลงลึกใหเปนวัฒนธรรม : หมายถึงหลังจากทํางานเสร็จ
แลว ควรมีการชื่นชม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงาน และใหขวัญกําลังใจ7 สุวิมล วองวาณิช ไดกลาววา
1. ผอ.สพท. ตองรูจักโรงเรียนเปนรายโรง (โรงเรียนใดใหความสําคัญ และโรงเรียนใดไมใหความ สําคัญ)2.ประชุม
ใหคนในองคกรรับทราบและใหความสําคัญ 3. เสนอใหเปนนโยบายสําคัญใหเปนวาระแหงจังหวัด การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางยั่งยืน ใหขอเสนอแนะวา เขตพื้นที่ควรมีบทบาทดังนี้ 1.วางระบบประกันคุณภาพการ
ชวยเหลือของเขตพื้นที่ 2. เขตพื้นที่ตองมีมาตรฐานของตนเอง และตองมีการวางระบบการประกันคุณภาพ 3.ทํา
ให การประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษายั่ งยื น 4. สถาน ศึ กษาต องมี มาตรฐาน มี แผนพั ฒนา
คุณภาพ ขอมูลสารสนเทศ และคนดูแลมาตรฐาน 5. มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน 6.วิเคราะหผลของ
การประเมินภายนอกและจัดทําแผนชวยเหลือสถานศึกษา 7. กํากับ ติดตามการปรับปรุงของสถานศึกษา 8.จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู บทบาทของสถานศึกษา 1. วางระบบประกันคุณภาพภายใน 2. ประเมินคุณภาพ
ภายใน 3. รับการประเมินคุณภาพภายนอก 4. ใชผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวางแผนปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา8
ยูเนสโก พบวามีปจจั ยหลายประการที่สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา คื อ ด านนโยบาย เช น
หองสมุ ดที่ ทั นสมั ย หนั งสือจํ านวนมากให ค นคว าในสิ่ งที่ อยากรู อยากเห็ น อยากทําความเข าใจ มี ระบบ
เครือขายอิ นเทอรเน็ตที่เชื่ อมโยงหองเรียนกับโลกกว างได ดังนั้นหากพอ แม ผูปกครอง ตองการทราบว า
6

เอนก รัศมี, “การวางแผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษา” เอกสารประกอบการประชุม จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ณ โรงแรม
บางกอกพาเลส (กรุงเทพฯ : เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก :
http://noppa.igetweb.com/?mo=3&art=443548)
7
เรื่องเดียวกัน.
8
เรื่องเดียวกัน.
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สถานศึกษามีคุณภาพในการบริหารการจัดการศึกษาหรือไมนั้นสามารถพิจารณาไดจากบัญญัติ 10 ประการ ที่
แสดงถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังตอไปนี้ บัญญัติ 10 ประการที่แสดงถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 1.
หลักสูตรไดรับการรับรอง 2. ผลการประเมินภาพใน (IQA) 3.ผลการประเมินภาพนอก (EQA) 4. สัดสวน ครู
อาจารย:นักเรียน นักศึกษา 5. อาจารยประจําหลักสูตร 6. มีคณาจารยผูสอนจริงตามประกาศ 7. รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา 8. หลักสูตรเปนที่ตองการของสังคม (Demand Side) 9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่
สามารถเขาสูวิชาชีพได 10. ความสําเร็จในทางวิชาชีพของบัณฑิต9
ปญหาของการวิจัย
แมวาระบบการศึกษาของไทยไดมีการดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแลวก็ตาม แต
จากการศึกษาวิจั ยก็ยั งพบว า มีป ญหาและอุ ปสรรคต างๆ จํ านวนมากในการดํ าเนินงาน เชน การขาดการ
ประสานความรวมมือระหวางหน วยงานที่รั บผิดชอบ มี ความล าช าของกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย
ประกอบ เชน กฎกระทรวงและกฎหมายอื่นๆ การขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและ
อื่นๆ10 ปญหาดานงบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพภายในมีจํากัด
ปญหาดานครูและบุคลากรที่ยัง ขาดความรู มีความเขาใจไมตรงกัน และยังไมใหความรว มมือ อยา ง
เพียงพอ ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ขาดการมีสวนรวมในกระบวนการ
พัฒนาระบบคุณภาพภายใน และการเตรียมรับการประเมินภายนอก ตลอดจนกระบวนการมีสวนรวม
ของผูปกครอง ชุมชนและนักเรียนยังมิไดรับการสงเสริมอยางเปนรูปธรรมเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีปญหา
ดานการประสานงานของหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ปญหาดานการนําผลการประกัน
คุณภาพภายใน ไปใชปรับปรุงพัฒนาและการเผยแพรผลการประเมินตอสาธารณชนยังกระทําจํากัดและ
ไมเ ห็น เปน รูป ธรรม 11 การจัด ทํา ระบบประกันคุ ณภาพการศึก ษาในทฤษฎี และแนวคิด การบริ หาร
คุณ ภาพยุค ใหม กล า วถึ ง ความสํ าเร็จ ขององค การการศึ ก ษาจะขึ้ นอยู กับ ป จจั ยหลายประการซึ่ง จะ
9

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (องคการมหาชน), “คุณภาพศิษย : เปาหมาย
การประเมิน” (เอกสารการประชุมทางวิชาการระดับชาติประจําป 2555 ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ: ระหวางวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2555), 9 –12.
10
ธีระ รุญเจริญ, สภาพและปญหาการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
ประเทไทย, รายงานการวิจัยโดยทุนสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
(กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2545), 29 – 30.
11
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ :
พิมพดี, 2546), 19.

7
ประกอบไปดวยวิสัยทัศน (Visions) และภาวะผูนํา (Leadership) ประสิทธิผลขององคการและอื่นๆ12
รวมถึงขอปฏิบัติและวิธีการดําเนินการใหมๆที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม เชน การดําเนินงานที่มุงเนน
ลักษณะที่มีคุณภาพสูง และสงผลตอกระบวนการทํางานที่ดีขึ้น อันจะชวยตอบคําถามขององคการได
อยางถูกตอง แมนยํา วาองคการควรจะทําอะไร ทําอยางไร และเมื่อใด โดยวิธีใดจึงจะชวยใหองคการหรือ
ผูบริหารเขาใจวิธีการ ที่จะสามารถตอบสนองแนวทาง ตางๆ เหลานั้น นอกจากนี้องคการยังตองการจึงจะ
ชวยบอกไดวาควรจะดําเนินการอยางไร เพื่อใหองคการประสบผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ13
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาใหประสบผลสําเร็จนั้นจะตองประกอบไปดวยการดําเนินงานคุณภาพ
3 ส วน ไดแ ก การควบคุมคุ ณภาพการศึ กษา (Quality Control) การตรวจสอบทบทวนและการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Quality Audit and Intervention)และการประเมินคุณภาพการศึกษา
(Quality Assessment) 14 ซึ่ งต องดํ าเนินการบริ หารคุ ณภาพในกระบวนการหรื อแนวปฏิ บั ติ ที่ นํ า
สถานศึกษาสูคุณภาพโดยมีกระบวนการหรือแนวปฏิบัติที่มุงคุณภาพ ในปจจุบันนิยมใชแนวคิดในการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)15 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (schoolbased management) เปน กระบวนการบริหารที่ทํา ใหผูมี สวนเกี่ยวข อง ประกอบดวยคณะครู
ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครองชุมชน นักเรียน ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามความ
ตองการ สงผลใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้สามารถพิจารณาไดจาก ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ
มาตรฐาน ดานปจจัยที่บงบอกถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติ และศักยภาพของปจจัย เชน ความเพียงพอ
ความเหมาะสม ความทันสมัย ฯลฯ มาตรฐานดาน กระบวนการที่บงบอกถึงระบบการปฏิบัติการของ
สถานศึกษา ตั้งแตขั้นวางแผน (plan) ขั้นปฏิบัติ (do) ขั้นตรวจสอบ (check) ขั้นปรั บปรุงพัฒนา
(action) และมาตรฐานด านผลผลิ ต ที่ บ ง บอกถึง คุ ณ ลัก ษณะของผูเ รี ย นที่ พึ ง ประสงค บ ง บอกถึ ง
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ภารดี อนันตนาวี, ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ, เขาถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.moe.go.th/wiggai/html,166.
13
Dwelle Kathi, Organizational Effectiveness (Newsletter University of
Wisconsin, 2000),1.
14
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, “การประกันคุณภาพการศึกษา : ตอนที่ 1 หลักการแนวคิดและกรอบ
การประกันคุณภาพการศึกษา,”วารสารวิชาการ (2541), 33.
15
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, “รางวัลคุณภาพแหงชาติ Thailand Quality Award” ประกัน
คุณภาพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548): ก. เขาถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.cu-qa.chula.ac.th/ inside qa/tqa.html.

8
ความสําเร็จในการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติงาน16,17 จากหลักการดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัย
เรื่ องการวิ จัย และพัฒ นาระบบการประเมิน ผลภายในของสถานศึ ก ษาโดย สุวิ มล วอ งวาณิ ช ซึ่ง ได
ทําการศึกษาพบวาประกอบดวยระบบยอย 5 ระบบ ไดแก 1.ระบบการวางแผนและปฏิบัติการ 2. ระบบ
ขอมูลและประมวลผล 3.ระบบการตรวจสอบการประเมิน 4. ระบบการรายงานผลการประเมิน 5.ระบบ
การใชผลการประเมิน โดยระบบการประเมินผลภายในที่พัฒนาขึ้นเปนระบบที่ผูกติดอยูกับการทํางาน
ปกติ ต ามวงจรการทํ างานแบบ PDCA และเป น การประเมิน ที่ อิ ง สถานศึ กษา (school-base
evaluation) คือมีฐานการดําเนินงานจากสถานศึกษา เพื่อใหระบบการประเมินผลดังกลาวดําเนินการ
ไปดวยดี18 สถานศึกษาตองสนับสนุนใหมีการทํางานเปนทีม มีการประเมินที่ตอเนื่องยั่งยืน ตระหนั กใน
คุณคาของการประเมิน และมีการกํากับติดตามการทํางานอยางเปนระบบ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรฐานหลัก 3 ดาน คือมาตรฐานดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต เพื่อตอบสนองตอกระแส
โลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป จําเปนตองเรียนรูและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ใหเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยใหมี การปรับปรุง คุ ณภาพการศึกษาและมีกระบวนการหรือแนวปฏิ บัติใ นการตรวจสอบ
คุณภาพสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานตามที่สังคมตองการ19 จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวิจัยพบวา
แมนโยบายของรัฐจะใหความสําคัญ กับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่ อใหสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพมาตรฐาน แตปรากฏชัดวาการดําเนินการของสถานศึกษาสวนใหญไม
เปนไปตามความมุงหวัง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง
ที่ประเมินชวงป 2549-2551 จํานวนทั้งสิ้น 22,206 แหง พบวา สถานศึกษาที่ไดระดับคุณภาพดี จํานวน
มากที่สุด จํานวน 15,844 แหง คิดเปนรอยละ 71.35 รองลงมาคือ สถานศึกษาที่ไดระดับคุณภาพดีมาก
จํานวน 4,284 แหง คิดเปนรอยละ 19.29 ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 2,062 แหง คิดเปนรอยละ 9.29

16

Yin Cheong Cheng Wai Ming Tam, School Effectiveness and School-Based
Management Mechanism for Development (London: Falmer Press, 1996),1.
17
อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนฐาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 3- 8.
18
สุวิมล วองวาณิช, รายงานการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา
(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น,
2543).
19

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

9
และมีสถานศึกษาที่ไดระดับปรับปรุง จํานวน 16 แหง คิดเปน รอยละ 0.07 20 นอกจากนี้ ยังมีปญหา
ความเชื่อมโยงระหวางระบบประกันคุณภาพภายในกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งปจจัยดังกลาว
สงผลตอคุณภาพผูเรียน ประเด็นปญหาดานการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาอาจมี
ปจจัยมาจากความพรอม และการขาดการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
รวมทั้ง ปญหาดานโครงสราง ดานทรัพยากร ดานบุคลากร และกระบวนการบริหารจัดการที่มีความ
ซับซอน และแตกตางกัน ไมสอดคลองและเอื้อตอการดําเนินภารกิจใหปฏิบัติไดจริง ตามบริบทของ
สถานศึกษา ดังนั้นการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะ
ทําใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมี
ขอมูลและสารสนเทศที่สามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผนและกําหนดนโยบายของการพัฒนา
สถานศึกษา ทําใหมีแรงจูงใจในการพัฒนาอยางตอเนื่องยั่งยืน ชาญณรงค พรรุงโรจน กลาวถึงเรื่อง
“คุณภาพศิษย : เปาหมายการประเมิน”วาปญหาการศึกษาของไทยในขณะนี้คือการขาดความตอเนื่อง
ในเชิงนโยบาย เพราะโดยเฉลี่ยแลวไทยจะมี รมว.ศึกษาธิการปละ2 คนทําใหเรื่องนโยบายตองเปลี่ยนไป
เปลี่ยนมา รวมถึงเกิดปญหาการขาดการควบคุมเชิงคุณภาพ และการขาดการกํากับเชิงปริมาณ ทั้งนี้การ
ขยายโอกาสใหเด็กไดเขาถึงการศึกษามากขึ้นนั้นเปนเรื่องที่ดี แตสิ่งที่ตองมาพรอมกันคือการกํากับ
คุณภาพ อยากใหทุกฝายมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา มีความตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษ
ในการจัดการศึกษาที่ไมไดคุณภาพ สงผลเสียทั้งตอตัวผูเรียน และประเทศชาติ เชนโรงเรียนประถมตอง
ประกันการอานออกเขี ยนได อาชี วศึก ษา ตอ งประกั นวา เด็ กจบแลว ตอ งซอ มเครื่อ งยนตเ ปน หรื อ
มหาวิทยาลัยตองรับประกันไดวาบัณฑิตจบไป มีความรูเพียงพอในการเขาสูโลกแหงการทํางาน21
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อทราบองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
2. เพื่อทราบความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
3. เพื่อยืนยันองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
20

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา, “ครบรอบ 9 ป สมศ.” (เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ วันศุกรที่ 6 พ.ย. 2552 ณ หองเจาพระยา อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์
หอประชุมกองทัพเรือ, ว1-10)
21
ชาญณรงค พรรุงโรจน, “คุณภาพศิษย : เปาหมายการประเมิน” (เอกสารประกอบบรรยาย
พิเศษเรื่อง สํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากแสดงนิทรรศการและการ
ประชุม ณ ศูนยไบเทค บางนา) เขาถึงเมื่อ10 พ.ค. 2555, เขาถึงไดจาก www.onesqa.or.th/
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ขอคําถามของการวิจัย
1. องค ป ระกอบการบริ ห ารจั ด การการประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาสํ า หรั บ อนาคตมี
องคประกอบใดบาง
2. ความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคตมีลักษณะเปนอยางไร
3. องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตควรเปน
อยางไร
สมมุติฐานการวิจัย
1. องคประกอบการบริหารจัดการการประกั นคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตเปนพหุ
องคประกอบ
2. องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ มีความสัมพันธกับการดําเนิน งาน
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
3. องคประกอบการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตเปนพหุองคประกอบ เปน
ประโยชน และมีความเหมาะสมสําหรับอนาคต
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การประกันคุ ณภาพการศึ กษาของไทยเปน จริง เปนจัง และกวางขวางขึ้ นมาเปน เวลานาน
พอสมควร และไดรับการพัฒนาปรับปรุงแกไขมาตลอด แต ในเรื่องของการบริหารจัดการดานประกัน
คุณภาพของสถานศึกษานั้นพบวา ยังมีปญหาอุปสรรคที่สถานศึกษาตองดําเนินการเพื่อใหงานดา น
ประกันคุณภาพดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ22
ดังนั้นการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จึงเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ที่จะใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึก ษา ขององคกร
การศึกษาตอไป แนวคิดเรื่อง การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต เปน
แนวคิดการผสมผสานศาสตร และศิล ปการบริหารจัดการสมัย ใหม กับการจัดการแหง อนาคต เพื่ อ
วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบ ความสั ม พั น ธ และยื น ยั น รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การการประกั น คุ ณ ภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
22

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , รายงานผลการประเมินพฤติกรรมดานการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพและทําปกเจริญผล, 2542).
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แนวคิด / ทฤษฎี การบริหารจัดการสําหรับอนาคต
แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการสําหรับอนาคต ผูวิจัยไดพัฒนาแนวคิดการบริหารจัดการสมัย
ใหมที่เปนพื้นฐาน และมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง โดยนําแนวคิด/ทฤษฎีของ Frank B. & Lillian
M. Gilbreths ที่กลาวถึงการกําจัดความสิ้นเปลือง และความไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการหา
วิธีการทํางานที่ดีที่สุดอยางหนึ่ง (the one best way to do work) การศึกษาที่สําคัญคือลักษณะการ
เคลื่อนไหวของรางกายในการทํางาน (Motion Study) ผังกระบวนการทํางาน (Work Flow Process
Chart) ลักษณะการทํางานของมนุษย การลดรอบการทํางาน หรือการลดระยะเวลาการทํางาน การลด
ปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทํางาน แนวคิดของ Henry L. Gantt : ผูพัฒนาการอธิบายแผนโดยใช
กราฟ (Gantt Chart) มาเปนสื่อในการอธิบายแผน 1. การวางแผน 2. การจัดการ และ3. การควบคุม
องคกรที่มีความสลับซับซอน แนวคิดของเทยเลอร Frederick W.Taylor ไดแก 1.การทํางานดวยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร และพัฒนาวิธีการที่ดีที่สุด 2.ใชหลักการทางวิทยาศาสตรในการคัดเลือกและการ
ฝกอบรมพนัก งาน และมอบหมายความรับผิดชอบ 3. มีก ารประสานงานกันอยางใกลชิดระหวา ง
ผูบริหารและพนักงาน 4. แบงงานและความรับผิดชอบในงานเปนสวนตางๆ แนวคิดของ Henry Fayol
เสนอ 14 ขอ คือ 1. การจัดแบงงาน 2. การมีอํานาจหนาที่ 3. ความมีวินัย 4. เอกภาพของสายบังคับบัญชา
5. เอกภาพในทิศทาง 6. ผลประโยชนของหมูคณะจะตองเหนือผลประโยชนสวนตน 7. มีระบบคาตอบแทนที่
ยุติธรรม 8. ระบบการรวมศูนย 9. สายบังคับบัญชา 10. ความเปนระบบระเบียบ 11. ความเทาเทียมกัน
12. ความมั่นคง และสามัญฐานะของบุคลากร 13. การริเริ่มสรางสรรค 14. วิญญาณแหงหมูคณะ23 George
Elton Mayo การศึกษาวิจัยเชิง ทดลองในดาน 1.ประสิทธิภาพการทํางาน 2.การกําหนดคุณลักษณะ
ของสมาชิก โดยอาศัยความสัมพันธเชิงอํานาจของกลุม 3. แรงจูงใจ24 Rensis Likert เสนอทฤษฎีการ
บริหารซึ่งมีลักษณะ 4 รูปแบบ และเรียกวาการบริหาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบดวย ระบบที่ 1:
เผด็จการ ระบบที่ 2: เผด็จการแบบมีศิลป ระบบที่ 3: การปรึกษาหารือ ระบบที่ 4: กลุมที่มีสวนรวม
นอกจากนี้ ยังไดนําเสนอการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้ 1. ผูบังคับบัญชารับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะของผูใตบังคับบัญชา 2. ผูบังคับ บัญชากระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน
3. ระบบการติดตอสื่อสารภายในองคการมีความคลองตัวเปนไปโดยอิสระ 4. ผูบังคับบัญชาและผูใต
บังคับบัญ ชามีปฏิกิริยาโตตอบกันอยางเปดเผยและโดยกวางขวางเกี่ยวกับเปาหมายขององคการ การ
ปฏิบัติง านและกิจกรรมตางๆ ภายในองคการ 5. การตัดสินใจตางๆ กระทําโดยกลุมในทุกระดับของ
องคการ เปดโอกาสใหกลุมเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 6. การควบคุมงานมี
23

ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ/ธุรกิจ, เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556. เขาถึงไดจาก
http://www.google.co.th/search? ”
24
George Elton Mayo, เขาถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.google.
co.th/search?
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ลักษณะกระจายไปในหมูผูรวมงานใหมีการควบคุมกันเองและเนนในเรื่องการแกปญหาเปนหลัก 7.
ผูบังคับบัญ ชาเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝกอบรมเพื่อใหการทํางานมีผลงานที่
สูงสุดและสําเร็จตามเปาหมาย25 แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ ไดนําองคความรูเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไว 2 สวนใหญๆ คือ 1. ลักษณะสําคัญขององคกร
2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมประกอบ ดวย 7 หมวด คือหมวด 1 การนําองคกร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสีย
หมวด 4 การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การ
จัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการจัดไดเปน 3 กลุม ไดแก 1 กลุมการนําองคกร 2
กลุมพื้นฐานของระบบ 3 กลุมปฏิบัติการและสวนที่เปนผลลัพธ (หมวด7) เปนเกณฑเพื่อใชประเมิน
ประสิทธิผล ใน 4 มิติ ไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติ ดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคกร 26 แนวคิดดานการบริหารจัดการสําหรับอนาคต
ไดแก Peter Ducker มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ 1. การพัฒนาจัดทําเนื้อหาขององค
ความรู (Knowledge Development) 2. การพัฒนาใหเกิดระบบบริการองคความรู (Knowledge
Service Provider) 3. การพัฒนาเผยแพร และถายทอดองคความรู (Knowledge Dissemination)
และ 4. การพัฒนาและการคิ ดคน เปนภูมิ ปญญา และนวัตกรรมใหม (Knowledge Creation &
Innovation)27 Gary Hamel with Bill Breen กล าวถึงการบริหารจัดการสําหรับอนาคตว า
กระบวนการบริหารจัดการ ไดแก 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2.การจัดทํางบจายลงทุน 3. การบริหาร
โครงการ 4. การวาจาง และการเลื่อนขั้นตําแหนง 5. การฝกอบรมและการพัฒนา 6.การสื่อสารภายใน
องคกร 7. การบริหารจัดการความรู 8. การทบทวนธุรกิจเปนระยะ 9. การประเมินผลงานพนักงาน และ
การใหคาตอบแทน 28 พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กลาวถึงการบริหารจัดการสมัยใหม ที่จะนําไปสูการบริหาร
25

ธัญญารัตน แสงสวาง, ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557, เขาถึงได
จาก http://www.l3nr.org/posts/356649.
26
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ, คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ สวนราชการระดับกรมและสถาบันอุดมศึกษา, ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม
2550.
27
รุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ, การบริหารสมัยใหมเพื่อพัฒนาประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพเดือนตุลา, 2547), 40-47.
28
Gary Hamel with Bill Breen, The Future of Management (Massachusetts by
Harvard Business School Publishing, 2007), 5, 43 – 45.
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จัดการสําหรับอนาคตวา ตองประกอบไปดวย วิสัยทัศน วัตถุประสงค คานิยม 29 สวนเทคนิคการ
บริห ารจัดการนั้น มีความหลากหลายผู วิจัย ขอเสนอเทคนิคที่ นํา ไปสูการจั ดการสํ าหรับ อนาคตดัง นี้
เทคนิค Balanced Scorecard ของKaplan and Norton ประกอบดวย 4 มุมองไดแก การเงิน
(financial) ลูกคา (customer) กระบวนการภายใน (internal business process) และการเรียนรูและ
การพัฒ นา (learning and growth) โดยมี วั ต ถุ ประสงค (objectives) และการวั ด (measures)
เปาหมาย (target) และการริเริ่ม มีความเปนเหตุเปนผล และมีความสมดุลกัน สัมพันธกับวิสัยทัศน และ
กลยุทธขององคกร30 เทคนิค Risk management ของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบ
ภายในองคกร (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission
(COSO)) แบงความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภทคือ 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (strategic risk) 2. ความ
เสี่ยงดานการดําเนินงาน (operational risk) 3. ความเสี่ยงดานการเงิน (financial risk) 4. ความเสี่ยง
ดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (compliance risk)31 เทคนิค Knowledge management ของ
Peter Ducker ไดกลาวถึงการบริหารจัดการความรูวามี 4 ขั้นตอนคือ 1 การสรางความรู (Knowledge
Creation) 2. การจัดเก็บความความรู (Knowledge Storage) 3. การถายทอดความรู (Knowledge
Transfer) 4. การใชความรู (Knowledge Utilization) วิธีการทํางานที่ดีที่สุด Best Practices ซึ่ง
สมพร เพชรสงค ไดจัดองคประกอบที่สําคัญ ของการทํางานที่ดีไว 7 ขั้นตอนดังนี้ คือ 1. การวิเคราะห
ภารกิจที่แทจริง 2. การศึกษาวิเคราะหสภาพของหนวยงาน 3. การกําหนดภาพความสําเร็จอนาคต
จัดทํารูปแบบ (Model) วิธีการการดําเนินงาน 4. การปฏิบัติตามแบบวิธีการ 5. ประเมนผลวิเคราะห
เปรียบเทียบดานขั้นตอนระยะเวลา งบประมาณ และผลที่ไดรับกับวิธีการเดิม 6. ปรับปรุงพัฒนา และ
ขยายผลการนําไปใชในหนวยงานใหกวางขวางยิ่งขึ้นและ 7. การบันทึก เขียนรายงานใชเปนมาตรฐานใน

29

พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์, “เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม” (เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 4 ณ หองอบรมชั้น 5 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550).
30
Kaplan and Norton, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into
Action (Boston : Harvard Business School Press,1996), 24-25.
31
คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในองคกร, Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission (COSO), Enterprise risk management ,
Integrated framework [Online], accessed 10 May 2014. Available from http://www.
COSO. org/publictions.htm.
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การปฏิบัติ32 แนวคิดดานคุณภาพของ Joseph Juran กลาวถึงไว 4 เรื่องใหญๆ คือ 1. คุณภาพและตนทุน
คุณภาพ (quality and cost of quality) 2. นิสัยคุณภาพ (quality habit) 3. ไตรยางคคุณภาพ (quality
trilogy) 4. ลําดับขั้นความ สําเร็จที่เปนสากล (universal breakthrough sequence) 33 แนวคิดดานคุณภาพ
ของ Philip Crosby ไดแกหลักการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ 5 ประการ (five absolutes of quality
management) คือ 1. คุณภาพ หมายถึง การทําตามมาตรฐาน 2. ปญหาคุณภาพ 3. การทําใหถูกตั้งแตแรก
4. ตัวชี้วัดผลงาน คือ ตนทุนคุณภาพ 5. มาตรฐานของผลงาน คือ ของเสียเปนศูนย34 มุมมองดานคุณภาพ
ของ Stephen Murgatroyd and Colin Morgan ประกอบดวย 5 ประการ 1. มาตรฐานการศึกษากําหนดโดย
ผูเชี่ยวชาญภายนอก 2. มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวังที่โรงเรียนจะตองบรรลุถึง 3. มาตรฐานตอง
สามารถประเมินไดโดยใชเกณฑที่เปนปรนัย 4. มาตรฐานตองใชอยางเสมอภาค 5. การประกันคุณภาพ
การศึกษาจะประกอบดวยการตรวจสอบและทบทวน (Audit and Review) การทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา35 Cheng and Tam ไดนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา 7 รูปแบบดังนี้ 1.
เปาหมาย ที่กําหนด 2. ปจจัยนําเขา 3. กระบวนการ 4. ความพึงพอใจ 5. ความถูกตองและขอกฎหมาย 6. การ
ปราศจากป ญหา 7. การเรียนรู ขององค กร36 นอกจากนี้ใ นสว นของการประกั นคุ ณ ภาพผูวิ จั ยได นํ า
หลักเกณฑการประกันคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) สมศ. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2553
เลม 127 ตอนที่ 23 ก 2 เมษายน 2553 ตัวบงชี้ที่ 7ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา จํานวน 4 ขอ ดังนี้ ขอที่ 1ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ขอที่ 2 คณะกรรมการสถานศึกษา ขอที่ 3 บรรยากาศและ
สภาพแวดลอม ขอที่ 4 ความยั่งยืนและตอเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา แตขอ
32

สมพร เพชรสงค, กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
รูปแบบการจัดระบบงานและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม (2547), เขาถึงเมื่อ 10
พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.google.co.th/search?
33
Joseph Juran, เขาถึงเมื่อ 11 /7 /12, เขาถึงไดจากhttp://www.juran.com/about_juran_
institute_our_founder.html
34
Philip Crosby, เขาถึ ง เมื่อ 11 /7 /12, เขาถึงได จาก http://uhost.rmutp.ac.th/
tasanee.p /Unit%205/5-1QGuru.html
35
Murgatroyd, Stephen and Morgan, Colin. Total Quality Management and the
School (Buckingham: Open University Press, 1994), 45.
36
Yin Cheong Cheng Wai Ming Tam, เขาถึงเมื่อ 11 /7 /12 เขาถึงไดจากhttp://www.
doctorsawat.com/upload/Master/ManaP/CH2-litet.pdf.
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2 ไมมีความเกี่ยวพันกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ในที่นี้จึงไมไดนํามาใช37 แนวทางการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบดวย 1. ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (Internal Quality Assurance) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาจึง ยึดหลักการ 3 ประการ คือ 1.การกระจายอํานาจ (Decentrali- zation) 2. การเปด
โอกาสการมี ส ว นร ว มในการทํ า งาน (Participation) 3. การแสดงภาระรั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได
(Accountability) มีกระบวนการดําเนินการที่สั มพันธ ตอเนื่องกัน 3 ขั้น คือ 1.การประเมินคุ ณภาพ
ภายใน 2.การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3.การพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา 2.หลักเกณฑ และ
วิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกระบวนการ 8 ขั้นตอน 1.กําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ กษา 3. จั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศ 4. ดํ าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6. จัด
ใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7.จัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 8.จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง38
และเพื่ อใหสอดคล อง กับ แนวคิ ดเรื่อ งการบริหารจัดการการประกัน คุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต ผูวิจัยจึงนําแนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการสําหรับอนาคต การบริหารจัดการสมัยใหม
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม แนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ตัวบงชี้ดานการบริหารจัดการของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) เพียงตัวชี้วัดเดียว เพื่อมาใชเปนแนวทางในการสังเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต เปนกรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework)
เพื่อใหได องคประกอบใหม ที่มีความเปนอนาคต เหมาะกับสภาพของสถานศึกษาที่มีความแตกตา ง
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1

37

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), เกณฑมาตรฐาน
และตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินภายนอกรอบสาม, เขาถึงเมื่อ11 มีนาคม 2555, เขาถึงไดจาก
www.onesqa.or.th/
38
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา:
เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพดีจํากัด. 2553),1-47
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิด / ทฤษฎี
การบริหารจัดการสมัยใหม
- Frank and Lillian
Glibreth
- Henry L. Gantt
- Frederick W. Taylor
- Henri Fayol
- George Elton Mayo
- Rensis Likert
- ก.พ.ร.

แนวคิด / ทฤษฎี
การบริหารจัดการ
สําหรับอนาคต
- Peter Ducker
- Gary Hamel with Bill
Breen
- พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์

การบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สถานศึกษา
สําหรับอนาคต

แนวคิดการประกันคุณภาพ
- Joseph Juran
- Philip Crosby
- Stephen Murgatroyd
and Colin Morgan
- Yin Cheong Cheng
Wai Ming Tam
- สมศ.

ขอเสนอแนะจาก
บทสรุปผูบริหาร
และจากการสัมภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษา

เทคนิคการบริหารจัดการ
สําหรับอนาคต
- Balanced Scorecard (BSC)
(Kaplan and Norton)
- Risk management (COSO)
- Change management(ก.พ.ร.)
- Knowledge Management
(Peter Ducker )
- Best Practices (สมพร เพชรสงค)

แนวคิด/หลักการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
-แนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
-การกําหนดมาตรฐานการศึกษา
-การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
-การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
-การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
-การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
-การจัดทํารายงานประจําป
-การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง

แผนภูมิที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา
: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับสวนราชการระดับกรม (กรุงเทพฯ :บริษัท
อมรินทรพริ้นทติ้งพับลิชชิ่ง จํากัด, 2553),13.
: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนา
องคกร เวอรชั่น 1.0 (กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทรพริ้นทติ้งพับลิชชิ่ง จํากัด, 2551), 8-10.
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: สํา นัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ, คู มือ เทคนิค การปรับ ปรุง และพั ฒนา
องคกร เวอรชั่น 1.0, พิมพครั้งที่ 1(กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทรพริ้นทติ้งพับลิชชิ่ง จํากัด, 2551), 35-38.
: สํานักทดสอบทางการศึกษา, แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, พิมพครั้งที่ 1(กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, 2554), 1-68.
: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน),คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. 2554-2558, ฉบับสถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน
พ.ศ.2554) (กรุงเทพฯ: บริษัทออฟเซ็ทพลัส จํากัด, 2555).
: พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์,“เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม ,” (เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื่อง โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 4 ณ หองอบรมชั้น 5 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550).
: สมพร เพชรสงค, รูปแบบการจัดระบบงานและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพดี
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นิยามศัพทเฉพาะ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพ หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการที่สํานักบริการ
การศึกษามีการดําเนินการตามทิศทางที่กําหนดในการใชทรัพยากรทั้งหลายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายขององคกร จนทําใหเกิดหลักประกันหรือมั่นใจไดวาผลผลิตของ
การบริการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่พึงปรารถนา
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงาน
ตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น
การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยสํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่ สมศ.รับรองเพื่อเปน การประกันคุณภาพและใหมีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม
ตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจให
กับผูรับบริการทางการศึกษา วาการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเกณฑการพิจารณาลักษณะการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน 8 ขั้นตอนคือ
1. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 2. การกําหนดมาตรฐานการศึกษา 3. การจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7. การจัดทํารายงาน
ประจําป 8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
สถานศึ ก ษา หมายถึ ง สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตั้ ง แต ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา และสถานศึกษาที่ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดรับ
การประเมินในรอบที่สาม 1/2554
อนาคต หมายถึง เปนกระบวนการที่ดําเนินอยางเปนระบบ มีแผนการดําเนินงานตามขั้นตอน
ชัดเจน และมีสวนรวมจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ เปนเจาของ (stakeholders) เพื่อใหเขาใจถึงแรงผลักดัน
ตางๆ ทั้งที่เห็นชัดและที่ยังไมเห็นชัด ซึ่งจะกําหนดรูปแบบของอนาคต และทําใหเห็นลูทางที่จะตอง
กระทําในปจจุบัน เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นในการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางกวางขวาง เกี่ยวกับองคความรูที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย
เรื่อง “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและ
ความรูพื้นฐานในเรื่องที่เกี่ยวของจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการวิจัย และเปนประโยชนในการกําหนดกรอบเบื้องตนของการวิจัย โดยศึกษาสาระสําคัญ
ในประเด็นตอไปนี้
แนวคิด/ทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม
ทุกองคการไมวาจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้งอยางไร จําเปนตองมีการจัดการที่ดี ซึ่ง
การจัดการที่ดีเปนจุดเริ่มตนของการดําเนิน งานขององคการ การเติบโตและการดํารงอยูตอไปของ
องคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการในยุคศตวรรษที่ 21 หรือองคการในอนาคต ซึ่งตองเผชิญกับปจจัย
แวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ โลกาภิวัตน และเทคโนโลยี
ทําใหองคการตองมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสําหรับอนาคต นั้นมีพื้นฐานมาจากการจัดการสมัยใหม ซึ่งเปนเรื่องที่
ตอ งทราบภู มิห ลัง จากองค การสมั ย ใหม ความหมายของการจัด การสมัย ใหม กระบวนการจั ดการ
บทบาทของการจัดการ คุณสมบัติของนักบริหารที่ประสบความสําเร็จ ดังนั้นนักบริหารมืออาชีพทุกคน
ตองพรอมเตรียมรับมือในทุกๆ สถานการณ และเรียนรูพื้นฐานของการบริหารจัดการสมัยใหมไปดวย
ความหมายของการบริหารจัดการสมัยใหม (Defining management)
การบริหาร (Administration) ใชเปนคํากลางในการบริหารกิจการที่เปนสาธารณะประโยชน
หรือการบริหารราชการแผนดิน เชน รัฐประศาสนศาสตร เปนศาสตรที่เกี่ยวกับการบริหารงานดานการ
ปกครองประเทศ (Public Administration) การบริหารการศึกษา (Educational Administration)
การจัดการ (Management) มักใชในการบริหาร ธุรกิจเอกชน ดังนั้นคําวา ผูบริหาร หรือผูจัดการ จึงใช
เรียกผูดํารงตําแหนงในระดับสูงของกิจการที่เปนภาครัฐและภาคเอกชน
นพพงษ บุญจิตราดุล กลาวถึง การบริหารวา เปนกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป
รวมมือกันดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคือยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางที่บุคคลรวมกันกําหนด
โดยใชกระบวนการอยางมีระเบียบ และใชทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตางๆอยางเหมาะสม การบริหาร
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ในฐานะเปนศาสตร หมายถึง หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เทคนิค ตลอดจนปจจัยตางๆ ที่ใชในการ
ดําเนินงานในองคการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดกําหนดเปนนโยบายไว 39
Rue & Byars การจัดการ คือ รูปแบบของงานซึ่งเกี่ยวของกับการประสานทรัพยากรตางๆ
ขององคกรอันไดแกที่ดิน แรงงาน และทุน เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 40
Bartol &Martin การจัดการเปนกระบวนการในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกรโดยการทําหนาที่หนัก 4 ประการ ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การชี้นํา และการควบคุม
องคกร41
Peter F. Drucker การจัดการ คือ การทํางานใหสําเร็จโดยผานบุคคลอื่น42
Dalf R. การจัดการ คือ การทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรผานกิจกรรมตางๆ
ทางการจัดการซึ่งรวมถึงกิจกรรมหลัก 4 ประการ ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การชี้นํา และการ
ควบคุมองคกร 43
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ ใหความหมายการจัด การคือ กระบวนการนําทรัพยากรการ
บริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตามขั้นตอนการบริหาร คือ 1.การวางแผน (Planning) 2.การจัด
องคกร (Organizing) 3. การชี้นํา (Leading) 4. การควบคุม (Controlling) ซึ่งจากความหมายดังกลาว
มีคําสําคัญ 3 คํา คือกระบวนการ ทรัพยากรการบริหาร และวัตถุประสงค สามารถนํามาเขียนเปน
แผนภูมิดังนี้44

39

นพพงษ บุญจิตราดุล, หลัการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: เทียมฝาการพิมพ,
2551), 3.
40
อางถึงใน สาคร สุขศรีวงศ, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ:
บริษัทจี.พี.ไซเบอรพรินทร จํากัด, 2553), 25.
41
Ibid, 25.
42
Ibid, 25.
43
Ibid, 26.
44
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ , 9 in 1 รูเฟองเรื่องศัพทการบริหารธุรกิจ/การบริหารรัฐกิจ
(กรุงเทพฯ: บริษัทธีระฟลมและไเท็กซ จํากัด, 2542), 444.
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Input
-ทรัพยากรการบริหาร
- 4 M,s
- 6 M,s
- 8 M,s

Process
- กระบวนการ
- POLC
- POSDC
- POSDCORB

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

FEEDBACK

แผนภูมิที่ 2 กระบวนการการจัดการ
Dubrin and Ireland ใหความหมายของการจัดการ โดยใหความสําคัญกับทรัพยากรองคกร
ในเรื่ อ งของข อ มู ลข า วสาร (Information) เป น สํ า คั ญ ว า เป น กระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลในการใชทรัพยากรใหบรรลุเปาหมาย ผานเปาหมายในดานการวางแผน การจัดองคกร การ
ชี้นํา และการควบคุม45
Frank B. & Lillian M. Gilbreths มีแนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการ คือ การทํางานใหมีคุณภาพ
เนนการกําจัดความสิ้นเปลือง และความไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการหาวิธีการทํางานที่ดีที่สุด
อยางหนึ่ง (the one best way to do work) การลดระยะเวลาการทํางานเพื่อใหไดงานเทาเดิมหรือมาก
กวาเดิม การลดปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทํางาน46
Henry L. Gantt : อธิบายว า การวางแผนการจั ดการ และการควบคุ มองคกรที่ มีความ
สลับซับซอน ทําใหผูรับฟงเกิดมิติในการรับรูมากยิ่งขึ้น และไดนําแนวคิดของ Taylor มาขยายเปนเครื่องมือ
ควบคุมงาน เรียก "Gantt Chart"47
Frederick W. Taylor ไดกลาวถึงการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร ตามหลักปรัชญาการบริหาร
ไดแก 1. ทําการศึกษางานแตละสวนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและพัฒนาวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับการทํางาน
แตละอยาง 2. ใชหลักการทางวิทยาศาสตรในการคัดเลือก และการฝกอบรมพนักงาน และมอบหมายความ
รับผิดชอบใหทํางานที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแตละคน 3. มีการประสานงานกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและ
พนักงาน 4. แบงงานและความรับผิดชอบในงานเปนสวนตางๆ ผลงานที่สําคัญของ Taylor ไดแก 1. การใช
45

Dubrin A.J. and R.D. Ireland, Management Organization, 2nd ed. (Ohio:
South-Western Publishing Co., 1993).
46
ธัญญารัตน แสงสวาง, ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557, เขาถึงได
จาก http://www.l3nr.org/posts/356649.
47

เรื่องเดียวกัน.
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ระบบคาตอบแทนรายชิ้น : ทํามากไดมาก ทํานอยไดนอย 2.หลักการเสียเวลา : เปนการศึกษาเพื่อหาเวลา
มาตรฐานในการทํางานแตละชิ้นวาควรจะใชเวลาเทาใด ใชหลัก Put the right man in the right job 3. หลัก
การทํางานตามแบบวิทยาศาสตร : ฝายบริหารควรกําหนดวิธีการและมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยใชวิธีทาง
วิทยาศาสตรที่สามารถวัดและตรวจสอบได (Method and Tools) 4. หลักการแยกงานดานการวางแผนออกจาก
งานปฏิบัติ : งานดานวางแผนเปนหนาที่ของฝายบริหาร งานดานการปฏิบัติเปนหนาที่ของคนงาน 5. หลักการ
ควบคุมโดยฝายจัดการ : ผูจัดการควรไดรับการฝกที่ดี สามารถวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานได 6.หลักการ
จัดระเบียบการปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานตองมีกฎระเบียบ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ48
Henri Fayol นักทฤษฎีการจัดการสมัยใหมการปฏิบัติการ(Operational management theory)
ศึกษาองคการโดยรวมและมุงเนนที่กิจกรรมการจัดการ (Managerial activities) ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 5
อยางคือ1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองคการ(Organizing) 3. การบังคับบัญชา หรือการสั่งการ
(Commanding) 4. การประสานงาน (Coordinating) 5. การควบคุม (Controlling) เขาพบวาหนวยธุรกิจ
ทุกแหงจะมี 6 งาน คือ 1. งานเทคนิค 2. งานการคา 3.งานการเงิน 4.งานดานความปลอดภัย5) งานบัญชี 6)
งานจัดการ เขาไดนําเสนอหลักการเรียกวาหลักการจัดการ14 ประการ (Fayol's Fourteen Principles of
Management) คือ 1. การจัดแบงงาน (division of work) 2. การมีอํานาจหนาที่ (authority) 3. ความมี
วินัย (discipline) 4. เอกภาพของสายบังคับบัญชา (unity of command) 5. เอกภาพในทิศทาง (unity of
direction) 6. ผลประโยชนของหมูคณะจะตองเหนือผลประโยชนสวนตน (Subordination of Individual
Interests to the General Interests) 7. มีระบบคาตอบแทนที่ยุติธรรม (remuneration) 8. ระบบการรวม
ศูนย (centralization) 9. สายบังคับบัญชา(scalar chain) 10. ความเปนระบบระเบียบ (order) 11.ความ
เทาเทียมกัน(equity) 12. ความมั่นคง และสามัญฐานะของบุคลากร (stability of tenure of (personnel)
13. การริเริ่มสรางสรรค (initiative) 14. วิญญาณแหงหมูคณะ (esprit de corps)49
Rensis Likert กล าวถึ งระบบการบริ หาร ที่ มี ลั กษณะแตกต างกั น 4 รู ปแบบ และเรียกว าการ
บริหาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบดวย ระบบที่ 1: เผด็จการ (System1: Exploitative Authoritative)
เปนการใชอํานาจเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตัว เป นการบริหารองคการที่เน นหนาที่และโครงสรางแบบ
อํานาจนิยมสูง ระบบที่ 2 : เผด็จการแบบมีศิลป (System 2 : Benevolent Authoritative) เปนการใช
อํานาจแบบเมตตา ใชระบบความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางนายจางตองทําใหลูกจางมีความเชื่อมั่น
ระบบที่ 3 : การปรึกษาหารือ (System3 : Consultative) ระบบนี้เปนการบริหารงานแบบมีความมั่นคง แต
ฝายบริหารไมมีความเชื่อมั่นและความไววางใจอยางเต็มที่ในตัวผูใตบังคับบัญชาระบบที่ 4 : กลุมที่มีสวนรวม
(System 4 : participative Group) เปนระบบการขยายขอบเขตความสัมพันธและความเปนมิตรกันระหวาง
48

ธัญญารัตน แสงสวาง, ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557, เขาถึงได
จาก http://www.l3nr.org/posts/356649.
49
เรื่องเดียวกัน.
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นายจางกับลูกจางในระดับสูงจากการมีสวนรวมในการทํางานแบบกลุม : ซึ่งสาระสําคัญของการบริหารแบบ
มีสวนรวม ดังนี้ 1. ผูบังคับ บัญชารับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา 2. ผูบังคับบัญชา
กระตุนจูงใจผูใตบังคับ บัญชาใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน 3. ระบบการติดตอสื่อสารภายในองคการมี
ความคลอง ตัวเปนไปโดยอิสระ 4. ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับ บัญชามีปฏิกิริยาโตตอบกันอยางเปดเผย
และโดยกวางขวางเกี่ยวกับเปาหมายขององคการ การปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ ภายในองคการ 5. การ
ตัด สินใจตางๆ กระทําโดยกลุมในทุกระดับขององคการ เปดโอกาสใหกลุมเขามามีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมายการดําเนินงาน 6. การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมูผูรวมงานใหมีการควบคุมกันเองและ
เนนในเรื่องการแกปญหาเปนหลัก 7. ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝกอบรม
เพื่อใหการทํางานมีผลงานที่สูงสุดและสําเร็จตามเปาหมาย50
สมพงศ เกษมสิน กลาวไววา คําวา การบริหารนิยมใชกับการบริหารราชการ หรือการจัดการ
เกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพทบัญ ญัติ รัฐประศาสนศาสตร (public administration) และคําวา การ
จัดการ (management) นิยมใชกับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว
และยังใหความหมายการบริหารไววา การบริหารมีลักษณะเดนเปนสากลอยูหลายประการ ดังนี้
1. การบริหารยอมมีวัตถุประสงค
2. การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบ
3. การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพื้นฐาน
4. การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ
5. การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล
6. การบริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคล กลาวคือ ความรวมใจ จะกอใหเกิด
ความรวมมือของกลุม อันจะนําไปสูพลังของกลุม ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
7. การบริหารมีลักษณะการรวมมือกันดําเนินการอยางมีเหตุผล
8. การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค
9. การบริหารไมมีตัวตน (intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย51

50

ธัญญารัตน แสงสวาง, ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557, เขาถึงได
จาก http://www.l3nr.org/posts/356649.
51
อางถึงใน สมโชค สุทธิเมธานันท, เขาถึงเมื่อวันที่ 11 /7 /12 เขาถึงไดจาก http://www.
kroobannok.com/blog/41632
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กิจกรรมหลักและบทบาทของการจัดการสมัยใหม
(Core Activities of Management and Managerial roles)
กิจกรรมหลักทางการจัดการ แบงออกเปนกระบวนการซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4ประการ
ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การชี้นํา และการควบคุมองคกร
1. การวางแผน (Planning) ประกอบดวยการกําหนดขอบเขตของธุรกิจ ตั้งเปาหมายและ
วัตถุประสงค ตลอดจนกําหนดวิธีการเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ที่ตั้ง
ไว 52 เมื่อเปาหมาย วัตถุประสงค และวิธีการในการทํางานชัดเจนตามขอบเขตที่กําหนดแลว ผูบริหารจึง
ดําเนินกิจกรรมตอไป คือ การจัดองคกร
2. การจัด องคกร (Organizing) ประกอบด วยการจัดบุ คลากร แบ ง แผนกงานและจัด สรร
ทรัพยากรตางๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับแผนงาน เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการตามแผนใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 53 การวางแผน และการจัดองคกรนี้จัดไดวาอยูในสวนของการคิด
ซึ่งเปนนามธรรม เพื่อใหสวนการคิดนี้นําไปสูการกระทําที่สํา เร็จเปนรูปธรรมจะตองอาศัยสมาชิกใน
องคกร ซึ่ง หมายถึงตนเองและผูอื่นรวมกัน ทํางาน และเพื่อใหสมาชิกสามารถทํางานไดตามความรู
ความสามารถอยางเต็มที่ และบรรลุวัตถุประสงคจะตองอาศัยกิจกรรมในลําดับตอไป เรียกวา การชี้นํา
3. การชี้นํา (Leading) ประกอบดวยเนื้อหา 2 เรื่องที่สําคัญคือ ภาวะผูนํา (Leadership) ซึ่ง
เกี่ย วขอ งกับ การพัฒนาตั วผูบ ริหารเองและการจู งใจ (Motivation) ซึ่ง เกี่ย วข องกั บการชัก จูง หรื อ
กระตุนใหผูอื่นทํางานไดเต็มที่ตามความรูความสามารถ
4. การควบคุมองคกร (Controlling) เปนการควบคุมองคกรใหการดําเนินการตางๆภายใน
องคกร เปนไปตามแผนงานความคาดหวังหรือมาตรฐานที่กําหนด54

52

Stephen P.Robbins, David A. De CenZo, Mary K. Coulter. Fundamentals of
Management: Essential Concepts and Applications (Pearson Education Inc., New
Jersey, 2013).
53
Gomez –Mejia, L Balkin D. and Cardy, R. Management : People Performance
Change (McGraw-Hill Companies Inc., New York, 2005).
54
Ibid.
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กิจกรรมหลักในการจัดการ
การวางแผน กําหนดเปา
หมาย และวิธีการ เพื่อให
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
การจัดองคกร การจัดสรร
ทรัพยากรตางๆในองคกร
ใหเหมาะสมกับแผนงาน

การควบคุม การดําเนินงาน
ตางๆ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว
การชี้นํา ภาวะผูนําและ
การจูงใจพนักงาน
ใหปฏิบัติตามแผนงาน

แผนภูมิที่ 3 กิจกรรมหลักในการจัดการ 4 ประการ
ที่มา : Dalf R, The New Era of Management: International Edition, Thomson Corporation
(Ohio. 2006)
บทบาทของการจัดการสมัยใหม
เมื่อกลาวถึงหนาที่ที่เกี่ยวกับการจัดการในองคการมักมุงไปที่หนาที่ตางๆในขบวนการจัดการ
4 ประการ (การวางแผน การจัดองคการ การโนมนํา และการควบคุม) ดังที่กลาวขางตน ซึ่งผูบริหารแต
ละคนใหความสําคัญและเวลาในการทําหนาที่การจัดการเหลานี้แตกตางกัน นอกจากนี้ยังขึ้นกับลักษณะ
การดําเนินงานขององคการที่แตกตางกันดวย (เชน มีลักษณะการดําเนินงานเปนองคการที่แสวงหากําไร
หรือองคการที่ไมแสวงหากําไร) ระดับของผูบริหารที่ตางกัน (ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง) และขนาด
ขององค การที่ตา งกัน ตัว อยางเชน ผูบริ หารที่อยู ในระดับ บริหารที่แตกตา งกันจะใหเวลาในการทํ า
กิ จ กรรมของแต ล ะหน า ที่ แ ตกต า งกั น และเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง กิ จ กรรมของผู บ ริ ห ารในองค ก ารแล ว
Mintzberg กลาววาบทบาทของการจัดการสามารถจัดแบงไดเปน 3 กลุม หรือที่เรียกวา บทบาทดาน
การจัดการของ Mintzberg (Mintzberg’s managerial roles) ไดแก บทบาทดานระหวางบุคคล
(interpersonal roles) บทบาทดานขอมูล (informational roles) และบทบาทดานการตัดสินใจ
(decisional roles) โดยแตละกลุมของบทบาทมีบทบาทยอยดังตอไปนี้
บทบาทระหวางบุ คคล (interpersonal roles)เปน บทบาทด านการสรางความสัมพัน ธ
ระหวางบุคคล ประกอบดวย บทบาทยอย ไดแก
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1. บทบาทตามตําแหนง (figurehead) ทําหนาที่ประจําวันตางๆตามระเบียบที่เกี่ยวกับ
กฎหมายหรือตามที่สัง คมกําหนด เชน การตอนรับแขกขององคกร ลงนามในเอกสารตามกฎหมาย
เปนตน
2. บทบาทผูนํา (leader) ตองรับผิดชอบสรางแรงจูงใจและกระตุนการทํางานของพนักงาน
รับผิดชอบในการจัดหาคน ฝกอบรม และงานที่เกี่ยวของอื่นๆ
3. บทบาทการสรางสัมพันธภาพ (liaison) โดยสรางเครือขายภายในและภายนอกเพื่อการ
กระจายขอมูลใหทั่วถึง
บทบาทดานขอมูล (informational roles) เปนบทบาทดานการกระจายและสงผานขอมูล
ประกอบดวย บทบาทยอย ดังนี้
4. เปนผูติดตามประเมินผล (monitor) เปนการติดตามเลือกรับข อมูล (ซึ่งมักจะเป น
เหตุการณปจจุบัน) เพื่อเขาใจความเคลื่อนไหวขององคการและสิ่งแวดลอม เปนเสมือนศูนยกลางของ
ระบบ
5. เปนผูกระจายขอมูล (disseminator) รับบทบาทสงผานขอมูลไปยังพนักงานในองคการ
บางขอมูลก็เกี่ยวกับขอเท็จจริง บางขอมูลเกี่ยวกับการแปลผลและรวบรวมความแตกตางกันที่เกิดขึ้นใน
องคการ
6. เปนโฆษก (spokesperson) ทําหนาที่ประชาสัมพันธ สงตอขอมูลไปยังหนวยงานภายนอก
เกี่ยวกับแผนงาน นโยบาย กิจกรรม และผลงานขององคการ เชน เปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
บทบาทดานการตัดสินใจ (decisional roles) ทําหนาที่ตัดสินใจในการดําเนินงานของ
องคการประกอบดวยบทบาทยอย ดังนี้
7. เปนผูประกอบการ (entrepreneur) หาโอกาสและริเริ่มสิ่งใหมๆ เชน การปรับปรุง
โครงการ เพื่อไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบโครงการ โดยการจัดใหมี
การทบทวนและกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาโปรแกรมใหมๆ
8. เปนผูจัดการความสงบเรียบรอย (disturbance hander) รับผิดชอบแกไขการดําเนินงาน
เมื่อองคการเผชิญกับความไมสงบเรียบรอย โดยการทบทวนและกําหนดกลยุทธที่เกี่ยวของกับความไม
สงบและวิกฤติการณในองคการ
9. เปนผูจัดสรรทรัพยากร (resource allocator) เปนผูรับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากร
ตางๆในองคการ เชน ทําการตัดสินใจและอนุมัติในประเด็นที่สําคัญตางๆขององคการ โดยจัดลําดับ และ
กระจายอํานาจ ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ และจัดการเกี่ยวกับการทํางานของพนักงาน
10. เปนผูตอรอง (negotiator) : รับผิดชอบในการเปนตัวแทนตอรองในเรื่องสําคัญของ
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องคการ เชน มีสวนรวมในการทําสัญญากับสหภาพแรงงานขององคการ หรือการตอรองกับผูจัดหา
(suppliers)55
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ (Managerial Effectiveness)
Samuel C.Certo กลาวถึงประสิทธิผลในการบริหารจัดการ หมายถึงการใชทรัพยากรของ
องคกรเพื่อใหตรงกับเปาหายขององคการ ถาองคการใชทรัพยากรใหบรรลุเปาหมายได ผูบริหารก็จะได
ชื่อวามีประสิทธิผล เมื่อใดที่องคกรเขาใกลเปาหมายเทาไหร ก็หมายความวา ผูบริหารมีประสิทธิผลมาก
ขึ้นเทานั้น56
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Managerial Efficiency)
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หมายถึงสัดสวนของทรัพยากรขององคการทั้งหมดที่ใชใน
กระบวนการผลิต ยิ่งสัดสวนนี้มากก็หมายความวา ผูบริหารมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งทรัพยากรสูญเสียไป
หรือไมไดใชในการผลิตก็หมายความวา ผูบริหารไมมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ทรัพยากรขององคการนั้น
ไมไดหมายถึงวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา และการบริการเทานั้น แตยังหมายถึงแรงงานของพนักงาน
ดวย ดังแผนภูมิที่ 4
Efficient (most resources
contribute to production)

Not reaching goals and not
wasting resources

Reaching goals and not
wasting resources

Inefficient (few resources
contribute to production)

Not reaching goals and
wasting resources

Reaching goals and wasting
resources

Ineffective (little progress
toward organizational goals)

Effective (substantial progress
toward organizational goals)

GOAL ACCOMPLISHMENT

แผนภูมิที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางแนวความคิดของประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
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บทบาทของการจัดการ, เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http : //www.bloggang.
com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-2007 & group=29&gblog=8
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Samuel, C. Certo, Modern Management 9th ed, By publish by Pearson
Education Inc (publishing as Prentice Hall, Copyright © 2003) 5-6.
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จริยธรรมของนักบริหาร (Management Ethics)
แนวทางการปฏิบัติตนดานการเมืองในองคการอยางมีจริยธรรมควรตองคํานึงถึงใน 3 ประเด็น
ไดแก 1.ประโยชนของสวนรวม 2. สิทธิสวนบุคคล 3. ความยุติธรรม กลาวคือ
ประเด็นที่ 1 การกระทําที่เปนการเลนการเมืองในองคการนั้น เพื่อประโยชนสวนตน หรือ
ประโยชนสวนรวม หากเปนไปเพื่อเปาหมายขององคการ ก็เปนการกระทําที่ไมขัดกับจริยธรรม แตถา
เปนไปเพื่อประโยชนสวนตน ก็ถือวาเปนการกระทําที่ไมมีจริยธรรม
ประเด็นที่ 2 เปนเรื่อง สิทธิสวนบุคคล หากการกระทําเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิ
ที่ควรมีของผูอื่น ก็เปนการขัดจริยธรรม
ประเด็นที่ 3 เปนเรื่อง ความยุติธรรม กลาวคือ การกระทํานั้นกอใหเกิดความเทาเทียมกัน
ความยุติธรรมหรือไม หากเปนการกระทําที่ทําใหบางคนไดผลประโยชนมากกวา หรือทําใหบางคนเสีย
ผลประโยชน ก็เปนการกระทําที่ไมมีจริยธรรม เชน หัวหนาประเมินผลการปฏิบัติงานลูกนองอยางไม
ยุติธรรม โดยประเมินใหลูกนองที่ชอบไดมีผลประเมินที่ดีกวา และใชผลการประเมินเปนตัวกําหนด
รางวัลตอบแทน เปนตน
การตัดสินวาการกระทําใดมีจริยธรรมเปนเรื่องที่คอนขางยาก โดยเฉพาะกับผูบริหาร ผูที่มี
อํานาจในองคการ เนื่องจากผูมีอํานาจมักจะอางวาการกระทําของตนนั้น เพื่อประโยชนสวนรวม และ
เปน ไปตามเปาหมายขององคการ ไมไดกาวกายสิทธิของใคร และทําไปอยางยุติธรรมมีความเทาเทียม
กัน ซึ่งในทางปฏิบัติแลว ผูที่มีอํานาจมักเปนผูที่จะกระทําขัดกับจริยธรรมมากกวาพนักงาน ทั่วไปที่ไมมี
อํานาจ ดังนั้นผูบริหารที่มีอํานาจควรพิจารณาการกระทําของตนเองตามความเปนจริงใหดีเกี่ยวกับ 3
ประเด็นขางตนวา เปนการกระทําอยางมีจริยธรรมหรือไม57
สรุป
1. การจัดการ (Management) หมายถึง ขบวนการที่ทําใหงานกิจกรรมตางๆสําเร็จลงได
อยาง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดวยคนและทรัพยากรขององคการ
2. ผูจัดการ (Manager) หมายถึง ผูที่ทํางานรวมกับหรือทําโดยผานพนักงานอื่นๆ ใหเกิดการ
ประสานงาน เพื่อใหกิจกรรมตางๆขององคการสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด การเปลี่ยนแปลงของ
องคการในปจจุบัน ทําใหบทบาทของผูจัดการตองปรับเปลี่ยนไป ไมมีเสนแบง ระหวางผูจัดการ กับ
พนักงาน อยางชัดเจน
3. ประสิทธิภาพ หมายถึง การทํางานอยางถูกวิธี เปนการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา
(Inputs) กับผลผลิต (Outputs) หากเราสามารถทํางานไดผลผลิตมากกวาในขณะที่ใชปจจัยนําเขานอย
57
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กวา หรือ เทากัน ก็หมายความวา เราทํางานไดมีประสิทธิภาพมากกวา สวนประสิทธิผลในการจัดการ
หมายถึง การทําไดตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว นั่นคือ ประสิทธิภาพจะเนนที่วิธีการใน
การปฏิบัติงาน สวนประสิทธิผลจะเนนที่ผลลัพธที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
4. กระบวนการจัดการ ( management process) ประกอบดวย กิจกรรมที่สําคัญ 4
ประการ ไดแก 1. การวางแผน (planning) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมาย และวางกล
ยุทธ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 2. การจัดองคการ (organizing) เปน
การจั ด วางโครงสร า งองค ก ารเพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น งานตามแผนที่ ว างไว 3.การโน ม นํ า
(leading/influencing) เป น การจู ง ใจ โน ม นํ า พนั ก งานรายบุ ค คลและกลุ ม ให ป ฏิ บั ติ ง านมี ก าร
ติดตอสื่อสาร รวมถึง การรับมือกับประเด็นตางๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานในองคการ 4. การ
ควบคุม (controlling) เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลงาน เปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือ
มาตรฐานที่กําหนดไว และทําการแกไข เพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย หรือมาตรฐานที่
กําหนดไว 5. ผูบริหารมักเปนผูที่มีอํานาจในองคการ และอาจใชอํานาจในทางที่ขัดกับหลักจริยธรรม คือ
ไมไดใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนรวม หรือเปนไปตามเปาหมายขององคการ หรือใชอํานาจซึ่งกาวกาย
สิทธิอันชอบธรรมของผูอื่น58
มุมมองของการบริหารจัดการสมัยใหม
การบริหารจัดการสมัยใหม แนวทางพื้นฐานของการบริหารจัดการแหงอนาคต ในมุมมองของ
การจัดการภาครัฐแนวใหม หรือ New Public Management : ซึ่งจะนําไปสูการจัดการแหงอนาคต
กลาวไดวาเปนพาราไดม (Paradigm) ที่สําคัญที่นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรใหการยอมรับใน
ปจจุบันวาเปนกรอบแนวคิดที่ถูกนํามาใชในการบริหารภาครัฐในปจจุบันไดเปนอยางดี โดยที่แนวคิดการ
บริหารการจัดการภาครัฐแนวใหมถูกมองวาเปนปรัชญาการบริหารที่รัฐบาลนํามาใชตั้งแตทศวรรษที่
1980 โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อใหการบริหารภาครัฐมีความทันสมัย (New Public Management is a
management philosophy used by Governments since the 1980s to modernize the
Public Sector) และถาจะกลาวถึงสาระสําคัญของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมนี้แลว นักวิชาการ
คนที่สําคัญแรกๆ ที่ไดกลาวถึงไวก็คือ
โจนาธาน บอสตัน (Jonathan Boston) และคณะไดสรุปใหเห็นสาระสําคัญของการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมไว ดังตอไปนี้ (Boston 1996)
1. มองวาการบริหารงานมีลักษณะที่เปนสากล หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ไมมีความแตกตาง
อย า งเป น นั ย สํ า คั ญ ระหว า งการบริ ห ารงานของภาคธุ ร กิ จ เอกชนและการบริ ห ารงานของภาครั ฐ
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2. ปรับเปลี่ยนจากการใหน้ําหนักความสําคัญที่เดิมมุงเนนใหความสําคัญตอการควบคุมปจจัย
นําเขาหรือทรัพยากรและกฎระเบียบตาง ๆ มาเปนการควบคุมในเรื่องของการผลผลิตและผลลัพธ หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือปรับเปลี่ยนจากการใหความสําคัญในภาระรั บผิดชอบตอกระบวนการของการ
ทํางาน (process accountability) มาเนนภาระรับผิด ชอบตอ ผลสัมฤทธิ์ (accountability for
results) แทน
3. ใหความสําคัญตอเรื่องของการใชความสามารถหรือทักษะการบริหารมากกวาการที่ใหความ
สําคัญตอการกําหนดนโยบายแตเพียงอยางเดียว
4. ใหค วามสํา คัญ ตอ การมอบอํ า นาจการควบคุม ของหน วยงานกลาง (devolution of
centralized power) ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหารของแตละหนวยงานมีอิสระและมีความ
คลองตัวในการบริหารและการดําเนินงาน
5. เนนปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานราชการใหมใหมีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหนวยงานอิสระใน
กํากับ โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางการกํากับดูแลควบคุมที่เปนภารกิจงานเชิงพาณิชยและไมใชเชิงพาณิชย
ออกจากกั น รวมถึ ง แยกภารกิ จ งานเชิ ง นโยบายและการให บ ริ ก ารออกจากกั น อย า งเด็ ด ขาด
6. เนนการแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนเอกชน (privatization) และใหมีการจางเหมา
บุ ค คลภายนอก (outsourcing) รวมทั้ ง ประยุ ก ต ใ ช วิ ธี ก ารจั ด จ า งและการแข ง ขั น ประมู ล งาน
(competitive tendering) เพื่อลดตนทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหสูงขึ้น
7. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญ ญาจางบุคลากรของภาครัฐใหมีลักษณะเปนระยะสั้นและกําหนด
เงื่อนไขขอตกลงใหมีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได
8. เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เชน การวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ
การทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) การจายคาตอบแทนตามผลงาน การจัด
จางบุคคลภายนอกใหเขามาปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารงานและการให ค วามสํ า คัญ ต อการสร า งภาพลัก ษณ ที่ดี ข ององคก าร (corporate image)
9. มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (monetary incentives) มากขึ้น
10. สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใชจายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดตนทุน
คาใชจายและเพิ่มผลผลิต59
พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กลาวถึงการบริหารจัดการสมัยใหมวา ตองประกอบไปดวย วิสัยทัศน :
เปนองคกรที่สรางสรรคสิ่งใหมๆ ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ และบริการเพื่อสรางความประทับใจใหกับ
ลูกคาพันธกิจ : 1. สรางความเปนผูนําในธุรกิจที่ดําเนินอยู 2. สรางเสริมการทํางานเปนทีม 3. สราง
ความพอใจใหกับลูกคา 4. สรางรายไดอยางตอเนื่อง 5. สรางสรรคสิ่งแวดลอมที่ดี และชวยเหลือสังคม
59

บทบาทของการจัดการ, เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?id=oboy&month=10-009&date=13&group=2&gblog=6
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วัฒนธรรมองคกร วัตถุประสงค : 1. สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 2. มีจริยธรรม และรับผิดชอบตอ
สังคม 3. ใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา วิธีคิด : 4. ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการสราง
คุณภาพ 5. ใหความสําคัญแกกระบวนการทํางาน 6. กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา วิธีการทํางาน :
7. บริหารดวยขอมูลจริงในสถานที่จริง 8. แกปญหาที่สาเหตุ เนนการปองกันการเกิดปญหาซ้ํา 9. ใช
กรรมวิธีทางสถิติ 10. จัดลําดับความสําคัญ 11. ดําเนินการบริหารแบบ PDCA 12) สรางระบบ
มาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ คานิยม : 1. ถูกตอง 2. ถูกใจ 3. ถูกเวลา 4. ถูกหลัก ซึ่ง
กระบวนการเหลานี้ตองคํานึงถึงคุณภาพ นิยามคุณภาพในความหมายเดิม คุณภาพคือ : การทําใหได
ตามมาตรฐานในความหมายใหม : คือความพอใจของลูกคา : คือคุณประโยชนที่ลูกคาไดรับจากการใช
สินคาและบริการ : คือสภาพที่เปนคุณ : คือความสุขของทุกคน ในสิ่งที่ชอบธรรม : คือการที่ลูกคา
กลับมาหาเราไมใชสินคากลับมาหา นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคานิยมหลัก แนวคิดขององคกรในการสู
ความที่เปนเลิศที่เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ประกอบดวย 1. การนํา
องคกรอยางมีวิสัยทัศน 2. ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา 3. การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล
4. การเห็นคุณคาของพนักงานและคูคา 5. ความคลองตัว 6. การมุงเนนอนาคต 7. การจัดการเพื่อ
นวัตกรรม 8. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 9. ความรับผิดชอบตอสังคม 10. การมุงเนนที่ผลลัพธและการ
สรางคุณคา 11. มุมมองในเชิงระบบ60
เนตรพัณณา ยาวิราช กลาวไวในเรื่องแนวคิดการจัดการสมัยใหม เปนการจัดการเชิงกลยุทธ
เนื่องจากการจัดการตองมีการเพิ่มมูลคา เพื่อใหองคกรแข็งแกรง ซึ่ งถาออนแอ ในยุคการแขงขันก็จะ
หายไปจากวงจรของธุรกิจ ดังนั้นเพื่อความอยูรอดผูบริหารจึงคิดหากลยุทธในการบริหารจัดการอยางดี
ที่สุด และที่นํามาใชกันในปจจุบันในองคกรตางๆ ทั้งทางธุรกิจภาคเอกชนและรัฐบาล คือการจัดการกล
ยุทธ ปจจุบันการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ รวมไปถึงหนวยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล
สถาบันการศึกษา และองคการในรูปแบบตางๆ อีกดวย เนื่องจากแผนกลยุทธจะชวยกําหนดเปาหมายที่
แนนอนชัดเจน และใหวิสัยทัศนที่สอดคลองกันระหวางพนักงานและองคการศึกษาที่ผานมาก็ใหการ
สนับสนุนสมมติฐานที่วา การวางแผนกลยุทธจะชวยใหผลตอบแทนทางการเงินขององคการไดดีกวาการ
ดําเนินงานที่ปราศจากการวางแผนระยะยาว61

60

พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์, (เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง เครื่องมือการบริหารจัดการสมัย
ใหม, โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 4 ณ หองอบรมชั้น 5 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550).
61
เนตรพัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม (กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2553).
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ตารางเปรียบเทียบกลยุทธการบริหารในทศวรรษหนา
เรื่อง
กลุมงาน
ลักษณะงาน
บทบาทพนักงาน
การจางงาน
การวัดผล
ความกาวหนา
ผูจัดการ
องคการ

เดิม
หนาที่งาน
งาย
ถูกควบคุม
เนนตําแหนง
กิจกรรม
เนนอาวุโส
ทํางานเปนหัวหนา
ขั้นตอนมาก

ใหม
ทีม
มีความสลับซับซอน
ใหอํานาจ
เนนรายได
ผลสัมฤทธิ์
เนนความสามารถ
ทํางานเปนที่ปรึกษา
ขั้นตอนนอย

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกลยุทธการบริหารแบบเดิม กับกลยุทธการบริหารแบบใหม
แนวคิด/ทฤษฎีการบริหารจัดการสําหรับอนาคต
การบริหารจัดการแหงอนาคต (The Future of Management) เปนนวัตกรรมที่มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะตัว ในการสรางความไดเปรียบในระยะยาว โดยมีขั้นตอนตางๆ ที่ตองเริ่มตนจากจินตนาการ
ไปจนถึงประดิษฐคิดคนที่จะนําไปสู “อนาคตของการบริหารจัดการ”เพื่อใชในยุคสมัยขางหนา และ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรคคุณคาใหกับโครงสราง และบทบาทในองคกร
ความหมายของการจัดการสําหรับอนาคต
Peter F. Drucker กลาววา สําหรั บศตวรรษที่ 21 โลกแหงอนาคต ปจจัยสําคัญที่สุดซึ่ง
ผูบริหารจําเป นตองสรางขึ้น มาเพื่อสนับสนุ นการทํางานของตน คือ การเพิ่มผลิตภาพของงานและ
แรงงานที่ใชความรูความสามารถในการทํางาน (Productivity) และถือวาเปนทรัพยสินที่มีคามากที่สุด
ขององคกรไมวาจะเปนองคกรธุรกิจหรือองคกรประเภทอื่นก็ตามดังนั้น ผูบริหารในศตวรรษที่ 21 สิ่งที่
ทาทายความสามารถ คือ ผูบริหารสามารถนําพาองคกรของตนใหอยูในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงได
หรือไม ผูทําการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงวาเปนโอกาส ผูนําการเปลี่ยนแปลงทราบ
วิธีการคน หาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกตอง และทราบวิธีที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิผลทั้ง
จากภายนอกและภายในองคกร ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองการ 1. นโยบายการสรางอนาคต 2. วิธีการอยางเปน
ระบบในการมองหา และคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง 3. วิธีที่ถูกตองในการสรางความคุนเคยกับการ
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เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคกร 4. นโยบายในการสรางสมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงกับ
ความตอเนื่อง และ ปจจัยทั้ง สี่ประการขางตนนี่เอง ที่เปนคุณสมบัติสําคัญของผูนําการเปลี่ยนแปลง
อนาคตเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดงาย และสามารถสรางใหมได ความพยายามที่จะสรางอนาคตคอนขางมี
ความเสี่ยงสูง แตก็เรียกวายังเสี่ยงนอยกวาการไมไดทําอะไรเลย62
Gary Hamel with Bill Breen กลาวถึง การบริหารจัดการสําหรับอนาคตวา เปนนวัตกรรมที่
แตกตางไปจากเดิมๆ มีความสามารถอันเปนลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ในการสรางความไดเปรียบในระยะ
ยาว โดยมีขั้นตอนตางๆ ที่ตองเริ่มตนจากจินตนาการ ไปจนถึงประดิษฐคิดคนที่จะนําไปสู “อนาคตของ
การบริหารจัดการ”ทําใหสามารถเตรียมความพรอมสําหรับการเปนผูสรางหลักการ กระบวนการ และ
แนวปฏิบัติในดานการบริหารจัดการขึ้นใหมเพื่อใชในยุคสมัยขางหนา และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรคคุณคาใหกับโครงสราง และบทบาทในองคกร ประเมินผลงาน
พนักงาน และการใหคาตอบแทน63
พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กลาวถึงการบริหารจัดการสมัยใหม พื้นฐานที่มุงสูอนาคต ตองประกอบ
ไปดวย วิสัยทัศน : เปนองคกรที่สรางสรรคสิ่งใหมๆ ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ และบริการเพื่อสราง
ความประทับใจใหกับลูกคา พันธกิจ : สรางความเปนผูนําในธุรกิจที่ดําเนินอยู สรางเสริมการทํางานเปน
ทีม สรางความพอใจใหกับลูกคา สรางรายไดอยางตอเนื่อง สรางสรรคสิ่งแวดลอมที่ดี และชวยเหลือ
สังคมวัฒนธรรมองคกร โดยมี วัตถุประสงค : สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา มีจริยธรรม และ
รับผิดชอบตอสังคม ใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา มีวิธีคิดที่ทุกคนในองคกรมีสวนรวมใน
การสรางคุณภาพ ใหความสําคัญแกกระบวนการทํางาน วิธีการทํางาน : บริหารดวยขอมูลจริงในสถานที่
จริง มุง แกปญ หาที่สาเหตุ เนนการปองกันการเกิดปญหาซ้ํา ใชกรรมวิธีทางสถิติ มีการจัดลําดับ
ความสําคัญ ดําเนินการบริหารแบบ PDCA สรางระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ มี
คานิยม : ถูกตอง ถูกใจ ถูกเวลา ถูกหลัก64
โจนาธาน บอสตั น (Jonathan Boston) และคณะกล า วถึง การจัด การอนาคต ว า การ
บริหารงานมีลักษณะที่เปนสากล ควบคุมในเรื่องของผลผลิตและผลลัพธใหความสําคัญตอความสามารถ
62

Peter F Drucker, Management Challenges, เขาถึงเมื่อ 18 เมษายน 2557, เขาถึงได
จากhttp://www.novabizz. com/NovaAce/Manage/Management_Challenges. htm
#ixzz2zJVSbnbz
63
Gary, Hamel with Bill Breen, The Future of Management (Published by
arrangement with Harvard Business School Press, 2007), 43-45.
64
พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์, (เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง เครื่องมือการบริหารจัดการสมัย
ใหม, โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 4 ณ หองอบรมชั้น 5 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550).
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หรือทักษะการบริหารมากกวาการกําหนดนโยบายแตเพียงอยางเดียว ใหความสําคัญตอการมอบอํานาจ
การควบคุมของหนวยงานกลาง ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหารของแตละหนวยงานมีอิสระและ
มีความคลองตัวในการบริหารและการดําเนินงาน เนนปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวย งานราชการใหมใหมี
ขนาดเล็กลง เนนการแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนเอกชนมีการจางเหมาบุคคล ภายนอก โดยวิธีการจัด
จางและการแขงขันประมูลงาน เพื่อลดตนทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหสูงขึ้น ปรับเปลี่ยน
รูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐใหมีลักษณะเปนระยะสั้นและกําหนดเงื่อนไขขอตกลงใหมีความ
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได เลีย นแบบวิ ธีก ารบริ หารจั ดการของภาคธุ รกิ จเอกชน พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการใหความสําคัญตอการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการ มีการสราง
แรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน มากขึ้น สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใช
จายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต65
เนตรพัณณา ยาวิราช กลาวไวในเรื่องแนวคิดการจัดการสมัยใหมที่จะนําไปสูอนาคตวา เปน
การจัดการเชิงกลยุทธเนื่องจากการจัดการตองมีการเพิ่มมูลคา เพื่อใหองคกรแข็งแกรง หากลยุทธในการ
บริหารจัดการอยางดีที่สุด แผนกลยุทธจะกําหนดเปาหมายที่แนนอนชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศน
การวางแผนกลยุทธจะชวยใหผลตอบแทนทางการเงินขององคการไดดีกวาการดําเนินงานที่ปราศจาก
การวางแผนระยะยาว66
แนวทางการบริหารจัดการสําหรับอนาคต
การบริหารจัดการอนาคต เปนเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้น แตหากมีพื้นฐานความรู และทักษะที่จําเปนอยาง
ครบถวน ก็จะนําไปสูอนาคต มีความเปนไปได ดังนั้นจึงตองศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ เพื่ อ
เตรียมความพรอม การรูอนาคต พยากรณอนาคตไดถูกตองหรือใกลเคียงจะทําใหเกิดความไดเปรียบอยางยิ่ง
Peter F. Drucker กลาววา โลกในศตวรรษที่ 21 เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลง และนี่คือ
ความเปนจริงของสังคมใหมที่มีปญหาทาทายที่สําคัญสําหรับองคกร ผูบริหาร หรือแมกระทั่งคนทํางาน
ทุกๆ คนความมุงหวังของนักบริหารคือ ตองการใหผูบริหารใครครวญวาความรูความสามารถที่ทุกคนมี
อยูจะสามารถจัดการกับปญหาที่ทาทายเพื่อสรางเปนโอกาสใหกับองคกรและตัวเราเองไดอยางไร โดย
เนนหนักในเรื่องของการ ปฏิบัติโดยมี 6 หัวขอหลักมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบจําลองการบริหารแนวใหม
2. กลยุทธ : สิ่งใหมที่แนนอนกวา
65

บทบาทของการจัดการ, เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?id=oboy&month=10-009&date=13&group=2&gblog=6
66
เนตรพัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม (กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,
2553).
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3. ผูนําการเปลี่ยนแปลง
4. การเปลี่ยนแปลงดานขอมูลขาวสาร
5. ผลิตภาพของแรงงานที่ใชความรูความสามารถในการทํางาน
6. การบริหารตนเอง
1. แบบจําลองการบริหารแนวใหม
ตั้งแตอดีตไดมีการออกแบบโครงสรางองคกร หลักการบริหารองคกรไวมากมาย แตเมื่อสภาพ
แวดลอมเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการบริหาร บางอยางอาจไมมีประโยชนหรือไมเปนจริง ในยุคหนึ่งบาง
สังคมมองการบริหารเปนเรื่องตองหาม แตในบางยุคสังคมมองการบริหารเปนเรื่องที่ชอบธรรม จากอดีต
ที่คนหาหลักการบริหารที่ถูกตองเพียงอยางเดียว หรือโครงสรางองคกรที่ถูกตองเพียงอยางเดียวได
เปลี่ยนไปแลว ในการจัดโครงสรางองคกร เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ และจําเปนที่ตอง
ศึกษาจุดออนหรือขอจํากัดขององคกรตางๆ วางานประเภทใดเหมาะสมมากที่สุดหรือนอยที่สุด เพราะ
เมื่อองคกรสามารถมีโครงสรางที่เหมาะสมแลว เทากับเปนการกําหนดอํานาจหนาที่ของคนในองคกรไว
อยางชัดเจน และมีการบริหารคนที่ถูกตอง โดยมีขอสมมติพื้นฐานวา องคกรตางๆ มีหรืออยางนอยก็ควร
จะใชวิธีการเพียงหนึ่งเดียวในการบริหารคน ซึ่งมักถูกใชสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคน ในตํารา
หรือบทความทุกเลมเกี่ยวกับการบริหารคน และไดกลายเปนขอสมมติพื้นฐานใหกับขอสมมติอื่นๆ เกี่ยว
กับคนในองคกรและวิธีการบริหารคนในองคกรอีกมากมาย เราทราบกันมาประมาณ 50 ปแลววา เงิน
เพียงอยางเดียวไมสามารถจูงใจใหพนักงานหรือแรงงานทํางานใหองคกรได ความไมพอใจในตัวเงินที่
ไดรับกลับทําลายความตั้งใจในการทํางานของพนักงานหรือแรงงานเสียอีก อยางไรก็ตาม ความพอใจใน
ตัวเงินที่ไดรับเปน ปจจัยอนามัย ซึ่ง เฟรดริค เฮอรซเบอรก ไดเขียนไวในหนังสือชื่อ The Motivation
to Work เมื่อประมาณ 40 ปมาแลว คือ ในป 1959 สิ่งจูงใจของแรงงานโดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานที่มี
ความรูความชํานาญ คือการทํางานที่ทาทายความสามารถ พวกเขาตองการทราบภาระหนาที่ขององคกร
และตองการเชื่อถือในภาระหนาที่นั้นๆ พวกเขาตองการการฝกอบรมอยางตอเนื่อง พวกเขาตองการเห็น
ผลงานที่เขาไดทําไป นั่นคือผูบริหารควรบริหารกลุมแรงงานที่แตกตางกันดวยวิธีการที่แตกตางกั น
ดังนั้นการบริหารคน จึงมีลักษณะเปนการทําตลาดใหงานขององคกร (Marketing Job) มาก
ขึ้น จุดเริ่มตนของทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติอาจจะตองเปนการบริหารเพื่อผลการปฏิบัติงาน และจุดเริ่ม
ตนนี้เองที่อาจจะกลายมาเปนคํานิยามของผลที่ตองการไดรับ ผลิตภาพของแรงงานที่มีความรูความ
ชํานาญถูกนํามากลาวถึงอยางมากในการบริหารคน เมื่อประมาณ 100 ปมาแลว หรือนับตั้งแตยุคของ
Taylor กลาวโดยรวมแลวสิ่งที่ไดกลาวถึงมาทั้งหมด ตองการขอสมมติพื้นฐานเกี่ยวกับคนในองคกรและ
ผลงานของคนเหลานั้นแตกตางกันไป ผูบริหารที่ดีจะไมบริหารคน งานตองเปนเครื่องมือชี้นําแนวทางให
บุคคล และเปาหมายขององคกร คือการสรางผลิตภาพใหกับจุดแข็งและความรู ความสามารถของแตละ
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บุคคล นี่เปนหนึ่งในแนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม และเปนเสียงเรียกรองแรกที่เตือนใหลงมือปฏิบัติ
การเตรียมตัวเองใหพรอมรับกับสิ่งที่ทาทายใหมๆ อยูเสมอ
2. กลยุทธ : สิ่งใหมที่แนนอนกวา
ในศตวรรษที่ 21 องคกรธุรกิจควรวางพื้นฐานกลยุทธโดยยึดปจจัย 5 ประการ ดังนี้ 1. การลด
อัตราเกิดของประชากรในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว คือปจจัยที่จัดวามีความสําคัญที่สุดในปจจุบัน คือ
อัตราการเกิดที่ลดลงของประชากรในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวและสิ่งสําคัญวาตัวเลขจํานวนประชากร
รวม คือการกระจายอายุของประชากร โครงสรางกลุมอายุของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปจัดเปนปจจัย
ดานประชากรศาสตร นักการเมือง และการสาธารณะชนทั่วไปในประเทศที่พัฒนาแลว พรอมทั้งปญหา
เรื่องผูอพยพดวย 2. การเปลี่ยนแปลงในการกระจายรายไดที่ใชจายได คือ การเปลี่ย นแปลงโครงสราง
ของรายไดที่ใชจายได มีความสําคัญเทาเทียมกับการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางประชากร ภาคเศรษฐกิจ
ในภาคที่มีการขยายตัวอยางมากเรื่องลําดับความสําคัญ ดังนี้ 1. รัฐบาล 2. สุขภาพ 3.การ ศึกษา
4. นันทนาการ ภาคนันทนาการภาคเดียวอาจสามารถเพิ่มผลผลิตภาพหรือผลิตผลในระบบเศรษฐกิจได
มากกวาทั้งสามภาคที่เหลือ ในบรรดาภาคเศรษฐกิจทั้ง 4 ภาค รัฐบาลสงผลกระทบการกระจายรายได
มากที่สุด ปจจัยที่สงผลกระทบตอการกระจายสัดสวนของรายไดประชาชาติมากที่สุด คือการเปลี่ยน
แปลงนโยบายรัฐบาล ภาคเศรษฐกิจที่เหลือ 3 ภาค คือ สุขภาพ การศึกษาและนันทนาการ ผูบริหารจึง
จําเปนตองอาศัยทั้งขาวสารขอมูลในเชิงปริมาณและการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ 3. การกําหนดผลการ
ดําเนินงาน คือทุกๆ สถาบันจําเปนตองพินิจพิเคราะหใหดีวาผลการปฏิบัติงานคืออะไร ในอดีตผลการ
ปฏิบัติงานเปนสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาได โดยงายและชัดเจนแตในปจจุบันไมใชเชนนั้นแลวและกลยุทธการ
ดําเนินงานขององคกรใดๆ ก็ตามจําเปนตองวางอยูบนฐานนิยามของคําวา“ผลการปฏิบัติงาน” 4. ความ
สามารถทางการแขงขันในตลาดโลก คือทุกสถาบันจําเปนตองกําหนดความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดโลกเอาไวเปนเปาหมายหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ ดังนั้น ในการวางกลยุทธการดําเนินงานใดๆ ใน
การบริหารจําเปนตองใหการยอมรับในหลักการใหมๆ 5. แนวโนมความไมสอดคลองกันระหวางสภาพ
แวดลอมทางเศรษฐกิจการเมือง คือหลักการสุดทายที่นําเสนอเพื่อมาใชวางกลยุทธ ในชวงที่มีการเปลี่ยน
แปลงทางโครงสรางทั่วโลกและภายใตภาวะความไมแนนอนคือหลักที่วา ดวยความไมสอดคลองกันมาก
ขึ้นระหวางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเมือง หากสถาบันตางๆไมไดเริ่มตนจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมใหมๆ แลว สถาบันเหลานั้นก็จะไมสามารถพัฒนากลยุทธของตนเองขึ้นมาได จะไม
สามารถ พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกในไมกี่ปขางหนา ไมสามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงใหมๆ ไดสําเร็จ ไมสามารถคาดหวังตอไปไดวาตนจะประสบผลสําเร็จได เฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจที่เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางและการแลกเปลี่ยนวิทยาการ ทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวิทยาการในที่สุด
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3. ผูนําการเปลี่ยนแปลง
ผูนําในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในความหมายของ Drucker คือ “ไมวาใครก็
ไมสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได เพราะเราสามารถทําไดเพียงกาวไปขางหนา เพื่อเตรียมพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ”การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตมีความหมายอีกนัยหนึ่งวา
การเปลี่ยนแปลงนั้นเปรียบเสมือน ความตายและภาษีอากร ไมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใดที่เปนเหตุการณ
นาประทับใจแกบุคคลทั่วไป ในยุคปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนั้นกลายเปน บรรทัดฐานของสังคมสราง
ความเจ็บปวดและความเสี่ยงและที่สําคัญ คือการทํางานภายใตสภาวะของการเปลี่ยนแปลงนั้นตองการ
การทุมเทอยางมากทั้งกําลังกายและกําลังใจ ดังนั้น ผูบริหารในศตวรรษที่ 21 สิ่งที่ทาทายความสามารถ
คือ ผูบริหารสามารถนําพาองคกรของตนใหอยูในฐานะผูนํา การเปลี่ยนแปลงไดหรือไม ผูทําการเปลี่ยน
แปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงวาเปนโอกาส ผูนําการเปลี่ยนแปลงทราบวิธีการคนหาการเปลี่ยน
แปลงที่ถูกตอง และทราบวิธีที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายใน
องคกร ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองการ 1.นโยบายการสรางอนาคต 2. วิธีการอยางเปนระบบในการมองหา และ
คาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง 3. วิธีที่ถูกตองในการสรางความคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกองคกร 4. นโยบายในการสรางสมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงกับความตอเนื่อง และ
ปจจัยทั้งสี่ประการขางตนนี่เอง ที่เปนคุณสมบัติสําคัญของผูนําการเปลี่ยนแปลง
การสรางการเปลี่ยนแปลง นโยบายสุดทายสําหรับผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ การวางนโยบาย
เกี่ยวกับนวัตกรรมตางๆ ขององคกรอยางมีระบบ หรือเปนนโยบายเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง
นโยบายนี้เปนสิ่งที่กําลังอยูในความสนใจขององคกร และประชาชนทั่วไปในปจจุบัน แตไมใชนโยบายที่มี
ความสําคัญ ที่สุดตอองคกร นโยบายอยางการยกเลิกกิจกรรม และการปรับปรุงองคกรอยางมีระบบ
รวมทั้งการฉกฉวยโอกาสเพื่อสรางความสําเร็จ กลับเปนนโยบายที่สามารถสรางผลิตภาพไดดี องคกร
ธุรกิจจําเปนตองมีนโยบายที่เรียกวา การสรางสรรคสิ่งใหมอยางเปนระบบ เพราะผูนําการเปลี่ยนแปลง
คือ ผูที่ตองสรางสรรคสิ่งใหมเขาสูสังคมและอุตสาหกรรม เพราะนโยบายการสรางสรรคสิ่งใหมอยางเปน
ระบบนี้ สามารถสรางจิตสํานึกใหองคกรในฐานะที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังทําใหทั่วทั้ งองคกร
มองเห็นวาการเปลี่ยน แปลงนั้นคือโอกาสที่เกิดขึ้นมาใหม ผูบริหารนําการเปลี่ยนแปลงมักจะพลั้งพลาด
และควรหลีกเลี่ยง ไดแก หนึ่ง คือโอกาส ในการสรางนวัตกรรมที่ไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมเชิงกล
ยุทธที่เกิดขึ้น นวัตกรรมที่มีแนวโนมประสบความ สําเร็จคือ นวั ตกรรมที่ตองสอดคลองกับสภาพแวด
ลอมที่เปนอยู สอง คือความสับสนระหวาง สิ่งแปลกใหมกับนวัตกรรม สิ่งใดจะเปนนวัตกรรมไดสิ่งนั้นจะ
ตองสามารถสรางสรรคคุณคาเพิ่มได สิ่งแปลกใหมนั้นสามารถไดเพียงอารมณตื่นเตนแปลกใหม แตผู
บริหารในปจจุบันก็มักจะผิดพลาดซ้ํา แลวซ้ําเลาจากการตัดสินใจสรางสรรคนวัตกรรมดวยเหตุผลเดียว
คือเบื่อที่จะทําในสิ่งเดิมๆ หรือผลิตสินคาเดิมๆ สามคือ ความสับสนระหวางการเคลื่อนไหวกับกิจกรรม
การจัด ระบบ ใหมใหองคกรมาทีหลังกิจกรรม นั่นคือ เกิดขึ้นหลังจากที่องคกรทราบแลววา จะจัดระบบ
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ใหมใหกับสิ่งใด และดวยวิธีใดและดวยวิธีการอยางไร ดังนั้น การจัดระบบใหมใหองคกรโดยตัวของมัน
เอง เปนเพียงการเคลื่อนไหวไมใชกิจกรรม จึงไมสามารถใชทดแทนกิจกรรมขององคกรได ทั้ง 3 อยาง
เหลานี้เปนสิ่งที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงมักจะติดกับดักอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมดซ้ําแลวซ้ําเลาทางเดียว
ที่จะหลีกเลี่ยง คือ การแนะนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูองคกร
การเปลี่ยนแปลงและความตอเนื่อง ผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ บุคคลที่ถูกออกแบบและหลอ
หลอมมาเพื่อการเปลี่ยนแปลง และในขณะเดียวกันก็ตองทราบถึงตําแหนง หรือจุดยืน หรือสถานภาพ
ของตนในองคกร ทราบวาตนเองตองทํางานกับใครบาง ทราบวาตนสามารถคาดการณ หรือคาดหวังใน
สิ่งใดไดบาง การเปลี่ยนแปลงและความตอเนื่อง เปนปจจัยที่สนับสนุนกัน ไมใชปจจัยที่ขัดแยงกัน ยิ่ง
องคกรที่มีการจัดโครงสรางองคกรเพื่อใหสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงไดมากเทาไร องคกรก็จะตอง
สรางความตอเนื่องทั้งภายในและภายนอกใหกับตนเอง และตองการสรางสมดุลใหเกิดขึ้นระหวางการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกับความตอเนื่องมากขึ้นเทานั้น ในอนาคตการสราง และรักษาสมดุลระหวาง
การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว กั บ ความต อ เนื่ อ ง ก็ จ ะกลายเป น ประเด็ น ที่ ก ล า วถึ ง กั น มากในการ
บริหารธุรกิจในอนาคต ทั้งจากกลุมนักบริหาร และนักวิทยาการ ตลอดจนนักเขียนตําราดานการบริหาร
การสรางอนาคต โลกเราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนับเปนเวลาหลายปมาแลวการเปลี่ยน
แปลงดานวิทยาการ หากแตเปนการเปลี่ยนแปลงดานประชากรศาสตร การเมือง สังคม ปรัชญา และ
เหนืออื่นใดคือการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ทฤษฎี เมื่อชวงเวลานั้นแหงการเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายสิบ
ปตอมา จึงจะมีการสรางทฤษฎีใหมขึ้นมาอีกเพื่ออธิบายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น แตคงจะมีปจจัยคงที่เกิด
ขึ้นไมมากนักในระยะนั้น นับจากตอไปนี้อีก 30 ป ควรจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป แตความพยายามที่
จะคาดการณการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนสิ่งที่คาดการณลวงหนาไมได มีนโยบายเดียวที่ดูเหมือนจะ
ประสบความสําเร็จ คือ ความพยายามที่จะสรางอนาคต แนนอนการเปลี่ยนใดๆ ก็ตามควรจะสอด
คลองกับสภาพ แวดลอมที่เปนอยูภายใต ขอจํากัดตางๆ อนาคตจึงเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดงาย และ
สามารถสรางใหมได ความพยายามที่จะสรางอนาคตคอนขางมีความเสี่ยงสูง แตก็เรียกวายังเสี่ยงนอย
กวาการไมไดทําอะไรเลย สัดสวนความพยายามที่จะทําในสิ่งที่บทนี้เสนอแนะยอมไมประสบผลสําเร็จ
แตก็คาดวาคงจะไมมีใครทําเชนนั้น
4. การเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสาร
ขาวสารขอมูลนั้นชวยใหพนักงานและแรงงานที่ใชความรูความสามารถในการทํางาน สามารถ
ปฏิบัติงานของตนได ในการผลิตขาวสารที่จําเปนตอการทํางานของผูบริหารนั้น ผูบริหารจะตองเริ่มตน
ดวยคําถาม 2 ขอ คือ
1. ขาวสารอะไรบางที่ตัวเขาตองมีไวเพื่อทํางานกับกลุมบุคคลตางๆเพื่อให งานที่พวกเขา
รับผิดชอบสําเร็จลงดวยดี แลวขาวสารนั้นๆควรจะอยูในรูปแบบใด และเปนขาวสารในชวง เวลาใด
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2. ขาวสารอะไรบางที่พวกเขาตองการมีไวใชไดเองในการทํางานของตน มาจากแหลงใดอยูใน
รูปแบบใด และเปนขาวสารในชวงเวลาใด
ผูบริหารที่ตั้งคําถามเหลานี้ จะคนพบในไมชาวาขาวสารเพียงเล็กๆ นอยๆ ที่ตนเองจําเปนตองมี
ไวในการทํางานของตนเอง จนกลายเปนระบบขาวสารขององคกรตน
ขั้นตอนแรก ผูบริหารจําเปนตองมีไวใชในการทํางานของตนเองคือ การไปหาบุคคลใดก็ตาม ที่
ผูบริหารจะตองทํางานดวย เปนบุคคลที่ผูบริหารจะตองพึ่งพาการทํางานของเขา ตลอดจนเปนบุคคลใด
ก็ตามที่ตองการทราบวาตนกําลังทํางานอะไรอยู จากนั้นก็สอบถามขาวสารจากบุคคลเหลานี้ แตกอนที่
จะตั้งคําถาม ผูบริหารจะตองเตรียมตัวที่จะตอบคําถามดวย เนื่องจากบุคคลอื่นเหลานี้ยอมจะกลับมา
ถามวา แลวขาวสารอะไรบางที่ผูบริหารตองการจากพวกเขา ดังนั้นในขั้นแรกผูบริหารจําเปนตองพินิจ
พิเคราะหคําถามจากทั้งสองดานดวย คําถามเหลานี้จําเปนตองถูกนํามาใชถามซ้ําในองคกรทุกๆ18 เดือน
หรือ มากกวา นั้น อี กทั้ ง จะต องถูก นํา มาถามซ้ํ า อี กทุก ครั้ งที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ นกั บงานและ
ภาระหนาที่ ที่ตนไดรับมอบหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับงานและภาระหนาที่ของผูอื่น
แตใครก็ตามที่ใหความสําคัญ กับการตั้งคําถามเหลานี้ บุคคลคนนั้นจะเริ่มแนใจในไมชาวา อะไรคื อ
ขาวสารที่ต นตอ ง การ และอะไรคือข าวสารที่ต นตอ งให กับ บุคคลอื่น หลัง จากนั้น เขาก็ จะสามารถ
รวบรวมจัดระบบขาวสารทั้งสองประเภทนี้ได
ขั้นการรวบรวมขาวสาร ขาวสารที่ยังไมไดรับการรวบรวมหรือจะจัดกลุมอยางมีระบบ เรายังคง
เรียกวาเปนขอมูลไมใชขาวสาร นอกจากนี้ ขาวสารเดียวกันอาจจะถูกรวบรวมหรือนําไปจัดกลุมดวย
วิธีการที่แตกตางกัน เพื่อวัตถุประสงคที่แตกตางกันไป โดยมีฐานขอมูลเดิมในการวางแผน ในการ
รวบรวมและจัดระบบใหมนั้น เพื่อใชในการวางกลยุทธในระยะยาวขององคกร เพื่อชี้ใหเห็นถึงโอกาส
ทางธุรกิจที่อาจจะสงผลเปนความสําเร็จหรือความลม เหลวเกินกวาที่คาดไว แตในขณะเดียวกันก็ยัง
ชี้ใหเห็นถึงผลตางที่เกิดขึ้น ระหวางผลดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลดําเนินงานที่คาดหวังไว
ขั้นที่สาม ในการจัดระบบขอมูลเดียวกันดวยวิธีการที่แตกตางกันออกไปคือ การจัดระบบขอมูล
แยกตามระดับ ของการใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่แตกตางกันออกไป ซึ่งเปนขอมูลหลัก
ประกอบการตัดสินใจเลื่อนตําแหนงไปสูตําแหนงผูบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งตําแหนงผูจัดการทั่วไปของ
หนวยธุรกิจหนึ่งๆ จากประสบการณของ Drucker ยังไมมีผูบริหารคนใดที่สามารถจัดระบบขาวสารหนึ่ง
ไดเหมือน กับผูบริหารอีกคนหนึ่ง หรือดวยวิธีการที่เหมือนกัน ขาวสารเปนสิ่งที่จะตองไดรับการจัดระบบ
ตามวิธี การทํางานของผูบริหารแตละคน วิธีการพื้นฐานในการจัด ระบบขาวสารของตน วิธีการแรกคือ
การจัดเหตุการณสําคัญแลวมีเหตุการณใดบาง อาจจะมีมากกวา 1 เหตุการณ ที่เปนเหตุการณสําคัญซึ่ง
มีผลตอการดําเนินงานของธุรกิจนับตั้งแตเกิดเหตุการณนั้นๆ ขึ้น วิธีการตอไป มาจากแนวคิดของทฤษฎี
ความนาจะเปนสมัยใหม ซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีใหมๆ หลายทฤษฎีในปจจุบัน เชน การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคกร ทฤษฎีความนาจะเปนนี้ชี้ใหเห็นถึงสวนตางระหวางความผันผวนตามปกติ ซึ่งเกิด

40
ขึ้นภายในชวงของการกระจายแบบปกติ กับความผันผวนอันเปนผลจากการเกิดเหตุการณหนึ่งๆที่
กําหนดให ผูบริหารจําเปนตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง วิธี การพื้นฐานอีกวิธีหนึ่ง การรวบรวมและ
จัดระบบขาวสาร เปนวิธีที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีระดับของการรับรู ซึ่งพื้นฐานแนวคิดมาจาก
ทฤษฎีการรับรูในเชิงจิตวิทยาอีกทอดหนึ่ง ซึ่ง กุสตาฟ เฟชเนอร เปนคนแรกที่กลาววา ประสาทสัมผัส
ของเราจะไมสามารถรับรูตอตัวกระตุนใดๆ จนกวาจะมีระดับของการกระตุนมากพอ คือผานพนระดับ
ของการรับรู มีแนวคิดตางๆ ที่ดําเนินรอยตามหลักทฤษฎีนี้
5. ผลิตภาพของแรงงานที่ใชความรูความสามารถในการทํางาน
Peter F. Drucker กลาวว า สํา หรับ ศตวรรษที่ 21 แลว ปจจั ยสําคั ญที่สุด ซึ่งผูบ ริหาร
จําเปนตองสรางขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการทํางานของตน คือ การเพิ่มผลิตภาพของงานและแรงงานที่ใช
ความรูความสามารถในการทํางาน (Productivity) และถือวาเปนทรัพยสินที่มีคามากที่สุดขององคกร
ไมวาจะเปนองคกรธุรกิจหรือองคกรประเภทอื่นก็ตาม
6. การบริหารตนเอง
ปจจุบันบุคคลทั่วไป มักจะเรียนรูที่จะบริหารตนเอง แรงงานที่ใชความรู ความสามารถในการ
ทํางาน จึง กําลังเผชิญ กับเงื่อนไขหรือขอกําหนดใหมๆ ที่แตกตางไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง ดังนั้นการ
บริหารตนเองนั้น จําเปนตองใหความสนใจกับการเตรียมพรอมตนเอง ซึ่งพอสรุปได 3 ขอสําคัญคือ
ขอแรก ควรมีการมองหาวิชาชีพที่สองซึ่งแตกตา งไปจากวิชาชีพเดิม นั่นคือเปลี่ยนงานจาก
องคกรหนึ่งไปสูอีกองคกรหนึ่ง
ขอสอง ควรทํางานในวิชาชีพคูขนาน ปจจุบันมีคนจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ประสบ
ความสําเร็จในวิชาชีพแรกของตน ที่ยังคงทํางานในสายวิชาชีพเดิม แตในขณะเดียวกันพวกเขาไดคนหา
วิชาชีพคูขนานเตรียมพรอมใหตนเองดวย ซึ่งสวนใหญจะเปนการทํางานในองคกร ที่ไมแสวงหากําไร
ขอสาม ในสังคมสมัยใหมที่สมาชิกมีการศึกษาสูงขึ้น เรามักจะคาดหวังใหทุกคนตองประสบ
ความสําเร็จ การเปลี่ยนแปลงและสิ่งทาทายที่เกิดขึ้นในกระบวน การบริหารตนเอง อาจจะเปนสิ่งที่เรา
มองเห็ น ได ชั ด เจน เมื่ อ เที ย บกั บ การเปลี่ ย นแปลง และสิ่ ง ท า ทายที่ เ รากล า วมาแล ว นโยบายใหม
วิทยาการใหม และวิธีการทํางานใหม ถูกจัดเปนเพียงปรากฏการณ (Evolutions) เทานั้น เขาเรียกการ
บริหารตนเองวา เปนการปฏิวัติ (Revolution) มนุษยชาติ
ในการบริหารตนเองนั้น ตองการสิ่งใหมและเปนสิ่งที่ไมเคยมีมากอนจากบุคคลที่ทํางานอยูใน
องคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมแรงงานที่ใชความรูความสามารถในการทํางาน ปจจุบัน การเปลี่ยนจาก
กลุมผูใชแรงงาน ซึ่งทําตามคําสั่งที่ไดรับ ไมวาจะเปนคําสั่งที่ถูกกําหนดขึ้นจากเนื้องานเองหรือเปนคําสั่ง
จากหัวหนางานก็ตาม ไปสูกลุมแรงงานที่ใชความรูความสามารถในการทํางาน ซึ่งตองบริหารตนเองให
สอดคลองกับสิ่งที่ทาทายตางๆ ที่ปรากฏอยูในโครงสรางของสังคม แมแตสังคมที่มีลักษณะเปนเอกเทศ
ของตนเอง มักจะตองประกอบไปดวยปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ องคกรจะตองมีอายุยืนยาวกวา
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พนักงาน และพนักงานสวนใหญยังคงตองการทํางานที่องคกรนี้ตอไป แตการบริหารตนเองนั้น ตั้งอยูบน
พื้นฐานของขอเท็จจริงที่มีลักษณะตรงขาม คือ พนักงานในองคกรมีแนวโนมวาจะมีอายุยืนยาวกวา
องคกร และพนักงานกลุมที่ใชความรูความสามารถในการทํางานนั้น เปนกลุมที่มีอิสระในการเลือกที่จะ
อยูหรือลาออกไปจากบริษัท ดังนั้นสิ่งที่มุงใหความสําคัญคือ อนาคตของสังคม67
Gary Hamel with Bill Breen กลาววา แนวปฏิบัติในดานการบริหารจัดการขึ้นใหมเพื่อใช
ในยุคสมัยขางหนา และนวัตกรรมการบริหารจัดการ ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรคคุณคาใหกับ
โครงสราง และบทบาทในองคกร ซึ่งประกอบไปดวย หนวยงาน แผนก กลุมงาน ชุมชนที่มีการทํางาน
อยางเดียวกัน รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจอันไดแก ซัพพลายเออร หุนสวน และลูกคาชั้นนํา แนวทางของ
การเชื่ อมโยงสวนตา งๆเหล านี้ ก็ถื อวา เป นนวั ตกรรมดา นการบริห ารจั ดการเชน กัน เป าหมายของ
นวัตกรรมดานการบริหารจัดการอยูที่กระบวนการบริหารจัดการ ไดแก 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2.
การจัดทํางบจายลงทุน 3. การบริหารโครงการ 4. การวาจาง และการเลื่อนขั้นตําแหนง 5. การฝกอบรม
และการพัฒนา 6. การสื่อสารภายในองคกร 7. การบริหารจัดการความรู 8. การทบทวนธุรกิจเปนระยะ
9. การประเมินผลงานพนักงาน และการใหคาตอบแทน Gary Hamel with Bill Breen กลาววา การ
จัดการสมัยใหมไมไดเปนเพียงเครื่องมือ และเทคนิคที่เปนประโยชน แตเปนแบบอยางในการมองโล ก
(Paradigm) การบริหารจัด การสมัย ใหมเปนคํ าศัพทที่ยื มมาจาก Thomas Kuhn ซึ่งมี แนวคิดว า
“แบบอยางในการมองโลกเปนเกณฑหนึ่งในการเลือกปญหา ซึ่งสรุปไดวามีทางแกไข”สวน Taylor เนน
เรื่องความมีประสิทธิภาพ Max Weber กลาวถึงระบบราชการของ ซึ่งไดเสียชีวิตไปเกือ บ 90 ป แต
ระบบของเขาก็ยังใชอยูในปจจุบัน และเพิ่มปญหาใหกับผูบริหารที่มีหัวกาวหนา เพื่อปรับปรุงผลเสียที่จะ
ตามมาจากระบบราชการ การคิดคนการบริหารจัดการขึ้นใหมสําหรับศตวรรษที่ 21 หรือการบริหาร
จัดการสําหรับอนาคตนั้น จึง ตองอาศัยหลักการดานการบริหารจัดการสมัยใหม ซึ่งหลักการนี้ไดถูก
อธิบายไวตั้งแตศตวรรษที่ 20 โดยนักทฤษฎี ไดแก Henri Fayol, Frederick W. Taylor, Lyndall
Urwick, Luther Gullick และ Max Weber ซึ่งมีหลักปรัชญาพื้นฐานตางกันเล็กนอยไดแก การทําให
เปนมาตรฐานเดียวกัน (Standardization) การสรางความชํานาญเฉพาะดาน (specialization) การมี
ลํา ดับ ชั้ นภายในองค กร (hierarchy) การประสานพลัง ในเชิ ง การบริ หารจั ด การ (alignment) การ
วางแผนและการควบคุม (planning and control) รวมทั้ ง การให ร างวั ลที่ เป น ป จจั ย ภายนอก
(extrinsic rewards) เพื่อปรับแตงพฤติกรรมของมนุษย
สําหรับแนวคิดการบริหารจัดการสําหรับอนาคตนั้น ตองสรางระบบการบริหารจัดการขึ้นมา
ใหม โดยอยู บ นหลั ก การที่ ใ หม และไม ยึ ด ติ ด ธรรมเนี ย มเดิ ม มุ ง เน น ไปที่ ค วามท า ทายในเรื่ อ ง
67
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ความสามารถในการปรับตัว โดยจะตองปลูกฝงใหอยูในองคกรที่สําคัญอยู 5 ประการ คือ 1. ชีวิต: การ
สรางความหลากหลาย และการคัดเลือก การทดลองตางๆสามารถเอาชนะการวางแผน การคิดตาง การ
คัด เลื อ กทางธรรมชาติ การรวมตั วกั นของความหลากหลายทั้ง ด านความคิ ด ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และ
ความสามารถ 2. ตลาด: การจัดสรรทรัพยากรที่มีความยืดหยุน“ภูมิปญญาของฝูงชน”การไมมีการเมือง
เขามาเกี่ยวของ ตลาดมีการปรับเปลี่ยนตัวเองไดเร็วและดีกวาองคกรที่มีลําดับชั้นมากๆ เมื่อสรางตลาด
แลว นักสรางนวั ตกรรมการบริห ารก็จะตามมา ความมีประสิทธิภ าพในดานการปฏิบัติการ ความมี
ประสิทธิภาพในเชิงกลยุทธ 3. เปนประชาธิปไตย: กอใหเกิดนักเคลื่อนไหว ผูนําต องมีหนาที่รับผิดชอบ
ตอผูถูกปกครอง ทุกๆคนมีสิทธิในการคัดคาน ความเปนผูนําตองกระจายไปใหทั่วทั้งองคกร 4. ความ
ศรั ทธา: กล าที่ จ ะค น หาความหมาย พั นธกิจ เปน สิ่ง สํ าคั ญ จึ งต องเปน สิ่ง ที่ นา สนใจเพราะคนเรา
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่ง ที่ตนเองสนใจเทานั้น 5. เมืองใหญ: การเพิ่มความสามารถที่หลากหลาย ความ
หลากหลายเปนบอเกิดแหงความคิดสรางสรรค สามารถจัดองคกรเพื่อใหเกิดความสามารถดานตางๆได
หลักการบริหารจัดการสมัยใหมนั้นมุงเนนเรื่องการควบคุม สวนหลักการบริหารจัดการแหง
อนาคต มุงเนนในเรื่องการเพิ่มพูนความสามารถในการปรั บตัว ซึ่งไมใชเรื่องงาย การนําหลักการไปใช
งานตองเริ่มจากการสรางทีมงานกอน จากทั้ง 5 ขอดังกลาวขางตนนั้น ผูบริหารตองกระตุนโดยตั้ ง
คําถามตอไปนี้
1. ชีวิต : การสรางความหลากหลาย
1.1 ทานจะทําอยางไร เพื่อใหเกิดความหลากหลายของขอมูล มุมมอง และความคิดเห็น
เขาสูกระบวนการนี้
1.2 ทานจะทําอยางไรเพื่ออกแบบกระบวนการดังกลาวเพื่อใหสามารถเอื้ออํานวยมากกวา
ขัดขวางการพัฒนาอยางตอเนื่องของทางเลือกเชิงกลยุทธใหมๆ ละสงเสริมการทดลองที่ไมมีวันหยุด
2. ตลาด : การจัดสรรทรัพยากรที่มีความยืดหยุน
2.1 ทานจะออกแบบกระบวนการนี้ใหมไดอยางไร เพื่อใหนําเอาภูมิปญญาของคนทุกคนที่
เปนกลุมเปาหมายมาใชประโยชน แทนที่จะเอาภูมิปญญาของผูเชี่ยวชาญเพียงกลุมเดียว
2.2 กระบวนการนี้จะถูกนําไปใชไดอยางไรเพื่อชวยในการจัดใหทรัพยากรที่เคยเปนของ
โครงการที่เกิดจากความคิดริเริ่มใหมๆไดเร็วขึ้น
2.3 เราจะทําอยางไรใหผูสรางนวัตกรรมดานการบริหารไดรับทรัพยากรที่จําเปนในการ
พัฒนาความคิดริเริ่มของพวกเขาไดงายขึ้น
3. เปนประชาธิปไตย : กอใหเกิดนักเคลื่อนไหว
3.1 ท า นจะทํ า อย า งไรเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงกระบวนการนี้ เพื่ อ ให มัน ส ง เสริ ม แทนที่ จ ะ
ขัดขวางการมีสิทธิออกเสียงในทางคัดคานได
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3.2 ทานจะทําอยางไรเพื่อสรางกระบวนการนี้ใหมีการสนองตอบตอความตองการ และ
คํานึงถึงความกังวลของบุคลากรที่ทํางานที่ดานหนา ไดดีขึ้น
3.3 เราจะทําอยางไรใหบุคลากรมีโอกาสมากขึ้นในการออกเสียงเพื่อกําหนดนโยบายและ
กลยุทธ
4. ความศรัทธา : กลาที่จะคนหาความหมาย
4.1 คุ ณจะใช กระบวนการเหลา นี้อย างไรเพื่ อชว ยใหอ งค กรมุ ง เนน ความสนใจไปยั ง
เปาหมายในขั้นที่สูงกวา ซึ่งองคกรของเราอางไว
4.2 กระบวนการนี้ชวยพนักงานไดอยางไรในการคนหาและเชื่อมโยงเปาหมายที่ตนใสใจ
เปนการสวนตัว
5. เมืองใหญ : การเพิ่มความสามารถที่หลากหลาย
5.1 กระบวนการนี้จะถูกออกแบบใหมไดอยางไร เพื่อชวยใหองคกรของเราใหกลายมาเปนสถานที่
ทํางานที่มีความนาตื่นเตน และมีชีวิตชีวามากขึ้น และเปนแหลงดึงดูดคนเกงๆที่มีความคิดสรางสรรคได
5.2 กระบวนการนี้จ ะถูก นํ าไปใช ได อ ยา งไร เพื่ อเอื้ ออํ า นวยให เกิ ด การพบปะกั น ของ
ความคิดใหมๆ
ในการทํางานเพื่อคิดคนการบริหารจัดการสําหรับอนาคต ขึ้นมาใหมจําเปนตองใชเวลา และ
สิ่งที่ผูบริหารสามารถทําไดคือ การกระตุนใหเพื่อนรวมงานไดคิด และพูดกันในโอกาสแหงการคิดคนดาน
การบริหารจัดการขององคกรของทานขึ้นมาเสียใหม
สรุ ป ไดว า เปา หมายการบริ ห ารจัด การแห ง อนาคตก็ คือ การเสนอแนะใหผู บ ริ ห ารสร า ง
อนาคตขึ้นมาเอง เทคโนโลยีของการบริหารจัดการตองถูกสรางขึ้นมาใหม และสิ่งที่ทาทายในการสราง
นวัต กรรมดา นการบริ หารจั ดการก็ คือ โอกาสอัน ยิ่ง ใหญที่ คน พบวาวิ ธีก ารเดี ยวที่จ ะสรา งองค กรที่
เหมาะสมกับอนาคตไดก็คือการสรางองคกรที่เหมาะสมกับมนุษย นี่คือโอกาสของผูบริหารที่จะสรางตัว
แบบดานการบริหรจัดการสําหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีทั้งการแสดงอก การใหเกียรติ และทะนุถนอม
ความคิดริเริ่ม ความคิดสรางสรรค และความปรารถนาของมนุษยไดอยางแทจริง68
พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กลาวถึงการบริหารจัดการสมัยใหม พื้นฐานที่มุงสูอนาคตที่นําไปสูการ
ประกันคุณภาพตองประกอบไปดวยกระบวนการคุณภาพ นิยามคุณภาพในความหมายเดิม คุณภาพคือ :
การทําใหไดตามมาตรฐานในความหมายใหม : คือความพอใจของลูกคา : คือคุณประโยชนที่ลูกคาไดรับ
จากการใชสินคาและบริการ : คือสภาพที่เปนคุณ : คือความสุขของทุกคน ในสิ่งที่ชอบธรรม : คือการที่
ลูกคากลับมาหาเราไมใชสินคากลับมาหา นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคานิยมหลัก แนวคิดขององคกรใน
การสูความที่เปนเลิศที่เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ประกอบดวย 1.
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การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 2.ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา 3. การเรียนรูขององคกรและของแตละ
บุคคล 4. การเห็นคุณคาของพนักงานและคูคา 5.ความคลองตัว 6.การมุงเนนอนาคต 7.การจัดการเพื่อ
นวัตกรรม 8. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 9. ความรับผิดชอบตอสังคม 10. การมุงเนนที่ผลลัพธและการ
สรางคุณคา 11. มุมมองในเชิงระบบ69
สรุป
การบริหารจัดการสําหรับอนาคต หรือในศตวรรษที่ 21 ในมุมมองของ Peter F. Drucker
ตองเปนไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงเปนความจริงของสังคมใหม ที่มีปญหาที่ทาทายสําหรับองคกร ผูบริหาร
หรือแมกระทั่งคนทํางานทุกๆ คน โดยเนนหนักในเรื่องดังตอไปนี้
1. แบบจําลองการบริหารแนวใหม
2. กลยุทธ ในศตวรรษที่ 21 มีพื้นฐานกลยุทธ โดยยึดปจจัย 5 ประการ ดังนี้ 1.การลดอัตรา
เกิดของประชากรในกลุมประเทศที่พัฒนาแล ว 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 3. การกําหนดผล
การดําเนินงาน 4. ความสามารถทางการแขงขันในตลาดโลก 5. แนวโนมความไมสอดคลองกันระหวา ง
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมือง
3. ผูนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 1. นโยบายการสรางอนาคต 2.วิธีการอยางเปนระบบ
ในการมองหา และคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง 3. วิธีที่ถูกตองในการสรางความ คุนเคยกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคกร 4. นโยบายในการสรางสมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงกับ
ความตอเนื่อง
4. การเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสาร ผูบริหารจะตองเริ่มตนดวยคําถาม 2 ขอ คือ 1. ขาวสาร
อะไรบางที่ตัวเขาตองมีไวเพื่อทํางานกับกลุมบุคคลตางๆ 2. ขาวสารอะไรบางที่พวกเขาตองการมีไวใชได
เองในการทํางานของตน ขาวสารมาจากแหลงใด อยูในรูปแบบใด และเปนขาวสารในชวงเวลาใด
5. ผลิตภาพของแรงงานที่ใชความรูความสามารถในการทํางาน
6. การบริหารตนเอง หรือเรียกอีกอยางวาเปนการปฏิวัติ (Revolution) มนุษยชาติ
ในสวนของ Gary Hamel with Bill Breen ไดกลาวถึง นวัตกรรมดานการบริหารจัดการอยูที่
กระบวนการบริหารจัดการ ไดแก 1.การวางแผนเชิงกลยุทธ 2.การจัดทํางบจายลงทุน 3.การบริหาร
โครงการ 4.การวาจาง และการเลื่อนขั้นตําแหนง 5. การฝกอบรมและการพัฒนา 6. การสื่อสารภายใน
องคกร 7.การบริหารจัดการความรู 8.การทบทวนธุรกิจเปนระยะ 9.การประเมินผลงานพนักงาน และ
การใหคาตอบแทน การบริหารจัดการสําหรับอนาคตนั้น ตองสรางระบบการบริหารจัดการขึ้นมาใหม
69

พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์, (เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง เครื่องมือการบริหารจัดการสมัย
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โดยอยูบนหลักการที่ใหม และไมยึดติดธรรมเนียมเดิม มุงเนนไปที่ความทาทายในเรื่องความสามารถใน
การปรับตัว โดยจะตองปลูกฝงใหอยูในองคกรที่สําคัญอยู 5 ประการ
1. ชีวิต : การสรางความหลากหลาย
2. ตลาด : การจัดสรรทรัพยากรที่มีความยืดหยุน
3. เปนประชาธิปไตย : กอใหเกิดนักเคลื่อนไหว
4. ความศรัทธา : กลาที่จะคนหาความหมาย
5. เมืองใหญ : การเพิ่มความสามารถที่หลากหลาย
พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กลาวถึงการบริหารจัดการสมัยใหม พื้นฐานที่มุงสูอนาคตที่นําไปสูการ
ประกันคุณภาพตองประกอบไปดวยกระบวนการคุณภาพ นิยามคุณภาพในความหมายเดิม คุณภาพคือ :
การทําใหไดตามมาตรฐานในความหมายใหม : คือความพอใจของลูกคา : คือคุณประโยชนที่ลูกคาไดรับ
จากการใชสินคาและบริการ : คือสภาพที่เปนคุณ : คือความสุขของทุกคน ในสิ่งที่ชอบธรรม : คือการที่
ลูกคากลับมาหาเราไมใชสินคากลับมาหา
สรุป
แนวคิดในการบริหารจัดการสําหรับอนาคตเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการคิดใหม นวัตกรรมในการ
คิดคนสิ่ง ใหม หรือการพิจารณาใหมตอแผนงาน ความคิดและระบบทั้งหลายเพื่อเปลี่ย นแปลงหรื อ
ปรับปรุงแผนงาน ทั้งทางดานหลักการที่ชี้นําองคกร ตอการแขงขัน การบริหารองคกร ความเปนผูนํา
การตลาด การเปลี่ยนแปลงอยางขนานใหญในวงการธุรกิจและสังคม การแปรเปลี่ยนในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของโลก บทบาทของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกของเครือขาย ผลกระทบของเศรษฐกิจ
แบบเครือขายตอทุกภาคสวนของธุรกิจ การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค วิธีคิด
วิธีการทํางาน คานิยม ที่สอดคลองกับองคการ ตลอดทั้งการคนพบใหมทางวิทยาศาสตรที่จะนําผูคนไปสู
การเปลี่ยนแปลงทัศนะตอสิ่งตาง ๆ ในศตวรรษหนา
เครื่องมือสําหรับผูบริหารในโลกอนาคต
ในโลกแหงอนาคตสิ่งที่ผูบริหารตองคํานึงถึง ไดแก 3 เครื่องมือการจัดการสมัยใหมรับความ
เสี่ยงจากวิกฤตธรรมดาไปถึงมหันตภัย และ 2 เครื่องมือไฮเทคที่ชวยผูบริหารยุคดิจิตอลใหทํางานงายขึ้น
ดังนั้นเครื่องมือใหมๆ ในเชิงการบริหารที่นักบริหารจะละเลยไมไดอาจแยกออกเปน 2 กลุมหลักคือ
1. กลุมแรก เครื่องมือที่จะชวยนักบริหารในการบริหารความเสี่ยง จากสถานการณที่ผิดปกติ
ไปจนถึงการเกิดมหันตภัยที่กระทบในองคกรทั้งระบบออกเปน 3 เครื่องมือหลักๆ ดวยกัน
1.1 เครื่องมือแรกที่มีความสําคัญและนํามาใชในการบริหารจัดการกิจการสมัยใหมมากขึ้น
คือ การใชเครื่องมือที่เรียกวาฉากทัศน ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา scenario analysis เปนเครื่องมือที่
นําไปใชในการกําหนดวิสัยทัศน ซึ่ง กอนที่จะกําหนดวิสัยทัศนที่เปนเรื่องระยะยาวได ผูที่จะกําหนด
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วิสัยทัศนจะตองมีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการสรางฉากสุดทายหรือเปาหมายปลาย
ทางการพิจารณาไดหากผูบริหารไมสามารถสรางหรือจิตนาการวาภาพอนาคตที่เปนภาพสุดทายจะเปน
อยางไรการทําแผนงานที่เปนลักษณะของแผนที่นําทางหรือ roadmap ก็ไมอาจจะทําได และที่สําคัญ
roadmap ดัง กล าวอาจจะเป น ความคาดหวัง ที่ ผูมี ส ว นได เ สีย ของกิ จ การตอ งการรั บรู ตั้ ง แต วั น นี้
อยางเชน กรณีของแผนการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลในปงบประมาณ 2557
1.2 เครื่องมือตัวที่สอง คือ แผนบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity
Plan :BCP) เพื่อเปนแผนเตรียมความพรอมที่กิจการจะนําขึ้นมาใชได หากเกิดเหตุการณใดก็ตามที่ทําให
กิจการตองหยุดชะงักและไมสามารถดําเนินงานหรือสงมอบสินคาและบริการใหกับลูกคาไดตามปกติเปน
เวลานานติดตอกันเปนวัน เปนสัปดาห หรือเปนเดือนไมใชเปนรายชั่วโมง และรอใหมีการซอมแซมหรือ
ปรับปรุงเพื่อดําเนินการตอไปไดการนําเครื่องมือ BCP มาใชเพื่อใหเกิดกระบวนการเตรียมความพรอม
หรือการระบุกิจกรรมที่ ตองดําเนินการวาจะหาทางกอบกูธุรกิจหลังการเกิดเหตุการณที่รายแรงนั้นๆ
อยางไร อะไรเปนทรัพยากรวิกฤติซึ่งหากสูญเสียไปจะกอบกูธุรกิจไมได หากไมเกิดเหตุก็ยังไมตองใชแผน
นี้ เชนการทําคลังสินคาของบริษัทแม็คโคร ที่จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อเปนศูนยการกระจายสิ นคาสงไปยัง
ประเทศเพื่อนบานในการเปดตัวอยางเสรีของ AEC
1.3 เครื่องมือตัวที่สาม คือ ขอมูลความเสี่ยงที่ตองไดรับการยกระดับการจัดทําใหเปน
ทะเบียนขอมูลความเสี่ยงที่ครบถวนสมบูรณ (Risk Register& dashboard) เพื่อใหทุกคนในกิจการไมใช
เพียงผูบริหารเห็นภาพของขอมูลความเสี่ยงอยางเดียวกัน ขอมูลความเสี่ยงเหลานี้จะตองจัดเก็บและ
นําไปใชงานในการบริหารจัดการองคกรอยางครบถวน แทนที่จะพยายามปกปด หลีกเลี่ยง ไมพูดถึง
ความเสี่ยงที่เกิดอยู คําวาความเสี่ยงในกรณีนี้หมายถึงเหตุการณที่ยังไมไดเกิดตอนนี้ หากแตมีโอกาสเกิด
และเมื่อใดที่เกิดขึ้นจะสง ผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ และทําใหเปาหมายที่กําหนดไวไ ม
บรรลุผล ดังนั้นนักบริหารจึงตองเรียนรูวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับความเสี่ยงนอกเหนือ
จากการวางระบบการควบคุมภายในแบบพื้นๆ ซึ่งในระบบการบริหารสมัยใหมถือวา การควบคุมภายใน
เปนเรื่องเด็กๆ ที่นักบริหารตองดําเนินการอยูแลว นอกจากนั้นในการกําหนดเงื่อนไขการวาจางนัก
บริหารระดับสูงในหลายองคกร ยังเริ่มมีการกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหาร
ความเสี่ยงแลว ทําใหนักบริหารทั้งหลายอาจตองทําการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือหาทางวาจางมือ
อาชีพดานการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะมาชวยกิจการ โดยใหทําหนาที่ในการมองไปขางหนาและ
กลับมาบอกกับนักบริหารที่เหลือวาขางหนามีอุปสรรคและภัยคุกคามอยางไรอยูบาง และกิจการตองมี
การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือลวงหนาอยางไร เครื่องมือในการบริหารขอมูลความเสี่ยงนี้ มีลักษณะ
สําคัญที่แตกตางจากการบริหารงานประจําวันอีกอยางหนึ่งคือ เปนการใชขอมูลความเสี่ยงในการสราง
ภูมิคุมกันลวงหนา
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2. กลุมที่สอง เปนการบริหารที่เนนการพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม สังคมดิจิตอลเพื่อการบริหาร
จัดการมากขึ้น แทนการยึดติดอยูเฉพาะรูปแบบเดิม ๆ ไดแก
2.1 เครื่องมือแรกเปนการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธใหสอดคลองกับโลกดิจิตอล คือ การ
พัฒนาการโฆษณา การสงเสริมการจําหนายหรือแมแตชองทางการจําหนายแบบ outdoor ดวยระบบ
เสมือนจริง 3D หรือ Virtual marketing ใหกับลูกคาที่ติดตออยูเพื่อใหเห็นภาพไดในลักษณะ 3 มิติ เชน
การที่กิจการทองเที่ยวฮาวายสง ขอมูล 3 มิติไปใหลูกคาไดสัมผัสกับความเปนฮาวายกอนที่ลูกคาจะ
เดินทางมาถึง การที่โรงแรมทําวิดีโอเสมือนจริงที่อาศัยเทคโนโลยี 3D เพื่อใหพนักงานตอนรับแขก
สามารถใหบริการแขกพักไดจากทีวีในหองพัก โดยไมตองเสียเวลาในการโทรศัพทหรือเดินลงไปสอบถาม
เอง หรือการที่รานอาหารในเกาหลีใตติดตั้งระบบภาพ 3D เทาสินคาจริง เพื่อใหลูกคาที่กําลังกลับบาน
และรอรถไฟใตดินสั่งอาหารหรือสินคาได และไดรับสินคานั้นเมื่อกลับถึงบานพอดี โดยรวมของเครื่องมือ
virtual 3D ก็คือการที่ทําใหลูกคาไดเห็นภาพแบบ 3 มิติหรือ 4 มิติที่เสมือนจริงเกือบจะ 100% เพื่อ
กระตุนความตองการ นอกจากนั้นเทคโนโลยีไฮเทค 3D เสมือนจริงนี้ยังนํามาใชในการบริหารจัดการ
ประชุมขามพื้นที่ที่ทําใหผูที่รวมประชุมมีความรูสึกเสมือนวาไดรวมประชุมในสถานที่เดียวกันจริงๆ ไมใช
เปนการมองภาพจากจอทีวีเหมือนเดิมอีกตอไป
2.2 เครื่องมือตัวที่สอง คือ การวางระบบการควบคุมแบบไรสาย กับอุปกรณตางๆ ไดครบ
วงจรโดยเฉพาะอุปกรณไฟฟา ทําใหนักบริหารสามารถสอดสอง ตรวจตราการทํางานของบุ คลากร การ
ปองกันการโจรกรรม การแกไขสถานการณไดเพียงการใชรีโมทคอนโทรลในการสั่งการ ทําใหสามารถ
ควบคุมการทํางานทั้งหมดได เครื่องมือนี้มีความสําคัญและเปนการตอยอดการทํางานของระบบงานที่
เรียกวา Office Automation เพราะภายใตระบบดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขใหระบบงานควบคุมการ
ทํางานของคน คนไมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง นอกจากทําตามกฎเกณฑที่ระบุไวอยางเดียวแตภายใต
ระบบงานใหมนั้ น จะทํา ใหม นุษ ยทํ า การควบคุ มการทํ างานหรือ ที่เ รี ยกวา Office management
system ซึ่งอยูที่การสั่งการ การควบคุมโดยมนุษยเปนหลัก พัฒนาการที่กาวหนามากของเครื่องมือการ
ควบคุมการบริหารจัดการแบบไรสายนี้ ทําใหนักบริหารยุคใหมหลุดออกจากการควบคุมการดําเนินงาน
แบบหนึ่ง-ตอ-หนึ่ง มาเปนความสามารถในการควบคุมระบบงานทั้งหมดขามอุปกรณได สามารถอาน
และสั่ ง การอุป กรณทั้ ง หมดได แมว าจะอยูต างสถานที่กั นหรือ ออกไปนอกสํา นั ก งานแลว ได อย างมี
ประสิทธิภาพ ขอดี คือการทํางานของเครื่องเทคโนโลยีไฮเทคเหลานี้เปนวิธีการแบบงายดาย หมายความ
วานักบริหารไม จําเปนตองมีความรอบรูทางคอมพิวเตอรพิเศษมากมาย และที่สําคัญอุปกรณที่ใชเปน
รีโมทควบคุมก็คืออุปกรณสํานักงานที่ใชอยูแลว อยางแล็บ ท็อป หรือ แทบเล็ท หรืออาจจะเปนสมารท
โฟนธรรมดา ไมตองมีหองควบคุมเหมือนกับงานไอทีโดยทั่วไปแตอยางใด
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เทคนิคการบริหารจัดการสําหรับอนาคต
ในการจัดทําแผนพัฒนาการบริหารจัดการงานดานประกันคุณภาพของสถานศึกษา นั้นอาจใช
วิธีการผสมผสานทั้งการบริหารจัดการสมัยใหม การบริหารจัดการสําหรับอนาคตที่มีความเกี่ยวโยงกันอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งถาจะนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาใชเพียงอยางเดียวนั้น อาจไมสามารถตอบสนองความตองการไดตรง
เปาหมาย ดังนั้น ในการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตนั้น จึงควรสังเคราะห
เทคนิคตางๆ ตามบริบทของแตละองคกร ซึ่งผูวิจัยของเสนอเทคนิคเบื้องตนดังนี้ Balanced Scorecard
Risk management ,Change management, Knowledge management, Best practice
Balanced Scorecard
Kaplan and Norton ไดใหนิยามลาสุดของ Balanced Scorecard ไววา “เปนเครื่องมือ
ทางดานการจัดการที่ชวยในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการ
วัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะชวยทําใหองคกรเกิดความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
และมุงเนนในสิ่งที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร (Alignment and focused)” Balanced
Scorecard คือระบบการบริหารงาน และประเมินผลทั่วทั้งองคกร และไมใชเฉพาะเปนระบบการวัดผลเพียง
อยางเดียว แตจะเปนการกําหนดวิสัยทัศน (vision) และแผนกลยุทธ (strategic plan) แลวแปลผลลงไปสูทุกจุด
ขององค กรเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของแต ละฝ ายงานและแตละคน โดยระบบของ Balanced
Scorecard จะเป นการจัดหาแนวทางแกไขและปรับปรุงการดํ าเนิ นงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้ นของ
กระบวนการทํางานภายในองคกร และผล กระทบจากลูกคาภายนอกองคกร มานํามาปรับปรุงสรางกลยุทธใหมี
ประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อองคกรไดปรับเปลี่ยนเขาสูระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบ
แลว Balanced Scorecard จะชวยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธขององคกรจากระบบ “การทํางานตามคําสั่งหรือสิ่ง
ที่ไดเรียนรูสืบทอดกันมา (academic exercise)” ไปสูระบบ “การรวมใจเปนหนึ่งเดียวขององคกร (nerve
center of an enterprise) Balance Scorecard จะทําใหเราไดเห็นภาพขององคกรใน 4 มุมมอง และนําไปสู
การพัฒนาเครื่องมือวัดผล โดยวิธีการรวบรวมขอมูลและนําผลที่ไดมาวิเคราะห ผูพัฒนาเครื่องมือนี้ (Norton
และ Kaplan) ยืนยันหนักแนนวา ความสมดุล (Balance) ในการพัฒนาองคกรนั้น สามารถวัด และประเมินได
จากการมองผานมุมมองของระบบการวัดและประเมินผลใน 4 มุมมอง คือ ประกอบดวย
1. The Learning and Growth Perspective เปนมุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต
เชน การพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน, ความพึงพอใจของพนักงาน, การพัฒนาระบบอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน เปนตน
2. The Business Process Perspective เปนมุมมองดานกระบวนการทํางานภายในองคกร
เอง เชน การคิดคนนวัตกรรมใหมๆ การจัดโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานภายใน
องคกร การจัดการดานสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ เปนตน
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3.The Customer Perspective เปนมุมมองดานลูกคาเชนความพึงพอของลูกคา ภาพลักษณ
กระบวนการดานการตลาด การจัดการดานลูกคาสัมพันธ เปนตน
4. The Financial Perspective เปนมุมมองดานการเงิน เชน การเพิ่มรายไดประสิทธิ ภาพ
ในการผลิตที่มีตนทุนต่ําและมีการสูญเสียระหวางผลิตนอย การหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ํา เปนตน
ดัง นั้น BSC จึง เปนเสมื อนเครื่องมือหรือกลไกในการวางแผนและบริหารกลยุทธที่มีการ
กําหนดมุมมองทั้ง 4 ดาน เพื่อใหเกิดความสมดุลในการพัฒนาองคกร จนบรรลุแผนกลยุทธที่ไดวางไว
ที่สุดแมวา จะทําใหทั้ง 4 มุมมองนั้นครบถวน แตก็ไมไดหมายความวา ความสมดุลตามความมุงหมาย
ของ BSCจะเกิดขึ้นได ความสมดุลนี้พึงตองระลึกไวอยูเสมอในขณะพัฒนาและติดตั้ง BSC วาความ
สมดุลตามความมุงมาดคาดหมายของ BSC คือ ความสมดุล (Balance) ระหวาง
1. จุดมุงหมาย (Objective): ระยะสั้นและระยะยาว (Short - and Long - Term)
2. การวัดผล (Measure): ทางดานการเงินและไมใชการเงิน (Financial and NonFinancial)
3. ดัชนีชี้วัด (Indicator): เพื่อการติดตามและการผลักดัน (lagging and Leading)
4. มุมมอง (Perspective): ภายในและภายนอก (Internal and External)
กระบวนการในการสราง BSC
1. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ขององคการ
เพื่อใหทราบถึงสถานะ พื้นฐานขององคการ
2. กําหนดวิสัยทัศน (Vision) และกลยุทธขององคการ
3. การกําหนดมุมมอง (Perspective) ดานตาง ๆ ที่จะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
ดําเนินกิจการมุมมองของแตละกิจการ จะแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นฐานของการดําเนินกิจการ
4. การจัดทําแผนที่ทางกลยุทธ (Strategy Map) ระดับองคการโดยกําหนดวัตถุประสงค
ในแตละมุมมอง
5. ผูบริหารระดับสูงตองประชุมรวมกันเพื่อยืนยันและเห็นชอบในแผนที่ทางกลยุทธที่จัดขึ้น
6. การกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) และเปาหมาย (Target)
สําหรับแตละมุมมองพรอมทั้งเรียงลําดับความสําคัญ
7. การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)70
70

อางถึง ใน กฤษณี มหาวิรุฬห . 2547. แนวคิดการบริหารแบบ Balanced Scorecard.
Kaplan, R. & Norton, D. (2001). The strategy focused organization, Harvard Business
Press. เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557. Available: URL : เขาถึงไดจากhttp://www.geocities.com/
vichakarn2002/scorcard.doc
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในองคกร (Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission (COSO)) แบงความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภทคือ 1.ความ
เสี่ยงดานกลยุทธ (strategic risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานและนําไป
ปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอการ
บรรลุวิสัยทัศน พันธกิจหรือสถานะขององคกรโดยแหลงที่มาของความเสี่ยงดานกลยุทธสามารถจําแนกได
2 ประเภทคือ ปจจัยความเสี่ยงภายนอกไดแก ภาวการณการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมืองและปจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก
ปจจัยภายในที่องคกรสามารถควบคุมได แตสามารถสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการและวิธีดําเนินงาน ความเพียงพอ
ของขอมูลและเทคโนโลยีสําหรับการใหบริการเปนตน 2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (operational risk)
คือความเสี่ยงที่จะเกิดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและ
การขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการดําเนินงานภายใน คน ระบบหรือเหตุการณ
ภายนอก 3. ความเสี่ยงดานการเงิน (financial risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจายงบประมาณไม
เปนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปทําใหการจัดสรรไมพอเพียง4. ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (compliance risk) คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของได หรือกฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน71
การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การวางแผนและการดําเนินการตางๆ ที่จะลดผล
กระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดการปรับตัวและสรางการยอมรับ
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหม ๆ เพื่อรองรับใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางบรรลุผลตามเปาหมายที่
วางไว
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นจะสงผล
ในสองระดับ กลาวคือ
1. ระดับองคการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงมีผลหรืออาจเปนผลจากการปรับเปลี่ยนของ
กลยุทธซึ่ง นําไปสูการกําหนดกระบวนการทางธุรกิจขององคการ โครงสรางองคการที่อาจตองปรับ
71

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission(COSO),
Enterprise risk management- Integrated framework , accessed 10 May 2014. Available
from http://www.COSO.org/publictions.htm.
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เปลี่ยนเพื่อรองรับกับวิธีการทํางานหรือกิจกรรมใหม ๆ ซึ่งอาจสงผลใหงานตาง ๆ ที่วางไวตองถูกปรับ
เปลี่ยนใหเหมาะสม รวมทั้งการวัดผลลัพธที่จะนําไปสูการใหรางวัลและแรงจูงใจตาง ๆ ที่กําหนดไว
สําหรับบุคลากรในองคการเมื่อสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได
2. ระดับของตัวบุคคล หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเขามาสูการรับรูของบุคลากรแตละคนมา
สูความรูความเขาใจ การทดลองปฏิบัติ และประเมินผลวาการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนอยางไรกอนไปสูการ
ยอมรับและการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
บทบาทหลัก ๆ ที่สําคัญตอการนําพาการเปลี่ยนแปลงไปสูความสําเร็จนั้น สามารถสรุปไดดังนี้
ผูสงเสริมการเปลี่ยนแปลง
ผูสงเสริมการเปลี่ยนแปลง (Change Sponsor) หมายถึง ผูกําหนดและตัดสินใจวาการเปลี่ยน แปลง
ใดจะเกิดขึ้นอยางไร เปนผูที่มีอํานาจตัดสินใจและแกไขปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาที่มีผล กระทบสูงตอ
ความสํ าเร็ จของการเปลี่ ยนแปลง จึงควรเป นผู บริ หารระดั บสู งขององค การหรื อหนวยงานที่เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง ผูตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพจะตองมีมุมมองที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง มีความเขาใจตอความจําเปน
ในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งตระหนักและเขาใจวาภาวะผูนํามีความสําคัญตอความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง
อยางไร เพื่อจะเขาใจบทบาทและทําหนาที่ของตนในการเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงไดอยางสมบูรณ
ผูสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ผูสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Change Advocate) หมายถึง ผูที่ใหการผลักดันและสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม พรอมทั้งสามารถสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปยังกลุมเปาหมาย
ตาง ๆ ในองคการ ผูสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการ และการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นเปนอยางดี รวมทั้งมีทักษะในการบริหารจัดการและแกไขปญหา ตลอดจน ความสามารถในการ
โนมนาว จูงใจใหกลุมเปาหมายตาง ๆ ในองคการเกิดการยอมรับและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ผูเปนตัวแทนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ผูเปนตัวแทนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึง ผูที่มีสวนชวยและดําเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตลอดจนชวยควบคุมดูแลและติดตามใหการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ดําเนินไปไดอยางราบรื่น และไดผลลัพธอยางที่คาดหวังไว โดยจะเปนตัวกลางในการ
ประสานงาน และทําการสื่อสารถึงปญหาที่พบในการปฏิบัติงานตลอดจนขอกังวลและความคิดเห็นตาง ๆ
ของกลุมเปาหมายใหผูสงเสริมการเปลี่ยนแปลงและผูสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไดรับทราบ เพื่อหาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการแกไขปญหา หรือนําไปสูการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะทําใหการ
เปลี่ยนแปลงแปลงนั้นประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูเปนตัวแทนใหเกิดการการเปลี่ยนแปลงควรจะมีความรู
ความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับองคการและหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนกระบวนงานตาง ๆ อีกทั้งควรมี
ความใกลชิดกับกลุมเปาหมาย (Change Target) และเปนศูนยกลางในการติดตอของแตละกลุมเปาหมาย
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ผูเปนกลุมเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง
ผูเปนกลุมเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูที่ตองทําการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยน
แปลงที่จะเกิดขึ้น โดยกลุมบุคคลเหลานี้จะตองไดรับการสื่อสารใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น ตลอดจนผลกระทบตาง ๆ ทั้งในระดับองคการ ระดับหนวยงานและใน
ระดับบุคลากรเอง พรอมทั้ง ตองมีการปรับทัศนคติ แนวคิดใหสอดคลองกับสิ่งที่องคการจะเดินไป
ขางหนาและมีความเต็มใจ ยินยอม และกระตือรือรนที่จะสนับสนุนการตลอดจนผลกระทบตางๆ ทั้งใน
ระดับองคการ ระดับหนวยงานและในระดับบุคลากรเอง พรอมทั้งตองมีการปรับทัศนคติ แนวคิดให
สอดคลองกับสิ่งที่องคการจะเดินไปขางหนา มีความเต็มใจ ยินยอม และกระตือรือรนที่จะสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางจริงจังและเปนรูปธรรม รวมทั้งแสวงหาความรูใหม ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ
กรอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการเปลี่ยนแปลงใหเปนผลสําเร็จนั้น เกิดจากดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ที่เหมาะสมทั้งในระดับองคการและระดับตัวบุคคล กรอบแนวทางของการบริหารการ
เปลี่ ยนแปลงที่ดี นั้ น จะช วยในการวางแผนและการดํ าเนิ นกิ จ กรรมต า งๆ เพื่อ ให การบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงนั้นประสบผลสําเร็จ ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ ๆ รวม 4 ประการ
1. การนําทาง (Navigation)
หมายถึง การวางแผน การกํากับทิศทาง การบริหารจัดการ และการวัดผล อันจะนําไปสู
เปาหมายหรือจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว การวางแผนการเปลี่ยนแปลง จะประกอบไปดวยการกําหนด
กิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําใหรูวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรบาง มีแนวทางดําเนินการอยางไร รวมทั้ง
ตองมีการกําหนดระยะเวลาของแตละกิจกรรมในการปรับปรุงองคประกอบตางๆ ขององคกรเพื่อสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงความสามารถและระยะเวลาสําหรับการปรับเปลี่ยนองคประกอบเหลานั้น
ดวยซึ่งแผนที่กําหนดไวน้ี จะชวยทําใหมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของแนวทางการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธที่
สามารถวัดผลไดเปนระยะ ๆ และแสดงใหเห็นวากําลังจะกาวไปในทิศทางที่ถูกตอง
2. ภาวะผูนํา (Leadership)
หมายถึงการสรางผูนําในการเปลี่ยนแปลงใหมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพสามารถกําหนดทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน และมีความมุงมั่นตอการสรางภาพใหมขององคการ นอกจากนั้น
แลวการวางบทบาทและใหผูนําไดรับรูความสําคัญของบทบาทผูสงเสริมการเปลี่ยนแปลง (Change
Sponsor)หรือ ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) จะชวยใหเกิดการตัดสินใจ การแกปญหา การ
สนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ บทบาทของผูบริหารหรือ
ผูนําในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของมากกับการสื่อใหคนในองคกรเขาใจและตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญ
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และความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง หากผูนําขาดความตองการในการเปลี่ยนแปลง ก็ไมอาจสรางความ
ตองการใหเกิดขึ้นกับบุคลากรอื่นๆ ในองคกรได
3. การปรับแตงหรือสรางพลัง (Enablement)
หมายถึงการสรางความพรอม ทั้งในดานศักยภาพและองคประกอบที่จําเปนแกบุคลากรและ
องคกร เพื่อสนับสนุนใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได ไมวาจะเปนการเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานการ
สรางทักษะ ความรู การสนับสนุนเครื่องมือใหมๆใหกลุมบุคลากรที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สามารถปรับตัวและตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงได การปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ เพื่อตอบสนองกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานใหม ๆ การใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางาน การปรับ เปลี่ยนขอบเขต
หนาที่ของงานตางๆ ภายในโครงสราง เพื่อใหเหมาะสมกับแนวทางใหมๆการประเมินผล การปฏิบัติงาน
รวมทั้งการกําหนดแรงจูงใจตางๆ เปนตน
4. ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง (Ownership)
หมายถึง การสรางความรูสึกเป นสวนหนึ่ง ของการเปลี่ยนแปลงและความตองการในการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จําเปนตองสรางในองคกร โดยมีกิจกรรมหลักคือการสื่อสารทําความ
เขาใจในองคกร มีการสราง “ภาพ” ของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเปนอยางไร จะมีผลอยางไรกับ
บุคลากรและองคกร เพื่อใหทุกคนเห็นจุดหมายปลายทางใน “ภาพ” เดียวกันตั้งแตตน การสราง
เครือขาย(Network) ของการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนผูเปนตัวแทนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change
Agent)ที่จะเปนแรงสนับสนุนใหคนในหนวยงานไดรับขอมูล และเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดถูกตอง สามารถ
ปรับตัวไดดีนอกจากนั้นการสรางเครือขายตาง ๆ นี้จะชวยใหเขาใจที่มาของแรงตอตานไดดีมากขึ้น เพื่อ
จะบริหารจัดการไดถูกประเด็น
หลักการสําคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลง
1. การวางแผนและเตรียมการ การกําหนดระยะเวลาในการทํางานที่เหมาะสม การสรางการ
สนั บ สนุ น การสื่ อ สาร และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลง การมี ส ว นร ว ม การจู ง ใจ
2. การนํานโยบายไปปฏิบั ติ ทางเลือกในการนํานโยบายไปปฏิบั ติทางเลือกนั้น ขึ้นอยูกั บ
วัตถุประสงคในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดปญหาในการประเมินการเปลี่ยน
แปลงซึ่ง ตองการทาง เลือกหลายทางในเวลาเดียวกั น เชน การปรับเปลี่ยนกลยุทธ วัฒนธรรม และ
โครงสรางองคการจะตองสัมพันธกัน
3. การตอตานการเปลี่ยนแปลง โดยการตอตานจะมีหลายสาเหตุ ไดแก สาเหตุสวนบุคคลเกิด
จากการขาดความเขาใจและความมั่นใจ ความไมแนนอน การรับรูของแตละบุคคล ความเฉื่อยชา ความ
ไมไ วใจ การเผชิญ กับการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารมี 2 ทางเลื อกคือ เพิ่ม ปจจัยที่ทํ าใหเกิดการเปลี่ย น
แปลง และลดการตอตานการเปลี่ยนแปลง โดยชี้แจงใหทราบวาพนักงานจะไดรับผล ประโยชนจากการ
เปลี่ยนแปลง ไดแก การสื่อสาร (Communication) การสงเสริมใหมีสวนรวม (Participation) การ
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อํ า นวยความสะดวกและเป น ผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น (Facilitation and Support) การเจรจาต อ รอง
(Negotiation) การใชการบังคับ (Coercion)
4. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงการรวบรวมขอมูลสามารถทําได 2 วิธี คือ เก็บรวบรวม
ขอ มูลเชิ ง ปริม าณและเชิง คุณ ภาพ ซึ่ ง เปน ประโยชน ตอ ผูบ ริห ารในการนํ าแผนไปปฏิ บัติ การเก็ บ
รวบรวมขอมูลนั้นจะตองเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ การเก็บขอมูลไดมากขึ้นจะทําใหการ
วิเคราะหมีความถูกตองมากขึ้น
องคประกอบของการจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้
1. กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย
การละลาย (Unfreezing) คือการเปลี่ยนแปลงที่พยายามเอาชนะแรงตานจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง (Resistance) การพยายามลดความรุนแรงของแรงตอตานนั้น นักบริหารจะตองวางแผน
อยางรอบคอบเพราะการตอตานมักจะปรากฏใหเห็นเสมอเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนยาย (Movement) เปนการเปลี่ยนแปลงที่ตอเนื่องเพื่อที่จะผลักดันใหระบบที่ถูก
ทําใหละลายแลวเขามาแทนที่ระบบเดิม ซึ่งผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญมากที่จะทําใหองคการ
ตื่นตัวที่จะรับความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความสามารถในการแกไขปญหาโดยเฉพาะปญหาที่ไมไ ด
คาดหมายไวลวงหนา
การทําใหคงตัว (Refreezing) เปนการพยายามรักษาความสมดุลของแรงสองแรงระหวางแรงผลัก
เพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณปจจุบันที่เปนอยู กับแรงตอตานความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง
2. กลยุทธการจัดการความเปลี่ยนแปลง
การปรับรื้อระบบ ทําโดยการออกแบบกระบวนการทํางานใหม โดยมีองคประกอบตางๆ ที่
สัมพันธกัน คือ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ โครงสราง สิ่งจูงใจ และคานิยม ปจจัยสําคัญในการ
ประสบความสําเร็จในการปรับรื้อระบบ คือ การยอมรับจากผูบริหารระดับสูง ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ความสําเร็จคือ การวางแผน ความรวมมือ
โดยทั่วไปผูบริหารสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได โดยอาศัยกลยุทธตางๆ ที่มีความ
เหมาะสมกับองคการ ซึ่งสามารถแบงไดเปน
1. กลยุทธแบบเผด็จการ เปนกลยุทธที่ผูบริหารใชอํานาจในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปา
หมาย โดยไมคํานึงถึงความสําคัญของสมาชิกใน
2. กลยุทธแบบประชาธิปไตย เปนกลยุทธที่ผูบริหารจะเปดโอกาสใหสมาชิกในองคการมีสวน
รวมในการเปลี่ยนแปลง
3. กลยุทธแบบใชอํานาจตามสายการบังคับบัญชา ผูบริหารจะใชอํานาจตามสายบังคับบัญชา
ในการเปลี่ยนแปลงการใชอํานาจจะแตกตางจากกลยุทธแบบเผด็จการ
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กลยุทธการจัดการความเปลี่ยนแปลงจึงเปนกลยุทธที่ทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่ได
ตั้งไว ซึ่งตองอาศัยความเขาใจความสามารถของนักบริหาร รวมไปถึงความรวมมือจากบุคคลในองคการ
ดวย จึงจะทําใหสามารถบริหารความเปลี่ยนแปลงได (Management of Change)72
การจัดการความรู (Knowledge Management: KM)
การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการอยางมีระบบเกี่ยวกับการประมวลขอมูลสารสนเทศ
ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณข องบุคคลเพื่อสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม และจัดเก็บ
ในลักษณะของแหลง ขอมูลที่บุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตางๆที่องคกรจัดเตรียมไว เพื่อ
นําความรูที่มีอยูไปประยุกต ใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งกอใหเกิดการแบงปนและถายโอนความรู และใน
ที่สุดความรูที่มีอยูจะแพรกระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองคกรอยางสมดุล เปนไปเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การพัฒนาผลผลิตและองคกร
Peter Ducker ไดกลาวถึงเรื่ององคความรูไววา “องคความรู คือทรัพยากรที่มีคามากที่สุดใน
สัง คมป จ จุ บั น นั บ เป น สิ่ ง ที่ มีค วามสํ า คั ญ ที่ สุด สํ า หรั บ องคก ร หรื อ ประเทศนานาชาติ ในการสร า ง
ศักยภาพในการแขงขัน เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในระบบเศรษฐกิจใหม ดังนั้น เราจึงตองเรียนรูศึกษา
และประยุกตเพื่อนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาอยางยั่งยืน ” สาระแหงระบบองคความรู ( Essences
of Knowledge Management) ในการพัฒนาระบบองคความรู ไดแบงประเภทขององคความรูอยาง
กวางๆ เปน 2 กลุม คือ กลุมที่ยังเปนความรูที่อยูในรูปของกระบวนการความคิด และความจําของมนุษย
อยู และกลุมที่ถูกจัดอยางเปนระบบ อยูในระบบของการเก็บขอมูล ไดดังนี้ 1. ความรูที่เปนนัย (Tacit
Knowledge) หรื อ เรี ย กง า ยๆ ว า “ภู มิ ป ญ ญา” 2. ความรู ที่ มี ก ารจั ด การที่ ชั ด เจน (Explicit
Knowledge) คือความรูที่ถูกวิเคราะห และมีการประมวลผลจัดเก็บรักษาเปนรายละเอียดอยางเปน
ระบบ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “องคความรู” ซึ่งมีองคประกอบ หรือสาระสําคัญ 4 ประการ คือ 1.
ศักยภาพการแขงขัน (Competitiveness Drive) 2. เนื้อหาหรือตัวองคความรู (Knowledge Content)
3. เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication Technology; ICT)
4. ทรัพยากรมนุษย ( Human Resources) วงจรของการพัฒนาองคความรู (Knowledge Creation
Cycle) ในการพัฒนาระบบองคความรูใหเปนวงจรที่มีความตอเนื่อง พัฒนาดวยกลไกของระบบเอง
แนวทางของการพัฒนาระบบจะแบงเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ 1. การพัฒนาจัดทําเนื้อหาขององคความรู
(Knowledge Development) 2. การพัฒนาใหเกิดระบบบริการองคความรู( Knowledge Service
Provider) 3. การพั ฒ นาเผยแพร และถ า ยทอดองค ค วามรู แ ก ป ระชาชน และผู ป ระกอบการ
72

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคกร
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อุตสาหกรรม (Knowledge Dissemination) และ 4. การพัฒนาและการคิดคนเปนภูมิปญญา และ
นวัตกรรมใหม (Knowledge Creation Innovation) 73
Davenport and Prusak (1998) กล า วว า ความรู หมายถึ ง ส ว นผสมของกรอบ
ประสบการณ คุณคา สารสนเทศ ที่เปนสภาพแวดลอมและกรอบการทํางาน สําหรับการประเมินและ
รวมกันของประสบการณและสารสนเทศใหม
Srinivas กลาวถึง ชองวางของความรู (Knowledge Gaps) โดยสรุปวา ชองวางของความรูที่
แสดงให เ ห็ น ถึ ง ว า "ตนเองไม มี ค วามรู " เป น หนทางหนึ่ ง ขององค ก ารในการพั ฒ นาบุ ค คล โดยใช
กระบวนการของการจัดการความรูเพื่อลดชองวางและเติมเต็มความรูใหกับบุคลากรเหลานั้น

รู (Know)

ไมรู (Don't Know)

มี (Have)

ไมมี (Don't Have)

ความรูที่เปนทางการ
(Explicit Knowledge)
"รูวามีความรู"
ความรูที่เปนทางการ
(Explicit Knowledge)
"ไมรูวามีความรู"

ชองวางของความรู
(Knowledge Gaps)
"รูวาไมมีความรู"
ความรูที่เปนทางการ
(Unknown Knowledge)
"ไมรูวามีความรู"

ตารางที่ 2 กระบวนการจัดการความรู
ความแตกตางระหวางขอมูล สารสนเทศ และความรู
ขอมูล (Data) หมายถึง ขอมูลดิบที่เกิดจากการทํางานประจําวัน ซึ่งถือวาเป นขอมูลในระดับ
ปฏิบัติการ (transaction process) และเมื่อขอมูลดิบเหลานั้น ไดผานกระบวนการประมวลผล เชน
การจัดกลุมของขอมูลขึ้นเปนรายงาน หรือการคัดเลือกขอมูลที่ไมจําเปนออกจากระบบเหลานี้เปนตน
เราจะถือวาผลผลิตที่ไดจากการประมวลผลขอมูลดิบเหลานั้น เป น สารสนเทศ (Information) ซึ่งมี
คุณคาระดับหนึ่ งในการใชง าน ผูใชจะเปน ผูกําหนดคุณค าเหลานั้น สารสนเทศหนึ่ง ๆ อาจมีคุณค า
สําหรับคนกลุมหนึ่ง แตอาจไรคุณคาสําหรับคนอีกหนึ่งก็ได ในทางกลับกันสารสนเทศเดิมที่เคยไรคุณคา
สําหรับคนอีกกลุมเดิมนั้น อาจกลับมามีคุณคาใหมในภายหลังก็ไดดังนั้น การกําหนดคุณคาจึงขึ้นอยูกับ
73

ปเตอร ดรักเกอร เอฟ, การจัดการความรู, พิมพครั้งที่ 1, แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล

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

57
"ความตรงตอความตองการในการใชงาน" สวน ความรู (Knowledge) เปนกระบวนการของการขัดเกลา
เลือกใช และบูรณาการ การใชสารสนเทศเหลานั้นจนเกิดเปนความรูใหม (new knowledge) ความรู
ใหมจึง เกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู และประสบการณเดิมผนวกกับความรูใหมที่ไดรับ ความรู
ดังกลาวเปนสิ่งที่อยูภายในบุคคลเปนความรูที่ไมปรากฏชัดแจง (tacit knowledge) หากเมื่อความรู
เหลานั้นไดถูกถา ยทอดออกมาในรูปของการเขีย นที่เปนลายลักษณอักษร ความรู นั้นก็จะกลายเป น
ความรูที่ปรากฏชัดแจง (explicit knowledge) ความรูดังกลาวจะมีคุณคาปรากฏเมื่อนํามาใชในการ
บวนการตัดสินใจ (decision making) สารสนเทศเดิมที่เคยไรคุณคาสําหรับคนอีกกลุมก็ได ในทาง
กลับกันสารสนเทศเดิมที่เคยไรคุณคา
วัตถุประสงคและประโยชนของการจัดการความรู
เปาหมายหลักของการจัดการความรู คือ การใชประโยชนจากความรูมาเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันขององคการ การจัด
การความรูมีความสําคัญอยางยิ่ง ไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนาก็ตาม
วัตถุประสงคของการจัดการความรู มีดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจที่เปนอยูในปจจุบัน
2. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ
3. เพื่อปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาองคความรูและนํา
ความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชน
ประโยชนของการจัดการความรูได 8 ประการ ดังนี้
1. ปองกันความรูสูญหาย : การจัดการความรูทําใหองคการสามารถรักษาความเชี่ยวชาญ ความ
ชํานาญ และความรูที่อาจสูญหายไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร เชน การเกษี ยณอายุ
ทํางาน หรือการลาออกจากงาน ฯลฯ
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ : โดยประเภท คุณภาพ และความสะดวกในการเขาถึง
ความรู เปนปจจัยของการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ เนื่องจากผูที่มีหนาที่ตัดสินใจตองสามารถ
ตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ
3. ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุน : การทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในงาน
และวัตถุประสงคของงาน โดยไมตองมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงมากนักจะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ทํางานในหนาที่ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการทํางาน
4. ความไดเปรียบในการแขงขัน : การจัดการความรูชวยใหองคการมีความเขาใจลูกคา
แนวโนมของการตลาดและการแขงขัน ทําใหสามารถลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการแขงขันได
5. การพัฒนาทรัพยสิน : เปนการพัฒนาความสามารถขององคการในการใชประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญาที่มีอยู ไดแก สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และลิขสิทธิ์ เปนตน
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6. การยกระดับผลิตภัณฑ : การนําการจัดการความรูมาใชเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต และบริการ ซึ่งจะเปนการเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑนั้น ๆ อีกดวย
7. การบริหารลูกคา : การศึกษาความสนใจและความตองการของลูกคาจะเปนการสราง
ความพึงพอใจ และเพิ่มยอดขายและสรางรายไดใหแกองคการ
8. การลงทุนทางทรัพยากรมนุษย : การเพิ่มความสามารถในการแขงขันผานการเรียนรู
รวมกัน การจัดการดานเอกสาร การจัดการกับความไมเปนทางการเพิ่มความสามารถใหแกองคการใน
การจังและฝกฝนบุคลากร74
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (BEST Practice : BP)
American Productivity and Quality Center ไดใหคําจํากัดความ Best Practice ไววา
คือการปฏิบัติทั้งหลายที่สามารถกอใหเกิดผลที่เปนเลิศทําใหองคกรประสบผลสําเร็จ กาวสูความเปนเลิศ
วงการศึกษา กลาววา (Best Practices : BP ) หมายถึงวิธีการทํางานใหมๆที่สถานศึกษาเรียนรูจากการ
ปฏิ บัติ จ ริง ในการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาซึ่ งนํ า ไปสูผลลัพ ธ ที่ต อบสนองความคาดหวั งของชุม ชน
นักเรียน ผูปกครอง อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพจนประสบความ สําเร็จและ
กาวสูความเปนเลิศ
แนวทางการพิจารณาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
สมพร เพชรสงค ได ก ล า วถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษามี แ นวในการ
พิจารณา ๖ ประเด็น ดังนี้
1. วิธีปฏิบัตินั้น ดําเนินการไดบรรลุผลสอดคลองกับความคาดหวังของผู เรียน ชุมชน
ผูปกครองหรือเปนแนวปฏิบัติที่สรางความพึงพอใจใหสถานศึกษาหรือไม
2. วิธีปฏิบัตินั้นผานกระบวนการนําไปใชอยางเปนวงจรจนเห็นผลชัดเจนทําใหเกิดคุณภาพ
สูงอยางตอเนื่อง หรือวิธีปฏิบัติมีกระบวนการ PDCA จนเห็นแนวโนมของตัวชี้วัดความสําเร็จที่ดีขึ้น
3. เลาถึงวิธีปฏิบัตินั้นวา“ทําอะไร (what) ทําอยางไร (how) และทําไมจึงทําหรือทําไป
ทําไม(why)
4. ผลลัพธจากการปฏิบัตินั้นเปนไปตมองคประกอบและขอกําหนดหรือไม
5. วิธีปฏิบัตินั้นสามารถระบุไดวา เกิดจากปจจัยสําคัญที่ชัดเจนและปจจัยนั้นกอใหเกิดการ
ปฏิบัติที่ตอเนื่องชัดเจน
6. วิธีปฏิบัตินั้นใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) เชนการ
เลาเรื่อง (Storytelling) ในการถอดบทเรียนองคประกอบของการเขียนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
74

อางจาก รุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ , การบริหารสมัยใหม เพื่อพัฒนาประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา, 2547), 40-47.
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Best Practices จะมีประโยชนก็ตอเมื่อถูกเผยแพรใหเกิดการเรียนรูในโรงเรียนหรือผูเกี่ยว
ของอื่นๆ ซึ่งมีองคประกอบในการเขียนดังนี้
1.ความเปนมา เปนการเขียนเพื่อสะทอนสิ่งที่เปนความคาดหวังของนักเรียน ผูปกครอง
ชุมชน ที่มีตอการจัดการศึกษาโรงเรียน และเพื่อใหทราบบริบททั่วไปของโรงเรียน
2. การพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษาหรือ การจัดการเรียนรูตองสะทอนใหเห็นตอ
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนวาดําเนินการอยางไรและเชื่อมโยงความคาดหวังของนักเรียน ชุมชน
ผูปกครองอยางไร
3. วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เปนการเสนอวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศอาจไดมาจากกิ จกรรมเรื่องเลาเรา
พลังในการพัฒนาการจัดการเรียนรูมีอะไรบาง และอธิบายวา คืออะไรทําอยางไร และทําทําไม
4. ผลการดําเนินการเปนการอธิบายวาผลที่เกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศสงผลดีตอการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนอยางไร
5. ปจจัยความสําเร็จ เปนการเสนอผลการวิเคราะหวาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เกิดขึ้นไดเพราะ
อะไรมีอะไรเปนปจจัยในระบบที่ทําใหวิธีปฏิบัติเหลานี้ดํารงอยูได ดํารงอยูในระยะยาว
6. บทเรียนที่ไดรับสะทอนใหเห็นวาเราจัดการศึกษาอยาไรอะไรเปนเคล็ดลับที่ทําใหการ
ดําเนินการนี้ประสบผลสําเร็จ รวมทั้งมีขอพึงระวังอยางไร
Best Practices ในหนวยงาน สามารถเกิดขึ้นไดหลายชองทางตัวอยางดังนี้
1. เกิดจากบุคคลอันมาจากการเรียนรูประสบการณภาวะผูนําทางผูบริหารที่คาดหวัง
ความสําเร็จการคิดเชิงอนาคตการเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานหรืออยูใตบังคับบัญชาก็เรียนรูจากการปฏิบัติ
ริเริ่มสรางสรรคแกปญ หาการทํางานเสนอแนะวิธีการตอผูบริหารและอาจจะเกิดแนวคิดการรับรูคํา
ปรารภของคณะกรรมการของผูปกครองของประชาชนหรือผูรับบริการกอใหเกิดการสรางสรรควิธีการ
ใหมหรือที่ดีกวา
2. เกิดจากปญหาอุปสรรค ในการบริหารจัดการทั้งระบบทั้งปจจัยนําเขากระบวนการและ
ผลผลิตไมไดตามเปาหมายความกดดันจากผูรับบริการการขับเคลื่อนนโยบายของผูบริหารระดับสูงภาวะ
ขอจํากัดของทรัพยากรทางการบริหารภาวะวิกฤติทําใหมีการแสวงหาแนวทางกระบวนการวิธีการที่
ดีกวาเพื่อใหไดผลผลิตความสําเร็จสูงสุด
3. เกิดจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนา คนหาวิธีการใหมเพื่อเพิ่มผลผลิตกําไรหรือสรางความ
พึงพอใจของผูรับบริการเสริมสรางประสิทธิภาพขององคการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน BP เสนอแนะไดดังนี้
ขั้นตอน 1 การวิเคราะหภารกิจที่แทจริงของหนวยงานนั้นๆ
ขั้นตอน 2 การศึกษาวิเคราะหสภาพของหนวยงานซึ่งอาจดําเนินการไดหลายวิธีเชนใชวิธีการ
สํารวจการระดมความคิดการใชกระบวนการ AIC หรือ SWOT เปนตน
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ขั้นตอน 3 การกําหนดภาพความสําเร็จอนาคตจัดทํารูปแบบ(Model) วิธีการการดําเนินงาน
ขั้นตอน 4 การปฏิบัติตามแบบวิธีการอาจจะเริ่มทดลองนํารองตรวจสอบประเมินผลอยาง
ตอเนื่องเปนระยะ
ขั้นตอน 5 ประเมินผลวิเคราะหเปรียบเทียบในดานขั้นตอนระยะเวลางบประมาณและผลที่
ไดรับกับวิธีการเดิม
ขั้นตอน 6 ปรับปรุงพัฒนาและขยายผลการนําไปใชในหนวยงานใหกวางขวางยิ่งขึ้น
ขั้นตอน 7 การบันทึกเขียนรายงานใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัตินอกจากขอเสนอ 7 ขั้นตอน
ขางตนแลวหนวยงานสามารถจะดําเนินการไดอีกหลายกระบวนการเชนตามแนวทางวงจรเดมมิ่ง
(Deming circle) ซึ่งประกอบดวย
P : การวางแผน
D : การปฏิบัติ
C : การตรวจสอบประเมินผล
A : การปรับปรุงพัฒนากําหนดกิจกรรมใหมเปนตน
คุณลักษณะ Best Practices
การวินิจฉัย BP นอกจากจะทรงพลังมีความตื่นตาตื่นใจในตัวมันเองแลวควรจะมีประเด็นการ
พิจารณาดังตอไปนี้
1.เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจโดยตรงของหนวยงานนั้น
2. สนองตอนโยบายการแกปญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงาน
3. ลดขั้นตอนลดรอบระยะเวลาการทํางาน
4. ลดทรัพยากรลดคาใชจาย
5. การนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการทํางาน
6. วิธีการที่ริเริ่มสรางสรรคขึ้นมาใหมหรือประยุกตขึ้นใหม
7. สามารถทําแผนผังเชิงเปรียบเทียบวิธีการเกาและใหม
8. อํานวยความสะดวกในการใช
9. วางระบบการใหบริการมีชองทางการใหบริการ
10. สามารถเทียบเคียงวิธีการทํางานลักษณะเดียวกันกับหนวยงานอื่นได
11. ผลผลิต/ ความสําเร็จเพิ่มขึ้น
12. ความพึงพอใจของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
13. สามารถนําไปใชเปนมาตรฐานการทํางานตอไปไดยั่งยืนพอสมควร
14. การพัฒนาปรับปรุงตอไปฯลฯ
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ขอบขาย BP ในหนวยงานทางการศึกษา
BP ดานบริการเสนอแนะไดดังนี้
การประหยัดงบประมาณ
การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนในการใหบริการ ( การออกใบสุทธิ/ การขอใชอาคาร
สถานที่ / การออกใบรับ รองการสําเร็จ การศึก ษา/ การใหบ ริการขอ มูลสารสนเทศ/ การเบิกจา ย
งบประมาณ/ฯลฯ)
การสงเสริมศักยภาพของหนวยงานและสถานศึกษาสามารถนําระบบอีเล็คทรอนิกสมาใช
ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบการวัดผลผลิต (ขอบขายการวัดปริมาณคุณภาพเวลาคาใชจาย)
การเปดโอกาสใหเอกชนหรือองคกรพัฒนาที่ไมแสวงหากําไรเขามามีสวนรวมการบริหาร
จัดการ
การบริการที่เนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
การรับฟงและตอบสนองความคิดเห็นของประชาชน
การบริหารอัตรากําลัง ใหคุมคา (การเกลี่ยอัตรากําลัง /การบรรจุแตงตั้งบุคลากรลงใน
อัตราวางอยางรวดเร็ว/ การมอบหมายงานใหบุคลากรหรือกลุมบุคคลตรงกับความรูความสามารถและ
ความถนัด /การสงเสริมบุคลากรใหทํางานเต็มตามศักยภาพ )
การจัดองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (การสงเสริมหรือพัฒนาใหบุคลากรพัฒนา
ความรูและทักษะการปฏิบัติง าน/ การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู /การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูที่หลากหลายสม่ําเสมอและตอเนื่องฯลฯ)
การถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดขององคกรใหถึงระบบบุคคล
การพัฒนาระบบควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยง/ การรายงานฯลฯ)
BP ดานคุณภาพ
ระบบการรับนักเรียนเขาเรียน (การจัดทําขอมูลสารสนเทศกลุมอายุ 3-5 ปและ 7-16 ป/ การ
วางแผนการรับนักเรียน/ Educational Mapping / ระบบการติดตามนักเรียน)
การจัดรูปแบบการจัดการศึกษา (การจัดการศึกษาเด็กปญญาเลิศ/ การจัดการศึกษาเด็ก
ดอยโอกาส/ การจัดการศึกษาเด็กพิการ)
การลดการออกกลางคัน
การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การจัดสรรโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาตอจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การจัดระบบสนับสนุนเกื้อกูลชวยเหลือใหนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ทุน/ อาหารกลางวัน/ การทํางานนอกเวลาเรียน(Part Time1)/ การมีรายไดระหวางเรียน
(รายไดที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู) )
การบริหารจัดการหลักสูตร (การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/การนําหลักสูตรไป
ใช/ การประเมินผลติดตามการใชหลักสูตร)
การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
การจัดการเรียนการสอนแบบการบูรณาการและยึดผูเรียนเปนสําคัญ
การประกันคุณภาพภายใน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (การศึกษานักเรียนรายบุคคล/ การคัดกรองนักเรียน /
การสงเสริมสนับสนุนนักเรียน/ การปองกันแกไข/ การสงตอนักเรียนฯลฯ)
การเขียนรายงาน BP เคาโครงรายงาน BP ควรจะประกอบดวยประเด็นหลักๆดังตอไปนี้
1. ชื่อหนวยงาน
2. ชื่อผลงาน
3. ผลสําเร็จ
4. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สําคัญและเวลาแตละขั้นตอน
5. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
6. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา(ถามี) ของการปฏิบัติงานกอนปรับปรุงผลงาน (ที่
กําหนดไวเดิม)
7. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา(ถามี) ของการปฏิบัติงานหลังปรับปรุงผลงาน (ที่
ปรับปรุงใหม)
8. งบประมาณที่ใชเพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลงาน
9. เงื่อนไข / ขอจํากัดของผลงาน
10. แผนการพัฒนากิจกรรม/โครงการในอนาคต(สรุปเปนความเรียงไมเกิน 1 หนากระดาษA4)
11. แหลงอางอิงผลงานเชนรายงาน ,บันทึก, เอกสารหลักฐานอื่นๆและผลการสํารวจเปนตน
ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับ BP เรื่องนั้นๆ75
พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กลาวถึง การบริหารจัดการสมัยใหม เพื่อมุงสูอนาคตวา ตองประกอบไป
ดวยวิสัยทัศน : เปนองคกรที่สรางสรรคสิ่งใหมๆ ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ และบริการเพื่อสรางความ
ประทับใจใหกับลูกคาพันธกิจ : 1. สรางความเปนผูนําในธุรกิจที่ดําเนินอยู 2. สรางเสริมการทํางานเปน
75

สมพร เพชรสงค, กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
รูปแบบการจัดระบบงานและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม (2547), เขาถึงเมื่อ 10
พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.google.co.th/search?
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ทีม 3. สรางความพอใจใหกับลูกคา 4. สรางรายไดอยางตอเนื่อง 5. สรางสรรคสิ่งแวดลอมที่ดี และ
ชวยเหลือสังคมวัฒนธรรมองคกร วัตถุประสงค : 1. สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 2.มีจริยธรรม และ
รับผิดชอบตอสังคม 3. ใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา วิธีคิด : 4. ทุกคนในองคกรมีสวน
รวมในการสรางคุณภาพ 5. ใหความสําคัญแกกระบวนการทํางาน 6. กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา
วิธีการทํางาน : 7. บริหารดวยขอมูลจริงในสถานที่จริง 8. แกปญหาที่สาเหตุ เนนการปองกันการเกิด
ปญหาซ้ํา 9. ใชกรรมวิธีทางสถิติ 10. จัดลําดับความสําคัญ 11. ดําเนินการบริหารแบบ PDCA 12. สราง
ระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ คานิยม : 1. ถูกตอง 2. ถูกใจ 3.ถูกเวลา 4. ถูกหลัก ซึ่ง
กระบวนการเหลานี้ตองคํานึงถึงคุณภาพ นิยามคุณภาพในความหมายเดิม คุณภาพคือ : การทําใหได
ตามมาตรฐานในความหมายใหม : คือความพอใจของลูกคา : คือคุณประโยชนที่ลูกคาไดรับจากการใช
สินคาและบริการ : คือสภาพที่เปนคุณ : คือความสุขของทุกคน ในสิ่งที่ชอบธรรม : คือการที่ลูกคา
กลับมาหาเราไมใชสินคากลับมาหา นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคานิยมหลัก แนวคิดขององคกรในการสู
ความที่เปนเลิศที่เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ประกอบดวย 1. การนํา
องคกรอยางมีวิสัยทัศน 2. ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา 3. การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล
4. การเห็นคุณคาของพนักงานและคูคา 5. ความคลองตัว 6. การมุงเนนอนาคต 7. การจัดการเพื่อ
นวัตกรรม 8. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 9. ความรับผิดชอบตอสังคม 10. การมุงเนนที่ผลลัพธและการ
สรางคุณคา 11. มุมมองในเชิงระบบ76
เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ
พ.ศ. 2554 เปนแนวทางในการสรางองคประกอบที่มีจุดมุงหมายเพื่อการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซึ่งมีพื้นฐานแนวคิดเชนเดียวกับ
รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award :
MBNQA)77 และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) ที่มุงเนน
ใหองคกรทุกระดับหันมาใสใจในการพัฒนาคุณภาพขององคกร ตลอดจนมุงสูความเปนองคกรที่เปนเลิศ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจัดทําขึ้นโดยอาศัย 1. คานิยมหลัก (Core Value) 11 ประการ
ซึ่งมาจากความเชื่อและพฤติกรรมขององคกรที่มีผลการดําเนินการที่ดีหลายแหง ไดแก 1. การนําองคกร
อยางมีวิสัยทัศน 2. ความรับผิดชอบตอสังคม 3. การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย
76

พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์, “เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม.” เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 4 ณ หองอบรมชั้น 5 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550.
77
Malcolm Baldrige National Quality Award, ไดเปลี่ยนชื่อเปน Malcolm Baldrige
Award, เขาถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2555, เขาถึงไดจาก www.nist.gov/baldrige.
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4. ความเปนเลิศที่มุงเนนผูรับบริการ 5. การมุงเนนอนาคต 6. ความคลองตัว 7. การเรียนรูขององคกร
และแตละบุคคล 8. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 9. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 10. การมุงเนนที่ผลลัพธ
และการสรางคุณคา 11. มุมมองในเชิงระบบ 2. ลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile)
ไดแก ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร และ 3. ความทา
ทาย ไดแก ก. สภาพการแขง ขัน ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร ค. ระบบการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้
1. คานิยมหลัก (Core Value) 11 ประการ
1.1 การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน
ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญที่จะขับเคลื่อนใหองคการประสบความสําเร็จ โดยตองให
ความสําคัญกับเรื่อง ตอไปนี้
1. การกําหนดทิศทาง คานิยมที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเนนคานิยมที่ให
ความสําคัญกับผูรับบริการ รวมทั้งกําหนดความคาดหวังขององคการที่มุงเนนใหเกิดความสมดุลของ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเปนการชี้นาการดําเนิ นกิจกรรมและการตัดสินใจ
ขององคการ
2. การจัดทํากลยุทธ ระบบ และวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุผลการดําเนินการที่เปนเลิศ
กระตุนใหมีนวัตกรรม สรางความรูและความสามารถ และทําใหมั่นใจวาองคการมีความยั่งยืน
3. การกําหนดใหมีระบบการติดตามและทบทวนผลการดําเนินการขององคก าร เพื่อนําผล
ดังกลาวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาองคการ
4. การกํ า กับ ดูแ ลตนเองที่ ดี และการเสริ มสรา งจริย ธรรมภายในองค การใหมี ความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ในดานจริยธรรม การปฏิบัติการ และผลการดําเนินการของ
องคการ ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยการมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม
5. การสรางแรงบันดาลใจ จูงใจ และกระตุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการทําให
องคการประสบความสําเร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู มีนวัตกรรม และมีความคิดสรางสรรค
6. การมีสวนรวมในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงาน การพัฒนาผูนําในอนาคต การ
ยกยองชมเชยพนักงาน และการเปนแบบอยางที่ดี
1.2 ความเปนเลิศที่มุงเนนผูรับบริการ
การดําเนินการของสวนราชการ มุงเนนใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นผูที่จะตัดสิน
วา สวนราชการไดดําเนินการประสบความสําเร็จหรือไม ไดแกประชาชนซึ่งเปนผูรับบริการนั่นเอง ทั้งนี้
องคการที่มุงเนนผูรับบริการควรใหความสําคัญกับเรื่อง ดังตอไปนี้
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การใหความสําคัญกับผูรับบริการในปจจุบันและอนาคต คือ การเขาใจความตองการของ
ผูรับบริการในปจจุบัน และการคาดการณความตองการของผูรับบริการที่พึงมีในอนาคต
การสรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ สามารถดําเนินการไดในทุกขั้นตอนตั้งแตการเขาถึง
บริการ คุณภาพของการใหบริการ การลดขอผิดพลาดในการใหบริการ การลดขอรองเรียนจากผูรับบริการ
รวมทั้งความสัมพันธระหวางองคการกับผูรับบริการ ซึ่งชวยสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น และความพึง
พอใจใหกับผูรับบริการ ทั้งนี้ องคการที่จะสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการไดนั้น จําเปนตองรับ
ฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ สามารถคาดการณความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และตระหนักถึงการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี รวมทั้งการตอบสนองอยางรวดเร็วและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของผูรับบริการ
1.3 การเรียนรูขององคการและของแตละบุคคล
การที่องคการจะบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินการไดนั้น องคการตองมีแนวทางที่ปฏิบัติไ ด
เปนอยางดีในเรื่องการเรียนรูขององคการและของแตละบุคคล การเรียนรูขององคการ รวมถึงการ
ปรั บปรุ ง อย างต อเนื่ องของแนวทางที่มี อ ยูแ ละการเปลี่ย นแปลงที่ สํา คั ญที่ นํ าไปสูเ ป าประสงคแ ละ
แนวทางใหมๆ การเรียนรูตองถูกปลูกฝงลงไปในแนวทางที่องคการปฏิบัติการ ซึ่งหมายความวา การ
เรียนรูจะตอง
1. เปนปกติวิสัยของงานประจําวัน
2. มีการปฏิบัติในระดับบุคคล หนวยงาน และองคการ
3. สงผลตอการแกปญหาที่ตนเหตุ
4. มุงเนนการสรางและแบงปนความรูทั่วทั้งองคการ และ
5. เกิดขึ้นจากโอกาสที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญและมีความหมายแหลงการ
เรียนรูในองคการ รวมถึงความคิดของบุคลากร การวิจัยและพัฒนา ขอมูลจากผูรับ บริการ การแบงปน
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ และการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)
ดัง นั้ น การเรี ย นรูจึ ง ไม ค วรมุ ง เพี ยงแต ก ารให ไ ด ผลผลิ ต และบริ ก ารที่ดี ขึ้ น แต ค วรมุ ง ถึ ง
ความสามารถในการตอบสนองผูรับบริการ การปรับตัว นวัตกรรมและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นดวย เพื่ อทํา
ใหองคการมีความยั่งยืน รวมทั้งทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการมุงสูความเปนเลิศ
1.4 การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย
การใหความสําคัญกับบุคลากร หมายถึง การมีความมุงมั่นที่จะทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจ
มีการพัฒนา และมีความผาสุก ซึ่งเกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุนและมีผลการดําเนินการที่ดี
ที่ปรับใหเหมาะสมกับความตองการของบุคลากร ที่มีความแตกตางกันในดานสถานที่ทํางานและชีวิต
ครอบครัว ความทาทายที่สําคัญในการใหความสําคัญกับบุคลากร มีดังนี้
1. การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของผูนําองคการที่มีตอความสําเร็จของบุคลากร
2. การยกยองชมเชยบุคลากรที่มากกวาการใหคาตอบแทนตามปกติ
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3. การสนับสนุนการพัฒนาและความกาวหนาของบุคลากร
4. การแบงปนความรูขององคการเพื่อใหบุคลากรสามารถใหบริการผูรับบริการไดดียิ่งขึ้น
และสนับสนุนใหองคการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
5. การสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหบุคลากร กลาคิด กลาทําและมีนวัตกรรม
6. การสรางสภาพแวดลอมสนับสนุนเพื่อบุคลากรที่หลากหลาย
องคก ารตอ งสรา งความร วมมื อทั้ ง ภายในและภายนอกองค ก ารเพื่ อใหสามารถบรรลุเ ป า
ประสงคโดยรวมไดดีขึ้น ความรวมมือภายในองคการ อาจรวมถึง ความรวมมือระหวางบุคลากรและ
ผูบริหาร ซึ่งอาจนําไปสูการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมขามหนวยงาน หรือการปรับโครงสรางงาน เชน
การพัฒนาทีมงาน ความรวมมือ ภายในองคการ อาจเกี่ยวของกั บการสรางเครือ ขายความสัมพัน ธ
ระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อปรับปรุงความยืดหยุน การตอบสนอง และการแบงปนความรูความรวมมือ
ภายนอกองคการ อาจเปนการรวมมือกับผูรับบริการ และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ความรวมมือใน
รูปแบบเครือขายเปนความรวมมือภายนอกที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
1.5 ความคลองตัว
องคการตองมีความคลองตัว เพื่อใหประสบผลสําเร็จในภาวะปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และมีการแขง ขันในระดับโลก ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และมีความยืดหยุน e-Service ทําใหองคการตองมีการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความยืดหยุน และ
ปรับเปลี่ยนตามความตองการของผูรับบริการเฉพาะราย องคการตองใชเวลาใหสั้นลงเรื่อยๆ ในการนํา
ผลผลิ ต ใหม แ ละบริ ก ารใหม ห รื อ ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม เ ข า สู สั ง คม ขณะเดี ย วกั น องค ก ารต อ งตอบสนอง
ผูรับบริการใหรวดเร็วและยืดหยุนมากขึ้นเรื่อยๆ ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญประการหนึ่งในการบรรลุ
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร คือ รอบเวลาในการออกแบบกระบวนการหรือบริการออกสูสังคม หรือรอบ
เวลาการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
1.6 การมุงเนนอนาคต
ในสภาพแวดลอมปจจุบัน การสรางองคการที่มีความยั่งยืนตองอาศัยความเขาใจปจจั ยตางๆ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลกระทบตอการบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศนขององคการทั้งนี้องคการที่
จะประสบความสําเร็จตองมีแนวคิดที่ในการมุงเนนอนาคตอยางจริงจัง และมีความมุงมั่นที่จะสรางพันธะ
ระยะยาวกับผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก ผูรับบริการ บุคลากร ผูสงมอบบริการสาธารณชน และ
ชุมชนขององคการ
1.7 การจัดการเพื่อนวัตกรรม
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญตอการปรับปรุงบริการ กระบวนการ
และการปฏิบัติการขององคการ รวมทั้งการสรางคุณคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย นวัตกรรมควรนํา
องคการไปสูมิติใหมในการดําเนินการ นวัตกรรมไมอยูในขอบเขตงานของการวิจัยและพัฒนาเทานั้น
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นวัตกรรมมีความสําคัญตอการดําเนินการในทุกแงมุมและทุกกระบวนการ ผูนาองคการจึงควรชี้นําและ
จัดการใหนวัตกรรมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู องคการควรบูรณาการนวัตกรรมไวในการทา
งานประจํ าวั น และใช ระบบการปรับ ปรุ งผลการดํา เนิ นการขององค การสนับ สนุ น ใหเ กิด นวั ตกรรม
นวัตกรรมเกิดจากการสะสมความรูขององคการและบุคลากร ดังนั้น ความสามารถในการเผยแพรและใช
ประโยชนจากความรูเหลานี้อยางรวดเร็ว จึงมีความสําคัญตอการผลักดันนวัตกรรมขององคการ
1.8 การจัดการโดยใชขอมูลจริง
การวัดและการวิเคราะหผลการดําเนินการมีความสําคัญตอองคการ การวัดผลควรมาจาก
ความจําเปนและกลยุทธหลักขององคการ รวมทั้งควรใหขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับ
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธที่สําคัญ การจัดการผลการดําเนินการขององค การตองใชขอมูลและ
สารสนเทศหลายประเภท ซึ่งควรครอบคลุมถึง ผลการดําเนินการดานผูรับบริการ ผลผลิตและบริการ
รวมทั้งการเปรียบเทียบผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ กระบวนการ และผลการดําเนินการเทียบ
กับคูเทียบเคียง รวมถึงผลการดําเนินการของผูสงมอบ บุคลากร ตลอดจนธรรมาภิบาลและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขอบังคับ
การวิ เคราะห หมายถึ ง การสกั ดสาระสําคั ญของขอมูล และสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการ
ประเมินผล การตัดสินใจ และการปรับปรุง ในการวิเคราะห องคการจําเปนตองใชขอมูลเพื่อบงบอกถึง
แนวโนม การคาดการณ และความเปนเหตุเปนผลกัน ซึ่ งโดยปกติแลวอาจไมเห็นเดนชัด การวิเคราะห
จะสนับสนุนจุดมุงหมายหลาย ๆ ประการ เชน การวางแผน การทบทวนผลการดําเนินการโดยรวม การ
ปรับปรุงการปฏิบัติการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับคูเทียบ
1.9 ความรับผิดชอบตอสังคม
ผูนําองคการควรใหความสําคัญตอความรับผิดชอบที่มีตอสาธารณะ พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
และความจาเป นในการการบํา เพ็ญ ตนเป นพลเมืองดีดวย ผูนํ าควรเปนแบบอยางที่ ดีในการมุ งเน น
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและการคุมครองปองกันสุขอนามัยของสาธารณะ ความปลอดภัย และ
สิ่ ง แวดล อ ม การคุ ม ครองป อ งกั น สุ ข อนามั ย ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล อ ม ครอบคลุ ม ถึ ง การ
ปฏิบัติการขององคการ และรอบเวลาของกระบวนการและบริการ
นอกจากนั้น องคการควรใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรและการลดความสูญเสีย
ตั้ง แต ตน ทาง การวางแผนจึง ควรคาดการณ ล ว งหน า ถึ ง ผลกระทบในเชิ ง ลบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการ
ดํ า เนิ น การ การวางแผนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลควรป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด ป ญ หา แก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า ง
ตรงไปตรงมา และจัดใหมีสารสนเทศและการสนับสนุนที่จําเปน เพื่อใหสาธารณะมีความตระหนัก ใน
เรื่องดังกลาวอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นของสาธารณะ ในหลายๆ องคการ ขั้ นตอนการออกแบบ
กระบวนการมีความสําคัญมากในดานความรับผิดชอบตอสาธารณะ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการออกแบบ
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มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนหรือไม ดังนั้น กลยุทธการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิผลจึง
ควรคาดการณลวงหนาถึงความกังวลและความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1.10 การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา
การวัดผลการดําเนินการขององคการ จําเปนตองมุงเนนผลลัพธที่สําคัญ ผลลัพธดังกลาวควร
ใชเพื่อสรางคุณคาและรักษาความสมดุลของคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก ผูรับบริการ
บุคลากร พนักงานที่เกี่ยวของ และชุมชน จากการสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญเหลานี้ ทํา
ใหองคการสามารถสรางภาพลักษณที่ดี ทั้งนี้ กลยุทธขององคการควรระบุความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียที่สําคัญอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายซึ่งบางครั้งอาจมีความขัดแยงกันหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงไปกลยุทธดังกลาวจะชวยทําใหมั่นใจวาแผนงานและการปฏิบัติการตางๆ ตอบสนองตอ
ความตองการที่แตกตางกันของผูมีสวนไดสวนเสีย และหลีกเลี่ยงผลกระทบในเชิงลบตอผูมีสวนไดสวน
เสียใดๆ การใชตัวชี้วัดผลการดาเนินการแบบนําและแบบตาม (Leading & Lagging) รวมกันอยาง
สมดุลเปนวิธีการที่มีประสิทธิผลในการสื่อลําดับความสําคัญระยะสั้นและระยะยาวขององคการ การ
ตรวจติดตามผลการดําเนินการจริง และเปนพื้นฐานที่เดนชัดในการปรับปรุงผลลัพธตางๆ
1.11 มุมมองในเชิงระบบ
มุมมองในเชิงระบบ หมายถึง การจัดการทั้งองคการ และองคประกอบแตละสวน เพื่อบรรลุ
ความสําเร็จขององคการ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใหมุมมองในเชิงระบบในการจัดการ
องคการและกระบวนการที่สําคัญ เพื่อใหบรรลุผลลัพธ นั่นคือ ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ เกณฑทั้ง 7
หมวดและคา นิ ยมหลั ก เป น กรอบในการสร า งระบบและการบู ร ณาการกลไกของระบบเขา ด วยกั น
อยางไรก็ตาม การจัดการผลการดําเนินการโดยรวมใหประสบความสําเร็จ ตองอาศัยการสังเคราะหที่
มองภาพรวมขององคการ มุงเนน วิสัยทัศนพันธกิจ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ใหมี
ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการรวมกัน ทั้งนี้ มุมมองในเชิงระบบ ครอบคลุม
ถึงการที่ผูนําระดับสูงมุงเนนทิศทางเชิงกลยุทธและมุงเนนผูรับบริการ ซึ่งหมายความวา ผูนําระดับสูง
ตรวจติดตาม ปรับปรุงแกไข และจัดการผลการดําเนินการ โดยอาศัยผลลัพธการดําเนินการ มุมมองใน
เชิงระบบ ยังรวมถึงการใชตัวชี้วัด และความรูขององคการเพื่อสรางกลยุทธที่สําคัญ นั่นคือ การเชื่อมโยง
กลยุทธเหลานี้เขากับกระบวนการที่สําคัญและการจัดสรรทรัพยากรใหมีความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการโดยรวม และทําใหผูรับบริการพึงพอใจ
กลาวโดยสรุป แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ ตองการที่จะ
เห็นหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญ กับการปฏิบัติราชการที่มุงเนนใหการนาองคการเปนไปอยางมี
วิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ปรับปรุง ระบบการบริ หารจัดการใหมีความยืดหยุน คลองตัว สงเสริมใหขาราชการพัฒนาตนเอง มี
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ความคิดริเริ่มและเรียนรูอยางตอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริง และ ทํางานโดย
มุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ78
2. ลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile)
เปนการอธิบายถึงภาพรวมในป จจุบันของสวนราชการ สภาพแวดลอมการปฏิบั ติภารกิ จ
ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม สิ่งสําคัญที่มีผล
ตอการดําเนินการ และความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตรที่สวนราชการ เผชิญอยู รวมถึงระบบการ
ปรับปรุงผลการดําเนิ นการของสวนราชการ 79 ซึ่งแบงไดเปนสองวน คือ ก. ลักษณะพื้นฐานของสวน
ราชการ ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร
ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ
พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการนั้น เปนสิ่งที่แสดงวาองคกรตั้งขึ้นมาเพื่อ
อะไรในแตละพันธกิจมีผลผลิต (Output) คืออะไร ใครคือผูรับบริการ ซึ่งผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับ
บริการจากสวนราชการโดยตรง หรือผานชองทางการสื่อสารตางๆ ทั้งนี้ รวมถึงผูรับบริการที่เปนสวน
ราชการดวย
วิสัยทัศนของสวนราชการ คือ ภาพที่แ สดงใหเห็น ทิศทางที่องค กรจะดําเนิน ไปในอนาคต
วัฒนธรรมและคานิยมของสวนราชการ คือ พฤติกรรมรวมในการทํางานเหมือนกันทั่วทั้งองคกร
คานิยม คือ หลักการและพฤติกรรมชี้นําที่คาดหวังใหคนในองคกรปฏิบัติเชน การทํางานเปน
ทีม การมีจิ ตบริ การ ซึ่ ง เป นวิ ถีปฏิ บัติของคนในองคก ร ความคิด ริเริ่ มสรางสรรค บุคลากร ไดแ ก
ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวลักษณะโดยรวมของ
บุคลากร จํานวนบุคลากร ชวงอายุ เพศ ระดับการศึกษา (ใหระบุการศึกษาตามจริง ไมใชตามวุฒิที่ใช
บรรจุเขารับราชการ) ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นความหลากหลายของคนในองคกรซึ่งจะมีผลตอความตองการ การ
รับรู การพัฒนา การฝกอบรม แตกตางกันในแตละกลุมขอกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงานขอกําหนด
พิเศษในการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดที่จําเปนในดานความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม ใน
การปฏิบัติงานในบางตําแหนงที่สวนราชการไดกําหนดไว เชน สวนราชการที่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่มี
สารเคมีหรือรังสี จําเปนตองไดรับการปองกัน และตรวจสอบระดับสารเคมีหรือรังสีในรางกายไมใหเกิน
ปริมาณที่เปนอันตราย การมีความพรอมดานเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
บรรลุเปาประสงคขององคกร : ระบบ internet ความเร็วสูง / intranet / VDO-conference/
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เรื่องเดียวกัน, 5 - 6
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e - Office/e-mail / เสียงตามสายอุปกรณ : P.C. / Notebook / โสตทัศนูปกรณ / รถMobile สิ่ง
อํานวยความสะดวก : ศูนยฝกอบรม / ศูนยสาธิต / หนวยบริการชุมชน กฎหมาย กฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับที่สําคัญ หมายถึง กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบั งคับที่ออกโดยหนวยงานอื่นที่ไมเปน
การบัง คับกับสวนราชการทั่วไป หรือออกโดยสวนราชการของทาน ซึ่งเปนข อผูกพันที่สําคัญที่สว น
ราชการของทานตองปฏิบัติตาม เชน กรมทางหลวง ตองดําเนินการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
กอนดํ าเนิ นโครงการ โรงงานผลิต ยาขององคการเภสัช กรรม กระทรวงสาธารณสุ ขตองปฏิบั ติตาม
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice – GMP) เปนตน
ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร
โครงสรางองคกรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Organizational
Governance) หมายถึง การจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบการดําเนินการของสวน
ราชการ ในการตอบคําถาม ใหอธิบายโครงสราง และระบบวิธีการควบคุมเพื่อสรางหลักประกันในดาน
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสวนราชการความรับผิดชอบในดานการเงิน และการปองกันและ
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และในดานการปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวน
ไดสวนเสียโครงสรางองคกร ทําใหรูขอบเขตการทํา งานของแต ละสว นที่ชัด เจนโครงสรางองคกรที่
เหมาะสมจะตอบสนองตอการบรรลุวิสัยทัศน โครงสรางที่แสดงการกํากับดูแล (ตรวจสอบการทํางาน/
นโยบาย)ภายนอก เช น สํ านั ก งานคณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดิ น คณะกรรมการภาคประชาชน
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการภายใน เชน หนวยงานตรวจสอบภายใน ศูนย
ราชการใสสะอาด
3. ความทาทายตอองคกร
ความทาทายตอองคกร หมายถึงสภาพการแขงขัน ความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร
และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ 80 ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนคือ ก.สภาพการ
แขงขัน ข.ความทาทายเชิงกลยุทธ และ ค.ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน ดังนี้
ก. สภาพการแขงขัน
สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการ ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวน
ราชการประสบความสําเร็จ เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันคือ ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอ
สภาพการแขงขันของสวนราชการ ทั้งดานขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน แหลงขอมูล การ
ไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน คูเทียบ (Benchmark) วัตถุประสงคเพื่อใหองคกรดู
ตัวเองเทียบกับคนอื่น Benchmarking คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ
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และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) กับองคกรอื่นภายใตกฎกติกาสากล โดยมีแนวคิด
วา องคกรใดองคกรหนึ่ง นั้นไมไดเกง ไปทุกเรื่องมี องคกรที่เกงกวาในบางเ รื่อง ดังนั้นการศึกษาจาก
ประสบการณตรงขององคกรอื่ น แลวนํา มาประยุ กตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลดการ
ดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทําใหทราบถึงศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แทจริงขององคกรของ
ตนเอง ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน81
ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
ความทาทายเชิง ยุทธศาสตรของสวนราชการ เปนความทาทายตามพันธกิจดานปฏิบัติการ
ดานทรัพยากรบุคคล ความทาทาย คือ สิ่งที่องคกรตองเอาชนะเพื่อการบรรลุวิสัยทัศนดานพันธกิจ
พิ จ ารณาในแต ละพั น ธกิ จ ที่ มี ผลต อ การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น ด า นปฏิ บั ติ ก าร เช น การลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน การนํา IT เขามาใชในการปฏิบัติงาน ประสานการทํางานระหวางหนวยงาน ดานทรัพยากร
บุคคล เชน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถหลากหลาย การพัฒนา
บุคลากรที่อายุมากใหใชคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินและปรับปรุงกระบวนการทํางานหลักอยาง
เปนระบบ เชน การดําเนินการ เรื่อง Blueprint for Change ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2000
เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใชสําหรับการปรับปรุงกระบวนการ แนวทางในการประเมินกระบวนการทํางานหลัก
เชน การวัดจากจุดคุมทุน การสํารวจความพึงพอใจของประชาชน การลดคาใชจาย การใสใจกับการ
ปรับปรุงศักยภาพการดําเนินการชวยใหสวนราชการและผูตรวจประเมินกําหนดบริบทของแนวทางที่จะ
ใชในการปรับปรุงผลการดําเนินการ ตระหนักถึงการปรั บปรุงการดําเนินการ นอกเหนือจากการทํางาน
ประจําวันเปนระบบที่สามารถตรวจสอบไดทั่วทั้งองคกร โดยผานระบบ PDCA, TQM, PMQA, ISO, 5ส,
QCC การแลกเปลี่ยนความรูเพื่อการนําความรูที่มีอยูในองคกรมาใชประโยชน ทั้งการรวบรวม ถายทอด
และแบงปน KM การจัดทํามาตรฐานการปฏิบั ติงาน การสอนงาน การใชระบบ IT ในการจัดเก็บองค
ความรู
แนวทางในการบริหารจัดการที่จะนําไปสูองคการแหงความเปนเลิศ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการ
บริหารจัดการที่ดีมีความสอดคลองและบูรณาการกันอยางเปนอยางระบบ ดังนั้นจึงนําเกณฑการพัฒนา
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รณิ น ทร กิ จ กล า , พั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มและคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนไทย, สถาบั น อาจารย
มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ , เขาถึงเมื่อ 12
พฤษภาคม 2554, เขาถึงไดจาก http://www.crma38.com/index.php?lay=show&ac=article&Id
=538678047&Ntype=28
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คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Award (PMQA) มา
ประยุกตดังนี้ คือ 1. ลักษณะสําคัญขององคกร 2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ลั ก ษณะสํ า คั ญ ขององค ก ร เป น การอธิ บ ายถึ ง ภาพรวมในป จ จุ บั น ของส ว นราชการ
สภาพแวดลอมการปฏิบัติภารกิจความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผู รับบริการ สวนราชการอื่นและ
ประชาชนโดยรวม สิ่งสําคัญที่มีผลตอการดําเนินการ และความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตรที่สวน
ราชการ เผชิญอยู รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ
2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวยคําถามตาง ๆ ในแตละหมวด ซึ่งเปน
แนวทางในการบริหารจัดการที่จะนําสวนราชการไปสูองคกรแหงความเปนเลิศได และเกณฑในแตละ
หมวดจะมีความเชื่อมโยงกันระหวางหมวดตาง ๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการที่ดี ตองมีความ
สอดคลองและบูรณาการกันอยางเปนระบบ ประกอบดวย 7 หมวด คือหมวด 1 การนําองคกร หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหมวด 4
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ทั้งนี้เกณฑทั้ง 7 หมวดสามารถอธิบายไดเปน 2 สวน คือ
สวนที่เปนกระบวนการ และสวนที่เปนผลลัพธ สวนที่เปนกระบวนการ (หมวด 1–6) เปนเกณฑเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของสวนราชการ สามารถจัดไดเปน 3 กลุม ไดแก
1. กลุมการนําองคกร ประกอบดวย หมวด 1 การนําองคกร หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตรหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. กลุมพื้นฐานของระบบ ประกอบดวย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
3. กลุมปฏิบัติการ ประกอบดวย หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัด การ
กระบวนการ สวนที่เปนผลลัพธ (หมวด7) เปนเกณฑเพื่อใชประเมินประสิทธิผลของ สวนราชการใน 4
มิติที่มีความสอดคลองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติดานการพัฒนาองคกร 82
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคกร
เวอรชั่น 1.0 (กรุงเทพฯ : บริษทั อมรินทรพริ้นทติ้งพับลิชชิ่ง จํากัด, 2551), 3-4.
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แผนภูมิที่ 5 ความเชื่อมโยงระหวางลักษณะสําคัญขององคกร สภาพแวดลอมความสัมพันธ
และความทาทาย
สรุป
แนวคิ ด หลั ก ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม คื อ ต อ งการที่ จ ะเห็ น
หนวยงานใหความสําคัญกับการปฏิบัติหนาที่ ที่มุงเนนใหการนําองคการเปนไปอยางมีวิสัยทัศ น มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการใหมีความยืดหยุนคลองตัวสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มและเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริง และทํางานโดยมุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ83
หลักการบริหารจัดการสมัยใหมนั้นมุงเนนเรื่องการควบคุม สวนหลักการบริหารจัดการแหง
อนาคต มุง เนนในเรื่องการเพิ่มพูนความสามารถในการปรับตัว แตก็อาศัยหลักการบริหารจัดการสมัย
ใหมดวยเชนกัน สําหรับผูบริหารตองมีเครื่องมือที่นํามาใชในการจัดการในโลกแหงอนาคต ที่ตองคํานึงถึง
3 เครื่องมือการจัดการสมัยใหมรับความเสี่ยงจากวิกฤตธรรมดาไปถึงมหันตภัย และ 2 เครื่องมือไฮเทคที่
ชวยผูบริหารยุคดิจิตอลใหทํางานงายขึ้น นอกจากนี้ ยังตองอาศัยเทคนิควิธีการสําหรับ จัดการอนาคต
การจัดทําแผนพัฒนา หรือแผนกลยุทธ อาจใชวิธี PDCA, Balanced Scorecard, Risk management,
Change management, Best Practice, Knowledge Management หรือวิธีการอื่น ๆ ตามบริบท
ของแตละองคกร
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคกร
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แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับอนาคต
โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พุทธศักราช 2545 สนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจบริหารการศึกษาไปยังระดับทองถิ่นและสถาน
ศึกษา จึงมีความจําเปนตองมีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ผูเรียนไมวาจะอยูใน
ทองถิ่นใดก็ตามจะไดรับการศึก ษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน ทั้งนี้จะมีทั้งการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและการประเมินภายนอก เปาหมายของการประเมินคุณภาพนั้น ไมใชเพื่อการลงโทษ แต
เปนเครื่องสะทอนใหสถานศึกษาไดนําไปพิจารณาจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางเต็มที่
ฉะนั้นการประกันคุณภาพจึงเปนการประกันคุณภาพเพื่อผูเรียน
ความหมายของการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพ เปนวิธีบริหารจัดการเพื่อเปนหลักประกันหรือสรางความมั่นใจวากระบวนการ
หรือการดําเนินงานจะทําใหไดผลลัพธที่มีคุณภาพตรงตามที่กําหนด84แนวทางที่จะใหไดผลตามที่ปรารถนาทุก
ครั้ง หรือไดผลเทากันทุกครั้งนั้นขึ้นอยูกับเมื่อครั้ง ที่ดําเนินการจนไดผลดีนั้นทําอยางไร หากดําเนินการเหมือน
อยางที่เคยทุกครั้ง โดยไมมีปจจัยแวดลอมใด ๆ มาแทรกซอนผลที่เกิดตามมาก็จะเปนเชนนั้นทุกครั้ง การเนนให
ดําเนินการเหมือนครั้งที่ไดผลดีจึงถือเปนการประกันคุณภาพ หากวิธีการแปลผลลัพธนั้นไดมาตรฐานตามที่
กําหนด และสามารถสรางความพึงพอใจใหผูใชไดถือวาผลลัพธนั้นมี “คุณภาพ”
คําวา “การประกัน ” มีความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน 2542 วา “เปนการ
รับรองในการรับผิดชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ” เชน การประกันวินาศภัยหรือการประกันชีวิต ในระบบ
ทางธุรกิจจะมีบริษัทรางคําสัญญาเปนขอความที่ตกลงกันทั้ง 2 ฝาย หากทรัพยสินเสียหาย หรือบุคคล
เจ็บปวยหรือเสียชีวิต ก็จะมีการรับผิดชอบชดใชในรูปแบบตาง ๆ ตามสัญญา เชน การซอม สราง หรือ
จายคาสินไหมทดแทน เปนตน การประกันคุณภาพที่จะกลาวถึงตอไปนี้ เปนการประกันคุณภาพทาง
ดานการศึกษา ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาไดใหความหมายและเสนอมุมมองหลายแนวคิด เรียงตามลําดับปที่
เผยแพรเอกสารดังนี้ การประกันคุณภาพ หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งไดรับการวางแผน
Philip Crosby คุณภาพ เปนคํา ที่มีพื้นฐานมาจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในชวงแรกๆ
นักวิชาการไดใหความหมายของคุณภาพวา เปนความตรงตามขอกําหนด85
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ชูชาติ วิรเศรณี, ISO 9000 สําหรับนักบริหารมืออาชีพ, สํานักพิมพซีเอ็ด, เขาถึงเมื่อ 15
เมษายน 2555, เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/
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Philip Crosby, Quality is still free: Making Quality Certain in Uncertain
Times,McGraw-Hill (1996), 64.
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Burill and Ledolter โดยกลาววา คุณภาพหมายถึง การบรรลุตามขอกําหนดของสินคาหรือการ
บริ การ ซึ่ งต องเกิ ดจากการตั ดสิ นว า สินค าหรื อบริ การนั้ นผานหรื อ ไม ผ านตามขอกํ าหนด แต ก็ ยั งให
ความสําคัญกับความตองการและความพึงพอใจของลูกคาดวยเชนกัน86
Joseph Juran and Frank Gryna ใหความหมายเพิ่มเติมในระยะหลังวา คุณภาพตองพิจารณา
ความพึงพอใจของลูกคา ความตองการและความพึงพอใจของลูกคา จึงเปนความหมายเฉพาะที่มีนักวิชาการ
หลายคนระบุไว 87
Goetsch and Davis ใหความหมายวา คุณภาพเปนภาวะที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความ
เกี่ ยวของกั บการผลิ ต การบริการ บุ คคล กระบวนการ และสิ่ งแวดลอม สิ่งเหลานี้จะต องเป นไปตามความ
คาดหวังหรือเกินความคาดหวัง88
จะเห็ น ได ว า ความหมายของคุ ณ ภาพ มี ก ารกล า วถึ ง ไว ใ น 2 มิ ติ คื อ มิ ติ ข องสิ นค า หรื อ
ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานเปนไปตามขอกําหนด และมิติของความตองการและความพึงพอใจของลูกคา ดังเชน
ที่ Sallis กลาววา คุณภาพมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ ความหมายเชิงสมบูรณ (absolute meaning) ซึ่ง
มีลักษณะคลายกับความดี ความงาม และความจริง เปนการแสดงถึงความมีมาตรฐานสูงสุด สวนความหมาย
ในเชิงสัมพันธ (relative meaning) เปนการเปรียบเทียบสินคาที่ผลิตขึ้นใหไดมาตรฐานที่กําหนดและตรง
ตามความคาดหวังและความตองการของลูกคา89 สําหรับ Nicholls ไดใหความหมายเกี่ยวกับคุณภาพวา เปน
ลักษณะของสินคาและบริการ วิธีการผลิต และความตองการของลูกคา โดยกลาวเนนถึงพัฒนาการคุณภาพ
4 ขั้น ไดแก 1.การผลิตสินคาไดตามมาตรฐาน 2. ความเหมาะสมกับจุดมุงหมาย 3. สิ่งที่ลูกคาตองการ
4. การได ในสิ่งที่ มี ค าสู งสุ ดแกลู กค า ดั งนั้ น สิ่ งที่ Nicholls กล าวถึงและแตกต างออกไปคื อ การให
ความสําคัญกับกระบวนการในการผลิต ซึ่ง Goetsch and Davis ไดกลาวถึงเชนกัน90
จากความหมายของ “คุณภาพ” ที่กลาวขางตนซึ่งนักวิชาการหลายทานไดกลาวไว มีประเด็นที่
คลายคลึงกันและแตกตางกันอยูบาง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลว พบวาความหมายของคุณภาพมีลักษณะที่
เนนการพิจารณาถึงผลผลิตและการบริการ วิธี การหรือกระบวนการผลิต และความตองการของลูกคาหรื อ
86

Burill and Ledolter, J. Achieving quality through continual improvement.
(New York: John Wiley and Sons,1999), 131-132.
87
Joseph Juran and Frank Gryna , F.M. Quality planning and analysis, 3rd ed.
(Singapore : Mc Graw-Hill Book, 1993), 7.
88
Goetsch and Davis, S. Introduction to total quality : Quality productivity
competitiveness (New York : Mcmillan, 1994), 4.
89
Sallis E., Total quality management in education (London : Kogan, 1993), 22-24.
90
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ผูรับบริการ ดังนั้นโดยสรุปแลว คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะของสินคาและบริการที่ตองตรงตามขอกําหนด
เหมาะสมและคุมคากับการใช และตองเปนสิ่งที่สรางความพึงพอใจและตรงกับความตองการของลูกคา โดยมี
กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานและสามารถผลิตสินคาไดตรงตามความตองการ
ความหมายของคุณภาพการศึกษา
จากความหมายของคุณภาพตามที่ไดกลาวมาแลว เปนการใหความสําคัญตอคุณลักษณะของ
สินคาและบริการที่ตองตรงตามขอกําหนด และสอดคลองกับความพึงพอใจและความตองการของลูกคา
หรือผูรับบริการ แตคุณภาพตามความหมายทางการศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนามนุษย ซึ่ง
Gray แสดงทัศนะวา “มนุษยคือความหลากหลาย และเขามาสูระบบการศึกษาพรอมกับความแตกตาง
ในประสบการณ อารมณแ ละทัศนะ ดังนั้นการพิจารณาวานักเรียนเปนเสมือนสินคา อาจทําใหเกิด
การละเลยตอความสลับซับซอนของกระบวนการเรียนรูและความเปน ปจเจกชนของบุคคลไป”91
Yin Cheong Cheng Wai Ming Tam ไดใหความหมายของคุณภาพการศึกษาโดยใชกรอบ
ความคิดของวิธีการเชิงระบบ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ (TQM) วา คุณภาพ
การศึกษาเปนคุณลักษณะของกลุมองคประกอบของปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิตของระบบ
การศึกษา โดยดําเนินการใหบรรลุตามความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก แต
คุณภาพการศึกษาถือเปนแนวคิดที่มีหลายมิ ติ และไมสามารถที่จะประเมินโดยใชตัวชี้วัดเพียงตัวเดียว
ทั้งนี้เพราะความคาดหวังของผูเกี่ยวของซึ่งมีหลากหลาย จะมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงเปนเรื่องยาก
สําหรับสถาบันการศึกษาที่จะทําใหบรรลุความคาดหวังของทุกฝายในเวลาเดียวกัน Cheng and Tam ได
นําเสนอรูปแบบของคุณภาพการศึกษา7 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบที่คํานึงถึงเปาหมายและขอกําหนด
2) รูปแบบที่คํานึงถึงทรัพยากร ปจจัยนําเขา 3) รูปแบบที่คํานึงถึงกระบวนการ 4) รูปแบบที่คํานึงถึง
ความพึงพอใจ 5) รูปแบบที่คํานึงถึงความถูกตองตามกฎหมาย 6) รูปแบบที่คํานึงถึงความปราศจาก
ปญหา และ 7) รูปแบบที่คํานึงถึงการเรียนรูขององคการ อยางไรก็ตาม รูปแบบทั้ง 7 นี้จะสะทอนถึง
จุดเนนที่แตกตางกันของสถาบันในการสรางคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อใหเกิดคุณภาพทั่วทั้งองคการ
และเปนการพัฒนาการศึกษาในระยะยาว จําเปนที่จะตองใชรูปแบบทั้ง 7 รูปแบบ ซึ่งอาจนํามาบูรณา
การเขาดวยกัน โดยเนนใหเกิดรูปแบบที่คํานึงถึงการเรียนรูขององคการ รูปแบบที่คํานึงถึงความพึงพอใจ
และรูปแบบที่คํานึงถึงกระบวนการ92
จากความหมายของคุณภาพการศึกษาดังกลาว อาจสรุปไดวา คุณภาพการศึกษามีจุดเนนที่ให
ความสําคัญกับคุณภาพในเชิงวิชาการ ซึ่งเปนคุณภาพที่เกี่ยวของกับหลักการและวัตถุประสงคของการ
จัดการศึกษา รวมถึง จุดมุงหมายของหลักสูตรเปนประเด็นสําคัญ อยางไรก็ต าม คุณ ภาพตามความ
91
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ตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ ตลอดจนคุณ ภาพของ การบริหารจัดการหรือกระบวนการ
ในการจัดการศึกษาก็ยังเปนสิ่งสําคัญที่โรงเรียนตองคํานึงถึงเชนกัน ดังนั้น การสรางความเขาใจรวมกัน
ระหวางนักการศึกษาและผูรับบริการตอคุณภาพการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญ
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดจากการรวมแนวคิด 2 อยางเขาดวยกัน คือ แนวคิดเกี่ยวกับการ
ประกันคุ ณภาพและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ซึ่ งกลาวไดว าคุ ณภาพการศึ กษานั้น เป นการให
ความสําคัญกับคุณภาพในเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักการของการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
และคุณภาพตามความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีกระบวนการทํางานที่ มีการวางแผน
และการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เพื่อจะเปนหลักประกันใหเกิดความเชื่อมั่นวาผลการปฏิบัติงานบรรลุถึง
มาตรฐานการศึ กษา และตรงตามความตองการของผู รั บบริ การได อยางไรก็ ตาม ไดมี นั กวิ ชาการที่ ให
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไวดังนี้ คําวาการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยคําที่
แยกความหมายได 3 คํา คือ คุณภาพ การประกันคุณภาพ และการศึกษา ซึ่งแตละคํามีความหมายดังนี้
1. คุณภาพ (Quality) คําวาคุณภาพโดยทั่วไปมักมีความหมายกวางและมีนิยามแตกตางกัน
ไป สวนใหญเปนการรวมแนวคิดตางๆทั้งขอบเขตผลลัพธและความสัมพั นธทั้งหมด โดยจะตองใชหลาย
แนวทางและหลายสวนที่จะใหความหมายตอบสนองตามตองการโดยใชความรูทางปรัชญาเศรษฐศาสตร
พฤติกรรมผูบริโภค คานิยมของการใชผลผลิตตางๆ ความหมายสวนใหญจะมุงไปในลักษณะรวมๆ ใน
การดําเนินการดานคุณภาพของการจัดองคการภายในและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ธรรมชาติของสินคาและการบริการใหเปนไปตามลักษณะที่กําหนดหรือเปนไปตามที่ลูกคาตองการ ซึ่ง
ผูผลิตตองการทราบวาจะตองทําอยางไรให ไดมาตรฐานในการดําเนินงานตางๆในองคการเปนไปตามสิ่ง
ที่ลูกคาตองการและสามารถแขงขันทางการตลาดได ความหมายของคุณภาพจึงหมายถึงองคประกอบ
ของกระบวนการ ในการปรับปรุงผลผลิต93 โดยเนนการผลิตสินคาใหไดตามขอ กําหนด (Specification)
ของสินคาที่ผูผลิตกําหนดขึ้นโดยรวมถึงสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวย94
พจนานุกรม Webster’s Dictionary (The new lexicon Webster’s Dictionary of the
English language) ใหความหมายของคุณภาพวาเปนการทําใหสิ่งนั้นมีความเหมาะสมหรือชวยใหโดย
วิธีตางๆ โดยการจัดสภาพแวดลอมและสวนประกอบตางๆ ใหมีลักษณะพิเศษตามวัตถุประสงค คุณภาพ
93

Arcaro S. Jeromes, Quality in Education: An Handbook, Delray Beach, Fla: st.
(Lucic Press. Implementation,1995), 55.
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , ระบบประกันคุณภาพ, คณะวิทยาศาสตรวิทยาเขตปตตานี ,
2548. เข า ถึ ง เมื่ อ 10 กุ ม ภาพั น ธ 2554, เข า ถึ ง ได จ าก http://Scitech2.pn.psu.ac.th/foodsci
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นี้จะหมายรวมทั้งหมดถึงสิ่งตางๆ ที่ชวยใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือสิ่งที่ตองบริการ95 ซึ่งความหมาย
ตางๆ ในศตวรรษที่18 จะใหความหมายไปในทิศทางถึงการปฏิบัติตางๆ ที่มีลักษณะเจาะจงตามที่ระบุ
สวนในศตวรรษ ที่ 19 จะหมายถึงการทําตามลักษณะเบื้องตนโดยการควบคุมและใชเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการการฝกอบรมบุคคลากรใหไดมาตรฐานการใชหลักการทางวิศวกรรมและอื่นๆ 96 ซึ่ง จะ
พบวาคุณภาพเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินการตางๆขององคการดังแผนภูมิของ Card
ความตองการของลูกคา
ราคา

คุณภาพ

คานิยม

ผลประโยชน

การสูญเสีย

การตอบสนองความตองการ

ความตองการการดําเนินการทางธุรกิจ

แผนภูมิที่ 6 คุณภาพโดยเนนลูกคาเปนสําคัญของ Card
ที่มา : Kadolph J. Sara (1998:17; Citing Card. 1992 pp.101 - 102)
2. การประกันคุณภาพ (Assurance) ความคิดเรื่องการประกันคุณภาพเกิดขึ้นครั้งแรกใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกที่มีการเริ่มใชสถิติในการควบคุมคุณภาพตั้งแตป
ค.ศ.1940 เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตอาวุธสงครามที่เรียกวา การควบคุมกระบวนการโดยอาศัย
สถิติ (Statistical Process Control; SPC)หลังจากสงครามเลิกแลวไดมีการนําเอาวิชาสถิติไปใชควบคุม
คุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอยางกวางขวางและกระจายไปในยุโรปโดยเฉพาะเมื่อป ค.ศ.1946 เดม
มิ่ง (Deming) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาไดไปชวยสอนวิชาการควบคุมคุณภาพใหแกประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งครั้งแรกไดเนนหนักไปในเรื่องสถิติ ตอมาชาวญี่ปุนไดนําความรูนี้ไปปรับปรุงจนประสบผลสําเร็จ
ในการใชระบบควบคุมคุณภาพ เชน ระบบควบคุมคุณภาพเชิงรวม (Total Quality Control) เปนตน97
95

Kadolph Sara J., Quality Assurance for textiles and apparel (New York:
Fairchild, 1988), 4.
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Hart Christopher W. L., and Bogan., Christopher E. The Baldridge (New York :
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2548,เข า ถึ ง เมื่ อ 10 กุ ม ภาพั น ธ 2554,เข า ถึ ง ได จ าก http://Scitech2.pn.psu.ac.th/foodsci
/foodsci/712-203/Fprv14/QC.html..
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สําหรับสาระในการประกันคุณภาพในกระบวนการผลิตหรือการใหบริการนั้นสิ่งที่องคการหรือบริษัทให
ความสนใจคือเรื่องราคา หรือตนทุน (Cost) ลักษณะดานคุณภาพ (Quality Characteristic) และเวลา
สงมอบหรือกําหนดการ (Schedule) นําสงสินคาหรือบริการเรื่องของราคาและการนําสงสินคาขึ้นอยูกับ
การตลาดและองคประกอบอื่น ๆ ขององคการในขณะที่เรื่องคุณภาพเกี่ยวของกับผลผลิตโดยตรงและ
เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหธุรกิจขององคการมั่นคง ผูบริหารองคการจึงตองการใหผลผลิตมีคุณภาพมี
การรักษาคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ (Achieve, Sustain, and Improve Quality) ของผลผลิตและ
บริการ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ จึงประกอบไปดวยระบบยอยๆ ภายในหลายระบบ เชนการ
วางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ องคประกอบของ
ระบบประกันคุณภาพนี้
Ellis ใหความหมายวา การประกันคุณภาพหมายถึงกระบวนการที่ผูผลิตไดใหการรับประกันกับ
ลูกคาหรือผูมารับบริการวา ผลผลิตหรือการบริการที่เกี่ยวของจะเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวอยาง
ถูกตอง98
Parsons และ Harrington and Mathers ไดกลาววา การประกันคุณภาพคือปฏิบัติการทั้ง
หลายที่ไดรับการวางแผนและจัดทําอยางเปนระบบ เพื่อจะสรางความมั่นใจวาผลผลิตและบริการสามารถ
ตอบสนองตอขอกําหนดดานคุณภาพที่ระบุไว99
Harman เนนวาการประกันคุณภาพเปนกลไกและกระบวนการตางๆ ที่องคการจัดขึ้น เพื่อจะ
นําไปสูการรักษาและการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายมั่นใจในวิธีการควบคุมและ
มาตรฐานของผลผลิต และยังเปนการประกันวาผลผลิตไดมาตรฐานตามที่กําหนด100
Vroman and Lunchsinger ไดกลาวไวเชนเดียว กันวา การประกันคุณภาพคือการใชวิธีการ
ตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาผลผลิตไดมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว101
98

Ellis R., Quality assurance for university teaching: Issues and approaches, In R.
Ellis (ed),Quality assurance for university teaching (Great Britain : Open University
Press, 1993), 3-15.
99
Harrington H.J. and Mathers, D.D. , ISO9000 and beyond : From compliance
to conformance improvement (New York : McGraw-Hill,1997), 22.
100
Harman G. , Quality assurance for higher education : developing and
managing quality assurance for higher education systems and institutions in Asia
and the Pacific (Bangkok UNESCO,1996), 6.
101
Vroman H.W., and Luchsinger, V.P Managing organization quality (New York :
IRWIN, 1994), 329.
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นัก วิชาการอี กกลุ มหนึ่ง ไดใ หค วามหมายของการประกั น คุณ ภาพ โดยเนน ถึง ระบบหรือ
กระบวนการที่จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานวามีประสิทธิภาพ
Frazie rอธิบายวา การประกันคุณภาพเปนระบบของกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาภารกิจการควบคุมคุณภาพไดรับการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ102
Cuttance นิยามการประกันคุณภาพไววา คือกลยุ ทธที่ได วางแผนไวอยา งเปนระบบและ
ปฏิบัติงานตามที่ไดออกแบบไว เพื่อรับประกันวากระบวนการไดรับการดูแลและปฏิบัติเพื่อไปสูเปาหมาย
ที่ตั้งไว 103
Hill กลาววา การประกันคุณภาพเปนความพยายามในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดคุณภาพ
โดยมีการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซึ่งตองอาศัยการตรวจสอบเปนเครื่องมือสําคัญ 104
Sallis กลาววา การประกันคุณภาพมีลักษณะที่แตกตางไปจากการควบคุมคุณภาพ เพราะเปน
วิธีการที่ดําเนินการกอนและระหวางกระบวนการผลิตเพื่อปองกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการผลิต
โดยมีหนวยประกันคุณภาพที่ไดรับการฝกอบรมและเปนผูใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงาน รวมทั้งใหมีการ
ตรวจสอบจากบุคคลภายนอกและการตรวจสอบภายในองคการโดยใชเกณฑมาตรฐานเปนเกณฑการ
ตรวจสอบ105
Frazier กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการที่มีเปาหมายที่ไมใชการตรวจ
สอบคุณภาพหลังจากสิ้นสุดกระบวนการแต เปนการให ความ สําคัญกับการปองกันขอผิดพลาด โดยใช
การวิเคราะหกระบวนการอยางเปนระบบ และมีการออกแบบกระบวนการเพื่อที่จะสามารถรวบรวม
ขอมูลที่จะใชในการประเมินและควบคุมปญหา เพื่อการตัดสินใจและสามารถใหขอมูลแกผูมีสวนเกี่ยว
ของได โดยเนนใหครูและผูเกี่ยวของอื่น ๆ กํากับติดตามและปรับปรุงแกไขกระบวนการของตนเอง ซึ่ง
อาจไมจําเปนตองมีผูตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกสิปปนนท เกตุทัตอธิบายในรายละเอียดวา การ
ประกันคุณภาพเปนเกณฑที่เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น (Result – Oriented Criteria)คือมีการตั้งเกณฑวา
คุณภาพที่ตองการคืออะไร และพยายามทําใหไดตามนั้นซึ่งจะเปนการดูจากผลผลิต และยังเปนเกณฑที่
102

Frazier A., A roadmap for quality transformation in education (Boca Raton:
St. Lucie Press,1997), 227.
103
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104
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เกี่ยวของกับกระบวนการ (Process–Oriented Criteria) คือ การเรียนการสอน การฝกงาน กิจกรรม
ตางๆ ซึ่งถือเปนการควบคุมคุณภาพที่กระทําโดยภาควิชาหรือโรงเรียน106
อํ า รุ ง จั น ทวานิ ช และไพบู ล ย แจ ม พงษ กล า วว า การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป น
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสรางความมั่นใจไดวาสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาได
ตามมาตรฐาน โดยนักเรียนหรือผูสําเร็จการศึกษาจะตองมีความรู ความสามารถและคุณลักษณะตางๆ
ตามเปาหมายของการจัดการศึกษาและเปนที่ยอมรับของสังคม107
สมศักดิ์ สิน ธุระเวชญ กลาววา การประกัน คุณภาพการศึกษา หมายถึงระบบที่สรางความ
มั่นใจตอสังคม ผูปกครองและลูกคาวาสถาบันการศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ผูจบ
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว108
จากที่ก ล า วมาผูว ิจ ัย สามารถสรุป ไดวา มี ค วามหมายเน นถึ ง กลไกหรื อ กระบวนการ หรื อ
กิจกรรม ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่สถานศึกษาดําเนินการอยางเปนระบบไดมาตรฐาน เพื่อสรางความ
มั่นใจวา ระบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพจะสงเสริมใหผูเรียนมี คุณภาพไดมาตรฐานตามที่
กําหนด หรือมีคุณลักษณะเปนไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษา อันเปนการสรางการยอมรับและ
ความมั่นใจตอผูรับบริการและสังคม โดยการนําเสนอหลักฐานรองรอยในรูปแบบตาง ๆ เชน บันทึกสถิติ
ของคุณภาพผลผลิตในชวงที่ผานมา การมีคูมือระบุรายละเอียดของกระบวนการผลิตและผลผลิต การ
แสดงหลักฐานวามีการตรวจสอบผลผลิตตามคูมือการผลิตหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเกณฑการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3. การศึกษา (Education) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแนวพระราชดําริ
เกี่ยวกับความหมายของการศึกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2520 ไวดังนี้
การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ
คานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็
ยอมทําไดสะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว
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การศึกษามีความหมายใน 2 มิติ คือมิติแรกเปนการพัฒนาองคความรูในเรื่องตางๆ และมิติที่
สองเปนการพัฒนาบุคคลผูศึกษาเองใหมีความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม 109
Aristotle กลาววา การศึกษา หมายถึง การอบรมคนใหเปนพลเมืองดี และดําเนินชีวิตดวยการทําดี
John Locke กลาววา การศึกษา คือ องคประกอบของพลศึกษา จริยศึกษา และพุทธิศึกษา
Jean Jacques Rousseau กลาววา การศึกษา คือ การนําความสามารถในตัวบุคคลมาใชให
เกิดประโยชนโดยการจัดการศึกษาตองสอดคลองกับ ธรรมชาติของบุคคล
John Dewey กลาววา การศึกษา คือชีวิต (Education is life) ไมใชเปนการเตรียมตัวเพื่อ
ชีวิตในภายหนา การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth) ทั้งในดานรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา
Talcott Parson กลาววา การศึกษาคือ เครื่องมือเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีบทบาทใน
วงการอาชีพตาง ๆ ของผูใหญ110
John Friedich Herbart ใหความหมายของการศึกษาวา การศึกษาคือ การทําพลเมืองใหมี
ความประพฤติดี และมีอุปนิสัยที่ดีงาม
Friedrich Froebelการศึกษา หมายถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กเพื่อใหเด็กพัฒนาตนเอง
John Dewey ไดใหความหมายของการศึกษาไวหลายความหมาย คือ 1. การศึกษาคือชีวิต
ไมใชเตรียมตัวเพื่อชีวิต 2. การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 3. การศึกษาคือกระบวนการทางสังคม
4. การศึกษาคือการสรางประสบการณแกชีวิต
Carter V. Good ไดใหความหมายของการศึกษาไว 3 ความหมาย คือ 1. การศึกษาหมายถึง
กระบวนการตาง ๆ ที่บุคคลนํามาใชในการพัฒนาความรู ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติที่ดีมี
คุณคา และมีคุณธรรมเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม 2. การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมที่ทําให
บุคคลไดรับความรูความสามารถจากสิ่งแวดลอมที่โรงเรียนจัดขึ้น 3. การศึกษาหมายถึงการถายทอด
ความรูตาง ๆ ที่รวบรวมไวอยางเปนระเบียบใหคนรุนใหมไดศึกษา111
สาโรช บัวศรี ใหความหมายวา การศึกษา คือ การพัฒนาขันธ 5 โดยใชมรรค 8 เพื่อใหอกุศล
มูล คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง ลดนอยลง หรือเบาบางลงมากที่สุด ขันธ 5 ประกอบดวย
รูป คือ รางกาย (Physical Structure) เวทนา คือ ความรูสึก (Feeling หรือ Sensation)สัญญา คือ
ความทรงจํา (Memory หรือ Perception) สังขาร คือ เครื่องปรุงแตง (Aggregate) เชน ทัศนคติ ความ
สนใจ ความสามารถ และทัก ษะ เปนต นวิญ ญาณ คื อ การเกิ ดความรู (Consciousness)
109
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วิจิตร ศรีสอาน กลาววา การศึกษาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให
เปนไปในแนวทางที่พึงปรารถนา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เปนไปอยางจงใจ มีการกําหนดจุดมุง
หมายและดําเนินการอยางเปน ระบบ มีกระบวนการเหมาะสมและผ านสถาบั น ทางสัง คมที่ ไดรั บ
มอบหมายใหทําหนาที่ดานการศึกษา112
ปน มาลากุล การศึกษา เปนเครื่องหมายที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคล
สาโรช บัวศรี การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทําใหคนไดมีการเรียนรู และ
พัฒนาขึ้นไปสูความเปนสมาชิกที่ดีของสังคม113
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ใหความหมายของการศึกษาในแนวกวาง หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่
นําบุคคลเขาสูการดํารงชีวิตในสังคมหรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งวาเปนกระบวนการอบรมบมนิสัยใหมนุษย
สามารถประพฤติปฏิบัติตนและประกอบอาชีพการงานรวมกับมนุษยอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม เปาหมายของ
การศึกษาดังที่กลาวนี้มิใชเพียงเพื่อประโยชนของคนแตละคนเทานั้น แตตองมุงไปสูสังคมในภาพรวมคือ การ
นําไปสูสังคมที่เขมแข็ง มีเอกภาพอันเนื่องมาจากสมาชิกของสังคมมีคุณภาพและรวมสรางประโยชนใหกับ
สั งคมที่ ตนอยู อาศั ยอาจกล าวได ว า การศึ กษาเป นกิ จกรรมทางสั งคมที่ เป นรากฐานสํ าคั ญ ของการ
สรางพลังของชาติ ชาติใดมี “ทุนทางสังคม” แข็งแกรง มีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด มีปริมาณมากแค
ไหน ยอมขึ้นกับคุณภาพของระบบการศึกษา114
ปรัชญา เวชสารัชช สรุปความหมายของการศึกษาวา การศึกษาเปนกระบวนการใหและรับความรู
และประสบการณ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสรางจิตสํานึก การเพิ่มพูนทักษะ การทําความเขาใจใหกระจาง
การอบรมปลูกฝงคานิยม การถายทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของสังคม การพัฒนาความคิด โดยมีวัตถุ
ประสงคที่จะใหบุคคลมีความเจริญงอกงามทางปญญา มีความรูความสามารถที่เหมาะสมสําหรับการประกอบ
อาชีพสามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม มีคานิยมที่ดีและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข115
สรุป การศึกษา เปนเครื่องมือ และมีกระบวนการอันสําคัญในการพัฒนาสงเสริมใหบุคคล
เจริ ญ เติ บ โตและมี ค วามเจริญ งอกงามทางกาย อารมณ สั ง คม และสติ ป ญ ญา สามารถใชค วามรู
ความคิด ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม นําไปความประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ จนเปนสมาชิกของสังคมที่มีคุณธรรมสูง
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หลักการที่นําไปสูการประกันคุณภาพสถานศึกษา
การดําเนินการในการประกันคุณภาพเปนกระบวนการดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการทบทวน
และติดตามกระบวนการผลิตอยางใกลชิด ดังนั้น หลักการสําคัญในการนําไปสูการประกันคุณภาพจึง
เกี่ยวของกับการปรับปรุงคุณภาพเปนหลัก โดยเฉพาะการเนนที่การปรับปรุงกระบวนการ (Process
Improvement) เพื่อจะนําไปสูความพึงพอใจของลูกคา หลักการสําคัญๆ ในการนําไปสูการประกัน
คุณภาพมีดังนี้
1. แนวคิดการจัดการใหความบกพรองมีคาเปนศูนย Philip Crosby(Zero Defects Concept)
องคการหลายแหงไดเริ่มสรางโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพ โดยเนนความบกพรองเปนศูนย
ตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1960 แตโดยสวนใหญไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร Philip Crosby ไดนํา
แนวคิดนี้กลับมาใชโดยเสนอแนะไวในหนั งสือ Quality Is Free กลาววาความบกพรองเปนศูนยเปน
โปรแกรมที่เนนมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยเชื่อวาความผิดพลาดทั้งหลายเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2
ประการ คือ 1. ขาดความรู 2. ขาดความเอาใจใส และเสนอวาจําเปนตองเริ่มพัฒนาสาเหตุในประการ
ที่ 2 เปนสําคัญ โดยตองทําใหเกิดขอตกลงในผูปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน นั่นคือ ตองสราง
ทัศนคติที่มีตอการนําหลักการเกี่ยวกับความบกพรองเปนศูนยไปใชเพื่อใหเกิดมาตรฐานเสียกอน
2. แนวคิดโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพของ Philip Crosby (Crosby’s Quality
Improvement Program)
Crosby ไดเสนอแนะขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพไว 14 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การใหคํามั่นสัญญาโดย
ฝายบริหาร 2. การสรางทีมงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 3. การสรางเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ 4. การ
กําหนดคาใชจายเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 5. สรางความตระหนักเรื่องคุณภาพใหเกิดขึ้นกับบุคคลทุกกลุม 6.
การแกไขปญหาดานคุณภาพที่ไดแยกแยะไวแลว 7. เตรียมการใหมีวันแหงการปลอดความบกพรอง (Zero
defects day) 8. ใหการฝกอบรมหัวหนางาน 9. รักษาสภาพของการเปนวันปลอดความบกพรองตอไป 10.
การตั้งเปาหมายดานคุณภาพ 11. สรางกระบวนการแกไขความผิดพลาด 12. ใหการยอมรับและเห็นคุณคา
ของความสําเร็จ 13. กอตั้งคณะที่ปรึกษาดานคุณภาพ 14. ทบทวนกระบวนการ116
3. แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพของ Joseph Juran (Juran’s Ten Steps to Quality
Improvement) Juran เปนบุคคลแรกที่ไดนําหลักการคุณภาพเขามาสูการบริหาร เรียกวา Quality
Trilogy แนวคิดดังกลาวประกอบดวยกระบวนการพื้นฐาน 3 ประการ ซึ่งเชื่อมโยงใหเห็นความจําเปน
ของกิจ กรรมคุณ ภาพ อัน ได แก การวางแผนคุ ณภาพ (Quality Planning) การควบคุม คุณ ภาพ
(Quality Control) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) Juran ไดเสนอขั้นตอนที่
สําคัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สรางความตระหนักใหเห็นความจําเปนและโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพ
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2. ตั้งเปาหมายสําหรับการปรับปรุง
3. จัดองคการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยเริ่มจากการตั้งหนวยงานที่ดูแลเรื่องคุณภาพ
ดําเนินการแยกแยะปญหา คัดเลือกโครงการ และแตงตั้งคณะทํางาน
4.จัดใหมีการฝกอบรม
5. สรางโครงการที่จะนําไปสูการแกปญหา
6. รายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
7. ใหการยกยองผูปฏิบัติงานรวมทั้งใหความสําคัญและใหการยอมรับวาการปรับปรุงคุณภาพ
เปนสิ่งจําเปน
8. เผยแพรผลการปฏิบัติงานใหไดรับทราบโดยทั่วกัน
9. บันทึกผลการปฏิบัติงาน
10. พัฒนาระบบการทํางานและกระบวนการทํางานปกติในหนวยงานเปนประจําในแตละป
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 117
4. แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพโดยใชวงจรของ W. Edwards Deming (PDCA)
วงจร PDCA ริเริ่มพัฒนาโดย Walter Shewhart แตไดนํามาดําเนินการและเปนที่รูจักกัน
แพรหลายโดย W. Edwards Deming นักวิชาการดานการบริหารที่มีชื่อเสียงโดยเสนอเกี่ยวกับหลักการ
สําคัญของแนวคิดนี้อยูบนพื้นฐานของการทํางานที่มีความคงเสนคงวา (Stable) และสามารถทํานายได
(Predictable) เพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งจะตองแสดงใหเห็นวา โปรแกรมการ
ปรับปรุง คุณภาพตองเริ่มที่การวางแผน ซึ่งจะสง ผลใหการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
ตรวจสอบแกไขและจะเคลื่อนเขาสูการวางแผนอีกครั้งอยางตอเนื่ องทําใหงานที่กระทําอยูนั้นมีคุณภาพ
ตลอดไป ภารกิจหลักของการปรับปรุงคุณภาพโดยการใชวงจร PDCA มีดังตอไปนี้
การวางแผน (Plan – P) หมายถึง ขั้นตอนการศึกษาปญหา กําหนดเปาหมาย การแกปญหา
และการวางแผนแกปญ หาในการปฏิบัติงาน การวางแผนจะชวยพัฒนาความคิด ตา ง ๆ เพื่อนํา ไปสู
รูปแบบที่เปนจริงขึ้นมา ทําใหเกิดรายละเอียดที่พรอมจะนําไปสูการปฏิบัติ
การปฏิบัติตามแผน (Do – D) หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินการแกปญหา หรือการนําวิธีการ
แกปญหาไปปฏิบัติซึ่งตองออกแบบวิธีการดําเนินการเพื่อแกปญหา
การตรวจสอบ (Check – C) หมายถึง การตรวจสอบประเมินวาการดําเนินการบรรลุผลตามความ
ตองการหรือไม การตรวจสอบประเมินอยางตอเนื่องจะสรางความมั่นใจวาคุณภาพของผลผลิตจะมีอยู
ตลอดเวลา
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การกําหนดมาตรการแกไขปญหา (Act – A) หมายถึง ขั้นตอนการนําวิธีการแกปญ
 หาที่ไดจาก
การตรวจสอบแลววาไดผลมากําหนดเปนมาตรฐานการทํางานเพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติตอไปหากพบวา
เกิดขอบกพรองขึ้น ใหปฏิบัติการแกไขตามลักษณะของปญหาที่คนพบ
การกระทําดังกลาวจะตองปฏิบัติตอเนื่องกันไปอยางไมมีที่สิ้นสุดเปนเสมือนกับวงจรที่มีการ
หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง กลาวโดยสรุป วงจร PDCA ก็คือวิธีการที่เปน
ขั้นตอนในการทํางานใหสําเร็จอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือวางใจได โดยมีจุดหมายเพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวนั่นเอง118
5. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)
ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาและคุณภาพของนักเรียนที่ยังไมเปนที่พึงพอใจของสังคม ทําให
เกิดแนวคิดที่จะเรียกรองใหผูมีสวนสําคัญในการจัดการศึกษาแสดงบทบาทของความรับผิดชอบตอ
การดําเนินการของตนการที่นักเรียนออกจากโรงเรียนโดยไมมีเครื่องมือที่จะเรียนรู (tools of learning)
ไมมีสํานึกแหงการแสวงหาความรูหรือมองไมเห็นถึงความสัมพันธระหวางการเรียนรูกับงานที่จะตองทํา
เปนปญ หาที่หนวยงานทางการศึกษาและโรงเรียนตองแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
Lessinger ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจึงถือเปนหลักประกันวานักเรียนทุกคนจะไดรับ
ทักษะทางการศึกษาที่จําเปนเพื่อเปนประโยชนสําหรับชีวิตและการเรียนรูที่สมบูรณ 119
Milliken กลาววา ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดนี้ เปนการตรวจสอบอยางเขมงวดโดยนัก
การศึกษาหรือครูผูสอน เพื่อจะแสวงหาวิธีการใหโรงเรียนไดใชงบประมาณหรือวิธีก ารตางๆ ในการ
ทดสอบที่จะยืนยันไดวาครูสอนนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการเนนใหมีการปรับ ปรุง ทั้ง ใน
ดานการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนรวมทั้ง
เนนใหมีการรายงานความกาวหนาของนักเรียน เพื่อจะเปนสื่อสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน120
Porter ในการดํ า เนิ น การเพื่ อ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบนั้ น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ประการแรกคื อ การ
วางแผน เพราะการวางแผนจะชวยใหผูปฏิบัติรูเปาหมายการดําเนินการตางๆ และสามารถจะวัดความ
สําเร็จของการดําเนินการตามเปาหมาย อยางไรก็ตาม แผนจะตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงที่
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ชัดเจน ระหวางเปาหมายกับผลที่คาดวาจะไดรับ 121
Lessinger กลาววาจะเปนวิธีการสรางใหเกิดความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ซึ่งจะพิจารณา
ทั้ง ในสวนของกระบวนการและผลที่ไดรับในการจัดการศึกษา ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดดังกลาว
แสดงถึงการใหความสําคัญกับสถานศึกษา ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติการเรียนการสอน และสงผลตอนักเรียน
โดยตรง ความรั บผิ ด ชอบที่ ตรวจสอบได เป นสิ่ งจํ าเปน ในการจัด การศึ กษา โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง เมื่ อ
สถานศึกษามีความเปนอิสระในการตัดสินใจดําเนินงาน สถานศึกษาจึงตองมีความรับผิดชอบที่จะแสดง
ใหเห็นวาไดใชอํานาจหนาที่ในการบริหารงานไปอยางถูกตองเหมาะสม อยางไรก็ตาม หนวยงานระดับเขต
การศึกษา หรือระดับประเทศ ก็มีบทบาทจะเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบ โดยอาจจะเปนผูกําหนด
มาตรฐานและเป า หมายการจั ด การศึ ก ษา และแสวงหาวิ ธี ก ารในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา Lessinger ไดเสนอแนวคิดไววา ความสัมพันธของการจัดการศึกษาไมควรใช
การวัดประเมินวาไดตามมาตรฐานชาติเทานั้น แตตองดูความสําเร็จในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงๆ ของ
โรงเรียนและของนักเรียนและตองหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ มาตรฐาน
ชาติจนละเลยความตองการของทองถิ่นไป122
สรุ ปหลั กการที่ นํ าไปสู การประกั นคุ ณภาพและแนวคิ ด ทฤษฏี การบริ หารคุ ณภาพได นั้ น ต อง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการทบทวนและติดตามกระบวนการผลิตอยางใกลชิด หลักการสําคัญในการนําไปสู
การประกันคุณภาพจึงเกี่ยวของกับการปรับปรุงคุณภาพเปนหลักโดยเฉพาะการเนนที่การปรับปรุงกระบวนการ
(Process Improvement) เพื่อจะนําไปสูความพึงพอใจของลูกคามีหลักการสําคัญ ๆ ดังนี้
1. หลักการเกี่ยวกับการจัดการใหความบกพรองมีคาเปนศูนย (Zero Defects Concept) ซึ่ง
เปนแนวคิดของครอสบี้ที่เนนมาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีความบกพรองนอยที่สุด จากความเชื่อวา
ความผิดพลาดเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ การขาดความรู และการขาดการเอาใจใสการแกไข
2. โปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพตามแนวคิดของCrosby (Crosby’s Quality Improvement
Program) Crosby ไดเสนอแนะขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพไว 14 ขั้นตอน
3. หลักการปรับปรุง คุณภาพตามแนวคิดของเดมมิ่ง (Edwards Deming)ที่เนนเทคนิคการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการทํางานโดยใช กฎระเบี ยบ มีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องโดยมีการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผนและการตรวจสอบแกไขและเลื่อนสูการวางแผนอีกอยางตอเนื่องก็จะเกิด
คุณภาพซึ่งตอมาจึงเกิดเปนวงจร PDCA
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4. หลั ก การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพตามแนวคิ ด ของ จู รั น มี แ นวคิ ด คล า ยกั บ เดมมิ่ ง โดยให
ความหมายของคุณภาพวาความเหมาะสมที่ตองทําโดยใชหลักการคุณภาพเขามาสูการบริหารที่เรียกวา
Quality Trilogy ซึ่งประกอบไปดวยแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการไดแก การวางแผนคุณภาพ (Quality
Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
โดยหลักการสําคัญของจูรัน คือสรางความตระหนักและโอกาสในเรื่องคุณภาพที่ไมมีกระบวนการที่จบ
สิ้นจะตองดําเนินไปไมหยุดยั้ง
5. หลักการความรับผิ ดชอบที่ ตรวจสอบได (Accountability) โดยเน นที่ความสามารถใน
ตรวจสอบบุ ค ลากรและความรั บ ผิ ด ชอบขององค ก ารโดยเลสซิ ง เกอร และมิ ลเกล (อ า งอิ ง มาจาก
Lessinger., Millken.) ที่เสนอแนะวาการสรางใหความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได จะพิจารณาทั้งในสวน
ของกระบวนการ และผลลั พ ธ ที่ ได รั บ ในการจั ด การศึ ก ษาสถานศึก ษาควรมุ ง เน น การปรั บ ปรุ ง ทั้ ง
กระบวนการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติและพฤติกรรมของผูเรียน ดังนั้นจึงควรดู
ความสําเร็จในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงของโรงเรียนและจากผูเรียน ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจึง
ถือเปนหลักประกันวานักเรียนทุกคนจะไดรับทักษะทางการศึกษาที่จําเปนเพื่อเปนประโยชนสําหรับชีวิต
และการเรียนรูที่สมบูรณ
ดังนั้น จึงกลาวไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและหลักการสําคัญที่จะ
นําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษา ไมว าจะเปนหลักการเกี่ยวกับความบกพรองเปนศูนย หลักการใน
การวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ วงจร PDCA รวมทั้งหลักการเกี่ยวกับ
การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได เปนหลักการที่รูจักกันดีในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมและใช
เพื่อการปฏิบัติและพัฒนางานอยางตอเนื่องเปนแนวคิดที่มีคุณคาและจะเปนประโยชนอยางสูงตอการ
พัฒนาการปฏิบัติงานซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษาได
แนวคิด /หลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติ
ปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุขโดยจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจัก
รักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากลตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรู
ดวยตนเองอย างตอเนื่อ ง” เปน ความมุงหมายของการจัดการศึก ษาตามพระราชบั ญญั ติการศึ กษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และไดกําหนดหลักการสําคัญขอหนึ่ง
คือใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
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การศึกษาโดยที่กําหนดให “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา”เปนภารกิจสําคัญหมวดหนึ่งที่
สถาน ศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการอีกทั้งตองเปนไปตามระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดดวย การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่องปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มี
คุณภาพตามมาตรฐาน เชนนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่แทจริงและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิตในการทํางานของทุกคนเปน
วัฒนธรรมขององคกรที่ยึดคุณภาพผูเรียนฝงแนนอยูในจิตใจตลอดเวลา
สําหรับระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานตนสังกัดจะทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนและ
รวมพัฒนาสถานศึกษาใหสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น ตลอดทั้งเสริมสรางใหสถานศึกษาเป น
องคกรที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานการศึกษาอยางแทจริง
วิวัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ป พ.ศ. 2544
สืบ เนื่ อ งจากการที่ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ กษาแห ง ชาติ กํ า หนดให ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตองมีระบบ หลักเกณฑและวิธีการเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น ในชวงเวลาที่ยั ง
ไมมีกฎกระทรวงไดมีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยใหสถานศึกษาถือปฏิบัติไปพลางกอน
ป พ.ศ. 2546
กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ซึ่งไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
พัฒนาสถานศึกษาโดยเนนความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตาม
ภารกิจ 8 ประการ ดังนี้
1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับนี้มีวัตถุประสงคหลักคือ
เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบโดยเนนการดําเนินการประเมินตนเอง พัฒนาและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแนวคิดการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นฐานของการปองกันเพื่อใหการ
ดําเนินการจัดการศึกษาไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ป พ.ศ. 2553
ดวยเหตุที่มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติบัญญัติใหมีระบบการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาทั้ ง การประกั นคุ ณ ภาพภายในและการประกัน คุณ ภาพภายนอกเพื่ อ การพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และต อ งเป น ไปตามที่ ก ฎกระทรวงกํ า หนด ดั ง นั้ น จึ ง ได มี ก ารยกเลิ ก
กฎกระทรวงที่ออกไปแลวและใหใชกฎกระทรวงที่ปรับใหม คือ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนโดยที่หลอมรวมการประกันคุณภาพภายในของ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอกไว
ในฉบับเดี ยวกัน กฎกระทรวงฉบับนี้สรา งความเขาใจเกี่ย วกับระบบ หลักเกณฑและวิธีก ารประกั น
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีการตั้งคณะกรรมการ
ขึ้ น คณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ” ที่ มี
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณในดานการจัดการศึกษา การ
บริหารสถานศึกษาหรือการประเมินการจัดการศึกษา จํานวนไมเกิน 9 คน แตงตั้งโดยรัฐมนตรีเพื่อชวย
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดรวมทั้งสามารถ
แขงขันกับนานาอารยประเทศและผูเรียนมีคุณภาพอยูในระดับตน ๆ เมื่อเขารวมแขงขันในเวทีโลก
หลัก เกณฑและแนวปฏิ บัติข องการดํ าเนิ นการประกั นคุณภาพภายในระดับ การศึกษาขั้ น
พื้นฐาน มี 8 ประการ ดังนี้
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
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จะเห็ น ได ว า ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาในส ว นของการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน นั้น ยังคงกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติไวเชนเดิม กลาวคือใหสถานศึกษามีการกําหนด
เปาหมายซึ่งไดแก มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนาและประเมินตนเองอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป ใชกระบวนการบริหารที่ดีสรางการมีสวนรวมจากทุกฝายในการบริหารและจัดการศึกษามุง
ใหการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปน “การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงผล
อันเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญที่สุด”
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) เปนระบบ
ที่สถานศึกษาสรางความมั่นใจ (Assure) แกผูรับบริการ ทั้งผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคกร
หรือสถานประกอบการที่รับผูเรียนเขาศึกษาตอหรือทํางานวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพไดตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ ทักษะและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุขรวมทั้งสรางประโยชนใหแกครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ดวยการบริหารจัดการที่
มีคุ ณ ภาพทั้ ง องคก รโดยใช ห ลั กการมี สว นร ว ม บุ ค ลากรในสถานศึ กษาโดยเฉพาะครู แ ละผู บ ริ ห าร
ตระหนักถึงเปาหมาย คือ ผลประโยชนที่เกิดกับผูเรียนเปนอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา จึง เปนกลไกสําคัญประการหนึ่งในการพั ฒนาคุณภาพการศึก ษาของสถานศึกษาที่
ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบไดและถูกกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและประกาศกฎกระทรวง ดังที่กลาวแลว
ดังนั้น การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจึงยึด หลักการ
3 ประการ คือ
1. การกระจายอํานาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวในการ
บริหาร และตัดสินใจดําเนินงาน ทั้งด านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร
การจั ดสิ่งอํ านวยความสะดวกและผู สอนทํ าบทบาทหนาที่ ในการสอน จั ด กิ จกรรมและพั ฒ นาสื่ อ เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรไดอยางเต็มที่ สามารถจัดการศึกษาได
สอดคลองกับสภาพพื้นที่ ความตองการของชุมชนและสังคมไดมากที่สุด
2. การเป ด โอกาสการมี ส ว นร ว มในการทํ า งาน (Participation) หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ ภูมิปญญาทองถิ่น/ปราชญชาวบาน เขามามี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทั้งในฐานะเปนคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะทํางานในสวน
อื่น ๆ ของสถานศึกษาโดยมีการรวมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน สงเสริม และติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ตลอดจนรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา
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3. การแสดงภาระรั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได (Accountability) มาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาเปนเปาหมาย (Goals) ที่ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนตองไดรับรูเพื่อการพัฒนารวมกันและ
เพื่อการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาวาสามารถนําพาผูเรียนไปสูมาตรฐานที่ไ ด
กําหนดรวมกันไวหรือไมจากเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาดังกลาว สถานศึกษาตองสรางการมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกกลวิธีการพัฒนา
ที่เหมาะสมและสามารถทําใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม มีการประชาสัมพันธเปาหมายและจุดเนนที่
ตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรูเพื่อเปนสัญญาประชาคมและเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีทิศทางการ
ทํางานที่ชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน จากหลักการดังกลาวขางตนการประกันคุณภาพการศึกษาจึง มี
กระบวนการดําเนินการที่สัมพันธตอเนื่องกัน 3 ขั้น คือ
3.1 การประเมินคุณภาพภายใน เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษา
หรือโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา ทั้งนี้
เพื่อนําผลจากการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนา กิจกรรม/โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นจึงตั้งอยูบน
ฐานความเปนจริง มีความเปนไปไดและสําเร็จผลในเวลาอันเหมาะสม
3.2 การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป น กระบวนการติ ด ตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํารายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เมื่อจะตรวจสอบความกาวหนา สถานศึกษาจะตองมีขอมูลสารสนเทศที่แสดงแนวโนมผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบการ
เก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนและการปฏิบัติงานเปนประจําทุกปมีวิธีการเก็บขอมูลที่
ไมยุงยากและเกิดจากการปฏิบัติจริงขอมูลสารสนเทศที่จะแสดงแนวโนมผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
และคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาไดไมควรจะนอยกวา ๓ ปการศึกษา ดังนั้น ครูทุกคนตอง
สามารถแสดงขอมูลผลการเรียนของผูเรียนไดเปนรายบุคคล รายหองเรียน รายชั้น รายกลุมสาระ จน
เปนขอมูลรวมระดับสถานศึกษาไดหรือโครงการอื่นๆ ที่สถานศึกษาดําเนินการก็จะตองสามารถตอบได วา
เหตุใดจึงเพิ่มกิจกรรมใหมขึ้นหรือปรับลดกิจกรรมบางอยางลงขอมูลสารสนเทศเหลานี้จะถูกนําไปสรุป
รายงานใหคณะกรรมการสถานศึกษาทราบเพื่อรวมกันหาแนวทางพัฒนาตอไป
3.3 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป น กระบวนการพั ฒ นาการศึ ก ษาเข า สู คุ ณ ภาพ
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและโครงสราง
การวางแผนและการดําเนินงานตามแผนรวมทั้ง “สรางจิตสํานึก” ใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปน “ความรับผิดชอบรวมกัน” ของทุกคน
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การพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาเปน คําที่ มีค วามหมายกวา งมากแตใ นระดับ สถานศึ กษานั้ น
แทจริงแลวคือหนาที่หลักของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยมีคุณภาพที่ตองการใหเกิดกับ
ผูเรียนเปนเปาหมายซึ่งในปจจุ บันกําหนดในรูปของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ฉะนั้น ในการ
คิดกิจกรรม/โครงการหรือพั ฒนานวัต กรรมใดต องสะทอ นผลที่ เกิด กับผู เรีย นได อยา งไรก็ตามการ
ดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จไดตองเกิดจากผูปฏิบัติงานทุกคนทํางานอยางเปนระบบทํางานรวมกันไดดี
รับฟงและยอมรับความคิด เห็นของกันและกัน เลือกแนวทางที่ดีที่สุดยอมรับผลที่เกิดขึ้นรวมกันและ
พรอมที่จะแกไขใหดีขึ้น
การประเมิน
คุณภาพภายใน

การประกัน
คุณภาพภายใน
การพัฒนา
คณภาพ

การติดตาม
ตรวจสอบคณภาพ

แผนภูมิที่ 7 กระบวนการดําเนินการที่สัมพันธตอเนื่องกัน
ประเทศนิวซีแลนดที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาที่ทั่วโลกยอมรับใชแนวคิด“หวงโซ
คุณภาพ”(Chain of Quality) ในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมี
ความเขมแข็งโดยคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญ 5 สวน ที่เชื่อมโยงกัน ดังแผนภูมิที่ 8 คือ
1. การมีอุดมการณและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน
2. การนําองคกรและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
3. การสรางบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเปนผูนําการสอนอยางมืออาชีพ
4. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงภายใตสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยเอื้อการเรียนรูและ
สรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
5. การมีสวนรวมของผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน
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การมีอุดมการณและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน

การนําองคกร
และการ
บริหารจัดการ

การสรางบุคลากร
ที่มีคุณภาพการ
มีภาวะผูนําอยาง
มืออาชีพ

การจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพสูงภายใตสภาพ
แวดลอมที่ปลอดภัยเอื้อ
ตอการเรียนรูและสราง
ปฏิสัมพันธ

ผูเรียนใฝดี ใฝเรียนรู
คิดเปน แกปญหาได
ทํางานเปนและทํางาน
รวมกับผูอนื่ ไดเห็นแก
สวนรวมและรูทันโลก

การมีสวนรวมของผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน

แผนภูมิที่ 8 หวงโซคุณภาพของการจัดการศึกษา
ที่มา : Evaluation Indicators for Education Reviews in Early Childhood Services (2004)
สถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการดวยวงจรคุณภาพนําโดยผูบริหารที่เปนผูนําทางวิชาการสูง
ยอมมีการพัฒนาคณะครูอาจารยใหเปนบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ มีภาวะผูนําเชนเดียวกัน
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนยอมมีประสิทธิภาพ ชอบที่จะกําหนดเปาหมายที่ทาทายแสวงหาวิธีการ
หรือนวัตกรรมใหมที่จะทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว จัดการเรียนรูที่สนุกกระตุนใหคิดและทดลอง
ทํา ความสนุกในการเรีย นรูทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน การจัดการศึกษาไดรับความ
รวมมืออยางดีจากผูปกครอง ครอบครัวและชุมชน อันเนื่องมาจากการที่ทุกคนทุกฝายมีอุดมการณและ
เปาหมายที่ชัดเจนรวมกันจากความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงานดังกลาวมั่นใจไดวาผูเรียนตองมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานตามที่สถานศึกษากําหนดอยางแนนอน
หลักเกณฑ และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได
กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในใหสถานศึกษาดําเนินการโดยยึด
หลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังตอไปนี้
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
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4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
“มาตรฐานการศึกษา” เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหงและเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม
และกํากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษามาตรฐานการศึกษา
ที่มี อ ยู ใ นป จ จุ บั นมี ห ลายระดั บ เช น มาตรฐานการศึก ษาของชาติ มาตรฐานการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา อีกทั้ง ยังมีการกําหนดมาตรฐานขึ้นหลายประเภท เชน มาตรฐานการแนะแนว มาตรฐานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน มาตรฐานลูกเสือและเนตรนารี มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน เปนตน แตหากพิจารณาอยางถี่ถวนจะเห็นวามาตรฐานทั้งหลายนั้นมีวัตถุ
ประสงคเฉพาะและมีเปาหมายคือ คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญทั้งนั้น
ตามกฎกระทรวงได กํ าหนดไว ว า การกํ าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษานั้ นต อง
กําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและตองครอบคลุมสาระการเรียนรูและ
กระบวนการเรียนรู รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่นดวย ดังนั้น สถานศึกษาจึงตอง
วิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งระดับปฐมวัย
มาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา นโยบาย
ของหนวยงานสวนกลาง คุณลักษณะพิเศษของผูเรียนที่สถานศึกษา ทองถิ่นและชุมชนคาดหวัง เชน ความ
มีสํานึกรักบานเกิด การเปนยุวเกษตรกร การอนุรักษอาชีพทองถิ่น/พื้นบาน การมีทักษะในอาชีพ (อาชีพใด
อาชีพหนึ่ง) ความ สามารถเฉพาะทางดานใดดานหนึ่ง เปนตน นํามาสังเคราะห หลอมรวมกําหนดเปน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางไรก็ตามสถานศึกษาตองพึงตระหนักเสมอวามาตรฐานที่เกี่ยวกับ
คุณภาพผูเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ
มาตรฐานคุณภาพ
ผูเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานหนวยงาน
ตนสังกัด

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(เนนที่คุณภาพผูเรียน)

เอกลักษณ
ของสถานศึกษา

ความตองการ
และบริบทของ
สถานศึกษา

ความตองการ
ของชุมชน และทองถิ่น

แผนภูมิที่ 9 ตัวแปรที่สัมพันธและเชื่อมโยงสูมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดขึ้นนั้นควรมีการระบุตัวชี้วัดที่เปนองคประกอบของ
มาตรฐานนั้น ๆ ใหชัดเจนเพื่อใหเกิดความสะดวกและความเขาใจตรงกันในการวัดและประเมินและการ
สื่อสารกับผูเกี่ยวของในการกําหนดมาตรฐานนั้นควรประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาแหงนั้น ๆ บุคคลที่มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไดแก
ผูบริหารสถานศึกษาและคณาจารย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูนําชุมชน นักปราชญ/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย/แหลงความรูใกลเคียง เจาของกิจการ/สถานประกอบการ
ในชุมชน บุคคลที่เกี่ยวของเหลานี้ควรอยางยิ่งที่จะตองมีสวนรวมในการกําหนดคุณภาพผูเรียน เมื่อทุก
คนที่เกี่ยวของเห็นพองตองกันในคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานที่รวมกันกําหนด จึงมีความเต็มใจและ
ยินดีที่จะผลักดัน สนับสนุนและทํางานรวมกั บสถานศึกษาใหพัฒนาไปสูเปาหมายไดในเวลาอันรวดเร็ว
และยั่งยืน
2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
แผน (Plan) เปนเอกสารที่แสดงโครงการ กิจกรรม วิธีการที่ไดผานการคิดมาแลวลวงหนา โดยผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันคิดและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ สําหรับเปนเครื่องชี้นําการดําเนินการ
ใดๆที่สอดรับกับเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร การวางแผนมักมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย
และกรอบเวลาของการดําเนินการตามแผนอยางชัดเจน ในสถานศึกษาตองมีการจัดทําแผน 2ประเภท คือ
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2.1 แผนพัฒนาการจั ดการศึ กษาของสถานศึกษา ซึ่งเป นแผนที่มี รอบระยะเวลาการพั ฒนาที่ มุ ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา อาจเปนแผน 3 ป แผน 4 ป หรือแผน 5 ป แลวแตความ
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะทอนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ที่จะใชในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อนําไปสูเปาหมาย ไดคุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว (Strategic Plan/Improvement
Plan)
2.2 แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan / Operation plan) ซึ่งแตกออกมาจากแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการดําเนินงานเปนรายป แผนปฏิบัติการประจําปแตละปควรมี
จุดเนนที่ชัดเจนเปนรูปธรรมนอกจากความชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา สถานที่ งบประมาณ
ผูรับผิดชอบแลว สถานศึกษาตองกําหนดกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน ความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน การปรับปรุงแกไขเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ราบรื่น คลองตัว มีการประเมินตนเอง อัน
นําไปสูการไดขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปเขียนรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตอไป
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตองผานการคิดและวิเคราะหเชิงกลยุทธ
มาแลวอย างรอบด านและรอบคอบโดยอาจใชวิ ธี SWOT Analysis, Balanced Scorecard , Risk
management ,Change management หรือวิธีการอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสมสําหรับเปนเข็มทิศ
ชี้นําการดําเนินงานตามกลยุทธเพื่อนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนและมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
วางเปาหมายไวสวนการจั ดทําแผนปฏิบัติ การประจํ าปจะมีการระบุ วัตถุประสงค เปาหมาย การจั ดสรร
ทรัพยากรและกรอบเวลาของการดําเนินงานตามแผนอยางชัดเจน
ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถตรวจสอบตนเองได
วาเปนแผนพัฒนาที่มีคุณภาพหรือไมโดยพิจารณาจากประเด็นที่กฎกระทรวงกําหนดใหตองดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ
2. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม
3. กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษ ที่อางอิงได ให
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การ
สง เสริม การเรีย นรู การวัดและประเมิน ผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัด การ เพื่ อนํา ไปสู
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว
4. กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ
5. กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
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6. กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครอง และ
องคกรชุมชน
7. กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
8. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
แผนปฏิบัติการประจําป

แผนปฏิบัติการประจําป

แผนปฏิบัติการประจําป

แผนปฏิบัติการประจําป

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เปาหมาย และภาพความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

สภาพปญหา
และความ
ตอง การที่
จําเปน
- ครู นักเรียน
- การบริหาร
จัดการ
- งบประมาณ
ฯลฯ

วิธีการดําเนินงาน ที่มี
หลักวิชา/ผลการวิจัย/
ขอมูลเชิงประจักษ และ
ครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
- การเรียนรู
- การวัดประเมินผล
- การพัฒนาบุคลากร

แหลงสนับสนุน
ทางวิชาการ
- มหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษา
- ภูมิปญญา
ทองถิ่น/ปราชญ
ชาวบาน
- แหลงเรียนรูฯ ลฯ

การมีสวนรวม
ของ
พอแม
ผูปกครอง
และบุคลากร
ภายในชุมชน

บทบาท
หนาที่ของ
บุคลากร
- ผูบริหาร
สถานศึกษา
- ครู
- นักเรียน
ฯลฯ

การใช
งบประมาณ
และทรัพยากร
อยางมี
ประสิทธิภาพ


- การบริหารจัดการ

แผนภูมิที่ 10 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทศวรรษหนานั้นสถานศึกษาตองให ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญตองเขาใจบริบทและความตองการของสถานศึกษาเอง โดยการวิเคราะหความ
ตองการจําเปนภายใตสถานการณที่เปนอยูมีขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงไดทั้งผลการประเมินตนเอง ผลการ
ประเมินภายนอก ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ รวมทั้งผลการวิจัยจาก
การทําวิจัยชั้นเรียนของครูแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนขอมูลประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรมหรือ
นวัตกรรมที่นํามาใชสอดคลองกับการแกปญหาและความตองการใชแหลงวิทยาการที่อยูใกลเคียงใหเปน
ประโยชน และที่สําคัญมากที่สุดประการหนึ่งคือ บุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของตองมีจิตสํานึกรวมในการจัด
การศึกษาใหถึงเปาหมายที่หวังไวรวมกัน
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดไวมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
จัดระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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3.1 การจัดระบบบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถจัดระบบบริหารโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายใชเทคนิคการบริหารและการจัดการ
ใหสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เชน การใชวงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA : Plan Do Check Act) ของ
เดมิ่ง (Deming Cycle) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (TQM) เปนตน
การจั ดโครงสร างการบริ หารสถานศึ กษาควรจั ดให สอดคล องกับบริ บทของสถานศึ กษา และ
หนวยงานตนสังกัดที่มีการแบงงานเปน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ
การบริ หารงานบุ คคลและการบริ หารงานทั่ วไป ทั้ งนี้ การบริ หารงานตามโครงสร างของสถานศึ กษา
สถานศึกษาที่มีขนาดใหญหรือใหญพิเศษจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคณะกรรมการหลายระดับ หลายฝาย
นับตั้งแตระดับบริหาร/อํานวยการ ระดับกลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้น หรือมีการตั้งคณะทํางานเฉพาะขึ้น
เพื่อรับผิดชอบงานเปนคราว ๆ ไป สถานศึกษาขนาดกลางซึ่งดูจะมีความคลองตัวมากที่สุดก็จําเปนตองมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดผูรับผิดชอบงานที่เหมาะสม เนนการทํางานรวมกันเปนทีมใหมากที่สุดสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กควรเนนลักษณะการทํางานแบบบูรณาการ เชน รวมงานวิชาการและงานงบประมาณไว
ดวยกันเพราะทุกงานตองเกี่ยวของกับการใชเงิน หรือรวมงานวิชาการกับงานบุคลากรเพราะการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนตองเกี่ยวของกับครู ครูทุกคนตองทํางานบริหารทั่วไปได เปนตน การทํางานในรูป
คณะกรรมการอาจมีความจําเปนนอยมากสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กเพราะบุคลากรมีอยูเพียงไมกี่คน
ดังนั้น ทุกคนจึงตองมีแผนการทํางานของตนเองควบคูกับแผนการสอนดวยเพื่อเปนการตรวจสอบการทํางาน
เปนระยะตามวงจรคุณภาพมีการปรับปรุงงานทันทวงทีไมทําใหงานคั่งคาง จึงมีเวลาใหกับการพัฒนาการ
เรียนการสอนไดเต็มที่
3.2 การจัดระบบสารสนเทศ
สถานศึกษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูครอบคลุมและเพียงพอตอการ
นําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาสืบ คนไดงายและรวดเร็ ว ผูรับผิดชอบดูแลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตองทํางานอยางมีระบบโดยมีการกํา หนดกรอบการเก็บขอมูลเฉพาะที่จําเปนวางแผนการ
เก็บขอมูลซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายสรางความเขาใจใหทุกฝายความตระหนักถึง
ความจําเปนในการเก็บขอมูลและสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือและใหขอมูลที่ถูกตองขอมูลและ
สารสนเทศทั้งหลายลวนตองไดจากครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาทั้งสิ้นเมื่อมีความเขาใจที่ถูก
ตองการไดมาซึ่งขอมูลก็จะมีความถูกตองและไดขอมูลที่เปนปจจุบัน
การศึกษาของสถานศึกษามีหลายดาน เชน ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผูเรียน วิธีการ/
รูปแบบ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู วิธีการ/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาการมี
สวนรวมพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการใชแหลงเรียนรูในและนอก
สถานศึ กษาวิ ธีการ/จํานวนครั้ ง/จํานวนโครงการที่สถานศึกษาและชุมชนรวมกั นพัฒนาเพื่อสรางใหเกิ ด
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องคกรแหงการเรียนรูในชุมชน เปนต น แตอยางไรก็ตาม ขอมูลและสารสนเทศที่นับวามีความสําคัญและ
จําเปนที่สุดคือ ขอและสารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียนสถานศึกษาจะตองจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผูเรียนเปนรายบุคคลและตองทําใหเปนปจจุบันในทุกภาคเรียนเพื่อการวางแผนและปรับปรุงการดําเนินงาน
ไดทันเหตุการณ การมีระบบขอมูลและสารสนเทศจึงจะนับวาไดประโยชนอยางแทจริง
การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟมเอกสารหรือจัดเก็บโดยใชระบบตาง
ๆ จากคอมพิวเตอรทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาปจจุบันสถานศึกษาขนาดใหญ
ใช คอมพิ วเตอร ช วยในการบั นทึ กข อมู ลประมวลผล แล วสรุ ปเป นสารสนเทศเพื่ อการใช งานได ทั นที
เชนเดียวกันสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรไมเพียงพอควรใชคอมพิวเตอรในการเก็บ
ขอมูลและสารสนเทศเชนเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยลดภาระในเรื่องนี้ไดอยางมาก
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางการทํางานเพื่อให
ทุกคนทุกฝายมีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานที่ไมขัดแยงกันแตแผนจะไมมีความหมายถาการ
ดําเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาไมดําเนินงานตามแผน ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทาง
วิชาการควบคูกับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรมยอมสรางคนที่มีคุณภาพให
เกิดขึ้นไดไมยากนักผูบริหารจะทําหนาที่จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหการ
ปฏิบั ติง านเปน ไปอย างมี ประสิ ทธิภ าพและเกิ ดประสิท ธิผล ดู แล กํา กับ ติ ดตามและนิเทศงานของ
บุคลากรทุกคน/ทุกฝายเพื่อกระตุนและสงเสริมใหปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไวใหความสําคัญการ
ดําเนินงานและปรับปรุงงานอยางตอเนื่องจนเปนปกติวิสัครูตองทําหนาที่จัดการเรียนการสอนอยางเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา แบงเวลาหรือบริหารเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปไดอยางเหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จตามแผนทุกฝายมีสวนรวมในการ
จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรมเมื่ อสิ้ นสุ ดการดํ าเนิ นงานซึ่ งทุ กคนที่
เกี่ยวของจะปฏิบัติตามหนาที่และบทบาทของตนเองอยางดีที่สุดและภาคภูมใจในความสําเร็จรวมกัน ดังนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาสถานศึกษาผูบริหารจึงควรเปนผูนําในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวรวมทั้งมีการสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามและใหความ
ชวยเหลือแกบุคลากรทุกคน/ทุกฝายใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของ
การปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาพรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นั้นสถานศึกษาจําเปนตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ตอเนื่องเพื่อใหเห็นแนวโนมการ
ปฏิบัติงานวาดีขึ้นหรือกําลังถอยลงและควรมีการปรับปรุงแกไขหรือเรงพัฒนาในเรื่องใดบาง การติดตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึก ษาของสถานศึ ก ษาจึง ควรกระทํ า ทุก ป ถือ เป น การประเมิ น ตนเองของ
สถานศึก ษาที่ตอ งดํา เนิ นการอยางเปน ระบบต อเนื่องการดํา เนิน งานทํา ไดทั้ งระหว างและหลัง การ
ดําเนินงานโดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับคุณภาพผูเรียนเปนอันดับแรกและเชื่อมโยงถึง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในดานอื่น ๆ รวมถึงเอกลักษณของสถานศึกษาดวย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึก ษาในแตละครั้ งเปนขอมูลเชิ ง
ประจั ก ษ ใ ห กั บ ผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาด า นการจั ด
ประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว
นอกจากนี้ กฎกระทรวงยั งกํ าหนดให หน วยงานต นสั งกั ดของสถานศึก ษามีห นา ที่ใ นการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่งดวยโดยใหดําเนินการติดตามตรวจสอบอยางนอยหนึ่ง
ครั้ ง ในทุ ก สามป ทั้ ง นี้ ใ นส ว นของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาควรจั ด ทํา แผนการติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพสถานศึ ก ษาภายในเขต
การศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับการตรวจสอบคุณภาพและไดรับประโยชนจากการติดตาม
ตรวจสอบครบถวน กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาใดมีสถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบจํานวนไมมากควร
มีการติดตามตรวจสอบเปนประจําทุกป
สวนเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาที่มีสถานศึกษาอยู ในความดู แลรั บผิด ชอบจํานวนมากไมสามารถ
ตรวจสอบให ครบได ภายใน 3 ป ก็ ควรมี การประสานงานโดยอาศั ยบุ คลากร/ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี ความรู
ความสามารถมารวมปฏิบัติการไดควรมีการแตงตั้งคณะทํางานในการออกติดตามตรวจสอบมีการกําหนด
กรอบการตรวจสอบที่ชัดเจนซึ่งประเด็นการตรวจสอบตองสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการแจงผลการตรวจสอบใหสถานศึกษาทราบเปดเผย
ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชนทราบดวยประโยชนจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษาอยางสม่ําเสมอนั้นจะทําใหผูปกครอง ชุมชนหรือแมแต
ผูเรียนเองรับรูถึงปญหาอุปสรรคการดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษาและหาทางปรับปรุงและพัฒนารวมกัน
รวมทั้งนําผลการตรวจสอบคุณภาพไปปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติการ
ประจําปและใชเปนขอมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกดวย

102
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในเปนกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทําโดยบุคลากรภายในหรือผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง การ
ประเมินคุณภาพภายในถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการเพื่อที่จะไดทราบขีดความสามารถใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาบรรลุตามเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม
นํ า ผลการประเมิ น ไปแก ไ ขข อ บกพร อ งได ทั น ที เ พื่ อการพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง (Continuous
Improvement) การประเมินภายในถือเปนกระบวนการตรวจสอบการทํางานของสถานศึกษาหรือการ
ประเมินตนเอง (Self-Evaluation)
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรยึดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปน
หลักแตอยางไรก็ตามควรสะทอนภาพความสําเร็จที่ชัดเจนอยางนอย 2 ดาน ดังนี้
6.1 คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุกระดับชั้น พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูเรียน โดยระบุไดถึงกลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิ เศษ กลุมผูเรียนที่มีความเสี่ยง กลุมผูเรียนที่มี
ปญหาในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน กลุมผูเรียนที่มีคุณลักษณะยังไมเปนไปตามที่พึงประสงคเพราะ
ขอมูลจากการประเมินเหลานี้จะสะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ
ตามที่กําหนดไวหรือไมอันนําไปสูการปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป
6.2 คุณภาพการศึกษาดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดไวแลวในทุกมาตรฐานดวย
วิธีก ารที่ หลากหลายและเหมาะสมกับสิ่ งที่ต องการประเมิ น เชน ใช ก ารสังเกต การสัม ภาษณ การ
ตรวจสอบจากเอกสารหรือขอมูลเชิงประจักษ เปนตน
7. การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถสรุปและจัดทํารายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือวาเปนรายงานประจําปของสถานศึกษาได ทั้งนี้ เพื่อ
ไมใหสถานศึกษาตองมีภาระในการจัดทํารายงานหลายเลม การจัดทํารายงานประจําปถือเปนเรื่องปกติ
ที่ ส ถานศึ ก ษาต อ งจั ด ทํ า หลั ง การจั ด การศึ ก ษาผ า นไปแต ล ะป ทั้ ง นี้ นอกจากเพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ ยวของแลวสถานศึกษาตองเปดเผย
รายงานนั้นตอสาธารณชนดวย รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษานี้
จะนําไปเปนฐานขอมูลและหลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาสําหรับรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกดวย
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สถานศึกษาสามารถการกําหนดรูปแบบของรายงานประจําปไดต ามความเหมาะสม โดยใช
ภาษาที่อานเขาใจงายนําเสนอทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระสําคัญอาจแบงออกเปน 4 สวน
คือ 1. ขอมูลพื้นฐาน 2.แผนการพัฒนาการจัดการศึกษา 3. ผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา และ
4. สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช
ตารางที่ 3 สาระสําคัญของรายงานประจําป
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษา นักเรียน บุคลากร
ทรัพยากร ชุมชน เกียรติยศชื่อเสียง
และจุดเดนของสถานศึกษาเปนตน
สวนที่ 3 ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

สวนที่ 2 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เชน วิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค กลยุทธ/วิธีการดําเนิน
งานใหบรรลุเปาหมาย เปนตน
สวนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนําผล
ไปใช

8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึง ความยั่งยืนของการดําเนินโครงการ/
กิ จ กรรมตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นในทางที่ ดี ขึ้ น อย า ง
สม่ําเสมอมีการใชผลการประเมินคุณภาพภายในผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
มาเปนฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนา กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น
สถานศึก ษาตองยึ ดคุณภาพที่สอดคล องกั บมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึ กษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเองจัดระบบและโครงสรางที่
เหมาะสม วางแผนและดําเนินงานตามแผนดวยจิตสํานึกที่วา “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนภาระ
งานปกติที่ทุกคนจะตองรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นร วมกัน การดําเนินงานมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง
สงผลถึงคุณภาพผูเรียนทั้งสถานศึกษา”
การทําใหคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่องนั้นสถานศึกษาควรคํานึงถึง
สิ่งตอไปนี้
1. สรางจิตสํานึก การพัฒนาใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาโดยถือวาการ
พัฒนาระบบประกันคุณภายในสถานศึกษาเปนวัฒนธรรมการทํางานปกติของสถานศึกษา
2. กําหนดมาตรฐานการศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางเดนชัดเพื่อสราง
ความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษารวมกันจัดระบบและโครงสรางที่เหมาะสม วางแผนและดําเนินงาน
ตามแผนโดยเน น ระบบคุณ ภาพมี การติ ด ตามและประเมิ นผลการดํา เนิ น งานตามรอบระยะเวลาที่
เหมาะสมและปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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3. นําผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหนวยงานตน
สังกัดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการใชขอมูลและสารสนเทศอยางชาญฉลาด
4. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยครูและ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู กลาวคือ รูจักพัฒนาตนเอง ใฝเรียนรูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนความรูตลอดเวลาเกิดทีมผูเชี่ยวชาญในเรื่อง ตาง ๆ อยางหลากหลายจน
ไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของมีการเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูกับองคกรอื่น ๆ มี
นวัตกรรมใหม ๆ ที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น
บทบาทหนาที่ และภารกิจสําคัญของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดังไดกลาวแลววาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาเกี่ยวของกับ
บุคลากรทุกคนทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตลอดทั้งสถานศึกษาตองพรอมรับการประเมิน
ภายนอกดวย ดังนั้น สถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานตนสังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีบทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจขางตนของหนวยงานตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาขับเคลื่อนไปอยางมีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในอนาคต
รวมทั้ง มีการพัฒนาสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษายิ่งขึ้นบุคลากรของหนว ยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาควรมีบทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญในการกําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
สถานศึกษา
1. ดํ าเนิ นการประกั นคุ ณภาพภายในอย างต อเนื่ องเป นประจําทุ กป โดยปฏิ บั ติ ตามแนวทางที่
กฎกระทรวงกําหนด
2. จั ด ทํ ารายงานประจํ า ป ที่ เ ป น รายงานประเมิ น คุ ณภาพภายในเสนอต อ คณะกรรมการ
สถานศึกษา หนวยงาน ตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกและผลการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวของไป
ประกอบการ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหสาธารณชนรับทราบ เพื่อรวมกันพัฒนา
สถานศึกษา
5. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและดําเนินงานตามแผนโดยใชหลักการมี
สวนรวมอยาง จริงจัง
6. บริหารจัดการทรัพยากรใชอยางคุมคาและแสวงหาเพิ่มเติมอยางพอเหมาะ
7. กรณีผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน สถานศึกษาตองจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและเสนอ สมศ.ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สรางความตระหนัก ความเชื่อและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2. รวมดําเนินการวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
3. นิเทศ กํากับดูแลและสงเสริมใหระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินไปอยางตอเนื่อง
4. ศึกษาวิเคราะหวิจัยกิจกรรม/รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ โดย
พัฒนาจากสถานศึกษาตนแบบ และขยายผลไปยังสถานศึกษาแหงอื่นที่มีบริบทเดียวกันตอไป
5. ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง อยางนอยหนึ่งครั้งในทุก
สามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบรายงานผลใหสาธารณชนรับทราบเพื่อรวมมือกันพัฒนาใหกาวหนาตอไป
หนวยงานตนสังกัด
1. จัดทําแนวทาง/คูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. จัดสรรทรัพยากร ทั้งงบประมาณ บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวกที่เปนความจําเปน
พื้นฐานใหแกสถานศึกษา
3. ติดตามตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกป
4. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5. ศึกษาวิจัยสถานศึกษาที่จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและถอดประสบการณเผยแพร
แกสถานศึกษาโดยทั่วไป
6. ประกาศผอนผันการปฏิบัตแิ ละวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในใหกับสถานศึกษา
กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาแจงวาสถานศึกษาแหงนั้น ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการ ตามแนวปฏิบัติที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงได
เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจขางตนของหนวยงานตนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาขับเคลื่อนไปอยางมีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในอนาคต
รวมทั้งมีการพัฒนาสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษายิ่งขึ้น บุคลากรของหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึ กษาควรมีบทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
บุคลากรระดับสถานศึกษา
1. ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 เตรียมความพรอม
ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะหมวด 1
หมวด 4 และหมวด 6 กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับ

106
ป พ.ศ.2546 และฉบับป พ.ศ. 2553) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรางความตระหนักและจิตสํานึกแกบุคลากรใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน
เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางยั่งยืนเปนผลใหคุณภาพผูเรียนมีพัฒนาการที่กาวหนาขึ้นโดยลําดับ
สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามีการเพิ่มพูนความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาที่พัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพภายในอยางมีคุณภาพเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
กําหนดนโยบาย โครงสราง บทบาทหนาที่ของบุคลากรในสังกัดและมอบหมายงานใหมีผูรับผิดชอบ
ชัดเจนตรงตามความรูความสามารถ ประสบการณ ความถนัดและความสนใจ
กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ระดับสถานศึกษาโดยนําขอมูลและสารสนเทศ
ที่ไดจัดทําไวรวมทั้งขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ผานมาผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ผลการทดสอบระดับชาติและผลการประเมินที่เกี่ยวของ มาวิเคราะหและสังเคราะหแลวจึงจัดทํา
แผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ที่กําหนดไว
กรณีสถานศึกษาขนาดใหญหรือขนาดกลางควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดั บ สถานศึก ษามอบหมายหน าที่ รั บผิ ด ชอบใหชั ด เจน โดยให ห ลายฝา ยมี สว นรว ม ได แ ก
ผูปกครองนักเรียน ผูแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา องคกรภาครัฐและภาคเอกชนในทองถิ่น
รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผูสอนทุกระดับการศึกษาโดยมีจํานวนตามที่เห็นสมควรส วนสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่มีบุคลากรนอยมากอาจไมจําเปนตองตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในแตควรแตงตั้ง
คณะทํางานในภาพรวมของสถานศึกษาที่กําหนดภาระหนาที่ที่แตละคนตองรับผิดชอบงานที่ชัดเจนซึ่ง
หมายรวมถึงงานประกันคุณภาพภายในดวย
จัดระบบขอมูลและสารสนเทศการดําเนินงานที่สอดรับตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยจัดใหมีขอมูลยอนหลังไมนอยกวา 3 ป เพื่อเห็นแนวโนม
ความก าวหน าในการพัฒนาสถานศึกษา ไดแก สภาพการดําเนินงานดานบริหาร ผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษารายปของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบแรกและรอบที่ 2 รวมทั้ง
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบการประเมินที่ผานมาขอมูลนักเรียนที่จําเปนสําหรับการ
วางแผน เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล หองเรียน ระดับชั้น กลุมสาระการเรียนรู ผลการเรียนเฉลี่ยราย
ปในภาพรวมของสถานศึกษาเพื่อเทียบเคียงกับผลการประเมินระดับชาติ ขอมูลดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนรายชั้น/ รายป จํานวนนักเรียนลาออกกลางคัน นักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยง นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีภาวะผูนํา เปนตน ขอมูลเกี่ยวกับครูผูสอน เชน จํานวนครู
จําแนกตามวุฒิการศึกษา สัดสวนครูตอผูเรียน สัดสวนครูตอนักเรียนใน 1 หองเรียน เปนตน ตลอดจนจัดเก็บ
ขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น ขอมูลดานงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อสรางเปนขอมูลพื้นฐาน (Baseline
Data) และเปนจุดเริ่มของการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบตอไป
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1.2 ดําเนินการ
จัดทําคูมือ/แนวดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับสถานศึกษาโดยใหบุคลากร
หลายฝายในสถานศึกษามีสวนรวมดําเนินการ ซึ่งชวยใหการดําเนินงานมีลักษณะการมีสวนรวมทั่วทั้ง
องคกร (school wide) และเปนหลักฐานแสดงถึงความตระหนักและความพยายามของสถานศึกษาที่
เด น ชั ด ขึ้ น และนํ า สู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรมสํ า หรั บ สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก อาจจั ด ทํ า แนวทาง
ดําเนินงานอยางยอก็ไดปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนดอยางเปนระบบ
1.3 ประเมินผล
นิเทศ ติดตามตรวจสอบใหบุ คลากรในสถานศึ กษาดํา เนิน การตามระบบประกัน คุณ ภาพ
ภายในอยางเขมแข็งปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่องเปนระบบสัมพันธกันทุกฝายใชแผนงาน/ โครงการเปน
เข็มทิศในการปฏิบัติงานจริงใชขอมูลและสารสนเทศ ผลการประเมินภายในและภายนอกเพื่อประโยชน
ในการพัฒนาและเพื่อการจัดทํารายงานประจําป ประเมินคุ ณภาพภายในของสถานศึกษาทุกดานทุกป
ทั้งดานผูบริหาร ดานครูผูสอน และดานผูเรียน ใหครบถวนตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาทุก
ระดับที่โรงเรียนจัดการศึกษา นําผลการติดตามตรวจสอบมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาแลว
ประมวลผล เปนขอมูลและสารสนเทศในการจัดทําเปนรายงานประจําปตอไป
1.4 พัฒนาและปรับปรุง
ประชาสัมพันธหรือเผยแพรผลงานใหนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
และหนวยงานที่เ กี่ยวข องรับ ทราบรวมชื่ นชมผลงาน นํา ผลไปวางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาให
ตอเนื่องเปนระบบตอไป
2. ครู
2.1. เตรียมความพรอม
ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของเชนเดียวกับผูบริหารสถานศึกษาทําความเขาใจถึง
คุณประโยชนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูล
นักเรียนรายบุคคลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูที่ตนสอนหรือรับผิดชอบ(กรณี
เปนหัวหน ากลุมสาระ) ขอมูลดานสุขภาพ ดานคุ ณลักษณะอั นพึงประสงค สถิติ การมาเรี ยน ขอมู ล
สวนตัวของครูเอง ไดแก ดานการศึกษาอบรมหรือการดูงาน ขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่
ครูใชในการจัดการเรียนรู เปนตน ทั้งนี้ควรจัดทําใหอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน (ครูมีแฟมประวัติและ
ผลงานของตนเอง)รวมกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนในภาพรวมของสถานศึกษาและจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา จัด ทําแผนพัฒนาการเรีย นรูของผูเ รียนที่ ตนรับ ผิดชอบเป นรายบุคคลจัดทํ าหนว ยการ
เรียนรู/แผนการจัดการเรียนการสอนผลิตและใชสื่อ/แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นที่ทาทายการเรียนรู
ของผูเรียนทําใหรูสึกสนุกและตองการแสวงหาตําตอบหรือความรูในสวนอื่น ๆ เพิ่มเติมตอไปอีกใช
วิธีการวัดและประเมินผลหลาย ๆ วิธีที่สอดคลองกับกิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและตัดสิน
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ผลการเรียนไดอยางถูกตองสะทอนแนวทางในการปรับปรุงผูเรียนไดอยางถองแทรวมทั้งจัดทําแผนงาน/
โครงการที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษโดยเนนกิจกรรมที่ใหความสําคัญกับผูเรียนเปนอันดับตนใหความ
รวมมือในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ระดับสถานศึกษา นโยบาย
เปาหมาย การจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา
2.2 ดําเนินการ
จัดการเรียนรูและกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาและหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการ
เรียนการสอนวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงรวมทั้งบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาวิธีสอน/จัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 ประเมินผล
ประเมินและสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เขียน
รายงานการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ รายภาคเรียนแลวรวบรวมสรุป
เปนรายงานประจําป นําเสนอหรือรายงานผลแกผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนหรือสาธารณชน เปนตน
2.4 พัฒนาและปรับปรุง
นําผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนการ
สอนและผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ มาศึกษาวิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาเปนรายบุคคล รายชั้น
รายภาค รายป เพื่อกําหนดเปนเปาหมายใหมในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการพัฒนาตามศักยภาพใหมากที่สุด
3. นักเรียน
กําหนดเป าหมายการเรียนรูข องตนเองเพื่ อใหรู จักการวางแผนพั ฒ นาระบบการคิ ด การ
แกปญหาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในตัวผูเรียนตามสภาพความเปนจริงไดเปนอยางดีมีสวนรวมและ
และใหความรวมมือกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา/หนวยหรือแผนการจัดการ
เรียนรูและแผนงาน/โครงการใหขอมูลแกผู เกี่ยวของตามความเปนจริงโดยการแสดงความคิดเห็นให
สัมภาษณ หรือแสดงนิทรรศการ/ผลงานที่เกิดจากการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
4. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองนักเรียน องคการภาครัฐและภาคเอกชน
จัดระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึ กษา ไดแก สภาพ
การดําเนินงานดานบริหาร การจัดแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น สภาพทางภูมิศาสตรหรือบริบท
ของชุมชน การปกครอง อาชีพ สภาพเศรษฐกิจของทองถิ่นตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและคานิยมของ
ทองถิ่นรวมกําหนดนโยบาย เปาหมาย มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ระดับสถานศึ กษา โดยใชขอมูล
ทองถิ่นตามสภาพจริง รวมสง เสริมบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒ นาอยางมืออาชีพเสนอความ
คิดเห็นพัฒนาเชิง วิชาการสนับสนุนหรือระดมทุนทรัพยเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ
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เรียนรูติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาสภาพแวดลอมสถานที่ของโรงเรียนและใหการสงเสริมสนับสนุนใหมีสื่อ/
อุปกรณแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งการจัดสาระการเรียนรูทองถิ่นใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนรูตามสภาพจริง
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยใหขอมูลตามความเปนจริงสงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งสามารถนําสูการปฏิบัติจริงไดอยาง
สอดคล อ งต อ เนื่ อ งเป น ระบบบ ง บอกถึ ง ความเป น ตั ว ตนของสถานศึ ก ษาได ชั ด เจนตามสภาพจริ ง
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 12
ผูบริหารสถานศึกษา
1. เตรียมความพรอม
- ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ

- สรางความตระหนักและจิตสํานึกแกบุคลากร
- กําหนดนโยบาย โครงสรางและการ
มอบหมายงาน

- กําหนดเปาหมาย มาตรฐาน ตัวบงชี้
วิธีการและคูมือดําเนินงาน
- จัดระบบขอมูลสารสนเทศกําหนด
ผูรับผิดชอบ
- พัฒนาบุคลากร สรางขวัญกําลังใจ

- 2. ดําเนินการ
- ปฏิบัติตามแผน
- 3. ประเมิน
- วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
- สรุปและรายงาน
- 4. ปรับปรุงและพัฒนา

นักเรียน

ครูผูสอน
- 1.เตรียมความพรอม
- ศึกษาแนวคิด ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
- จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
- กําหนดเปาหมายการพัฒนา
- จัดทําแผนการจัดการเรียนรู แผนงาน/
โครงการ

- กําหนดเปาหมายการ
พัฒนาของตนเอง

- ใหความรวมมือการ
จัดกิจกรรม

- ใหขอมูลดานตาง ๆ
แกผูเกี่ยวของ

- จัดทําคูมือดําเนินงาน
- 2. ดําเนินการ
- จัดการเรียนรู
- ดําเนินการแผนงาน/โครงการ
- 3. ประเมินผล
- ประเมินผลการจัดการเรียนรู
- ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ
- สรุปและจัดทํารายงาน
- 4. ปรับปรุงและพัฒนา
- ปรับแผนการดําเนินงาน

บทบาทหนาที่
และภารกิจของ
บุคลากร
ระดับ
สถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน ผูปกครอง/องคกรภาครัฐ
- จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
- จัดทํานโยบาย เปาหมาย /มาตรฐาน/ตัวบงชี้ /วิธีการ/คูมือดําเนินการ
- สนับสนุน สงเสริม ใหขวัญกําลังใจ
- ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา
- เผยแพร ประชาสัมพันธการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

แผนภูมิที่ 11 บทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาของบุคลากรระดับสถานศึกษา
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บุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ผูบริหารการศึกษา เชน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.1 เตรียมความพรอม
ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของเชนเดียวกับสถานศึกษาและศึกษาอยางลุมลึกทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศเพื่อการมีวิสัยทัศนในการทํางาน สามารถเปนที่พึ่งแกสถานศึกษาไดอยางสมภาคภูมิ
กําหนดนโยบาย โครงสราง บทบาทหนาที่ของบุคลากรในสังกัดและมอบหมายงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยใหมีผูรับผิดชอบชัดเจนตรงตามความรู
ความสามารถประสบการณ ความถนัดและความสนใจ สรางความตระหนักและจิตสํานึกแกบุคลากรใน
การสรางและพัฒนาใหเกิดเปนวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน
1.2 ดําเนินการ
จัดระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เปนรายสถานศึกษา (School Profile) ไดแก สภาพการดํ าเนินงานดานบริหาร ผลการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษารายป ข องสถานศึ ก ษาข อ เสนอแนะและผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของ
สถานศึกษา รอบแรกและรอบที่ 2 เพื่อสรางเปนขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และเปนจุดเริ่มของ
การพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบ
กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดทําคูมือ
ดํา เนิ น การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพระดั บเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาโดยให ชุ ม ชนองค ก รภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ตลอดจนบุคลากรในสํานักงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีหรือเพิ่มพูนความรูความสามารถมีขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในอยางมีคุณภาพมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในเวลาที่กําหนด
กําหนดวิธีการและดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอย
หนึ่งครั้งในทุกสามปเพื่อใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งสามารถนําสูการปฏิบัติ
จริงไดอยางสอดคลองตอเนื่องเปนระบบบงบอกถึงความเปนตัวตนของสถานศึกษาไดชัดเจนตามสภาพ
จริง โดยเฉพาะการเสนอแนะใหใชขอมูลสารสนเทศของตนเองและขอเสนอแนะของการประเมินภายนอก
รอบที่ผานมาเปนเหตุผลในการจัดทําแผนงาน / โครงการ การประเมินภายในและการจัดทํารายงานประจําปที่
มีการปฏิบัติเปนคณะและรับรูรวมกันอยางตอเนื่องทั่วถึง (school wide) ทุกขั้นตอน
1.3 กํากับ ติดตาม และประเมินผล
วิเคราะหหาจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาแลวประมวลผลเปนระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อจัดทําเปน
รายงานประจําป สรุ ป และเผยแพร ผลการดํ า เนิ น งานต อ สาธารณชนประชาสั ม พั น ธ ห รื อ เผยแพร
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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1.4 ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินอยางตอเนื่อง นํ า ผลการดํ า เนิ น งานไปวางแผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาใหตอเนื่อง
2. ศึกษานิเทศกหรือผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
2.1 วางแผน
ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ วิเคราะห วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของสถานศึกษา
จัดระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามสวนที่ตนรับผิดชอบ
ไดแก สภาพการดําเนินงานดานบริหาร ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายปของสถานศึกษาผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบแรกและรอบที่ 2 เพื่อสรางเปนขอมูลพื้นฐาน (Baseline
Data) รายโรง และรายป ซึ่งเปนจุดเริ่มของการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบ ร ว มกํ า หนดน โยบาย
เปาหมาย มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดรับกับนโยบายและเปาหมายที่กําหนด กําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
รูปแบบของตนเองที่สอดคลองกับแนวทาง/คูมือดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับเขตพื้นที่
การศึก ษา โดยใหชุม ชน องคก รภาครั ฐและภาคเอกชน ผู บริ หารโรงเรียน ศึ กษานิเ ทศก ตลอดจน
บุคลากรในสํานักงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นนําเสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป
2.2 ดําเนินการ
ชี้แจงทําความเขาใจผูเกี่ยวของในการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ไดแก นโยบาย เปาหมาย มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ ตลอดจนวิธีการการติดตามตรวจสอบและ
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน นําแผนการดําเนินงานสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ
2.3 นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ
นิเทศ ติ ดตามและตรวจสอบเพื่อใหสถานศึก ษามี ระบบประกั นคุ ณภาพภายในที่ เขม แข็ ง
สามารถนําสูการปฏิบัติจริงไดอยางสอดคลองตอเนื่องเปนระบบ สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนรายสถานศึกษา สรุปในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาเทียบ
เคียงกับระดับประเทศเพื่อการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งกําหนดมาตรการเรงรัดคุณภาพสถานศึกษากรณีที่
พัฒนาไปไมถึงมาตรฐานหรือไมผานเกณฑมาตรฐาน วิเคราะหหาจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาแลวประมวลผล
จัดกลุมโรงเรียนตามผลการประเมินเพื่อการพัฒนาจัดทําเปนขอมูลและสารสนเทศรายงานประจําป
2.4 ปรับปรุง และพัฒนา
นําผลการติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานใหมีคุณภาพสูงขึ้ น
ประชาสัมพันธหรือเผยแพรผลการดําเนินงานหรือความสําเร็จ
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3. บุคลากรสนับสนุน
บุคลากรสนับสนุน หมายถึง นักวิชาการศึกษา เจาหนาที่กลุมงานอื่น ๆ ในหนวยงานตนสั งกัดหรือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก กลุมงานอํานวยการ กลุมงานนโยบายและแผน กลุมงานสงเสริมการจัด
การศึ กษาเอกชน กลุมงานบริหารงานบุ คคล กลุมงานส งเสริ มการจัดการศึกษาและหนวยตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการบริหารบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อ.ก.ค.ศ.) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) รวมทั้ง หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนในทองถิ่นควรใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการดําเนินงาน ดังนี้
ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตาม
บทบาทหนาที่ของตนเอง ติด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น สถานศึ ก ษาเพื่ อนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและรวมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องใหเปนระบบตอไป
ผูบริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก
บุคลากรสนับสนุน
1.เตรียมความพรอม
x ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่

เกี่ยวของ
x กําหนดนโยบาย โครงสรางและการ
มอบหมายงาน
x สรางความตระหนักและจิตสํานึกแก
บุคลากร
2. ดําเนินการ
x จัดระบบขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
x กําหนดเปาหมาย มาตรฐาน ตัวบงชี้
วิธีการและคูมือดําเนินงาน
x พัฒนาบุคลากร
x ตรวจสอบคุณภาพ
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผล
x วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
x สรุปและเผยแพร
4. ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน

1.วางแผน
x ศึกษาแนวคิดระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวของ
x จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
x จัดทําแผนงาน/โครงการ
x จัดทําคูมือดําเนินงาน
2. ดําเนินการ
x ชี้แจงทําความเขาใจผูเกี่ยวของ
x นําแผนสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ
3. นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ
x วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
x สรุปผลและจัดทํารายงาน
x เผยแพรประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงาน
4. ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
x ปรับแผนการดําเนินงาน
x ประชาสัมพันธเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน

x ศึกษาแนวคิด กฎหมาย

ที่เกี่ยวของ
x สนับสนุนการพัฒนา
สถานศึกษา
x ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลสถานศึกษา
x เผยแพร ประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงาน

บทบาทหนาที่และ
ภารกิจของบุคลากร
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

แผนภูมิที่ 12 บทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
คลากรระดันบคุเขตพื
้นที่การศึกบษาการประเมินคุณภาพภายนอก
ความสัมพันของบุ
ธของการประกั
ณภาพภายในกั
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ระบบการประกั นคุณภาพภายในของสถานศึ กษาเป นการปฏิ บัติ งานอย างมี ขั้นตอนทํ าอย าง
ตอเนื่องดวยกระบวนการมีสวนรวมมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ คุณภาพที่เกิดกับผูเรียน การทํางานโดยยึด
ระบบคุ ณภาพย อมสร างความมั่ นใจให กั บพ อแม ผู ปกครอง ชุ มชน องค กรที่ เกี่ ยวข องว าสถานศึ กษา
จัดการศึกษาที่ไดพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอหนาที่ในการจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญอยางไรก็ดีผูมีส วนเกี่ยวของทุก
ฝายตองมีความรับผิดชอบรวมกันดวย โดยตองตระหนักถึงคุณประโยชนของการประกันคุณภาพภายในมี
จิตสํานึกที่เห็นวาการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจําเปนตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึ กษายอมสงผลถึงผูเรียนอยางแนนอนผลการจัดการศึกษาโดยรวมระดับประเทศก็จะบรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติและสามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศได
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานอกจากจะเปนการพัฒนาสถานศึกษาโดยตรง
แลวผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในยังใชหลักฐานยืนยันคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเตรียมพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ฉะนั้น สถานศึกษาตองมี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่องที่เนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญเพื่ อ
สะทอนถึงผลการจัดการศึกษาแตละระดับ ผลการบริหารจัดการศึกษา ผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและผลจากการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาซึ่งผลการดําเนินงานทั้ง 4 ดาน
ดังกลาวเปนมาตรฐานที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใชในการประเมิน
คุณภาพภายนอก (ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
หมวด 3 ขอ 38) “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จะเป นตัวเชื่ อมโยงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษากับการประเมินคุณภาพภายนอกดวยเหตุนี้สถานศึกษาจําเปนตองมีมาตรฐานการศึกษาที่มีความ
ครอบคลุม ชัดเจนและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับความคาดหวังในอนาคตสถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของจะมีขอมูลและสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นผลการจัดการศึกษาที่แทจริง
ในกรณีที่สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกแลว ปรากฏวา ผลการจัดการศึกษาไดไม
ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจะตองจั ดทําแผนปรับปรุงคุณภาพตามขอเสนอแนะที่
ไดรับเสนอแผนตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมินโดยผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลังจากนั้น ภายใน 2 ปสถานศึกษาจะไดรับการประเมินใหมอีกครั้งหนึ่ง123
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา (กรุงเทพฯ : กลุมพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. ม.ป.ป.)
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กรณีศึกษา
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
ภายในชวงกวา 10 ปที่ผานมานับแตมีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เมื่อป
พุทธศักราช 2552 ที่กําหนดใหตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาจํานวนมากประสบ
ผลสําเร็จจากการพัฒนาสถานศึกษาดวยการปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทํา
ใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา ดังนั้น เพื่อเปนการเรียนรูจากรูปแบบ
และแนวทางการดํ า เนิ นงานที่ นํ าสู การปฏิ บั ติ ได ผลดี มาก อ นแล ว ในที่ นี้ จึ ง ขอเสนอบทสรุ ปที่ ได จาก
กรณีศึกษาจากผลงานวิจัยและผลการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศสําหรับใช
เปนกรณีตัวอยางใหกับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาไดนําไปประยุกตใชเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็งตอไป
กรณีศึกษาที่ 1
บทสรุปจากการสังเคราะหรายงานประจําปของสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี
จากการสังเคราะหรายงานประจําปของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประเมินแลววาดี จํานวน 74 แหง สถานศึกษาเหลานี้มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับดีและดีมากทั้งในการประเมินรอบแรกและรอบสองและไดรับการ
รับรองคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานพบวา ขั้นตอนการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติดีมีการดําเนินงานเปนไปตามกรอบภาระงานที่กฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนดไวทั้งสิ้น
ภายใตแนวคิดและหลักการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่มีการปฏิบัติดีนั้นสถานศึกษาอาศัยแนวคิดการพัฒนาเชิงระบบของเดมิ่ง (Plan Do Check Act) เปน
พื้นฐานการปฏิบัติงานดังนี้
P (Plan) การวางแผน สถานศึกษามีการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ และใชในการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพผูเรียน ดวยการ
กําหนดวัตถุประสงคตั้งเปาหมายกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน/พัฒนาและระยะเวลาการพัฒนามีการ
จัดหาและจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนทั้งในดานบุคคลเครื่องมือและงบประมาณ รวมทั้งทําความเขาใจใน
แนวปฏิบัติเพื่อสรางความชัดเจนในการดําเนินงานกับบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ
D (Do) การปฏิบัติ สถานศึกษามีการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติ ดําเนินการ
ตามแผนอยางจริงจัง
C (Check) การตรวจสอบ สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื่อติดตาม
ความกาวหนาและความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวอยางเปนระบบ
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A (Act) การพัฒนาปรับปรุง หากผลการปฏิบัติเปนที่นาพอใจประสบความสําเร็จ สถานศึกษาก็จัดให
เปนมาตรฐานเพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไปเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นและหากผลการปฏิบัติมีขอควร
ปรับปรุงสถานศึกษาก็จะมีการกําหนดวิธีการปรับปรุงตอไป 124
ทุกขั้นตอนของการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการ
บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management: SBM) ผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา เขามามีสวนรวมคิด รวม
ดํ า เนิ น งาน ร ว มตั ด สิ น ใจ (Decision-Making) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด
การศึกษาอยางแทจริงและใชหลักการสรางเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวนในการสนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกัน

SBM

SBM

แผนภูมิที่13 แนวคิดหลักของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี
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วิษณุ ทรัพยสมบัติ , การสังเคราะหรูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติดีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2552), ม.ป.ป.
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กรณีที่ 2
กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเปนสถานศึกษาขนาดใหญมีเอกลักษณเปนของตนเองโดยเฉพาะ นั่น
คือ ความเป น สุภ าพบุ รุษ เป น ผูมี น้ํา ใจนั กกี ฬ าจากการศึก ษากระบวนการพัฒ นาระบบการประกั น
คุณภาพภายในของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยพบวาการดําเนินการประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ เปนการเตรี ยมความพรอมของบุคลากรโดยผูบริหารใหความรู
สรางความตระหนักและสงเสริมใหบุคลากรติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องการประกันคุณภาพอยูเสมอมี
การแตงตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบการดําเนินงานออกเปน 2 ชุด ชุดแรกเปนคณะอนุกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหนาที่หลักในการประเมิ นคุณภาพภายในโรงเรียนและชุดที่สองเปนคณะทํางาน
วิจัย ทําหนาที่หลักในการประสานงานระหวางบุคลากรในโรงเรียนและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ฝ า ยต า ง ๆ มาจั ด หมวดหมู เ พื่ อ สะท อ นผลการดํ า เนิ น งานและนํ า ข อ มู ล ไปใช ป รั บ ปรุ ง พั ฒ นางาน
นอกจากนี้ ผูบริหารสถานศึกษายังมีการสรางความเคารพและศรัทธาในตัวผูบริหารใหกับคณะครูรวมทั้ง
เนนความรวมมือจากชุมชนและการสนับสนุนจากตนสังกัด
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยยึดวงจรบริหาร
คุณภาพตามแนวคิดเชิงระบบ (PDCA) ดังนี้
1. การวางแผนปฏิบัติงาน เปนการกําหนดปรัชญาและเปาหมายการศึกษาที่เดนชัด โดยยึดพระ
บรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาอุปนิสัยของ
นักเรียนเปนหลักและการพัฒนาความสามารถของผูเรียนโดยเนนทักษะดานวิชาการและทักษะชีวิตมี
แผนงานหลักในการปฏิบัติงาน 5 แผนงาน ไดแก แผนงานทั่วไป แผนงานการเรียนการสอนฝายวิชาการ
แผนงานสงเสริมพลานามัย แผนงานการจัดการคณะและแผนงานปรับปรุงพัฒนาโดยมีการจัดทําแผน
งบประมาณลวงหนา 3 ปซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ การไมมีขอจํากัดดานงบประมาณ
2. การปฏิบัติงานตามแผน เปนการนําแผนสูการปฏิบัติผูบริหารสงเสริ มใหบุคลากรทํางาน
รวมกันเปนทีมเนนการกระจายอํานาจจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานอยางครบครันและมีการ
กํากับติดตามและใหการนิเทศการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
3. การตรวจสอบและประเมินผล เปนการวางกรอบการประเมินผลโดยยึดเปาหมายการศึกษา
ของโรงเรียนเปนหลักและเนนการประเมินผลภายในแบบไมเปนทางการสํานักทดสอบทางการศึกษา,
4. การนําผลประเมินมาปรับปรุงงาน เปนการใชระบบการประเมินผลการทํางานของบุคลากร
ขับเคลื่อนการพัฒนาและปรับปรุงงาน125
125

สํานักทดสอบทางการศึกษา, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามกฎกระทรวงวา
ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เลม 1 (กรุงเทพฯ: 2553), 54 - 56.
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สรางความเคารพ
และศรัทธาในตัวผูบริหาร

ใหความรู
สรางตระหนัก
กับบุคลากร

ขั้นเตรียมการ

แตงตั้ง
กรรมการรับผิดชอบ

เนนความรวมมือ
จากชุมชนและตนสังกัด
การนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงงาน

กําหนดปรัชญาการศึกษา
และเปาหมายการพัฒนาที่
เดนชัด
การจัดทําแผนงานหลัก 5
แผนงาน ที่ไมมีขอจํากัด
ดานงบประมาณ

การวางแผน

ใชระบบการประเมินผลการทํางาน
ของบุคลากรขับเคลื่อนการพัฒนา
และปรับปรุงงาน

ขั้นดําเนินงาน
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
การตรวจสอบประเมินผล

การดําเนินงานตามแผน
oสงเสริมบุคลากรทํางานรวมกัน
เปนทีม
oเนนการกระจายอํานาจ
oจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การทํางาน
oกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
และใหการนิเทศ

o วางกรอบการประเมินผล
โดยยึดเปาหมายการศึกษา
o เนนการประเมินผลภายใน
แบบไมเปนทางการ

แผนภูมิที่ 14 กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
กรณีที่ 3
จิ๋วแตแจว: เรียนรูจากโรงเรียนวัดศรีบังวัน
โรงเรียนวัดศรีบังวัน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูเพียงจํานวน 4 คน (ขอมูลปการศึกษา 2553)
มีนักเรียนจํานวน 63 คนเปดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งอยูที่ตําบลริมปง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 ดําเนินการพัฒนาระบบการ
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ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยใชวิธีบูรณาการภายใตหลักการมีสวนรวม (Participant)
หลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) แนวคิดเชิงระบบ PDCA และทฤษฎีเชิงระบบ
(System Approach) จนประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาไดรับการยอมรับเปนศูนยการเรียนรูโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยูในระดับดีและดีมาก และเปนแกนนําโรงเรียน
ขนาดเล็กของเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนวัดศรีบังวัน มีขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้
1. ขั้นเตรียมการและสรางความตระหนัก ดําเนินการโดย
จัดประชุมครู ผูปกครองนักเรียน กํานัน ผูใหญบาน ผูแทนองคกรสวนทองถิ่น คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อชี้แจงทําความเขาใจถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในซึ่งจะนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพการของสถานศึกษาบทบาทและภารกิจของครู ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
นอกจากนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความสมัครใจในการเขารวมเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตามโครงสรางการบริหารงาน 4 งาน ไดแก งานวิชาการ งาน
บุคลากร งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไปมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา คณะกรรมการนิเทศภายใน และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ขั้นดําเนินการ ดําเนินการโดย
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดแนวตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย มาตรฐานการประเมินภายนอกเอกลักษณของทองถิ่นและปณิธานของ
สถานศึกษาจนไดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 18 มาตรฐาน ที่เพิ่มตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 8
คือ ผูเรียนภูมิใจ เห็นคุณคาภูมิปญญาทองถิ่นนิยมและดํารงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของทองถิ่น
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายความสําเร็จและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยคํานึงถึงนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาโดยเฉพาะดานคุณภาพของคนไทยที่ชาติตองการ
นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตองการใหเชิดชูเอกลักษณของทองถิ่นมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาผลการประเมินภายนอกรอบแรกและรอบที่ 2 รวมทั้งขอเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาทุกดานเนนในสวนที่เกี่ยวกับผู เรียนและครู
จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาสภาพปญหาความตองการและความคาดหวังของทองถิ่นและ
ชุมชนที่มีตอสถานศึกษา จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าป โ ดยจั ด ทํ า โครงการ/กิ จกรรมให สอดคล อ ง
ครอบคลุมกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและงานทั้ง 4 งาน ตามภารกิจของสถานศึกษา
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จัดระบบการพัฒนาหลักสูตร ระบบบริหารงานและนิเทศติดตามภายใน ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องเอื้อตอการจัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่องมีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางนอยปละ 2 ครั้ง ประชุมครู
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ปละ 1 ครั้ง
วิเคราะหผลการประเมิน เพื่อหาจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและจัดทํารายงานประจําป เผยแพร
ผูเกี่ยวของรับทราบ ไดแก ผูปกครอง สาธารณชน เทศบาลและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูนเขต1
3. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน ดําเนินการโดย
มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบดวย ผูปกครอง
ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนชุมชน ผูแทนองคกรสวนทองถิ่น (เทศบาล) ผูแทนจากพระสงฆ
รวมจํานวน 7 คน ทําการประเมินทุกเดือนมีนาคมของทุกป
สรุปผลการดําเนินงานเปนรายงานประจําปฉบับสมบูรณและฉบับยอ
4. ขั้นนําผลการประเมินคุณภาพไปใชดําเนินการโดย
นําผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพภายในของสถานศึก ษาไปวิเคราะหจุด เดน จุด ที่ควร
พัฒนาเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบตอไป
จัดทําแผนงาน/โครงการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง ไดแก จัดใหมีหองสมุดมีชีวิต
จัดทําแผนพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล และใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
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-เผยแพร
ประชาสัมพันธ
-พัฒนา/ปรับปรุง
-ตอยอด

พัฒนา/ปรับปรุง

วางแผน
Participant

-สรางความตระหนัก
-จัดทํามาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา

ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา

ดําเนินการ

SBM
-ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
ปละ 1 ครั้ง

System Approach

ตรวจสอบ

School wide
-ทําตามแผน
-ประชุม
ผูเกี่ยวของ
-นิเทศภายใน

แผนภูมิที่ 15 กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดศรีบังวัน จังหวัดลําพูน
กรณีที่ 4
วัฒนธรรมการทํางานที่เนนการมีสวนรวม: ถอดบทเรียนจากโรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทรารามอยูในกรุงเทพมหานครเปนโรงเรียนขนาดใหญมีครูผูสอนรวม 71 คน
นักเรียนรวม 1,275 คน (ขอมูลปการศึกษา 2553) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 3 เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จุดเดนของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยูที่ “การสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เนนการมี
สวนรวม” ในทุกขั้นตอนของการทํางานทั้งบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยเฉพาะบุคลากร
ทุกคนภายในสถานศึกษาทุกคนลวนตระหนักในความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ตอ งดําเนินการใหเปนระบบอยางชัดเจน ครูทุกคนชวยกันสรางความมั่นใจใหกับผูปกครอง
วาผูเรียนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานศึกษา มีความรูความสามารถ มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร มีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม ขยันเรียนและมี
นิสัยใฝรู โรงเรียนวัดอมรินทรารามยังไดยึดวงจรคุณภาพการทํางานโดยกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน 3 ขอ คือ 1. เพื่อใหครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรูความเขาใจและ
สามารถนําขั้นตอนการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในมาปฏิบัติได 2. เพื่อนําขอมูลผล
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การดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
และ 3. เพื่อเผยแพรขอมูลการจัดการศึกษาสูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
โรงเรีย นได กําหนดขั้ นตอนการดํา เนิน การประกัน คุณภาพภายในที่เ นนการมี สวนรวมของ
บุคลากรทุกฝายของโรงเรียนและบุคลากรภายนอก ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน
โดยยึดหลักการบริหารเชิงระบบ PDCA ดังนี้
ขั้นวางแผน
สรางความตระหนักแกครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนที่จะตองรูและตระหนักรวมกัน
ขั้นดําเนินการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษาที่ต องการพัฒนาผู เรี ยนใหบรรลุ ตามมาตรฐาน
หลักสูตรและความตองการของผูเกี่ยวของโดยกําหนดเปาหมายคุณภาพดานผูเรียนแตละกลุมสาระการ
เรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ตองไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
กลุมสาระการเรี ยนรู สุขศึ กษาและพลศึ กษา สัง คมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ศิลปะ ตองไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ75 และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตองได
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 65
จัดระบบบริหารและสารสนเทศเปน 4 กลุมงาน ใหเอื้อตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ คือ
กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคลและกลุมบริหารทั่วไปแตละกลุมงาน
เปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมและมีการประสานสัมพันธไมตรีที่ดีตอกันเพื่อการประสานงานที่ราบรื่น
กําหนดแนวทางปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิด ชอบและจัดใหมี ขอมูลคุ ณภาพการศึกษาที่
ครอบคลุมการดําเนินงานทั้ง 4 กลุมงาน
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา มีการประชุม
เพื่อจัดทําแผน จัดทําโครงการและกิจกรรมโดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในแตละงานวางแผนรวมกัน คณะ
ครูทุกคนมีสวนรวมและนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนําสูการปฏิบัติ
ดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ โดยครูทุกคนดําเนินงานตามแผนของแตละงานที่กําหนด
ไว โดยรับรูรวมกันวาจะทําอะไร อยางไร เมื่อไร โดยมีผูดูแลรับผิดชอบตั้งแตคณะครู หัวหนางาน หัวหนาสายชั้น
รองผูอํานวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบแตละกลุมงาน
ขั้นติดตามและประเมินผล
นิเทศติดตามโดยคณะผูบริหาร ผูเกี่ยวของและไดรับการติดตามตรวจสอบจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กําหนดกรอบการประเมิน จัดทําเครื่องมือเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการดําเนินงานดวยวิธีการตาง ๆ ที่กําหนดไวในแผนโดยผูที่รับผิดชอบแตละ
กลุมงาน ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ตรวจสอบการดําเนินงาน 8 ดาน คือ ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
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ของสถานศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ดานการดําเนินงานตามแผน ดานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดานการจัดทํารายงานประจําปและดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ป ร ะ เ มิ น ผ ล
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด วิเคราะหผลตามมาตรฐานและจัดทํารายงานประจําป นําเสนอผล
ใหทุกฝายที่เกี่ยวของรับทราบซึ่งถือเปนการแสดงภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา
ขั้นพัฒนาและปรับปรุง
เสนอข อ มู ลย อ นกลั บ ให แ ก ผู ป ฏิ บั ติ ง านอย า งสม่ํ า เสมอเพื่ อ ส ง เสริ ม พั ฒ นาและประเมิ น
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป
เตรียมการ
1.เตรียมความพรอมบุคลากร
สรางความตระหนักใหความรู
2. กําหนดผูรับผิดชอบ

ดําเนินงาน

ผลดําเนินงาน
x คุณภาพผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
x คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
x คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา

x การพัฒนาชุมชนและแหลงการเรียนรู
การวางแผน
x กํํ า หนดมาตรฐานการศึึ ก ษา
ของสถานศึกษา
x จัดระบบบริหารและการสนเทศ
x จัดทําแผนพัฒนาการจัดศึกษา

การพัฒนา ปรับปรุง
x ใหขอมูลยอนกลับ
x พัฒนาตอยอด

การสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานที่เนนการมีสวนรวม

การดําเนินงาน
x ทําอะไร
x ทําอยางไร
x ทําเมื่อไร

การติดตามและประเมิน
x นิเทศ ติดตาม
x ตรวจสอบ
x ประเมินผล

แผนภูมิที่ 16 กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร
โมเดลโรงเรียนคุณภาพ: ถอดบทเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลแหงรัฐวิคตอเรีย
กรมการศึกษาและการอบรม(Department of Education &Training) แหงรัฐวิคตอเรียของ
ประเทศออสเตรเลียไดใช “โมเดลโรงเรียนคุณภาพ” เปนแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอนแบบมืออาชีพใหแกโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลจนทําใหเกิดความสําเร็จในการจัดการศึกษาสงผล
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ใหผูเรียนมีคุณภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โรงเรียนคุณภาพเปนโรงเรียนที่มีองคประกอบที่
สําคัญ 8 ประการ ดังนี้
1. ความเปนมือผูนํามืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา
2. การใหความสําคัญกับการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู
3. การกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนารวมกันของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ
4. การจัดการเรียนการสอนที่กําหนดเปาหมายการพัฒนาอยางชัดเจน
5. การกําหนดความคาดหวังที่ตองการใหผูเรียนสามารถบรรลุถึงได
6. การสรางโรงเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู
7. การสรางความรูสึกรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
8. การสนับสนุน สงเสริมและสร างสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
ผูนํามืออาชีพ
(Professional
ตอ

leadership)

เนนการเรียนรูและ
การจัดการเรียนการ
สอน (Focus on

teaching and
รวมกําหนดวิสัยทัศนและ
กําหนดภาระความ

เปาหมายการพัฒนา

รับผิดชอบ

(Shared vision and

(Accountability)

goals)
สอนอยางมีเปาหมายที่

สรางชุมชนแหงการ
เรียนรู (Learning

กําหนดเปาหมายการ

communities)

พัฒนาที่ผูเรียน (High

ชัดเจน (Purposeful

teaching

expectations of
all learners)

แผนภูมิที่ 17 โมเดลโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัดรัฐบาล แหงรัฐวิคตอเรีย
ในการพัฒนาโมเดลโรงเรียนคุณภาพมุงเนนการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบมืออาชีพของครูโดย
ยึดหลักการดังนี้
หลักการที่ 1 กําหนดเปาหมายหรือผลลัพธการเรียนรูที่ผูเรียนตองบรรลุใหชัดเจน
หลักการที่ 2 ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยครูทุกคนมีสวน
รวมในการกําหนดแนวทางพัฒนาและนําเสนอแนวทางแกไขปญหาผูเรียน
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หลักการที่ 3 ใชการวิจัยเปนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
หลักการที่ 4 รวมมือรวมพลังในการจัดการเรียนรูโดยบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดเขามามี
สวนรวมแลกเปลี่ยนความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณเชิงวิชาชีพรวมทั้งมีการใหขอมูลยอนกลับเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
หลักการที่ 5 นําขอมูลและสารสนเทศการเรียนรูของผูเรียนมาเปนฐานการพัฒนา
หลักการที่ 6 จัดการเรียนรูอยางตอเนื่องและมีการพัฒนาอยางยัง่ ยืนโดยไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานสวนกลางและเครือขายในพื้นที่
หลักการที่ 7 สรางภาระความรับผิดชอบรวมกันจากหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ ทั้ง
ระดับชาติที่เปนหนวยงานตนสังกัด หนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

แผนภูมิที่ 18 หลักการสําคัญ 7 ประการ ของการจัดการเรียนรูแบบมืออาชีพ
วงจร SALT: ภาระความรับผิดชอบของโรงเรียนในการจัดการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการ
เรียนการสอนของครู “SALT” เปนคํายอมาจาก “School Accountability for Learning and
Teaching” เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่ไดรับการออกแบบและพัฒนามาตั้งแตป ค.ศ. 1995 โดย
กระทรวงการศึกษาของรัฐโรดไอแลนด ประเทศสหรัฐอเมริกา (Rhode Island State Department Of
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Education) ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อสรางภาระความรับผิดชอบใหกับโรงเรียนในการจัดการเรียนรู และการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีหลักการที่สําคัญ 10 ประการ ดังนี้
1. ปญหาการเรียนรูของผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและแกไข
2. การแกไขปญหาการเรียนรูขึ้นอยูกับจุดแข็งของกระบวนการจัดการเรียนรูและการสอนในชั้นเรียน
3. การสรางจุดแข็งในชั้นเรียนจําเปนตองมีการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา
4. การใชมาตรฐานการเรียนรูจะชวยผลักดันใหนักเรียนมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น
5. ความกาวหนาของการเรียนรูของผูเรียนเกิดจากเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานตางๆ เขาไป
ชวยเหลือ
6. การใชขอมูลสารสนเทศจะชวยทําใหทราบสภาพการณที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
7. การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพจะตองผสมผสานกับงานที่ครูและทีมงานในโรงเรียนไดปฏิบัติอยาง
แทจริง
8. ใชคําสั่งรัฐเพื่อปกปองความถูกตองพื้นฐานและสนับสนุนการเรียนรูและการเรียนการสอนอยาง
ตรงไปตรงมา
9. สรางระบบภาระความรับผิดชอบในทุกหนวยงานโดยกําหนดนโยบายที่ชัดเจนที่จะสงผลตอโรงเรียน
10.ใหมีการอภิปรายรวมกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับมาตรฐานและการเรียนการสอน
SALTประกอบดวยกิจกรรมที่เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการศึกษาตนเอง (Self-Study) เปนกิจกรรมพัฒนาทีมงานของโรงเรียน
เพื่อใหบุคลากรเกิดความรูความสามารถ
กิจกรรมที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Improvement Plan)
แผนพั ฒนาการจั ดการศึ กษาที่ จั ดทํ าขึ้ นจะนํ าโรงเรี ยนไปสู เป าหมายความสํ าเร็ จที่ กํ าหนดไว โดยแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาที่จัดทําขึ้นตองมีความละเอียด ลึกซึ้ง และเกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย
กิจกรรมที่ 3 การตรวจเยี่ยมโรงเรียน (School Visit) เปนกิจกรรมที่บุคลากรทุกฝายที่
เกี่ย วขอ งทั้ง หนว ยงานทางการศึ กษา มหาวิท ยาลัย เขตพื้นที่ การศึกษา ชุมชน ผู ปกครองนักเรีย น
คณะกรรมการสถานศึกษาเขาไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อใหข อเสนอแนะ ชวยเหลือและมีการจัดทํา
รายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อนําเสนอขอเสนอแนะ/ขอควรพัฒนาใหแกโรงเรียน
กิจกรรมที่ 4 การสนับสนุนโรงเรียนและการสรางขอตกลงเพื่อเขาไปชวยเหลือโรงเรียน(Compact
for Learning) เปนการสนับสนุนโรงเรียนในดานตาง ๆ ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูรวมทั้งเปนการสราง
ขอตกลงรวมกันในการพั ฒนาคุณภาพของโรงเรี ยนภายหลังจากที่หนวยงาน ตาง ๆ ไดเขาไปตรวจเยี่ยม
โรงเรียนเพื่อเปนการสรางความมั่นใจและสงเสริมใหโรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว
กิจกรรมที่ 5 การจัดทํารายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน (School Report Night)
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เปนการจัดทํารายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเสนอตอชุมชน พอแมผูปกครอง อยางนอย 1 ครั้ง
ตอปเพื่อเปนการสะทอนใหเห็นวาโรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพแลวเกิดผลอยางไรรวมทั้งเปน
การนําเสนอวิธีการที่ชุมชนเขามาชวยเหลือโรงเรียน แลวไปสูความทาทายที่เกิดขึ้นอยางไร

ศึกษาตนเอง(SelfStudy)

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(School Visit)

จัดทําแผนพัฒนา
(Improvement Plan)

รายงานการจัดการศึกษา

สนับสนุนและสรางขอตกลง

(School Report Night)

(Compact for Learning)

SALT

แผนภูมิที่ 19 วงจร “SALT” : ภาระความรับผิดชอบของโรงเรียนกับการจัดการรูของผูเรียนและการจัด
การเรียนการสอนของครู
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางต อเนื่องตามกฎกระทรวงว าดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
เมื่อสถานศึกษา และประชาสังคมไดคุนเคยกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ตระหนักเห็นความสําคัญและประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได
พัฒนาตอยอดการดําเนินงานจากแนวทางของกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกับคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ขึ้นใหมเปน
กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกับคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2553 ตั้งแต
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2553 โดยมีแนวทางใหสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสาน
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ความรวมมือกับประชาสังคมในทองถิ่นดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหเกิดความเขมแข็งอันจะ
สงผลใหผูเรียนที่สถานศึกษาใหความรูเปนบุคคลที่มีคุณภาพตามเปาประสงคของหลักสูตรและสังคม
อยางเต็มตามศักยภาพตอไป
อยางไรก็ตาม การนําแนวคิดเหลานี้ไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ของโรงเรียนมิใชเปนการเพิ่มภาระงานที่มากขึ้นแตอยางใด แตเปนการเสริมหรือ สนับสนุนใหโรงเรียนมี
ระบบหรือวิธีการที่จะพัฒนาโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยใชระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนฐานในการขับเคลื่อน ใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนนั้น และเราถือวาขั้นประเมินผลการ
ดําเนินงาน (C : Check) เปนขั้นที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะเปนขอมูลเชื่อมโยงไปสูขั้นปรับปรุงพัฒนา
(A : Act) เพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนพัฒนา (P : Plan) ทําใหวงจรคุณภาพ PDCA ขับเคลื่อนไป
อยางมีชีวิตและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในขั้น Act นั้นมีความหมายเปน 2 นัย กลาวคือ
นัยแรก ถาพบวาผลการประเมินคุณภาพตามแผนที่กําหนด ในขั้น Check อยูในเกณฑที่พึงพอใจ
ก็รักษาวิธีปฏิบัติที่ดีเหลานั้นไวเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard) ในการปฏิบัติงานประจําตอไป
สวนนัยที่สอง ถาประเมินแลวพบวายังไมเปนที่พึงพอใจหรือไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ก็
ใหนําขอบกพรองเหลานั้น นํากลับวิเคราะหสาเหตุของปญหาเพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนา (Plan) ในป
ตอไป รวมทั้ง เรื่องที่ไมเปนปญ หาแตตองการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นดวย หากดําเนินการเชนนี้ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามกลไกของระบบประกันคุณภาพก็จะขับเคลื่อนสูการปรับปรุงพัฒนาตามวงจร
คุณภาพนี้อยางยั่งยืนและไมขาดตอนปแลวปเลา คุณภาพการศึกษาก็จะกาวหนายิ่งขึ้นตามลําดับ
จะเห็นไดวาแมแตมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard) เมื่อนําไปสูการปฏิบัติในปตอๆ ไปก็
ตองมีการประเมินและปรับปรุงพัฒนาเชนกัน ดังนั้น สถานศึกษาที่มุงสรางวัฒนธรรมคุณภาพใหยั่งยืน
จําเปนตองขับเคลื่อนวงจรคุณภาพ PDCA กับ SDCA ใหกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้งดวยกลวิธีที่
เหมาะสมกั บ บริ บ ทของแต ล ะสถานศึ ก ษา ซึ่ ง การใช แ นวคิ ด ต า งๆ เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องของโรงเรียนมี ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA อยาง
แนบแนน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ เกิดผลถาวรและยั่งยืน และสงผลใหผูเรียนไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ โดยมุงหวังใหผูอานเกิดความคิดรวบยอดตั้งแตระบบการประกัน
คุณภาพ การดําเนินงานประกันคุณภาพอยางเปนระบบ ตอเนื่องและเกิดความยั่งยืน สามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชพฒ
ั นางานประกันคุณภาพของสถานศึกษาตนเองไดอยางเหมาะสมตอไป
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
P

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

D

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

C

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

การพัฒนา
และปรับปรุง

การจัดทํารายงานประจําป
ที่เปนการประเมินคุณภาพภายใน
A

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
กระบวนการใชขอมูลอยางชาญฉลาด (Data Wise)
การจัดการความรู (Knowledge Management)
การใชประโยชนจากผลการประเมิน (Evaluation Utilization)
การสรางเครือขายการเรียนรู ( Learning Network)

แผนภูมิที่ 20 ความสัมพันธของวงจรคุณภาพ PDCA กับการใชแนวคิดตางๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อเตรียมอนาคต
เปนการนําเสนอเนื้อหาแนวคิดใหมที่ไดรับการยอมรับจากนักวิชาการทั้งในและตางประเทศ 4
แนวคิด ไดแก แนวคิดที่ 1 กระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาด แนวคิดที่ 2 การจัดการ
ความรู แนวคิดที่ 3 การสรางเครือขายการเรียนรู และแนวคิดที่ 4 การนําผลการประเมินไปใชประโยชน
รายละเอียดแตละแนวคิดมี ดังนี้
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แนวคิดที่ 1 กระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาด (Data Wise Improvement
Process)
แนวคิด หลักการ ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาด (Data Wise
Improvement Process) เปนกระบวนการนําขอมูลสารสนเทศที่โรงเรียนมีอยูมาใชเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนทั่วทั้งโรงเรียน โดยนําขอ มูลจากการประเมินนักเรียนมาใชอยางมีประสิทธิผล แนวคิดนี้
พัฒนาโดยทีมนักการศึกษาใน Boston Public Schools และทีมนักวิจัยของ Harvard Graduate
School of Education กระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาดแบงออกเปน 3 ระยะ
ไดแก (1) ระยะเตรียมการ (prepare) เปนระยะที่โรงเรียนตองจัดทําขอมูลพื้นฐานสําหรับการเรียนรูจาก
ผลการประเมินของผูเรียน (2) ระยะสืบเสาะ (inquire) ในระยะนี้โรงเรียนตองสืบเสาะแบบแผนของ
ขอมูลที่บงชี้ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน และ (3) ระยะปฏิบัติ (act) เปนการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูจากการออกแบบและการปฏิบัติการสอน โดยโรงเรียนสามารถดําเนินการและยอนกลับมาสูระยะ
สืบเสาะและระยะปฏิบัติในกระบวนการพัฒนาเปนวงจรอยางตอเนื่องได ดังแผนภาพ

แผนภูมิที่ 21 กระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาด (Boudett,City& Murnane.2006)
แนวปฏิบัติของโรงเรียนตามแนวคิดของกระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาด
จากแผนภาพ จะเห็นไดวา การสรางวัฒนธรรมการใชขอมูลใหเกิดในสถานศึกษา ในชว ง
เริ่มแรกหรือระยะเตรียมการสถานศึกษาจําเปนตองสรางคณะทํางานใหสามารถทํางานแบบรวมมือรวม
พลังได และพั ฒนาความรูดา นการประเมิ น ให แกคณะทํา งานดานขอมู ล ทั้ง นี้เพื่ อให สามารถแปลง
รายงานผลการประเมินผูเรียนที่ทุกคนสามารถเขาใจไดงายและสามารถสนทนารวมกันเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวได อันเปนการสรางความเขาใจรวมกันและนําไปสูการพัฒนางานของสถานศึกษาตอไป
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เมื่ อ สถานศึ ก ษาเตรี ย มความพร อ มของคณะทํ า งานแล ว ระยะต อ มาเป น ระยะสื บ เสาะ
สถานศึกษาจะตองนําสารสนเทศที่ไดจากขอมูลมาใชประโยชน โดยการใหคณะทํางานดานขอมูลจัดทํา
ภาพสรุปรวมของขอมูลที่ทุกคนสามารถเขาใจไดงายเชน การจัดแสดงผลเปนแบบกราฟก สิ่งสําคัญใน
ขั้นนี้คือ การดึงทุกฝายใหสนทนารวมกันในสิ่งที่ เห็นไดจากขอมูล ซึ่งจะนําไปสูขั้นตอนการขุดคนขอมูล
ของนั กเรี ย นเพื่ อ ระบุ ป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง ตรวจสอบแบบแผนของข อมู ล จากแหลง อื่ น รว มด ว ย
หลังจากระบุปญหาไดแลวก็เปนขั้นตอนในการแสวงหาแนวทางหรือวิธีการสอนที่สามารถแกปญหาที่
ระบุไวได
ระยะสุ ด ท า ยเป น ระยะปฏิ บั ติ สถานศึ ก ษาจะต อ งตั ด สิ น ใจเลื อ กกลยุ ท ธ ก ารสอนที่ จ ะใช
แกปญหา โดยมองถึงภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นเมื่อนํากลยุทธนั้นลงสูหองเรียน และจัดทําเปนแผนปฏิบัติ
การ ตลอดจนวางแผนเพื่อประเมินความกาวหนารวมกันทั้งเปาหมาย ขอมูลที่ตองการ ตลอดจนวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล หลังจากนั้นจึงเปนการนําแผนลงสูการปฏิบัติ สถานศึกษาจะตองดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินวา การดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดังกลาวนั้น เปนการดําเนินงาน
รวมกันทุกคน ปฏิบัติตามสิ่งที่ไดกําหนดไว ผูเรียนไดเรียนรูเพิ่มขึ้น และจะดําเนินการอะไรตอ ไปอีก
หลังจากนี้
เมื่ อถึ ง ขั้ นตอนสุด ทา ยของการพั ฒนาคุ ณภาพผูเ รีย นโดยการใชข อมู ลอยา งชาญฉลาดแล ว
สถานศึกษาสามารถยอนกลับไปเริ่มจากขั้นตอนการจัดทําภาพสรุปรวมของขอมูลที่ไดจากการพัฒนา
รอบที่ 1 เริ่มเปนวงจรการพัฒนารอบที่ 2 ตอไปเรื่อย ๆ เปนวงจรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องตอไป
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1.การจัดระบบงานแบบรวมมือรวมพลังเพื่อ
สรางวัฒนธรรมการใชขอมูล
- จัดตั้งคณะทํางานดานขอมูล
- กําหนดโครงสรางคณะทํางาน

2.การสรางความรูเกี่ยวกับการประเมิน
- พัฒนาความรูดานการประเมินใหแก

- กําหนดตารางเวลาที่สมาชิกทุกคนทํางานรวมกัน

คณะทํางาน

- อภิปรายผลของการประเมินและขอมูลอื่น ๆ

3. การจัดทําภาพสรุปรวมของขอมูล
- คณะทํางานดานขอมูลจัดกระทําขอมูลและแสดงผล
แบบกราฟก

8.การปฏิบัตแิ ละการประเมิน
- นําแนวคิดในรายงานลงสูการปฏิบัติจริง
- ติดตามประเมินผลจาก 4 คําถาม
- เราทุกคนดําเนินการในเรื่องเดียวกัน

4.การขุดคนขอมูลของนักเรียน
- ระบุปญหาของผูเรียนเปนสําคัญ
- คนหาแบบแผนหรือความไมคงเสนคงวาของขอมูล
จากแหลงขอมูลอื่น

หรือไม
- เรากําลังทําในสิ่งที่เราพูดวาควรทําใช
หรือไม
- ผูเรียนไดเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือไม
- เราจะดําเนินการอะไรตอไป

5.การตรวจสอบการสอน
- กําหนดกรอบปญหาใหเปนปญหาเชิงปฏิบัติ
- กําหนดวิธีสอนที่มีประสิทธิผลตอประเด็นปญหา

7.การวางแผนเพื่อประเมินความกาวหนา
- กําหนดเปาหมายรวมกันในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง
และรยะยาว

6.การพัฒนาแผนปฏิบตั ิการ
- ตัดสินใจเลือกกลยุทธการสอนที่จะแกปญหาที่ระบุ
- อธิบายถึงสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อนํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ

- กําหนดขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวมใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
- กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แผนภูมิที่ 22 แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในกระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาด
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สรุป
กระบวนการพัฒนาโดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาดเปนกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน
ทั่วทั้งโรงเรียนที่ตองอาศัยการรวมมือรวมพลังจากบุคลากรทุกฝาย โดยการสรางวัฒนธรรมการใชขอมูล
ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาและเนนปญหาของผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารจึงเปนกลไกสําคัญในการทําให
กระบวนการตาง ๆ ดําเนินการอยางตอเนื่ องเปนวงจรการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปได ซึ่งสอดคลองกับ
บทบาทภาระหนาที่หลักของสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
แนวคิดที่ 2 การจัดการความรู (Knowledge Management)
การจัดการความรูเปนแนวคิดหนึ่งที่สามารถนําไปปฏิบั ติเพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียน
ตามวัฎจักร PDCA บรรลุผลและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนก A (Act) : การดําเนินงานใหเหมาะสม ซึ่งจําเปนจะตองพิจารณาขอมูลตางๆ อยางรอบดานที่มี
อยูในโรงเรียนเพื่อนําไปสูการปรับปรุง พัฒนาและแกไขจุดบกพรองตางๆ ที่นําไปสูการกําหนดแผนงาน
เพื่อการปฏิบัติตอไป
การจัดการความรูโดยหลักการแลวเปนการสรางและใชความรู/ขอมูลขององคกรทั้งที่อยูในตัว
คน (Tacit Knowledge) คือ ความรูที่เปนประสบการณ หรือภูมิปญญา ที่ไมไดอยูในรูปของเอกสาร
และความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ความรู/ขอมูลความรูที่บันทึกไวเปนลายลักษณอักษรและมี
การเผยแพรในรูปแบบที่เปนทางการ เชน รายงานผลการประเมินจากหนวยงานตางๆ รายงานผลการ
ประเมินตนเอง หรืองานวิจัย เปนตน เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เมื่อเกิดปญหา ขอคนพบ หรือ
ประเด็นใหมๆ ที่เกิดจากการใชความรูหรือการไมบรรลุเปาหมายและไมบรรลุเปาหมาย ก็ตองกลับไป
สรางความรูใหมเพื่อทําความเขาใจประเด็นที่เกิดขึ้นและนําไปใชเพื่อบรรลุเปาหมายตอไป ในกรณีของ
โรงเรียนก็เชนกันการจัดการความรูเปนการสรางและใชค วามรู/ขอมูลที่มีอยูอยางรอบดานเพื่อนําไป
กําหนดในแผนและการปฏิบัติตามวัฎจักร PDCA อันนําไปสูการบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และเมื่อใชความรูแลวไมบรรลุเปาหมายหรือบรรลุเปาหมาย จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการขบ
คิด แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อวิเคราะห สังเคราะหใหเกิดความรูเพื่ออธิบายการบรรลุเปาหมายและไมบรรลุ
เปาหมายนั้น นั่นก็คือ จะวนกลับไปยังการสรางความรูอีกรอบนั่นเองและจะวนเปนวัฎจักรอยางนี้ไ ป
เรื่อยๆ อยางไมมีสิ้นสุด
การจัดการความรูเนนใหความสําคัญกับคนในองคกรเปนหลัก เนื่องจากคนเปนตั วขับเคลื่อนใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการและสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพและที่สําคัญบุคลากรเหลานี้จะตองอยูบน
ฐานของความรูที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปาหมายหลักของการจัดการความรูในองคกรก็เพื่อพัฒนา
องคกรอยางตอเนื่อง ดังนั้น การจัดการความรูจึงเปนกระบวนการพั ฒนาคน เพื่อใหคนใชความรูในการ
พัฒนางานใหมีชิ้นงานหรือผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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การจั ดการความรูใ นแต ละตํา รา/เอกสารมี ขั้นตอนการปฏิ บัติที่แ ตกต างกั นขึ้นอยูกับ ความ
ละเอียดของผูเขียนนั้นๆ ที่จะนําเสนอ สําหรับในที่นี้การจัดการความรูจะนําเสนอเปน 4 ขั้นตอน ดัง
แผนภูมิที่ 23
การสรางความรู
(Knowledge Creation)
การจัดเก็บความรู
(Knowledge Storage)

การถายทอดความรู
(Knowledge Transfer)

วิเคราะห ขบคิด ผลการ
ใชความรูคนควา สังเคราะห
และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กัน

การใชความรู
(Knowledge Utilization)

แผนภูมิที่ 23 แสดงขั้นตอนการจัดการความรู
การจัดการความรูแตละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางความรู (Knowledge Creation) เปนขั้นตอนที่ใหไดมาซึ่งความรูที่จะ
นําไปใช วิธีการไดมาขององคความรู ไดแก การประชุม การพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกัน หรือการคนควาจากตํารา เอกสาร งานวิจัย และผลการประเมินดานตางๆ เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 การจัดเก็บความความรู (Knowledge Storage) เปนขั้นตอนการจัดเก็บ รักษา
องคความรูที่ไดจากการสรางในขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสามารถสืบคนหรือหยิบจับมาใชได
อยางสะดวก เชน รูปเลมรายงาน แฟมเอกสาร บันทึกในคอมพิวเตอร หรือความรูที่อยูในตัวคน เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 การถายทอดความรู (Knowledge Transfer) เปนขั้นตอนการเขาถึงขอมูลหรือการ
เผยแพรขอมูลที่อยูในรูปแบบตางๆ ที่สามารถถายโอนจากแหลงหนึ่งไปยังแหลงหนึ่งดวยวิธีการตางๆ เชน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู การประชุม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ หรือกระบวนการทางการศึกษา เปนตน
ขั้นตอนที่ 4 การใชความรู (Knowledge Utilization) เปนการนําความรูที่สรางขึ้น ไปใช
ประโยชนเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคหรือการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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ทั้ง 4 ขั้นตอนขางตน จะมีการปฏิบัติเปนวัฎจักร กลาวคือ เมื่อปฏิบัติถึงขั้นที่ 4 คือ ขั้นการใช
ความรู แนนอนที่สุดผลที่เกิดขึ้นยอมแสดงออกมาวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายหรือไม ดังนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสรางความรูใหมเพื่ออธิบายผลที่เกิดขึ้น นั่นคือ จะตองมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ขบคิด วิเคราะห สังเคราะหใหมหรือหาขอมูลใหมมาสนับสนุน อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งประเด็น
ปญหาและประเด็นที่สําเร็จ จนกระทั่งนําความรู ที่สรางนี้ผานขั้นตอนตางๆ ของการจัดการความรูเพื่อ
นําไปใชอีกรอบและจะเปนอยางนี้ไปเรื่อยๆ
แนวปฏิบัติของโรงเรียนตามแนวคิดของการจัดการความรู
สําหรับโรงเรียนสามารถประยุกตขั้นตอนการจัดการความรูขางตนไปใชในโรงเรียนไดตามความ
เหมาะสมและบริบทของโรงเรียนไดโดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอนได ดังภาพ
แนวทางการปฏิบัติ/รายละเอียด
ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู คนควา สืบคน จากแหลงขอมูล เชน ผลการ
ประเมินตางๆ รายงานการประเมินตนเองปกอนๆ ขอมูลพื้นฐานของ
โรงเรียน นโยบายระดับตางๆ เอกสาร ตํารา งานวิจัย ครู ผอ.ฯลฯ

ขั้นตอน

การสรางความรู

จัดเก็บความรูในรูปแบบของเลมรายงาน บันทึกการประชุม ระบบ
คอมพิวเตอร ประสบการณในตัวครูและผูบริหาร ฯลฯ

การจัดเก็บความรู
(Knowledge Storage)

การเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน สืบคนดวยคอมพิวเตอร
เผยแพรผานสื่อ โปสเตอร แผนพับ การประชุม หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกัน ฯลฯ

การถายทอดความรู
(Knowledge Transfer)

นําความรู/ขอมูลเปนฐานเพื่อไปใชกําหนดในแผนงานหรือแนว
ปฏิบัติตางๆ

การใชความรู

วิเคราะห ขบ
คิด ผลการใช
ความรู
สังเคราะห
คนควา และ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู
ระหวางกัน

แผนภูมิที่ 24 แนวปฏิบัติการจัดการความรูของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค/เปาสรุหมายการจั
ดการศึกษาของโรงเรียน
ป
แนวคิดที่ 3 การสรางเครือขายการเรียนรู
เครื อ ข า ยเป น กลุ มของบุ คคลและความสั ม พั น ธ ระหว า งบุ ค คลภายในกลุ มหรื ออาจมี การ
เชื่ อมโยงระหว างกลุ มที่ เ กิด จากการรวมตัว กัน ของบุค คลดว ยความสมั ครใจ เพื่ อแลกเปลี่ ยนขอ มู ล
ขาวสารระหวางกัน ประสานงานเชื่อมโยงกัน สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน
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โดยมีวัตถุประสงครวมกันภายใตรูปแบบหรือระเบียบโครงสรางที่บุคคล องคกร หรือสมาชิกยังคงมีความ
เปนอิสระตอกัน
เครือขายการเรียนรู (learning network) หมายถึง การเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร สาระ ความรู
จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ มาใชประโยชนในการเรียนรู ซึ่งผูเรียน ผูสอน และสถานศึกษาสามารถนํา
เครือขายการเรียนรูตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เครือขายการ
เรียนรูที่สําคัญ ไดแก
1. บาน/ครอบครัว เปนเครือขายการเรียนรูแหงแรกและมีความใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด ที่
ผูเรียนสามารถเรียนรูเรื่องของตนเอง ครอบครัว คุณธรรม และจริยธรรม ฯลฯ จากการปฏิบัติจริงที่บาน
2. ชุมชน เปนเครือขายการเรียนรูที่หมายถึง ภูมิปญญาทองถิ่น องคกร หนวยงาน สถาบัน
สถานประกอบการ ฯลฯ ซึ่งเปนแหลงรวมของความรู และประสบการณตาง ๆ ที่มีอยูภายในชุมชน
3. เครือ ข า ยเทคโนโลยี ทางการศึ ก ษา ได แ ก เครือ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต สื่ อ วั สดุ อุ ป กรณ สื่ อ
โสตทัศนูปกรณ สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโทรคมนาคม มัลติมีเดีย ฯลฯ ที่สามารถนํามาใชในการ
เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
หลักการสําคัญของเครือขายการเรียนรู
1. การกระตุนความคิด แสวงหาความรู จิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น และการมีสวน
รวมในการพัฒนา
2. การถายทอด แลกเปลี่ยน การกระจายความรู ทั้งในสวนของวิทยากรสากลและภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการสรางองคความรูใหมๆ
3. การแลกเปลี่ยนขาวสารกับหนวยงานตางๆ ของทั้งในภาครัฐและเอกชน
4. การระดมและประสานการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่ อการพัฒ นาและลดความซ้ําซอ น
สูญเปลาใหมากที่สุด
การสรางเครือขายการเรียนรู ถูกสรางมาดวยวิธีการตาง ๆ กัน โดยสามารถแบงชนิดของ
เครือขายออกเปน 3 ลักษณะดังนี้
1. เครือขายที่เกิดโดยธรรมชาติ เครือขายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผูคนมีใจตรงกัน ทํางาน
คลายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปญหาเดียวกันมากอน เขามารวมตัวกันเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ มีการขยายเปาหมาย/วัตถุประสงค ของกลุมมากขึ้นในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเปนเครือขาย
เพื่อใหครอบคลุมตอความตองการของสมาชิกไดกวางขวาง
2. เครือขายจัดตั้ง ซึ่งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดําเนินงานของภาครัฐเปน
สวนใหญ การจัดตั้งอยูในกรอบความคิดเดิมที่ใชกลไกของรัฐผลักดันใหเกิดงานที่เปนรูปธรรมโดยเร็ว
และสวนมากภาคีหรือสมาชิกที่เขารวมเครือขายมักจะไมไดมีพื้นฐาน ความตองการ ความคิด ความ
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เขาใจ เวนแตวาเครือขายจะไดรับการชี้แนะที่ดี ดําเนินงานเปนขั้นตอนจนสามารถสรางความเขาใจที่
ถูกตอง เกิดเปนความผูกพันระหวางสมาชิกจนนําไปสูการพัฒนาเปนเครือขายที่แทจริง
3. เครือขายวิวัฒนาการ เปนการถือกําเนิดโดยไมไดเปนไปตามธรรมชาติตั้งแตแรก และไมได
เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแตมีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู โดยเริ่มที่กลุมบุคคล/องคกรมารวมกันดวย
วัตถุประสงคกวางๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรูไปดวยกัน โดยยังไมไดสรางเปาหมายหรือวัตถุประสงค
เฉพาะที่ชัดเจนนัก เครือขายที่วานี้แมจะไมไดเกิดจากแรงกระตุนภายในโดยตรงตั้งแตแรก แตถาสมาชิกมี
ความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตสํานึกที่ดี เมื่อได รับการกระตุนและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาตอไปจน
กลายเปนเครือขายที่เขมแข็งทํานองเดียวกันกับเครือขายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เครือขายในลักษณะนี้พบ
เห็นอยูมากมาย เชน เครือขายผูสูงอายุ เครือขายโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพ เปนตน
องคประกอบของเครือขายการเรียนรู
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543) สรุปองคประกอบของเครือขายไวจํานวน 7 องคประกอบ
องคประกอบแรก คือ การรับรูมุมมองรวมกัน (common perception)
องคประกอบที่สอง คือ การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision)
องคประกอบที่สาม คือ การเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน (mutual interests/benefits)
องคประกอบที่สี่ คือ การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง (all stakeholders participation)
องคประกอบที่หา คือ การเสริมสรางซึ่งกันและกัน (complementary relationship)
องคประกอบที่หก คือ การพึ่งพิงอิงรวมกัน (interdependence)
องคประกอบที่เจ็ด คือ การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)126
เทคนิคการทํางานรวมกันเปนเครือขาย
เทคนิคในการทํางานรวมกันเปนเครือขายใหประสบผลสําเร็จมีจํานวน 10 ประการ ไดแก
1. สร า งความผู ก พั น และความรั บ ผิ ด ชอบต อ การสร า งเครื อ ข า ย เครือ ข า ยจะประสบ
ความสําเร็จก็ตอเมื่อผูปฏิบัติงาน "เอาดวย" เครือขายตองผานการพูดคุยวิเคราะหปญหารวมกันและมี
ความพรอมที่จะทํางานรวมกัน
2. การสรางเครือขายตองใชเวลา หมายความวาผูบริหารตองใหเวลากับการสรางเครือขาย
หากไมไวใจวามีเวลาพอ อยาเพิ่งเขาไปสรางเครือขายกับใคร เพราะการมีเครือขายมีความหมายมากกวา

126

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543), เขาถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก sta.payap.
ac.th/network/lkik2.htm
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การมารวมกันเพื่อทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายเฉพาะกิจเทานั้น แตยังหมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อ
สรางความสัมพันธและมีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
3. การเคารพและความไววางใจระหวางกันเปนสิ่งสําคัญ หากไมไวใจในองคกร หรือบุคคลที่
จะเขาไปสรางเครือขายดวย เลิกคิดเรื่องการสรางเครือขายได
4. พึงระลึกไวเสมอวาองคกรที่รวมเครือขายจะตองไดรับประโยชนจากการสรางเครือขาย
ดังนั้น การไดรับประโยชนรวมกัน จึงเปนสิ่งจําเป น จึงตองทําความเขาใจไวแตแรกวา ทานอาจจะตอง
ยอมเสีย สละบางอยาง เพื่อใหก ารทํ างานเครือ ขา ยประสบความสําเร็จ นอกจากนั้ นภายในองคก ร
เครือขายเอง ตองหมั่นสรุปบทเรียนการทํางาน วิเคราะหจุดแข็งจุดออนตาง ๆ
5. ในกรณีที่การสรางเครือขายจําเปนตองมีการลงนามในสัญ ญาตองใหแนใจวาเปนสัญญาที่
จั ด ทํ า อย า งรอบคอบ และหากมี ป ญ หาหรื อ ข อ ที่ เ ห็ น ไม ต รงกั น ก็ ค วรจะต อ งทํ า ความตกลงกั น ให
เรียบรอย และเมื่อมีการลงนามในสัญญาแลว ก็ไมควรไปสนใจในสัญญานั้นอีก เพราะหากมีภาวะที่ตอง
กลับไปตรวจสอบสัญญาแปลวาเริ่มมีปญหาแลว
6. จําไวเสมอวาการรวมเปนเครือขายหรือประสานงานกันสถานการณอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เราควรตองตระหนักถึงปญหาขององคกรเครือขาย และมีความยืดหยุนพอสมควร
7. ตองแนใจวาทั้งองคกรของทานและองคกรที่เปนเครือขายมีความคาดหวังที่ตรงกันในการ
รวมมือกันทํางานตลอดระยะเวลาที่ตกลงจะรวมงานกัน เมื่อใดก็ตามที่มีฝายใดฝายหนึ่งไมมีความสุขกับ
การทํางานเครือขาย แปลวาความลมเหลวกําลังรออยูขางหนา
8. ตระหนักในความแตกตางทางวัฒนธรรมทั้งในดานพื้นที่และวัฒนธรรมองคกร อยาคาดหวัง
วาองคกรเครือขายจะสนองตอบตอปญหาเหมือนที่ทานตอบสนอง
9. ตระหนักในความเปนอิสระขององคกรที่รวมเปนเครือขาย
10. รับผิดชอบในความสําเร็จ หรือความลมเหลวรวมกัน
ประโยชนของการสรางเครือขายการเรียนรู
การสรางเครือขายการเรียนรูกอใหเกิดประโยชนในระดับบุคคลและระดับหนวยงาน โดย
ประโยชนของการสรางเครือขายการเรียนรู ในระดับบุคคลสรุปได 5 ประการ คือ 1. การพัฒนาองค
ความรูใหม ๆ การมีโอกาสไดพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลตาง ๆ ทําใหไดรับรูถึงความคิดหรือขอมูล
ใหม ๆ อยูเสมอ ทําใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณ 2. การพัฒนาตนเองจากการประมวลผลขอมูล ผู
ไดเปรียบคือผูที่สามารถใชขอมูลที่รับรูมาเพื่อการพัฒนาตนเอง ผูที่แสวงหาโอกาสที่จะสรางเครือขายอยู
เสมอยอมจะเปนผูที่มีจิตสํานึกของความพรอมในการเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา การสราง
เครือขายเปรียบเสมือนโมเลกุลแหงความตื่นตัวกับสิ่งใหม ๆ ที่อยูในตัว ทําใหกระหายที่จะหาทางในการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งจะสง ผลตอการพัฒนาและปรับปรุง งานของตนเองตามไปดวย 3. การยอมรับจาก
เครือขาย การยอมรับ คือ ความศรัทธา การไดรับความไวเนื้อเชื่อใจ และการไดรับการกลาวถึงจาก
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เครื อ ข า ยว า เป น บุ ค คลที่ มี ค วามรู แ ละความสามารถในสายอาชี พ นั้ น ๆ ซึ่ ง หมา ยถึ ง การประสบ
ความสําเร็จในสายวิชาชีพนั้นนั่นเอง 4. การมีที่ปรึกษา การมีเครือขายทําใหมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบ
หลายความคิด เมื่อมีปญหาหรืออุปสรรคในการทํางาน ก็สามารถสอบถามความเห็นจากเพื่อนที่เปน
เครือขาย ซึ่งจะทําใหไดแนวทางเลือกที่หลากหลายที่จะเปนขอมูลมากเพี ยงพอที่จะตัดสินใจหาทางออก
กับปญหาหรืออุปสรรคที่กําลังเผชิญอยู และ 5. การจุดประกายความหวังใหม นอกเหนือจากการไดรับ
ความรูและประสบการณใหม ๆ สําหรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางานแลว การสรางเครือขาย
ยังอาจเปนตัวจุดประกายความฝนใหมใหเกิดขึ้น ซึ่งทําใหเกิด ความคิดริเริ่มใหม ๆ ที่แปลกแหวกแนว
ออกไปจากงานปจจุบันที่ทําอยู
การสรางเครือขายการเรียนรูสามารถอํานวยประโยชนในระดับหนวยงาน ดังนี้ 1. เครือขาย
เปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ ใหความชวยเหลือ ชวยแกปญหาชวยสนับสนุน
และเกื้อกูลซึ่ง กันและกั น 2. เครือขายชวยสรางการทํางานเปนทีม สามารถระดมความคิดเห็นที่เปน
ประโยชนและหลากหลายทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จที่ดี 3. เครือขายเปนฐานสําคัญ
ในการปฏิรูปการทํางานและการพัฒนาประเทศ เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ตามความสนใจ 4. เครือขายสามารถทําการเผยแพรและประชาสัมพันธงานไดอยางทั่วถึง 5. เครือขาย
เปนพลังในการตอรองเพื่อสิ่งที่ถูกตองเกิดพลังที่เขมแข็งในการดําเนินงานผลักดันเรื่องที่เครือขายสนใจ
ใหประสบผลสําเร็จ และ 6. เครือขายทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สรุป การสรางเครือขายการเรียนรูกอใหเกิดประโยชนในระดับบุคคลและระดับหนวยงาน โดย
ประโยชน ข องการสร า งเครื อ ข า ยการเรี ย นรู ใ นระดั บ บุ ค คล นอกเหนื อ จากการได รั บ ความรู แ ละ
ประสบการณใหม ๆ สําหรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางานแลว การสรางเครือขายยังอาจเปน
ตัวจุดประกายความฝนใหมใหเกิดขึ้น ซึ่งทําใหเกิดความคิดริเริ่มใหม ๆ ที่แปลกแหวกแนวออกไปจาก
งานปจจุบันที่ทําอยู การสรางเครือขายการเรียนรูสามารถอํานวยประโยชนในระดับหนวยงานเปนเวที
สําหรับแลกเปลี่ ยนความคิดและประสบการณ ใหความช วยเหลื อ ชวยแกปญ หาชวยสนับ สนุนและ
เกื้อกูลซึ่ง กันและกัน ชวยสรางการทํางานเปนทีม สามารถระดมความคิดเห็นที่เปนประโยชนและ
หลากหลายทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จที่ดี เปนฐานสําคัญในการปฏิรูปการทํางาน
และการพัฒนาประเทศ เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตามความสนใจ สามารถ
ทําการเผยแพรและประชาสัมพันธงานไดอยางทั่วถึง เปนพลังในการตอรองเพื่อสิ่งที่ถูกตองเกิดพลังที่
เขมแข็งในการดําเนินงานผลักดันเรื่องที่เครือขายสนใจใหประสบผลสําเร็จ และทําใหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แนวคิดที่ 4 การนําผลการประเมินไปใชประโยชน (Evaluation Utilization)
การนําผลการประเมินไปใชเปนแนวคิดหนึ่งสําหรับการปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยสวนใหญแลวโรงเรียนจะใชกระบวนการของ PDCA ในการบริหารจัดการ
การศึก ษาในโรงเรียนเพื่อให บรรลุ วัตถุป ระสงค/เปา หมายการจั ดการศึกษาของโรงเรี ยน ในที่นี้คื อ
มาตรฐานการศึกษาในระดับตางๆ ซึ่งจะชวยใหระบบประกันคุณภาพการศึกษาสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ เปาหมายของการนําผลการประเมินไปใชประโยชนของโรงเรียน คือ เพื่อนําผลการ
ประเมินที่เกี่ยวของกับโรงเรียนดานตางๆ มาใชในการกําหนดแผนงานในปฏิบัติงานของโรงเรียนใหมี
ความสอดคลอง เหมาะสม และทันกับสภาพการปจจุบัน ความเปนจริงและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค/
เปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่กําหนดไว
ผลการประเมินของโรงเรียนมีลักษณะเปนสารสนเทศ ดังนั้น โรงเรียนควรพิจารณาผลการ
ประเมินที่รอบดานทั้งผลการประเมินภายในและผลการประเมินภายนอกมาพิจารณารวมกันเพื่อใหได
สารสนเทศที่มีความถูกตอง นาเชื่อถือ เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่อง ดังแผนภูมิที่ 25
วงจรการทํางานดําเนิน
ไปอยางตอเนื่อง

ผลหรือสารสนเทศ
จากการประเมิน

การใชผลการประเมิน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนดําเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานหรือนโยบาย

แผนภูมิที่ 25 วงจรการใชผลการประเมินในโรงเรียน
การนําสารสนเทศจากการประเมินไปใชประโยชนมีไดหลายรูปแบบ เชน ทําใหเกิดความรูความ
เขาใจในสิ่งที่ประเมิน นําไปใชสนับสนุนยืนยันการตัดสินใจ และการนําไปใชเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นผูใชผล
การประเมินตองเลือกใชใหเหมาะสมกับระดับของงาน รูปแบบการนําผลการประเมินสรุปไดดังตารางที่
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ตารางที่ 4 รูปแบบการใชผลการประเมิน
รูปแบบ
ความหมาย
1. การใชในเชิง
ผลการประเมินอาจชวยจุดประกายความคิดของผูเกี่ยวของแตไมไดนําไปสู
ความคิด
การตัดสินใจโดยตรงตอแผนงาน/โครงการ/งาน ผลการประเมินจึงทําใหเกิด
ความรูความเขาใจตอสิ่งที่มุงประเมินมากขึ้น
2. การใชในเชิง
ผลการประเมินอาจถูกใชเปนเหตุผลสนับสนุนหรือยืนยันผลการตัดสินใจที่
ตรวจสอบยืนยัน
กําหนดไวลวงหนา ทําใหแนวทาง/นโยบายที่เลือกใชมีน้ําหนักและ
ความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น
3. การใชในเชิง
ผลการประเมินอาจถูกใชเปนเครื่องชวยติดตามกํากับหรือควบคุมการ
สัญลักษณ
ประเมินวาไดมีการทําตามแนวทาง ระเบียบ ขั้นตอนที่กําหนดให เพื่อใหงาน
ประเมินนั้นมีคุณภาพเปนที่ยอมรับยิ่งขึ้น
4. การใชในเชิงปฏิบัติ ผลการประเมินอาจถูกนําไปใชโดยตรงในทางปฏิบัติ เปนเครื่องมือในการ
ปรับปรุงแกไขทําใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมา
การนําผลการประเมินไปใชประโยชนเกิดได 2 ระดับ คือ ระดับการใชผลการประเมินในเชิง
ความคิด เพื่อกอใหเกิดความเขาใจและไดเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งที่ประเมิน หลังจากนั้นอาจจะเชื่อมโยงมาถึง
ระดับระยะตอมาเปนระดับการใชผลการประเมินในเชิงปฏิบัติการ หรือเปนสวนผสมของ 3 รูปแบบ
ได แก การใชใ นเชิ ง ตรวจสอบยื นยั น การใช ใ นเชิง สั ญลั กษณ และการใช ในเชิ ง ปฏิ บัติ ซึ่ ง สว นนี้ จ ะ
กอใหเกิดผลกระทบที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการดังกลา ว
ผลกระทบของการประเมิน สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคลและสถานศึกษา ไดแก
วัฒนธรรมสถานศึกษา โครงสรา งสถานศึกษา ระเบียบ ขอบังคับ วิธีดําเนินงานและพฤติกรรมของ
บุคลากรในสถานศึกษา มีความสัมพันธกันอยางแนบแนน ดังแผนภูมิที่ 26 – 27
กระบวนการ

การใชผลการประเมิน

ผลกระทบของการ

-การกําหนดคําถาม/วิธีการ
ประเมิน
-การดําเนินงานสรางเครื่อง
มือเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะห
-การเขียนรายงาน เผยแพร
นําไปใช

- ระดับความคิด
- ระดับปฏิบัติการ

- การเปลี่ยนแปลง
- วัฒนธรรมสถานศึกษา
- โครงสรางสถานศึกษา
- ระเบียบขอบังคับ
- วิธีดําเนินงาน
- พฤติกรรมของบุคลากร

แผนภูมิที่ 26 ความสัมพันธระหวางการประเมิน การใชผลการประเมิน และผลกระทบของการประเมิน
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ขั้นตอนการนําผลการประเมินไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง ตอเนื่อง
ของโรงเรียนแสดงได ดังภาพ
ผลการประเมินตางๆ
จัดทําสารสนเทศของโรงเรียน

ประเมินผล

นําไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ

แผนภูมิที่ 27 ขั้นตอนการนําผลการประเมินไปใชประโยชนของโรงเรียน
แนวปฏิบัติของโรงเรียนในการนําผลการประเมินไปใชประโยชน
ผลการประเมินทั้งภายใน ภายนอก และผลกาประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนมีแนวปฏิบัติเพื่อ
การใชประโยชนในรูปแบบตาง ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แนวปฏิบัติของโรงเรียนในการนําประโยชนผลการประเมินในรูปแบบตาง ๆ
รูปแบบ
แนวปฏิบัติ
1.การใชในเชิง การที่โรงเรียนหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจใชผลการประเมินในการทําความเขาใจ
ความคิด
หรืออาจชวยจุดประกายความคิดของผูเกี่ยวของในดานสภาพการดําเนินงานใน
โรงเรียน โดยผลการประเมินมีอิทธิพลตอความคิดหรือการตัดสินใจของโรงเรียน
แตไมไดนําไปสูการตัดสินใจโดยตรงตอแผนงาน/โครงการ/งานหรือการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมโดยตรง
2.การใชในเชิง การที่โรงเรียนหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจใชผลการประเมินเปนเหตุผลสนับสนุน
ตรวจสอบ
หรือยืนยันผลการตัดสินใจการดําเนินงาน/กิจกรรมที่กําหนดไว/ลวงหนา เพื่อยืนยัน
การตัดสินใจ
ยืนยัน
3.การใชในเชิง การที่โรงเรียนหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจใชผลการประเมินใชผลการประเมินเปน
สัญลักษณ
เครื่องชวยกํากับ ติดตามควบคุมและเปนแนวทางการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อ
แสดงวาการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนไดมีการทําตามแนวทาง ระเบียบ ขั้นตอนที่
กําหนด เหมาะสมและเปนไปเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง
4.การใชในเชิง การที่โรงเรียนหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจนําผลการประเมินไปใชในการลงมือ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติหรือดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน รวมทั้งนําผลการประเมินไปใชเปนเครื่อง
มือในการปรับปรุงแกไขทําใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมา
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ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการประเมินไปใชสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
1. การที่จะนําผลการประเมินไปใชในเชิงปฏิบัติจะตองเกิดขึ้นหลังการใชผลการประเมินในเชิง
ความคิ ด ซึ่ ง เป น การใช ขั้ น พื้ น ฐาน โดยการใช ผ ลการประเมิ น นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ก็ ต อ เมื่ อ ผู บ ริ ห ารได รั บ รู
สารสนเทศของการประเมินที่มีความหมายและตรงประเด็ นกับความตองการแลวนํามาสังเคราะหกับ
สารสนเทศเดิ ม เพื่ อ จั ด เรี ย บเรี ย งอย า งเป น ระบบเป น ความรู จากนั้ น จึ ง นํ า ไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงทั้ง ดานแนวคิดและมุมมอง รวมถึงการสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประเด็น /สิ่งที่มุง
ประเมิน
2. การใชผลการประเมินจะมีความเป นไปไดสูงหรือสัมฤทธิผลขึ้นอยูกับการสื่อสารและการ
สรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประเมินและผูตองการใชสารสนเทศ
3. ผลการประเมินมีความสัมพันธกับการนําผลการประเมินไปใชและสงผลกระทบในวงกวาง
ทั้งในดานบวกและดานลบ ดังนั้นการวางแผนดําเนินงานประเมินอยางเหมาะสมและการสรางแรงจูงใจ
ใหรวมกันแกปญหา อาจลดผลกระทบที่ไมพึงปรารถนาและเพิ่มผลกระทบในทางบวกดวย
4. สภาพการใชผลการประเมินขึ้นกับสภาพแวดลอมหรือบริบทของการประเมิน ดังนั้น
จะตองมีการพิจารณาบริบทอยางแทจริงเพื่อวางแผนในทุกขั้นตอนและทําการประเมินที่จะนําไปสู การใช
ประโยชนจากผลการประเมิน
5. การที่ผูเกี่ยวของในทุกภาคสวนไดรับรู เรียนรูการประเมินและไดรวมสรางความผูกพันกับ
การประเมินจะนําไปสูการเพิ่มโอกาสในการใชผลการประเมินและการสรางผลกระทบในทางสรางสรรค
จากการประเมิน
สรุป
แนวคิดตางๆ ที่นําเสนอมาขางตน ไดแก กระบวนการพัฒนาโดยใชขอมูลอยางชาญฉลาด
(Data Wise Improvement Process) การจัดการความรู (Knowledge Management) การสราง
เครือขายการเรียนรู (Learning Network) และการนําผลการประเมินไปใชประโยชน (Evaluation
Utilization) เปนเพียงแนวคิดหนึ่งเทานั้น ยังมีแนวคิดอื่นๆ อีกมากมายที่โรงเรียนสามารถนํามาปรับใช
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อตองการใหโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง แนวคิดตางๆ เหลานี้ไมไดเปนการเพิ่มภาระงานแกโรงเรียนแตอยางใด แตจะเปนตัวเสริม
สนับสนุน ชวยเหลือ ใหโรงเรียนดําเนินงานของโรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบันใหเปนระบบ กระบวนการ
บริหารงานของโรงเรียนในปจจุบันสวนใหญจะใชกระบวนการของ PDCA ดังนั้น แนวคิดเหลานี้จะเขาไป
เสริมในขั้นของ A : (Act) เพื่อใหโรงเรียนสามารถพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่สอดคลอง เหมาะสม และ
ถูก ต อ ง บนพื้ น ฐานของข อ มู ล และความรู อั น ที่ จ ะไปสูก ารกํ า หนดแผนงานหรื อ วิ ธี ป ฏิบั ติ เ พื่ อ การ
ดําเนินงานของโรงเรียนตามวัฎจักรตอไป ทั้งนี้ แนวคิดตางๆ เหลานี้ตองการใหโรงเรียนเปนองคกรแหง
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การเรียนรู มีความเทาทั นการเปลี่ ยนแปลง และใชข อมูล/ความรูเป น ฐานในการปฏิบัติง าน หรือ ที่
เรียกวา “องคกรแหงการเรียนรู” 127
เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กําหนดไว 15 มาตรฐาน ดังนี้
ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน รวมกับผูอื่นได และ
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
127

สํานักทดสอบทางการศึกษา, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามกฎกระทรวงวา
ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เลม 8 (กรุงเทพฯ,2553), 9 35 .
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ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่
กําหนดขึ้น
ดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น128
เกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องคการมหาชน)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ไดกําหนดเกณฑการประเมิน
ภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐานไวในตัวบงชี้ที่ 7 และ 8 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามดังนี้
เกณฑมาตรฐาน และตัวบงชี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7 ดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
และพัฒนาสถานศึกษา จํานวน 4 ขอ ดังนี้
ขอที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนี้
1. ดานวิชาการ ประกอบดวยภาระหนาที่ 17 ขอ คือ
1.การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น
2. การวางแผนงานดานวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
9. การนิเทศการศึกษา
128

สํานักทดสอบทางการศึกษา, การจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เลม 7 (กรุงเทพฯ, 2554).
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10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. ดานงบประมาณ ประกอบดวยภาระหนาที่ 22 ขอ คือ
1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่ใชเงิน
งบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี
13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
17. การเบิกเงินจากคลัง
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18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน
19. การนําเงินสงคลัง
20. การจัดทําบัญชีการเงิน
21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
22. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
3. ดานการบริหารงานบุคคล ประกอบดวยภาระหนาที่ 20 ขอ คือ
1.การวางแผนอัตรากําลัง
2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
4. การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
9. การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอ
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
11. การอุทธรณและการรองทุกข
12. การออกจากราชการ
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ
14. การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
15. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ
17. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
18. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
19. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต
20. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการที่เกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
4. ดานการบริหารทั่วไป ประกอบดวยภาระหนาที่ 20 ขอ คือ
1.การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
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3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. การดําเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
10. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
11. การรับนักเรียน
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
15. การทัศนศึกษา
16. งานกิจการนักเรียน
17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา
18. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
19. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
20. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
21. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
ขอที่ 3 บรรยากาศและสภาพแวดลอม คือ สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดลอม ดังตอไปนี้
1. มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ หมายถึง การจัดสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานสุ ขาภิบาลสิ่งแวดลอม ที่ชวยใหผูเรียนไดอยูอาศัย
ในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เอื้ อตอการมี สุขภาพกาย และสุข ภาพจิตที่ดี เชน ไม มีแหลงน้ํา ขัง มีการ
จัดเก็บขยะที่ถูกสุขลักษณะ ไมมีแหลงอาศัยของสัตวที่เปนพาหะ นําโรคตางๆ เปนตน
2. มีความปลอดภัย ความปลอดภัย หมายถึ ง การปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช หรือทรัพยากรอื่นๆ ของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได
และไมกอใหเกิดอันตรายตอผูเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา
3. มีความสวยงาม ความสวยงาม หมายถึง การจัดสภาพภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสวยงาม
เปนที่นารื่นรมยแกผูที่อยูในสถานศึกษาและผูเขามาพบเห็น รวมทั้งมีบรรยากาศที่สงเสริมการจัดการ
เรียนรู การทํากิจกรรม ตามสภาพและบริบทของแตละสถานศึกษา
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ขอที่ 4 ความยั่งยืนและตอเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
พิจารณาจากการที่ผูบ ริห ารสถานศึ กษามีก ารบริห ารจัดการและพัฒ นาสถานศึ กษาให เกิ ด
คุณภาพมาตรฐานและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ในขางตนโดยใหผูที่เกี่ยวของ
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา129
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับกาวหนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ขาราชการ (Progressive Level)
หมวด 1 การนําองคการ
1.1 การนําองคการ
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
2.1 การวางยุทธศาสตร
2.2 การสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนําไปปฏิบัติ
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
3.1 ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
3.2 การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการ
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
5.1 การสรางบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร เพื่อกอใหเกิด
ความผูกพันตอองคการ
5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะผูนํา
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 การออกแบบกระบวนการ
6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ

129

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) สมศ. เกณฑ
มาตรฐาน และตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินภายนอกรอบสาม, เขาถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2553.
เขาถึงไดจาก : www.onesqa.or.th/
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
7.1 ผลลัพธดานการนําองคกร
7.2 ผลลัพธดานประสิทธิผลของยุทธศาสตรและพันธกิจ
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนผูรับบริการ
7.4 ผลลัพธดานการจัดการขอมูลสารสนเทศ
7.5 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ130
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
บุญชัย ชวงชัย ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันภายใน
ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา
ทักษะการบริหารของผูบริหารในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งในภาพรวมและรายทักษะ อยูในระดับมาก131
นุชนรา รัตนศิระประภา ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน”ผลการวิจัย ดานการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management) เปนองคประกอบ
ที่มีความ สําคัญลําดับที่ 9 ที่อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 1.224 ของความแปรปรวนรวมทั้งหมด
เพราะการบริหารจัดการองคกรใด ๆ ในปจจุบันตางเนน “คุณภาพ” เปนหลักและเปนเข็มทิศของการ
จัดการในทุกระบบ “คุณภาพ” ในองคกรการศึกษาหรือสถานศึกษา หมายถึง คุณภาพผลิตภัณฑที่สนอง
ความตองการและความคาดหวังของผูรับชวงตอ นั้นคือ คุณภาพผูเรียน โดยที่คุณภาพผูเรียนเกิดจาก
กระบวนการบริหารจัดการที่มุงสราง “คุณคา” มากกวา “มูลคา” ทั้งนี้เพราะผลผลิตขององค กร
การศึกษาเปน“มนุษย” ซึ่งนับเปนสินทรัพยที่จับตองไดยากกวา ดังนั้นการบริหารจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเนนกระบวนการจัดการผลผลิตที่สําคัญที่มุงเนนการบริหารจัดการสูคุณภาพ
ซึ่งก็คือการมุง สราง“คุณคา” ใหเกิดกับผูเรียนอยางสูงสุด ซึ่งมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
130

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคกร
เวอรชั่น 1.0, พิมพครั้งที่ 1(กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทรพริ้นทติ้งพับลิชชิ่ง จํากัด, 2551), 35-38.
131
บุญชัย ชวงชัย, “ทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายในในโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะหสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,” วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร (2547),
บทคัดยอ.
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และกฎหมายกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2546 ที่กําหนดใหการจัดการประกัน
คุณภาพเปนภาระงานของการบริหารสถานศึกษาที่ตองดําเนินการ132
นงลักษณ เรือนทอง ไดศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวา การบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานใหสํ าเร็จของประเทศไทยนั้นตองบู รณาการองคประกอบการบริหาร
จัดการ 8 องคประกอบอยางกลมกลืน โดยองคประกอบที่ 3 การประกันคุณภาพ การตรวจสอบไดและ
ความนาเชื่อถือเปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 3 ที่โรงเรียนขั้นพื้นฐานทุกโรงตอง
ดําเนินการ ในลักษณะคลายกับการบริหารจัดการองคประกอบภาคธุรกิจ ตางก็ยอมรับวาองคประกอบ
เรื่องการจัดการการประกันคุณภาพ เปนองคประกอบของความสําเร็จในการจัดการและพัฒนาองคกร
ซึ่งองคกรภาคธุรกิจสวนใหญตางบริหารจัดการการประกันคุณภาพอยางเปนระบบมาตรฐานและเปน
กระบวนการเพื่อใหเกิดคุณภาพอยางแทจริง เกิดคุณภาพที่เหมาะสมและคุณภาพนั้น ๆ สะทอนไดจาก
ความพึง พอใจของลูกคานั้นเอง โดยองคกรแตละลักษณะก็พยายามนําแนวคิดและวิธีการของระบบ
มาตรฐานคุณภาพมาปรับใชกับองคกรของตน เชน ระบบคุณภาพ ISO 9000 ระบบคุณภาพ TQM หรือ
ระบบคุณภาพ Baldrige เปนตน133
พรพรรณ อินประเสริฐ ไดศึกษา เรื่ององคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา
ผลการวิจัยพบวา องคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา มีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก 1.
ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 2. ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 3. ดาน
โครงสรางและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 4. ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานกํากับติดตาม
5. ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร134

132

นุชนรา รัตนศิระประภา,“รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,”
วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552), 319-320.
133
นงลักษณ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล” ดุษฎีนิพนธปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550), 179-180.
134
พรพรรณ อินประเสริฐ ,“องคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา ”
ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550), บทคัดยอ.
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รุงชัชดาพร เวหะชาติ ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและยืนยันสนับสนุนวา การบริหารจัดการประกันคุณภาพสงผลใหโรงเรียนประสบ
ความสําเร็จเกิดทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางแทจริงโดยการบริหารจัดการการประกันคุณภาพนั้น
ตองบริหารจัดการคุณภาพทั้งองคกรและดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพของ 6 องคประกอบ คือ 1. การ
นําองคกรและการวางแผนกลยุทธ 2. การบริหารจัดการระบบและกระบวนการ 3. การจัดการทรัพยากร
บุคคลและทีมงาน 4. การวิเคราะห การประเมิน และการจัดการเรียนรู 5. การจัดการความพึงพอใจของ
ผูเรียนและผูเกี่ยวของ 6. การจัดการผลผลิต/ผลลัพธขององคกร135
ทัดดาว แยมกมล ไดศึกษาเกี่ยวกับ พบวา มีปญหาดานการบริหารจัดการปญหาดานบุคลากร
และปญหาอื่นๆ ซึ่ง ปญหาดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย การทํางานไมเปนระบบ การขาดการ
กําหนดนโยบาย และการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี การขาดการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนที่ดี
ความไมชัดเจนของมาตรฐานและตัวบงชี้ การขาดการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนการ
ขาดการนิเทศ การแนะนําที่ดีและเพียงพอปญหาดานบุคลากรประกอบดวย การปฏิบัติงานของบุคลากร
ครู อาจารยมีภาระหน าที่หลายดา น และตองทํางานพิเศษอื่นๆ รวมกับภาระหน าที่ในการสอนที่ มี
จํานวนคาบมากบุคลากรในสถานศึกษามีนอย ครู อาจารย ขาดความมุงมั่น ตั้งใจ และความจริงจังใน
การปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนา และเสริมสรางความรูเพิ่มเติม อีกทั้งผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาขาดการประสานงาน และการติดตามอยางตอเนื่อง บุคลากร
สวนใหญเปนลูกจางชั่วคราว มีการลาออกบอย จึงสงผลตอการปฏิบัติงานในภาพรวม และปญหาอื่นๆ
ประกอบด ว ย ป ญ หาเกี่ ย วกั บ วั สดุ อุ ป กรณ ตลอดจนสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ต า งๆ และการขาด
งบประมาณ สนับสนุนในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ136
ธีระพล เพ็งจันทร ไดศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา โดยผลการวิจัยพบวา 1. ปจจัยการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 1. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 2. ดานกลยุทธการเปลี่ยน
แปลง 3. ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4. ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 5. ดานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 6. ดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 7. ดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล
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รุงชัชดาพร เวหะชาติ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษา”
ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา (2548), 172.
136
ทัดดาว แยมกมล,“การประเมินกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ เขต 1 วิทยาเขตเทคนิคสันกําแพง” วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2549), 54-55.
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8. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 9. ดานคุณภาพวิชาการ 10. ดานการพัฒนาบุคลากร 11. ดาน
คุณลักษณะขององคกร 12. ดานระบบสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 13. ดานประสิทธิผลตามตัวชี้วัด137
ไพศาล เกิดขาว ไดศึ กษาวิจั ยเรื่ อง การบริหารจั ดการของผู บริหารโรงเรี ยนแกนนําปฏิรู ป
กระบวนการเรียนรู สังกัด สํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก 2. ความคิดเห็นของครู ที่มีตอการบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียนทั้ง 8 ดาน พบวา 1. ดาน
คุณลักษณะของผูบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะผูนํา มีความรับผิดชอบ มีความรูความสามารถ และ
ประพฤติเปนแบบอยางที่ดี 2. ดานการจัดการมีนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครูมีสวนรวมกําหนด
นโยบายนอย ครูไมคอยทราบทิศทางการดําเนินงานของโรงเรียน 3. ดานแผนงานของโรงเรียน โรงเรียนมีแผน
ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติตามแผนนอย ขาดการประเมินผล ผูเกี่ยวของไมคอยไดมีสวนรวมอยางจริงจัง 4. ดาน
การพัฒนาบุคลากรครูสวนใหญไดรับการพัฒนาเปนครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ครูบางคนไมสนใจพัฒนา
ตนเองเปนอุปสรรคของโรงเรียนตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป 5. ดานการใหขวัญกําลังใจ ครูมี
ขวัญกําลังใจดีขอใหผูบริหารมีความยุติธรรม ติดตามกํากับงาน ควรเพิ่มจํานวนผูไดรับความดีความชอบพิเศษ
6. ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน มีการจัดใหนักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอก สื่อการเรียนรูไม
เพียงพอสภาพแวดลอมไมดีเทาที่ควร อาคารเรียนอาคารประกอบและบุคลากรที่ดูแลไมเพียงพอ 7. ดานการมี
สวนรวมของชุมชน ชุมชนใหความรวมมือดีในการบริจาค มีสวนรวมนอยในการกําหนดนโยบายและทิศทาง
การพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนในเมืองชุมชนใหความรวมมือนอย 8. ดานการรายงานผล เอกสารประชาสัมพันธ
และรายงานผลของโรงเรียนสูญหายไมถึงมือผูปกครอง ผูปกครองไมใหความสนใจ138
งานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
วิฑูรย หนูขาว ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ปรากฏผล ดังนี้ 1. จากผลการศึกษาวิจัย พบวา ปญหา
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนทั้งโดยรวม และรายดาน พบวา อยูในระดับ
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ธีระพล เพ็ง จันทร , “การบริห ารจัดการภาครัฐที่มีป ระสิทธิภาพของสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา” หลักสูตรปริญ ญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552), บทคัดยอ.
138
ไพศาล เกิดขาว, “การบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่ง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ” หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546), 97.
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นอย ซึ่งพบวา สถานศึกษาสวนใหญมีการพัฒนาตนเองเขาสูมาตรฐานสถานศึกษา และอาจเนื่องมาจาก
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในเรื่องมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 2. ปญหา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับนอย ทั้งนี้ เปนเพราะวา
ระบบบริหารและสารสนเทศเปนกระบวนการสําคัญในการดําเนิ นงาน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และระบบสารสนเทศ คือ เครื่องมือชวยประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการ
ดําเนินงาน 3. ปญ หาดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา อยูในระดับนอยทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษาตองมีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องในแตละปก ารศึกษาสถานศึกษาจะตองมี
การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง ใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน สถานศึกษาชุมชน ทองถิ่น
4. ปญหาดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอย ทั้งนี้ เปนเพราะวาสถานศึกษาทุก
แหงตองจัดทําแผนระยะกลาง 3 – 5 ป เพื่อเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
ชัดเจน โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 5. ปญหาดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู
ในระดับนอย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนขั้นตอนสําคัญ
ที่ทําใหแผนงานที่วางไวประสบความสําเร็จ และบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 6. ปญหาดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอย ทั้งนี้ เปนเพราะ
สถานศึกษาไดรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด ซึ่งมีหนาที่
โดยตรงในการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษาตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตลอดจนประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
7. ปญหาดานการประเมินคุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอยทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานเพื่อ
รองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีเปาหมายที่คุณภาพผูเรี ยนเปนสําคัญ 8. ปญหาดาน
การรายงานคุณภาพการศึกษา อยูในระดับนอยทั้งนี้ เปนเพราะวา สถานศึกษาเมื่อทุกสิ้นปการศึกษา
ตองมีการรายงานผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติงานประจําปใหกับหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของทราบ139
สริต วิจิตรโชติ ไดศึกษาเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จากผลการวิจัย สภาพการ
จัดระบบสารสนเทศ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาการออกแบบระบบมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เพราะสถานศึกษามีการจัดทํา
วัตถุประสงคของระบบสารสนเทศที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา อีกทั้งมีการกําหนดขอบขาย
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วิฑูรยหนูขาว, “ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2” วิทยานิพนธการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (2552),บทคัดยอ.
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สารสนเทศที่จําเปน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการกําหนดโครงสรางเครือขายระบบสารสนเทศ
ภายนอก สําหรับการกํากับติดตามและประเมินผล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เนื่องจากผูมีบทบาทรับผิดชอบ
ขาดการติดตาม สรุปผลเปนระยะอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอและเปนปจจุบัน ทั้งนี้เพราะมีบุคลากรนอย
ขาดความรู ประสบการณ และไมไดจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานไว อีกทั้งไมมีคณะทํางานที่ไดรับการ
แต ง ตั้ง อยา งชัด เจนถู กต อ งแนวทางในการจัด ระบบสารสนเทศเพื่อ ประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1140
นิภารัตน ปอสีลา ไดศึกษาวิจัยเรื่องวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา 1.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบวาอยูระดับปานกลาง อาจเปนเพราะระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเปนระบบที่ตองการพัฒนาสถานศึกษาใหโดยมาตรฐานการศึกษา โดยมุงประสงคถึง
ผูเรียนทุกคนตองไดรับการศึกษาที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่
พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนระบบที่สถานศึกษาตองมีการรวมมือกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทํา
ใหตองใชเวลาและหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสวนที่บกพรอง
อีกทั้ง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบที่เห็นผลไดอยากไมวาจะเปนดานการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผน หรือแมแตดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 2.วัฒนธรรมองคการดานการตัดสินใจสงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
ภาพรวม เปนไปไดวาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนระบบที่
ตองอาศัยกระบวนที่เปนขั้นตอนอยางตอเนื่อง ซึ่งตองมีการตัดสินใจเขามาเกี่ยวของทุกกระบวนงาน
เนื่องจากกระบวนการบริหาร คือ การตัดสินใจ และการตัดสินใจคือ การเลือกวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดมี
ประโยชนที่สุด และปราศจากความขัดแยงนอยที่สุด141
อภิธีร ทรงบัณฑิตย ไดวิจัยแบบประเมินสถานศึกษาตามแนวการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบ มัลคอม บัลดริจ สําหรับสถานศึก ษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหไดขอมูลการประเมิน
สถานศึ กษา ที่ สํา คัญ ที่สามารถนําไปประยุกต ใช เพื่ อการพั ฒ นาระบบประกัน คุณ ภาพและเพื่อ การ
140

สริต วิจิตรโชติ, “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1”หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550),73-75.
141
นิภารัตน ปอสีลา,“วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร”วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550),บทคัดยอ.
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ประเมิ น สถานศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนเป น ข อ มู ล การบริ ห ารคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาที่สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพใหพัฒนาสูความเปนเลิศตอไป142
ชาคริต ชมชื่น ศึกษาเรื่องการวิจัยรูปแบบการเสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนารูปแบบการเสริมสรางประสิทธิผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษา และวิเคราะหถึงปจจัยที่สงเสริมและปจจัย
ที่ เ ป น อุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาพบว า รู ป แบบการ
เสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประกอบดวย แนวคิด
ของรูปแบบซึ่งใชกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเชิงระบบ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานและการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียนโดยมีเปาประสงคสําคัญคือ สถานศึกษามีคุณภาพการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และคุณภาพมาตรฐาน 3 ดานคือ ดานการบริหารและการจัดการ
ดานการจัดการเรียนรูของครู และดานคุณภาพนักเรียน ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพบวา ประกอบไปดวยปจจัยดานคุณลักษณะ
ของบุคคลในสถานศึกษา ซึ่งเปนคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาและคุณลักษณะและจํานวนครูใน
สถานศึกษา ปจจัยดานกระบวนการทํางานเชิงระบบ ปจจัยดานการสนับสนุนการกระตุนจากหนวยงาน
ตนสังกัด/หนวยงานภายนอก และปจจัยดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา143
เก็จกนก เอื้อวงศ ทําการศึกษาปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธี
วิจัยเชิง คุณภาพ พบวาการดําเนินงานในการดําเนินคุณภาพแตละดานยังไมสมบูรณ ปจจัยภายในที่
สงเสริมการดําเนินการประกันคุณภาพประกอบดวย 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานวัฒนธรรม
องคการ ดานบุคลากร โดยประกอบไปดวยการที่ผูบริหารมีความมุงมั่นทุมเท สนใจใฝรู ใชทั้งการบริหาร
สวนมีสวนรวมและการบริหารแบบเขมงวด การมีวัฒนธรรมองคการที่ดี คือมีความสัมพันธที่ดี มีแบบ
แผนการทํางานเปนทีม มีตัวแบบการเปนครูที่ดี การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเห็นคุณคาการประเมิน
รวมทั้ง การที่ครูมีความรับผิดชอบและเอาใจใสในการสอน สนใจใฝรู และเชื่อวาการประกันคุณภาพ
การศึกษานําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นโครงสรางการประสานงานที่คลองตัว และมี
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อภิธีร ทรงบัณ ฑิตย,“การพัฒนาแบบประเมิน สถานศึก ษาตามแนวการประกันคุณภาพ
การศึกษาระบบ มัลคอมบัลดริจ สําหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”หลักสูตรปริญญา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2550), บทคัดยอ.
143
ชาคริต ชมชื่น, “การวิจัยรูปแบบการเสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา” บทสรุปงานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจาก สมศ. (ป 2545 – 2547) (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟคจํากัด 2546), 23.
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บุคลากรหรือคณะทํางานรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ กลุมปจจัยภายนอก ไดแก การที่ชุมชนและ
กรรมการสถานศึกษาให ความสํ าคัญกับสถานศึก ษาและสนับสนุน ชวยเหลือ ตลอดจนมีก ฎหมาย/
นโยบายต นสั ง กั ดผลั ก ดัน ให โรงเรีย นดํ าเนิ น การประกั นคุ ณ ภาพ รวมทั้ ง หน ว ยงานต นสั ง กั ดนิ เ ทศ
ชวยเหลือโรงเรียนอยางจริงจัง ปจจัยที่เปนอุปสรรคไดแก การที่วัฒนธรรมองคการมีลักษณะแตกแยก
แขงขัน ไมใหเกียรติและไมไววางใจซึ่งกันและกัน ขาดการยอมรับความสามารถของเพื่อนครู ครูไ ม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และครูไมเพียงพอ ครูขาดความรับผิดชอบความสนใจใฝเรียนรู มีทัศนคติไมดี
ตอการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งผูบริหารไมใหเวลากับสถานศึกษา144
ไพจิตร ปานขอยงาม ศึกษาเรื่อง สภาพปจจุบัน และปญหาการดําเนิ นการตามระบบการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุ รีรัมยพบวา สภาพ
ปจจุบันการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนประถมศึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ นระดั บปานกลาง เรีย งลํ าดั บการดํา เนิ นการ 3 ลํ าดั บแรกคือ การพัฒ นามาตรฐาน
การศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สวน
ปญหาการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระบบ
ปานกลาง เรียงลําดับปญหาการดําเนินการ 3 อันดับแรกคือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา145
ลัดณา ศรี อัมพรเอกกุล ศึก ษาวิจัย เรื่ อง การประกัน คุณภาพการศึก ษาของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏอุตรดิตถวิทยาเขตนาน จากผลการศึกษาพบวา ทั้ง 3 ดานคือดานการบริหารจัดการ ดานการมี
สวนรวมของบุคลากร และดานตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน อยูในระดับปานกลาง ดาน
บริหารจัดการพบวา สภาพดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการมีนโยบาย แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยูในระดับมาก สวนในดานการมีสวนรวมของ
บุคลากรจากผลการศึกษาพบวา สภาพดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาในดานการมีสวนรวม
ของบุคลากรเกี่ยวกับการเปนคณะกรรมการดําเนินงานดานตางๆ ของบุคลากร อยูในระดับมาก สําหรับ
ดานการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในจากผลการศึกษาพบวา สภาพดําเนินการการการ
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เก็จกนก เอื้อวงศ, “การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยอุปสรรคตอการดําเนินการใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547),บทคัดยอ.
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ไพจิตร ปานขอยงาม, “สภาพปจ จุบันและปญหาการดําเนิน งานตามระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ”วิทยานิพนธครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (2547), 312 – 314.
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ประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับในดานผูประเมินมีความเขา ใจเกณฑและวิธีการตรวจเปนมาตรฐาน
เดียวกัน อยูในระดับปานกลาง146
รัตนา ประเสริฐสม ไดเสนอบทความ เรื่อง การประกันคุณภาพที่นํามาสูการจัดการคุณภาพ
การศึกษาทั่วทั้งองคกรที่สถาบันการศึกษาหลายแหงใชเปนหลักในการประกันคุณภาพการศึกษาดัง นี้
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) เปนกระบวนการวิชาการเชิงระบบที่ระบุลักษณะ
ความตองการของตลาดและทํางานใหตรงตามความตองการนั้น ขณะเดียวกันองคกรอาจจะพัฒนาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานของตน แตโดยทั่วไปมักจะรับเอามาตรฐานสากลที่องคกรตางๆยอมรับวาเปน
ระบบคุณภาพ ดังเชน BS 5750 หรือที่เรารูวา ISO 9000 เปนระบบที่ออกแบบสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม แตก็มีผูพยายาม หาวิธีประยุกต ISO 9000 มาใชในการ ฝกอบรมและการจัดการศึกษา
ปรับใหเหมาะกับครูและผูเรียน โดยใหสอดคลองกันกับมาตรฐานวิชาชีพที่พัฒนา มาเปนเวลานาน
เชนกัน การประกันคุณภาพเปนระบบบริหารการจัดการ โดยทั่วไปเมื่อกลาวคําวาประกัน คุณภาพมักจะ
ใหความรูสึกลึกลับ หรือใหความรูสึกวาจะตองใชทักษะที่ยุงยากซับซอนจึงจะถึง จุดหมายได แทที่จริง
แลว การประกันคุณภาพเกิดขึ้นในวงธุรกิจที่ตองการที่จะรักษาภาพลักษณของตนเองใหคงอยูตลอดไป
การประกันคุณภาพเปนเรื่องธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถบริหารได การประกันคุณภาพเปนเรื่องงาย
ชวยใหการทํางานไดอยางราบรื่น และกาวหนาไปพรอมๆกันไดอยางเหมาะสม เปนเรื่องของการทํางาน
ในชีวิตประจําวัน กลาวโดยสาระสําคัญการประกันคุณภาพ เปนวิธีการทํางานในองคกรที่มั่นใจไดวา
1. พันธกิจและจุดมุงหมายขององคกรมีความชัดเจน ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนรู
2. ระบบของการทํางานใหสําเร็จ ไดคิดไวแลว ไดรับพิสูจนทุกคนรับรู
3. ทุกคนมีความชัดเจนวาใครรับผิดชอบเรื่องอะไร
4. สิ่งที่องคการกําหนดวาคุณภาพนั้นตองมีความชัดเจนมีเอกสารแสดง
5. มีระบบการตรวจสอบวางานทุกอยางดําเนินไปตามแผนที่ไดกําหนดไว
6. หากมีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนวาจะทําใหถูกตองไดอยางไร
การประกันคุณภาพ มีความหมายแตกตางจากการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเปนที่รูจักกันมาชา
นานและรูจักกันอยางกวางขวาง การควบคุมคุณภาพเปนวิธีการตรวจสอบและคัดงานที่บกพรองออก ซึ่ง
บางครั้งอาจใชวิธีทางสถิติเขาชวย สวนในการฝกอบรมและการจัดการศึกษา มีการวัดผลดวยการสอบ
หากใครไมสามารถผานเกณฑไดจะสอบตกหรือถูกคัดออก แตในการประกันคุณภาพจะใหความสําคัญใน
การปองกัน ดังคํากลาวที่วา การประกันคุณภาพ หมายถึง การทําสิ่งที่ถูกตองตั้งแตเริ่มแรกเพื่อปองกัน
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ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล, รายงานการวิจัยเพื่อ สรางองคความรูเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขตนาน (2555), เขาถึงเมื่อ 5 มกราคม 2557,
เขาถึงไดจาก : http://nan.uru.ac.th/QA/01-07-56.pdf .
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ความผิดพลาด แตไมใชมาทําใหถูกตองในภายหลัง อาจสรุปไดวา QA เปนระบบพื้นฐานของการบริหาร
จัดการ
ดานจุดดอยและขอที่ควรไดรับการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาไทย สรุปไดคือ
1. การขาดความตระหนักรู และแรงจูงใจในการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผูเกี่ยวของใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจํานวนมาก ยังไมเห็นความสําคัญและยังไมเขาใจแนวคิด ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. การขาดการวางแผน ขาดการจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย รวมถึงการกําหนดระยะ
เวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบที่กําหนดไมชัดเจน ไมสอดคลองกับความเปนจริง
3. การขาดความมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาบางสวนหรือบางหนวยงาน ทําใหขอมูลไมสอดคลองกับความเปนจริง และไม
สามารถทําใหเกิดความมีสวนรวมในพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง เชนการเขามามีสวนรวมของ
ชุมชนตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนตน
4. การตรวจสอบประเมินผล สวนใหญยังมุงเนนตัดสินถูกผิด ไมใชการประเมินเพื่อเนนการ
พัฒนา ซึ่งหากจะไดประสิทธิผลแทจริงตามหลักการพัฒนาคุณภาพ ควรใชการตรวจสอบ และเนนการ
ประเมินเพื่อพัฒนา147
ประเวช เวชชะ เสนอแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเปนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาสถาน ศึกษา
วา การพัฒนาคุณภาพมิใชสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น แตเปนการสั่งสมวิธีการคิดของนักปฏิบัติในดานตางๆ บางครั้งการ
คิดเหลานั้นอาจจะมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพโดยตรงเปนความคิดโดยเอกเทศ แตก็สอดคลอง
กับแนวคิ ดหลั กของการพั ฒนาคุ ณภาพในปจจุ บั นประวัติ ศาสตร เกี่ยวกั บเรื่ องของการประกั นคุณภาพ
การศึ กษา เป นเรื่องที่ สถาบั นการศึ กษา สนใจนํ ามาปฏิ บั ติ กั นมาเป นทศวรรษแล วแต กระนั้นก็ ยั งมี ครู
อาจารยจํานวนมากที่ไมเขาใจความหมาย แนวคิดที่แทจริงของการประกันคุณภาพการศึกษา148
ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ กลยุทธสูอนาคต
การศึกษาไทย วาสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรูเปนองคกรสาธารณะประโยชน มุงที่จะดําเนิน การ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สิ่งที่ใหความสําคัญมากที่สุด คือ คุณภาพ
การศึกษาเพราะประเทศไทยไดทุมเทงบประมาณดานการศึกษา จน UNDP องคกรสหประชาชาติที่ดูแล
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รัตนา ประเสริฐสม, บทความการประกันคุณภาพที่นํามาสูการจัดการคุณภาพการศึกษา
ทั่วทั้งองคกร, http://dusithost.dusit.ac.th/ (Total Quality Management : TQM ).
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ประเวช เวชชะ, แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ (เอกสารประกอบการเรียนการประกัน
คุณภาพการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2551),1.
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เรื่องการศึกษาไดจัดประเทศไทยเปน 1 ใน 3กลุมแรกของประเทศที่ไดลงทุนดานการศึกษามากที่สุดแต
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเปน 1 ใน 3 กลุมทาย ทําใหเกิดการเรียกรองตองการมากที่จะใหการจัด
การศึกษามีคุณภาพ ทําอยางไรจะใหงบประมาณหรือการลงทุนการศึกษาไปอยูที่โรงเรียนมากที่สุด ซึ่ง
สามารถสรุปได 3 ประการ คือ 1. ปรับโครงสรางใหเล็กลง เพื่อใหงบประมาณไมไปอยูตรงสวนกลางมาก
เกินไป 2. การจายเงินลักษณะตอหัวของนักเรียน พยายามใหงบประมาณสวนใหญอยูที่โรงเรียน ให
โรงเรียนมีความสามารถใชทรัพยากรมากที่สุด 3. มีความสามารถการจัดการมากที่สุด คือ การประกาศให
โรงเรียนเปนนิติบุคคล ซึ่งทั้งหมดมุงใหอิสระ ใหโรงเรียนมีความสามารถในการจัดการใหมีทรัพยากรสงตรง
ไปโรงเรียนทั้งหมดเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งเดียวที่ระบบการศึกษาขอจากโรงเรียน คือ คุณภาพการศึกษา
ดังนั้นจึงไดมีการประกันคุณภาพการศึกษาเปนขอกําหนด เปนกฎหมายหรือเปนกติกาสังคม
ขึ้น มาเปนซึ่งเรื่องใหม ในบานเรา เรามีมาตรการ 2 ดาน คือ ในดานหนึ่งใหอิสระ ใหทรัพยากรตกไปที่
โรงเรียนมากที่สุด อีกดานคือจะมีองคกรกลางเขามาทําหนาที่ประเมินคุณภาพ ที่ทราบดีคือ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การประกันคุณภาพในลักษณะเชนนี้ วงรอบ
โรงเรียนตองไดรับการประเมินคุณภาพอยางนอย 1 ครั้งใน 5 ป เปนการเริ่มตนครั้งใหมในประวัติศาสตร
การศึ ก ษาไทยที่ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยองค ก รกลางที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลอยู ภ ายนอก
กระทรวงศึกษาธิการคุณภาพการศึกษากับความคิดเชิงระบบ คําวา "ระบบ" ในความหมายวา คือ Input
Process Output แตระบบยังมีความหมายอีก 3 ประการ
1. หนึ่งองคกรหลายระบบ องคกรประกอบดานหลายระบบที่ปฏิสัมพันธกัน เพื่อเปาหมาย
ขององคกร
2. ระบบที่ดี ระบบคุณภาพ แตละระบบจะมีกระบวนการตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยชุดกิจกรรม
บุคลิกภาพ ที่ดําเนินการอยางตอเนื่องสัมพันธกนั ระบบคุณภาพชวยวางระบบใหดําเนินการอยางมี
คุณภาพสม่ําเสมอ
3. ขอมูลยอนกลับของระบบนําไปสูการปรับปรุงบนขอเท็จจริง ระบบที่ดีจะมีขอมูลและ
สารสนเทศ ซึ่งใหขอมูลปอนกลับที่นําไปสูการปรับปรุงระบบ
แนวคิดเชิงระบบประการที่ 1
สะทอนใหเห็นวาองคกรประกอบดวยระบบที่สั มพันธกันอยางในงานวิจัยพบวา โรงเรีย น
ประกอบดวยระบบที่สัมพันธกัน 10 ระบบ ซึ่งโรงเรียนเล็ก โรงเรียนใหญอาจจะมีการจัดระบบแตกตาง
กันในรายละเอียด แตจะมีภาพรวมคลายกัน จะเห็นวามีการแบงประเภทเปนระบบหลัก และระบบ
สนับสนุน ระบบหลักคือ ระบบที่ทําหนาที่ใหเกิดผลตามวิสัยทัศนทัศนและพันธกิจของโรงเรียนในที่นี้คือ
โรงเรียนคาดหวังวาจะผลิตนักเรียนตามมาตรฐาน 11 มาตรฐานผลผลิตชั้นขอหนึ่งคือ นักเรียนของเรามี
คุณลักษณะที่เขียนไวในรายละเอียดของตัวบงชี้คือคนที่มีความซื่อสัตยเปนคนที่มีเมตตากรุณารูจักถูกผิด
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เปนตน ใสจนครบ 11 ขอ นี่คือผลผลิตที่เราตองการ เพราะฉะนั้นถามวา ผลผลิตพวกนี้เกิดจากอะไร จะ
มี 3 ระบบ คือ1. ระบบเรียนรู อีกชื่อหนึ่งคือระบบการเรียนการสอนใหเด็กมีความรูเจตคติ ทักษะดาน 8
กลุมสาระ แตวาระบบนี้ระบบเดียวไมเพียงพอที่ทําใหเรามีคุณภาพตาม 11 มาตรฐาน ตองอาศัยอีก 2
ระบบสําคัญ 2. ระบบที่ตอบสนองความแตกตางของเด็กแตละคน ที่มีความประพฤติ และมีรากฐาน
ครอบครัวที่แตกตางกัน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่จะรูจักเด็กเปนรายบุคคลและใหการชวยเหลือ
และพัฒนาเด็กไปตามความตองการของเด็กแตละบุคคลโดยครูที่ปรึกษาถามีปญหาจะสงตอครูปกครอง
ครูแนะแนว นี่ถือวาเปนระบบใหญที่สําคัญและถือวาเปนระบบหลักระบบที่สอง 3. ระบบที่ 3 คือ ระบบ
ที่ตอบสนองตอ Multiple intelligence (พหุปญญา)คือ เด็กแตละคนมีความสามารถที่หลากหลาย
ยอมไมสามารถที่จะตอบสนองไดโดยการเรียนการสอนใน 8 กลุมสาระเทา นั้น เพราะฉะนั้นระบบ
กิจกรรมนักเรียนจะตอบสนองใหนักเรียนพัฒนาพหุปญญาไดไปตามความสนใจของแตละคน รวมทั้ง
ตอบสนองความตองการของชุมชน ในชนบทที่หางไกล หลายแหง โรงเรียนไมใชแหลงที่จะหมายถึง
แหลงที่ใหการศึกษาตอในขั้นที่สูงขึ้นเทานั้น แตอาจจะเปนสถาบันที่ดํา รงรักษาวัฒนธรรมและความอยู
รอดของชุมชนดวย เพราะฉะนั้นระบบกิจกรรมจะตองตอบสนองตามความสนใจที่หลากหลายของ
นักเรียนตลอดจนความตองการของชุมชน สวนระบบสนับสนุนนั้นจะเห็นวาจะแบงเปน 3 กลุม คือ หนึ่ง
ทิศทางองคกร สองการบริหารจัดการทั่วไป สามเปนระบบที่เชื่อมโยงโรงเรียนทุกระบบเขาดวยกัน
สวนที่ 1 ประกอบด วยการนํา องคก รและยุ ทธศาสตรองคก ร โรงเรี ยนหลายโรงเรี ยนที่ทํ า
โครงการแลวอาจไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เริ่มตนอาจจะเกิดปญหา คือ การนําของผูอํานวยการ
และผูบริหารโรงเรียน แลวยุทธศาสตรโรงเรียนไมมีความมั่นคงเพียงพอจะทําใหโรงเรียนเกิดการพัฒนา
คุณภาพได
สวนที่ 2 การบริหารจัดการนําไปซึ่งแบงเปน 4 ระบบยอย คือ 1. คือระบบบริหารจัดการคือ
ดูแลเรื่องเงิน คน ของ สถานที่ และสื่อ 2. ระบบการดูแลคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ การศึกษานั้นเปนผลิต
สิ่งที่สาํ คัญ คือ มนุษยใหเขาเปนบุคคลที่มีคุณคาแกสังคมเรื่องนี้ตองมีระบบในการใหผูที่ทําการบริหารและ
ทําการจัดการเรียนการสอนคงไวซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพใหเต็มที่ เชนเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ
เชน แพทย เปนตน 3. เราตองมีระบบการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากโรงเรียนอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพจะทําให ระบบประสบความสําเร็จได 4. ระบบ
ชุมชนสัมพันธที่จะใหโรงเรียนสามารถดึงความรวมมือผูปกครองชุมชนตลอดจนศิษยเกาได
สวนที่ 3 ของระบบ คือ ระบบสารสนเทศ เปนระบบที่จะเชื่อมโยงทุกระบบเขาดวยกันวา เรา
อยูตรงไหนของการพัฒนา ปญหาเราคืออะไร และเราจะพัฒนาอะไรตอไป โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่
ดีจะมีคําตอบเหลานี้อยูในโรงเรียนเราเคยมีโรงเรียนชั้นนําของมัธยมศึกษาเกิดปญหาเด็กฆาตัวตาย เด็ก
ทํารายกันเอง สะทอนใหเห็นวา แมโรงเรียนนั้นจะมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแตมีจุดออนที่ระบบ
ดูแลชวยเหลือเด็ก จะเห็นไดวาถาระบบใดระบบหนึ่งมีจุดออนจะเกิดปญหาได ถาระบบการเรียนการ
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สอนดี ระบบชวยเหลือนักเรียนดี แตไมมีระบบกิจกรรมนักเรียนที่ดีพอเด็กกลับบานเลิกเรียน 3 โมงครึ่ง
นักเรียนกลับบานอยางเดียวแทนที่จะใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชนที่จะไดทําตามกิจกรรมตามความ
สนใจของตนเองเด็กจํานวนมากก็แทนที่จะกลับบานก็ไปศูนยการคาดูหนังเลนเกม ไปอยูในสถานที่ที่ไม
เหมาะสมหรือขาดโอกาสในการพัฒนาพหุปญญาขึ้นมา เพราะฉะนั้นตองใชระบบกิจกรรมที่แข็งดวย
สรุป แนวคิดเชิงระบบหมายถึง โรงเรียนที่มีคุณภาพ ตองดีทุกระบบ ผานทุกๆ มาตรฐานของ
แตละระบบคุณภาพ เพราะแนวคิดเชิงระบบนั้น ถาระบบใดระบบหนึ่งมีปญหาอาจจะสงผลใหระบบ
และคุณภาพของโรงเรียนนั้นเกิดปญหาได แนวคิดเชิงระบบนี้ตองนํามาตรฐานและตัวชี้วัดมาจัดกลุมใหม
ใหอิงตามระบบตางของโรงเรียน
แนวคิดเชิงระบบประการที่ 2
ใหความสําคัญ กับระบบในแงที่ประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ ซึ่งก็คือ ชุดของกิจกรรมที่
ทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร ดังนั้นเพื่อจะดูแลนักเรียนใหไดตามความแตกตางของ
บุคคล ตามระบบดูแลชวยเหลือ ตองประกอบดวยหลายๆ หนาที่ หลายๆ กิจ กรรมมาทํารวมกัน ชุด
กิจกรรมเหลานี้จะตองดําเนินการอยางดีถึงจะทําใหมีคุณภาพ ตรงนี้เรียกวา ระบบคุณภาพ บางคน
เรียกวา Quality System บางคนใชคําวา “Quality Management System”กระบวนการอันเปนชุด
ของกิจกรรมมาทํางานรวมกัน ถากิจกรรมหนึ่งบกพรองจะสงผลตอกิจกรรมถั ด ๆ ไป เพราะฉะนั้นนี้คือ
สิ่งที่สถาบันวิจัยไดเรียนรูและทํางานรวมกับโรงเรียน 216 โรงเรียน คนพบวา โรงเรียนตองจัดระบบ
คุณภาพใหครบทั้ง 10 ระบบ โดยทั่วไปโรงเรียนจะมี 10 ระบบ แตยังไมมีคุณภาพ สิ่งที่โรงเรียนจะตอง
ทํา คือ ทําให 10 ระบบเปนระบบแหงคุณภาพ ซึ่งนําหลัก PDCA ไปใช PDCA ที่โรงเรียนทําอยูอาจไมใช
PDCA เพราะคําวา PDCA นั้นเปนเรื่องการจัดระบบ ทุกอยางตองเริ่มตนดวยความหมายเชิงระบบทั้งสิ้น
บางโรงเรียนเขาใจวา P คือการวางแผน แลวทําตามแผนกันเพื่อใหเขากับมาตรฐานและตัวบงชี้ พอทํา
แลวประเมิน พอเสร็จนําไปสูการเขียนรายงาน อันนี้จะไมเกิดผลเชิงระบบเพราะวา P ในเรื่องของวงจร
คุณภาพมาจาก Plan แตวาแปลตางกัน ในระบบคุณภาพ P แปลวา วางระบบ ระบบการเรียนการสอน
ตองถูกวางอยางดี ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตองถูกวางอยางดี ระบบกิจกรรมนักเรียนตองถูกวาง
อยางดี เปนตน ทุกคําจะมีคําวาระบบอยู 1. P วางระบบ 2. D ทําตามระบบ 3. Cประเมินระบบ 4. A
แกไขระบบ PDCA หรือ PDSA ใชคําวา Study แทนคําวา Check เพื่อแกกระบวนทัศนแบบเกา ที่เนน
การตรวจสอบทบทวน แตจริงๆ แลว Check คือการประเมินเพื่อการเรียนรูพัฒนาตนเอง ดังนั้นจะใช
PDCA หรือ PDSA ก็ได การวางระบบที่ดี หมายความวา ระบบตองประกอบดวย 3 คํา คือ กระบวนการ
วิธีการ และบันทึก ระบบการดูแลชวยเหลือเด็ก
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แนวคิดเชิงระบบประการที่ 3
แนวคิด เชิ ง ระบบนั้ นกิ จกรรมแตละขั้ นตอนจะมีสิ่ งที่ เราเรีย กว าบั นทึ กเอาไว ซึ่ งบั นทึ กนั้ น
สามารถสรุปเปนขอมูลสารสนเทศที่บอกคุณภาพของโรงเรียนได ดวยความคิดเชิงระบบเราจะเลิกมี
กระดาษทวมโรงเรียน ดวยแนวคิดเชิงระบบเราจะเลิกการที่มีขอมูลเปนครั้งๆ โดยไมไดอยูเปนระบบ
ขอมู ลเหล านี้ สามารถเชื่ อมโยงเข ากั บมาตรฐานและตัว บง ชี้ต างๆ ได เปนการสะทอ นคุ ณภาพของ
โรงเรียน สถาบันไดทําการพัฒนาเครื่องมือชุดหนึ่งเพื่อที่จะทําใหโรงเรียนสามารถที่จะพัฒนาเปนเชิง
ระบบ และทําใหประสานกับการประเมินได เครื่องมือตัวนี้คือ เครื่องมือที่ชื่อวา Top STAR ชื่อตัวนี้มา
จากตัวอักษรที่มารอยรัดกันโดยมีฉากหลักคือตัว A มาจาก Accreditation แปลวาการประเมินเพื่อ
รับรองเพราะเครื่องมือตัวนี้ทําเพื่อการประเมินรับรองไมใชเพียงแตการประเมินตามสภาพจริง ตัว A
ตองประกอบดวยองคประกอบทั้งหมด 5 องคประกอบ ตัวแรกคือ Think over ปรับกระบวนทัศนใหม
คิดใหมวาจะไมประกันคุณภาพที่เนนการประเมินแยกสวนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ แตจะทําไดดีกวา
เพราะมุงเนนเชิงระบบ เชิงยุทธศาสตรและการมีสวนรวม ตัวที่สอง Plan การวางแผนยุทธศาสตรที่ดี
System คือการวางระบบที่ดี และ Team คือการ พัฒนาทีมที่ดี มีการเรียนรูในทีมที่ดีและสุดทาย มี
การประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดี (Assessment and Reflection)149
สุพักตร พิบูลย กลาววา หากระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง เปนทางเลือกสําคัญในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาถาทุกคนจริงจังกับระบบประกันคุณภาพภายในเชื่อวา ไม
เกิน 5 ป สถานศึกษาจะกาวสูความเปนเลิศได 150
อํานาจ จันทรขํา กลาวถึง การบริหารเชิงระบบ คือ การบริหารกระบวนการตาง ๆ ในการ
ดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงกั น อย า งมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย กระบวนการวางแผน (Planning) เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงานและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ที่ระบุไวอยางชัดเจนวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไรและอยางไร ทําให
เกิดการสื่อสารภายในสถานศึกษาเปนการสงเสริมความรวมมือและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคนที่
เกี่ยวของกระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality control) คือกลวิธีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนด
เพื่อสนองตอบจุดประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดย
การนิเทศกํากับ ตรวจสอบ ที่มุงจะกําจัดขอบกพรองที่เกิดจากการดําเนินการทั้งหมด การประเมิน
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ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์, ประกันคุณภาพการศึกษาเชิงระบบกลยุทธสูอนาคตการศึกษาไทย,
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู ,ประชาคมวิจัย 56 (25 สิงหาคม 2004) เขาถึงเมื่อ 21พฤษภาคม
2556, เขาถึงไดจาก : www.lrd.in.th.
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สุพักตร พิบูลย, เสวนาเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเตรียมรับ
การประเมิน ภายนอก รอบที่ 3 (10/09/2553) เข าถึง เมื่อ 21 พฤษภาคม 2556, เขาถึ งได จาก
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คุณภาพ (Quality assessment) มีการอภิปรายและวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพวาเปนอยางไร
เหมาะสมหรือไม นําไปสูการปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement) และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจําแนกเปน 4 มิติ คือ 1. ปจจัยดาน
ลักษณะขององคกร (เปนเรื่องเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารและวัฒนธรรมภายในองคกร 2. ปจจัยดาน
ลักษณะของบุคลากร (เปนเรื่องของคุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคล) 3. ปจจัยดานลักษณะและ
สภาพแวดลอมขององคกร และ 4. ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ กรอบปฏิบัติการใน
การประกั น คุ ณ ภาพในรอบป Action Model) ประกอบด ว ยขั้ น ตอนต า ง ๆ คื อ 1.วางแผน/
เตรียมการ 2. ควบคุมคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพ 3. ประเมินคุณภาพ และ 4. ปรับปรุงคุณภาพ151
งานวิจัยตางประเทศ
รัดด และ เดวี (Rudd & Davies) ทําการวิจัยในชวงป ค.ศ. 1999-2000 เรื่องการประเมินงาน
ประเมินตนเองของโรงเรียน หรือ evaluating school self-evaluation จุดมุงหมายของการวิจัยเพื่อ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เนนกิจกรรม
การประเมินตนเอง ตรวจสอบวาอะไรคือประโยชนหรือจุดแข็งของการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ
อะไรควรที่จะทบทวนแกไข การประเมินตนเองของสถานศึกษามีการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมหรือไมอยางไร วิธี
วิทยาที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การทบทวนเอกสารที่สําคัญ (review of key documents) และรายงานที่
เกี่ยวของกับการประเมินตนเองของสถานศึกษา การทบทวนตนเอง (self-review) การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
การศึกษารายกรณีโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับคณะกรรมการประเมินของ LEA (Local Education
Authority) ทีมบริหารจัดการระดั บอาวุโส และคณะครูในสถานศึ กษาที่ อยูในกระบวนการประเมินของ
สถานศึกษา ประโยชนของการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมุมมองของ LEA และสถานศึกษา152
นิวตัน (Newton) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบในการตรวจสอบคุณภาพภายนอกของ
สถานบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร ตั้งแตป 1993 ถึง 1998 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกระทบ
จากการใช รู ปแบบของการตรวจสอบภายนอก การประเมิ นคุ ณภาพการจั ดการเรี ยนการสอน และการ
ตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของสถาบัน ผลการวิจัยพบวาการใชขอมูลเชิงปริมาณ (quautitative) และ
เชิงคุณภาพ (qualitative) ที่ไดจากการวัดการปฏิบัติหรือการดําเนินงานโดยองคกรภายนอก เชนรายงานการ
ตรวจสอบ และการประเมินผลของ Scottish Higher Education Council (SHEFC) และ Higher Education
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Quality Council (HEQC) และการตรวจสอบการการประเมินภายใน โดยคณะกรรมการตามการรับรู และ
ประสบการณทําใหทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นดังนี้ 1. วัตถุประสงคของระบบคุณภาพและวิธีการที่ใชในการ
ตรวจสอบ และประเมินชี้ใหเห็นวา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการตรวจสอบและมีการ
ประเมินทั้งภายในและภายนอก การตรวจสอบ และการประเมินสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เปนเรื่องที่สามารถทํา
ได (accountability) 2. การปรับปรุงคุณภาพสําหรับบุคลากรมีขอบเขตที่กวางดังนั้น จึงไมสามารถแยกสวน
ของการปรับปรุงใหเปนอิสระออกจากระบบประกันคุณภาพได 3. การปรับปรุงคุณภาพสําหรับนักศึกษา เปน
เรื่องที่มีความสําคัญยิ่งกวาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเปนผลผลิตของสถาบัน และ 4. ควรจะมี
การเพิ่มหรือขยายการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพออกไปอยางกวางขวาง เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของหนวยงานตางๆ มากขึ้น153.
บั๊ ก (Bugg) ศึ กษาวิ จั ยเรื่ องการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา และการวางแผนพั ฒนาโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลายในมลรั ฐอิลลินอยซ การวิจั ยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของ
คณะกรรมการการศึกษาของรัฐ ในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาแผน ที่ใชเปนตัวกระตุนการ
พัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบในโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ การศึกษาครั้งนี้ เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับขอบเขตที่โรงเรียนสองแหงใชการประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการอยาง
ตอเนื่อง ผลการวิจัยพบวา 1. กอนที่จะมีการนําการประกันคุณภาพและแผนพัฒนามาใชในโรงเรียนทั้งสอง
แหง ยังไมไดใชระเบียบ โครงสรางในการปรับปรุงโรงเรียน 2. โรงเรียนในชนบทสามารถใชกระบวนการการ
ประกันคุณภาพเพื่อเปนการกระตุนการพัฒนาโครงสรางการจัดระเบียบของโรงเรียนในขณะที่โรงเรียนในเมือง
ไมสามารถทําตามกระบวนการไดสําเร็จ 3. การประกันคุณภาพมีผลดีตอแผนการสอนในโรงเรียนทั้งสองแหง
4. ถึงแมวาการประกันคุณภาพจะประสบความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุง แตยังเปนการถกเถียงวา
สิ่งแวดลอมบางประการอาจทําใหโรงเรียนไมสามารถคนหาปญหาที่แทจริงได 5. โครงรางของการประกัน
คุณภาพสามารถชวยโรงเรียนในการพัฒนาวัฒนธรรม การปรับปรุงโรงเรียนอยางตอเนื่องอยางไรก็ดีการขาดตัว
แปรบางตัว เชนภาวะผูนํา ทรัพยากรทางการเงิน ทําใหกระบวนการไมสามารถบรรลุเปาหมาย154
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และกลุมยุโรป
การประกันคุณภาพการศึกษาถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารการศึกษาของทุกภูมิภาค ซึ่ง
แตละภูมิภาค แตละประเทศมีจุดเหมือนและจุดตางแตกตางกันออกไป เพื่อใหสามารถแขงขันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไดและพัฒนาใหสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับขายงานในภูมิภาค และในยุโรป
สมศ. ไดมอบหมายให รศ. ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบระบบประกันคุณภาพ
ระหวางประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และกลุมทวีปยุโรป เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของไทยตอไป QA NEWS จึงขอนําขอสรุปบางสวนมานําเสนอ ระบบ
ประกั นคุณภาพภายใน ระบบประกันคุ ณภาพภายในถื อเป นเรื่องใหมของทุ กประเทศและทุกภู มิภาค
วัฒนธรรมในการประกันคุณภาพไดรับการผลักดัน และกระตุนจากรัฐเปนสวนใหญ รวมทั้งอิทธิพลจากการ
ประกันคุณภาพภายนอก สงผลใหมีการปฏิบัติเพียงบางหัวขอบางจุด บางประเด็นที่แตละสถาบันมุงเนนที่จะ
พัฒนา ไมใชดําเนินการในภาพรวมของสถาบัน เชน ในภูมิภาคยุโรปดําเนินการเฉพาะการปรับปรุงการรับรอง
หลักสูตร (Programme Accreditation) แตยังไมมีการดําเนินการในระดับการรับรองสถาบัน (Institute
Accreditation) อยางไรก็ตามผลจากการประเมินภายนอกทําใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ เริ่มใหความสําคัญ และ
ตื่นตัวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เปนเหตุใหภาครัฐ หรือหนวยงานราชการ ตองประกาศเปน
กฎหมายหรือขอกําหนดตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปอยางทั่วถึง และเสมอภาคในทุก ๆ
มหาวิทยาลัย เชนประเทศไทย มีการกําหนดเปนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในพรบ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข พ.ศ.2545
ประเทศญี่ปุน ประกาศใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 เปน
ตน ระบบประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอกของทั้ง 3 ภูมิภาค ดําเนินการมาได
ระยะหนึ่ ง แล ว แต ส ถาบั น การศึ ก ษาส ว นใหญ ดํ า เนิ น เพี ยงระดั บ หลั ก สู ต ร (Program me
Accreditation) เทานั้น ยังไมมีการดําเนินการในระดับสถาบัน (Institute Accreditation) เวนแต
มหาวิทยาลัยในยุโรป
สหรั ฐ อเมริ ก า บางแห ง เท า นั้ น ที่ มี ก ารประเมิ น ในระดั บ สถาบั น แต ยั ง ประเมิ น ไม ค รบ
องคประกอบอยางแทจริง เชน ภูมิภาคยุโรป มีการพัฒนา European Quality Award เพื่อเปน
แรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ดําเนินการประกันคุณภาพ ขณะที่สหรัฐอเมริกา มีการพัฒนามาตรฐาน
การประเมินภายนอกมาจาก Malcolm Baldrige National Quality Award :2002 กลไกการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ รัฐบาลของทั้ง 3 ภูมิภาค มีสวนกระตุนใหเกิดการพัฒนากลไกตางๆ ผานการ
จัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุนทางดานทรัพยากร
ประเทศอังกฤษ อังกฤษเปนประเทศที่ใหเสรีภาพในการบริหารจัดการแกสถานศึกษา ที่สามารถ
จะจัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของผูปกครอง ชุมชน และกําหนดใหสถานศึกษามีความ
รับผิ ดชอบและการประกันคุณภาพการศึกษาของตน สถานศึ กษาจึง มีหน าที่ในการประเมิ นคุณ ภาพ
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การศึกษาของตน โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่เรียกวา “School Governors” รวม
ดําเนินการ และมีประชาชนเขามามีส วนร วม ภายใตก ารดู แลขององคก รการศึก ษาท องถิ่ น (Local
Education Authorities : LEAs) (กมล สุดประเสริฐ)155 โดยใหมีการดําเนินการที่โปรงใสและตอบสนอง
ความตองการของผูปกครองและชุมชน ภายใตธรรมนูญสถานศึกษา ซึ่ง เปนแผนการดําเนินงานที่เปน
ขอตกลงรวมกันทุกฝาย การดําเนินการเชนนี้ สถานศึกษาจึงมีเสรีภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น และ
สามารถดําเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนได โดยใหมีการดําเนินงานเปนการ
ภายในอยางสม่ําเสมอและจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาเสนอตอกรรมการบริหารสถานศึกษา/
กรรมการสถานศึกษา และองคกรการศึกษาทองถิ่น (LEA) ภายในกรอบของนโยบาย การรายงานผลนี้เปน
การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) ตออํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และตอ
งบประมาณแผนดินซึ่งไดมาจากภาษีของประชาชน 156
นอกจากการใชเกณฑมาตรฐาน ประเทศอังกฤษยังเนนการมีสวนรวมของทุกคนในองคกร และการ
กํากับดูแลจากหนวยงานภายนอก ดังที่ Kells (1992 : 67) ไดกลาวถึงกระบวนการประกันคุณภาพที่เปน
ความรวมมือของ External Peer Review และ Internal Self Assessment ในกิจกรรม 5 ขั้น คือ
1. การกําหนดความตองการ การวางแผน และการกระทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
2. การประเมินความเหมาะสม เพียงพอของปจจัยนําเขา กระบวนการ และการลงมือปฏิบัติ
3. การประเมินความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
4. การรับประกันวากลไกการกํากับดูแลภายในมีอยูจริง และยังใชปฏิบัติ
5. การรายงานตอสาธารณะ รัฐบาล และผูรับบริการ
กิจกรรมทั้ง 5 ขั้นนี้ เปนกิจกรรมของการประกันคุณภาพ 3 ระดับคือ
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) กิจกรรมขั้นที่ 1 - 3
2. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) กิจกรรมขั้นที่ 3 - 4
3. การรับรองคุณภาพ (Quality Assurance) กิจกรรมขั้นที่ 4 - 5
เกษม วัฒนชัย ไดเสนอกระบวนการประกันคุณภาพของประเทศอังกฤษซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมที่สําคัญ 3 ขั้นตอนคือ
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนความรับผิดชอบของแตละสถาบันในการวาง
กลไกตาง ๆ เพื่อควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน
155

กมล สุดประเสริฐ, ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา: การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541), 50 – 51.
156
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชวนพิมพ, 2540), 168 – 169.
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2. การตรวจสอบกลไกควบคุมคุณภาพ (Quality Audit) เปนความรับผิดชอบของหนวยงาน
กลางอุดมศึกษา ที่เรียกวา Higher Education Quality Council (HEQC) ซึ่งเนนการตรวจสอบใน
ระดับสถาบันเกี่ยวกับกลไกควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม และเนนการตัดสินเกี่ยวกับรูปแบบ (Formative
judgment) ประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ คือ การรวบรวมขอมูลหรือเอกสาร การแตงตั้งผูตรวจสอบที่
มีความเปนกลางและมีความรอบรู การตรวจเยี่ยมสถาบัน เปนการใหผูตรวจสอบไดพบกับผูบริหาร
โรงเรียน อาจารย บุคลากร และนักศึกษา การเขียนรายงานความเห็น ซึ่งตองกระทําใหเสร็จสิ้นภายใน
วันสุดทายของการตรวจเยี่ยม การเผยแพรรายงานเปน Public report ซึ่งเปนการประเมินผลและให
ขอเสนอแนะทั่วไปโดยไมมี การเปรียบเทียบระหวางสถาบัน โดยเนนใหมหาวิทยาลัยตื่นตัวและมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3. การประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน (Quality Assessment) เปนหนาที่ของหนวย
งานจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาคือ Higher Education Funding Council (HEFC) และเปนการ
ประเมินในระดับสาขาวิช า โดยเนนที่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน เน นการตัดสินที่เนื้อหาสาระ
(Summative Judgment) โดยมี 5 กิจกรรมยอย คือ การรวบรวมขอมูลหรือเอกสารที่เปนรายงานการ
ประเมินตนเอง หนวยงานกลางพิจารณารายงาน 1. อาจประเมินใหอยูในระดับ "พอใจ" โดยไมตองตรวจ
เยี่ยม 2. ไปตรวจเยี่ยมกรณียังไมเปนที่พอใจ (Claim for excellence หรือ Quality at risk) ) แตงตั้งผู
ประเมิน (กรณีตองไปตรวจเยี่ยม) ซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ 3-4 คนและผูรายงาน1 คน การตรวจ
เยี่ยม ใชเวลาประมาณ 3 - 4 โดยมีกิจกรรมการประชุมการสัมภาษณ และการสังเกตการสอน สรุป
ระดับคะแนนและเขียนรายงาน การพิมพเผยแพร เปน Public report 157
ประเทศนิวซีแลนด
การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด ขึ้นชื่อวามีการดําเนินงานประกันคุณภาพที่มีคุณภาพ
ดีเปนที่ยอมรับของประเทศอื่นๆ เปนเพราะวาประเทศนิวซีแลนดไดใหความสําคัญกับการประเมินผล ใน
ลักษณะที่เ ปนการตรวจสอบและถ วงดุ ลยซึ่ง กัน และกัน โดยมีระบบการติด ตามประเมิน ผลเพื่ อมุ ง
ปรับ ปรุง พัฒนาคุณ ภาพใน การติ ดตามประเมินผลภายใน กระทรวงศึกษาธิก ารมีการประเมิ นผล
แบงเปน 2 ระดับ คือระดับกระทรวงและระดับสถานศึกษา
ระดั บ กระทรวง มี สํ า นั ก งานประเมิ น และตรวจสอบภายในกระทรวงทํ า หน า ที่ ท บทวน
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับกระทรวง ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและสํานัก
พัฒนานโยบายสูการปฏิบัติคอยกํากับดูแลธรรมนูญของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ
157

จตุพร อุทโท, รายงานการศึกษาระบบการประกันคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนดและประเทศอังกฤษ, เขาถึงเมื่อ 19/12/2012, เขาถึงไดจาก
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ระดั บ สถานศึ ก ษา เป น การติ ด ตามประเมิ น ผล โดยบุ ค คล/คณะบุ ค คล 5 กลุ ม ได แ ก
กรรมการบริหารสถานศึกษา อาจารย ครู นักเรียน/นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อดูวามีการดําเนินการ
เปนไปตามเปาหมายหลักสูตร ธรรมนูญสถานศึกษาหรือไม
การประกันคุณภาพการศึกษาของฮองกง
ฮอ งกงดํ า เนิน การปฏิร ูป การศึก ษาและสง คณะกรรมการการศึก ษาไปดูง านการปฏิร ูป
การศึก ษาจากหลายประเทศเพื่อนํ ามายกระดับคุณภาพการศึ กษาของฮองกง การประกันคุณภาพ
การศึกษาก็เปนภารกิจดานหนึ่งที่ไดดําเนินการอยางจริงจังในฮองกง กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพ
ของฮองกง มีดังนี้
1. เปาหมายการศึกษาของสถานศึกษา (The Statement of Aims) เปนพื้นฐานสําคัญในการ
กําหนดดัชนีวัดการปฏิบัติงาน
2.การกําหนดดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) จัดทําเปนเครื่องมือใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
3. กระบวนการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Processes) ประกอบดวย การประเมิน
ตนเอง และการตรวจสอบคุณภาพ
4. การประกันคุณภาพการศึกษาจะตองมีความสมดุลระหวางการใหการสนับสนุนจาก
สวนรวม และแรงกดดันจากการกํากับติดตาม
5. เปาหมายการศึกษาของสถานศึกษาจะสําเร็จไดโดยผานการปรับปรุงและความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได
กระบวนการประกันคุณภาพของฮองกง กําหนดไว 3 ระดับ
1. ระดับสถานศึกษา (School Level)
ขั้นที่ 1 การกําหนดเปาหมายและภารกิจของสถานศึกษา สถานศึกษาแตละแหงจะกําหนด
เปาหมายและภารกิจของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
จุดมุงหมายของการศึกษาและความตองการของนักเรียน ซึ่งแผนพัฒนานี้ตองมีความสอดคลองกับดัชนี
บงชี้การปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 2 การนําแผนไปปฏิบัติและการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อดูความกาวหนาของ
งานและประเมินการปฏิบัติงานระหวางปการศึกษา
ขั้นที่ 3 การประเมินตนเอง สถานศึกษาทําการประเมินตนเองและสรุปภาพรวมของการ
ประเมินตนเองทั้งหมด และจัดทํารายงานประจําปเพื่อแจงแกผูปกครอง
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ขั้นที่ 4 การวางแผน เปาหมายระยะยาว และจุดมุงหมายแตละป สถานศึกษานําขอมูล
จากการประเมิน ผลและจากปจ จัย อื ่น ๆ มาทบทวนปรับ แกไ ขเปา หมายระยะยาว แล ะจัด ทํ า
จุดมุงหมายแตละป
2. ระดับพื้นที่ (Territory Level) มีรายละเอียดของการดําเนินงานในระดับพื้นที่ดังนี้
วิธีการ เปนการตรวจสอบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Inspection) โดยทําการ
ตรวจสอบภาพรวมของสถานศึก ษา ซึ ่ง ใชว ิธ ีก ารรวบรวมขอ มูล และทัศ นะ จากบุค ลากรของ
สถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน โดยจัดทําเครื่องมือประเมิน ในการประเมินการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา หลังจากการตรวจสอบจะเขียนเปนรายงานเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของขอ คนพบใน
การตรวจสอบ เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา
ผูตรวจสอบ เปนทีมตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการที่มีประสบการณชั้นแนวหนา และ
ผูตรวจสอบทั่วไป
ลักษณะการตรวจสอบ มีอยูดวยกัน 2 ลักษณะ คือ การตรวจสอบเต็มรูป (full inspection)
เป น การตรวจสอบในทุ ก กลุม วิ ช าและทุ กกลุ ม งาน และการตรวจสอบเน น เฉพาะบางด า น (focus
inspection) จะตรวจสอบเฉพาะกลุมวิชาหรืองานตามความตองการของสถานศึกษา
3. ระดับสากล (International Level)
การดําเนินการในระดับนี้เพื่อสรางความมั่นใจตอคุณภาพการศึกษาของฮองกง เมื่อเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานสากล ดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการ นักการศึกษาจากทั้ง ในและ
ตางประเทศ ซึ่งจะไดรับเชิญมาใหคําแนะนําเกี่ยวกับกลไกการตรวจสอบการประกันคุณภาพ และทบทวน
การประกันคุณภาพโดยภาพรวม โดยมีดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1. ดานการ
บริหารจัดการและองคการ 2. ดานการสอนและการเรียนรู 3.ดานการสนับสนุนนักเรียน และคุณธรรม
จริยธรรม และ 4. ดานมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ของ 158
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาของรัฐควีนสแลนดประเทศออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา และไดมีการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศใหม ทั้งระบบ เมื่อป ค.ศ.1987 โดยเนนให มีการกระจายอํานาจการศึก ษาทั้ง ในเรื่อ ง
หลัก สูต ร บุค ลากร ทรัพ ยากร และมาตรฐานการตรวจสอบ ใหอ ยูใ นความรับผิดชอบของทองถิ่น
ขณะเดียวกันก็จัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งนํามาใชในการบริหารงานตั้งแต สวนกลางลงมา
จนถึงสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท อยางไรก็ตาม ระบบและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละ
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ระดับและแตละรัฐ แมจะมีเปาหมายที่คลายคลึงกัน แตก็มีรายละเอียดบางประการที่แตกตางกันตามจุดเนน
ของแตละรัฐ ในที่นี้จึงขอนําเสนอการประกันคุณภาพการศึกษาของรัฐควีนสแลนดเปนตัวอยาง
กิจกรรมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรัฐควีนสแลนด กําหนดไวดังนี้
1. การวางแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีจุดเนนที่จะปรับปรุงผลการเรียนรูของนักเรียนเปนสําคัญโดย
พิจารณาแผนยุทธศาสตรการศึกษาของรัฐควีนสแลนด เปนทิศทางของแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา ซึ่งเปน
แผนยุทธศาสตรระยะ 3 ป โดยการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ประกอบดวย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานศึกษา ภารกิจ วิสัยทัศน คานิยม และความเชื่อ รวมทั้งเปาหมายและ
ยุทธศาสตรของสถานศึกษา และสถานศึกษาจะตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งตองมีรายละเอียดของ
การดําเนินงานและงบประมาณ
2. การกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนงานภายในสถานศึกษาเพื่อดูวาสถานศึกษาไดปฏิบัติงาน
ตรงตามเวลาที่กําหนด หรือไดพัฒนาในเรื่องที่มีความจําเปนหรือไม
3. การทบทวนการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปและ
ประเมินผลรวม ตามแผนพัฒนาการศึกษาทุกๆ 3 ปคณะกรรมการประเมินประกอบดวย ครูใหญ ครู/ผูรวมงาน
ผูปกครอง และเจาหนาที่จากกระทรวงศึกษาธิการ มีการรวบรวมขอมูล/สารสนเทศมาวิเคราะหและตีความ
พรอมทั้งจัดทําเปนรายงาน ซึ่งมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
4. การประเมินผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการทบทวนการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาที่ตองดําเนินการทุกป และมีการประเมินผลรวมทุกๆ 3 ป
5. การทบทวนนโยบายและขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบของกระทรวง ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ประกันคุณภาพ การพัฒนานโยบาย การเฝาระวัง และการทบทวนภายในอยางเปนระบบของกระทรวง
6. การทบทวนการปฏิบัติงานรวมกับฝายตางๆ ของฝายอํานวยการการศึกษาระดับสถานศึกษา
(Directorate of School Education = DSE) เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของรัฐอยาง
เปนระบบ159
ระบบการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาของประเทศญี่ปุน
ระบบการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาของประเทศญี่ปุน เปนระบบหนึ่งที่เนนบทบาทของ
หน ว ยงานกลางของรั ฐ ค อ นข า งมาก โดยมุ ง ให ก ารกํ า กั บ ดู แ ลมาตรฐานการศึ ก ษาเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้หนวยงานกลาง ไดแก กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (Ministry
of Education Science and Culture - MONBUSHO) เปนหนวยงานหลักในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา และติดตามดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด โดนโครงสรางการบริหาร
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การศึกษาของประเทศญี่ปุนแลว กระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่เปนองคกรบริหารสูงสุดที่กํากับดูแลการ
ดําเนินการจัดการศึกษาทุกระดับรวมถึงการติดตามการจัดการศึกษาในระดับจังหวัดและเมืองตางๆ ดวย
ดังนั้ นองค การบริห ารสว นจั ง หวัด และองค การบริห ารสว นท องถิ่น จึง มีห นา ที่ติ ดตาม กํ ากั บ ดูแ ล
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของตนใหไดมาตรฐาน ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และมีหนาที่รายงาo
ผลการจัดการศึกษาเปนระยะๆ160
นอกจากนี้ยัง มีองคกรอิสระ เพื่อทําหนาที่ดานมาตรฐานการศึกษาคูขนานไปกับกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารด ว ย ได แ ก สมาคมรั บ รองวิ ท ยฐานะมหาวิ ท ยาลั ย ญี่ ปุ น ( Japanese University
Accreditation) ซึ่ง ใหการรับรองวิทยฐานะแกมหาวิทยาลัยตางๆ ตามความสมัครใจ ไมบังคับเหมือน
กลไกของกระทรวง ศึกษาธิการ แตเป นองคกรกลางที่ชวยประสานใหเกิดการประเมินและประกั น
คุณภาพการศึกษาขึ้นในระบบอุดมศึกษาของญี่ปุน161
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นบานในเวียดนาม (SEQAP)
เวียดนามเปนประเทศที่กําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว มีประชากร 80 ลานคน ซึ่งมากกวาครึ่งอายุ
ต่ํากวา 25 ป ถึงแมจะมีความกาวหนาที่เห็นไดชัดทางการบรรเทาความยากจนเมื่อสองทศวรรษที่แลว
การพั ฒ นาของประเทศเวี ย ดนามก็ ยั ง ไม ถึ ง จุ ด สรุ ป พื้ น ที่ ภู เ ขาสู ง ยั ง คงยากจนกว า พื้ น ที่ ร าบและ
ความกาวหนาทางดานการบรรเทาความยากจนในชนกลุมนอยก็กระทําไดลาชากวาในกลุมเชื้อสายจีน
และเชื้อสายขาน (Kinh) ความเหลื่อมล้ําไดถูกสะทอนใหเห็นในระบบการศึกษาซึ่ง ก. การสําเร็จศึกษา
สูงกวาระดับประถมถูกผลักดันโดยการดําเนินการที่ดีกวาของกลุมที่ไดเปรียบ และ ข. คุณภาพของ
ระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับกลุมที่เสียเปรียบยังคงไมเพียงพอ หลักฐานชี้ใหเห็นวาความ
เหลื่อมล้ําเหลานี้มีสาเหตุเนื่องมาจากวากลุมที่เสียเปรียบมีการเขาถึงสาธารณูปโภคที่ดีไดนอยกวา ครูที่
มีคุณภาพและเวลาสอนที่เพียงพอซึ่งเปนตัวตัดสินที่สําคัญตอกลุมผูมั่งคั่ ง อุปสรรคเหลานี้ถูกเพิ่มทวีคูณ
โดยจํานวนชั่วโมงการสอนตอปในการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ต่ํา (ต่ํากวา 700 ชั่วโมง) ซึ่งแสดงให
เห็ น ว า เป น จุ ด อ อ นหลั ก ของการศึ ก ษาของประเทศเวี ย ดนาม ในการกล า วถึ ง เรื่ อ งเหล า นี้
กระทรวงศึกษาธิการและการฝกหัดครู (MOET) ไดจัดโปรแกรมที่เปลี่ยนจากการเรียนการสอนครึ่งวัน
เปนการเรียนการสอนเต็มวัน (Full-Day Schooling: FDS) เพื่อใหมีชั่วโมงเรียนถึง 35 คาบตอสัปดาห
ภายในป ค.ศ. 2025 โปรแกรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียน (SEQAP) ไดเปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาและการริเริ่มกรอบงานนโยบาย เพื่อใหมั่นใจในคุณภาพสามารถทําไดจริง ซึ่งกอใหเกิด
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การเปลี่ยนแปลงไปสูการเรียนการสอนเต็มวัน (FDS) และเนนการชวยเหลือเหลาคนยากจนใหไดรับการ
เขาถึงความเขาใจโดยภาพรวม ซึ่งจะทําใหสามารถยายเขาสูรูปแบบการเรียนเต็มวันไดอยางนอย 30
คาบเรียนตอสัปดาห
วัตถุประสงคของ SEQAP คือ เพื่อที่จะนําไปสูคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นผานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่มีการปรับปรุงและการสําเร็จการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับกลุมผูเสียเปรียบผานการสนับสนุนโปรแกรมการปฏิรูปการเรียนการสอนแบบเต็มวัน (FDS) ของ
รัฐบาล ซึ่งจะดําเนินการโดย:
1. ปรับปรุงกรอบงานนโยบายแหงชาติสําหรับการริเริ่มรูปแบบการเยนการสอนเต็มวันที่
ขับเคลื่อนโดยโรงเรียนเพื่อใหเพิ่มคาบเรียนไปถึง 30 หรือ 35 คาบตอสัปดาหที่ใชในการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ
2. สนับสนุนการสอนและแนวปฏิบัติการจัดการโรงเรียนที่มีการปรับปรุงผานการฝกหัดครู
กอนและระหวางการใหบริการและการรับสมัครครูที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพ
3. จัดหาระบบการบริการพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียน เงินเดือนครูเพื่อให
ครอบคลุมและเปนธรรมกับอัตราการทํางานที่เพิ่มขึ้นและคาครองชีพในปจจุบันผานการเห็นชอบจาก
โรงเรียนและนักเรียน162
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเมลเบิรน
การวางแผน ความรับผิดชอบ และโครงสรางการประกันคุณภาพ
เอกสารที่สําคัญที่เกี่ยวของกับแผนของมหาวิทยาลัย ไดแก
1. ขอตกลงเมลเบอรน (Melbourne Agenda)
2. แผนกลยุทธ (Strategic Plan)
3. แผนการปฏิบัติงาน (Operational Plan)
4. งบประมาณประจําป (Annual Budget)
5. รายงานประจําป (Annual Report)
มหาวิทยาลัย มีการจัดทํา รายงานประจําป (Annual report) เพื่อเปนตัวเสาะรอยความกาว
หนาของการดําเนินงาน รวมถึงการรายงานดานการเงินที่ตอเนื่อง จุดเดน/จุดแข็งขององคกรแผนที่
(charts) ของความกาวหนาของการดําเนินงาน และแผนกลยุทธ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใน
ระหวางแตละป เพื่อใชในการติดตามสูวิสัยทัศนที่มีความกาวหนา
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การจัดการกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ (Management of Quality Assurance Activities)
แผนงานของมหาวิทยาลัย และวิธีการดานการประกันคุณภาพ ประกอบดวย วงรอบประจําป
ของการวางแผน (Annual cycle of planning) การประกันคุณภาพ(Quality assurance)และการ
รายงานผล (Reporting) โดยมี ก ารจั ด พิ ม พ สู ส าธารณะชื่ อ ว า “ความมั่ น ใจด า นความรั บ ผิ ด ชอบ
(Ensuring Accountability)” วงรอบการประกันคุณภาพ ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้ : ผลการ
ทบทวนผลลัพธการดําเนินงานประจําป [Operational Performance Reviews (OPRs)]ของอธิการบดี
ในดานการบริหารงานของคณะ และมหาวิทยาลัยผลการประเมินตนเองประจําป ดานการศึกษา และ
การบริหารงาน ของภาควิชาการตรวจสอบดานการศึกษาของภาควิชา และการทบทวนดานการบริหาร
ของหนวยงาน ทุกๆ 5ปการประเมินความเสี่ยงดานกลยุทธวงรอบการประเมิน โดยใชแบบสอบถามของ
นักศึกษา บัณฑิต คณาจารยและบุคลากรการทบทวนการสอนและหลักสูตรโดยคณะกรรมการการศึกษา
ทุกๆ4 ปคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ [The Planning and Budget Committee (PBC)]
รับผิดชอบตอแผนงาน และกิจกรรมดานการประกันคุณภาพทั้งหมด การตัดสินใจในสวนอื่นๆ จะขึ้นกับ
DVC หรือ (Academic) senior Vice-Principal ภาควิชาที่จัดการศึกษา และหนวยงานดานการบริหาร
ตามลําดับหัวหนาภาควิชารับผิดชอบตอการนําไปปฏิบัติของการประเมินตนเองในระดับภาควิชา งาน
วางแผน ของมหาวิทยาลัย เปนเครื่องมือ ในการใหขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ การ
กระจายขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการประกันคุณภาพ จะทําในนามของ PBC
ระบบการรายงานผล (The University of Melbourne Ensuring Accountability 2005)
มหาวิทยาลัย มีการจัดทําความรับผิดชอบวงรอบปของการวางแผน และงบประมาณ การรายงานและ
การประกันคุณภาพ (Accountability Annual Cycles of Planning & Budgeting, Reporting and Quality
Assurance) มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใตแนวคิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องโดยความรับผิดชอบของทุกสวน ทุกคน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวากระบวนการดําเนินงานและผลงาน
เปนไปตามเปาหมาย ตามพันธมิตรขององคกรและความรับผิดชอบ มิใชเพียงเพื่อรองรับการตรวจประเมินจาก
AUQA เทานั้น โดยมีการดําเนินการเปนวงจรเชื่อมโยง ระหวางการวางแผนและงบประมาณ การประกัน
คุณภาพ และการรายงานผล ดังวงจร
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แผนภูมิที่ 28 แสดงวงจรเชื่อมโยง ระหวางการวางแผนและงบประมาณ การประกันคุณภาพและการรายงานผล
เพื่อใหมั่นใจวา การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย จึงจัดใหมีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอทุกป
โดยบุคลากรทุกคน ตองจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน และจัดทํารายงานผลประจําป รวมทั้งสภา
สถาบัน ที่ตองรายงานผลการดําเนินงานของสถาบันตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยระดับ
ความรับผิดชอบมี 3 กลุมหลัก คือ
1. สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารระดับสูง ทําหนาที่วางแผน จัดสรรงบประมาณ ประเมินผล
และกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
2. สภาวิชาการ ทําหนาที่ที่เกี่ยวกับดานวิชาการ เชน ทบทวนหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
3. ภาควิชา คณะและหนวยงานบริหารอื่น ๆ รับผิดชอบจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน การวางแผน
ประเมินผลและการรายงานผลงาน การจัดทําแผนปฏิบัติประจําป การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สรุปขอดีที่พบและควรนํามาประยุกตในดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเมลเบอรนไดมีการจัดทํา แผนกลยุทธที่มีความทาทายและเปนระยะยาว 20 ป
เรียกวา‘ขอตกลงเมลเบอรน’ กลยุทธนี้ไดเชื่อมโยงสูแผนปฏิบัติการรายป แผนปฏิบัติการของคณะและ
ภาควิชารวมถึงวัตถุประสงคในระดับมหาวิทยาลัย และเปาหมายของการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยฯแผน
และวงรอบความรับผิดชอบที่มีความละเอียด ซึ่งทําใหมั่นใจไดวา มีการมุงไปในแนวทางเดียวกันอยาง
มั่นคงของของวัตถุประสงค163
163

ระบบการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเมลเบิรน : ตัวอยางที่ดีของมหาวิทยาลัยที่มุงเนน
การวิจัย (2005), 16 -29.
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การประกันคุณภาพที่มีตอการบริการนักเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนของญี่ปุนและไทย
จุดมุงหมายของงานวิจัยนี้เพื่อยืนยันการรับรูของนักศึกษาในเรื่องคุณภาพของการใหบริการ
การศึกษาที่จัดใหโดยมหาวิยาลัยเอกชนของในประเทศไทยและญี่ปุน และยืนยันวาการรับรูเหลานี้สงผล
อยางไรต อการเลื อกมหาวิ ทยาลัยของนักศึกษา การศึ กษาเชิง เปรียบเที ยบมุ งเน นไปที่วา ปจจัยทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีผลตอการตัดสินใจอยางไร การออกแบบการวิจัยศึกษาการรับรูของนักศึกษา
ผานการสํารวจเชิงประจักษในแตละชนิดของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกมหาวิทยาลัย
เนื่องจากนักศึกษามีความตองการที่จะสรางทัศนะเรื่องประสบการณสวนบุคคลในเรื่องการบริการ ซึ่งถูก
จัดออกเปน 10 ปจจัย กลุมตัวอยางวิจัยก็จะรวมไปถึงนักศึกษาที่มีประสบการณในรั้วมหาวิทยาลัย 1-4
ป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามที่หาคาความเชื่อมั่นซึ่งสรางไวในงานวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
และการศึ ก ษากั บ กลุ ม ที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า งสํ า หรั บ การศึ ก ษาจริ ง นั ก ศึ ก ษาไทย 1,900 คนจาก
มหาวิทยาลัยเอกชน 9 แหงและนักศึกษาญี่ปุน 703 คนจากวิทยาลัยเอกชน 2 แหงไดรับเชิญมาเขารวม
เปนกลุมตัวอยาง
ผลการวิจัยระบุวาในการเลือกมหาวิทยาลัย ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย บุคลากรทางวิชาการ
คุณภาพของโปรแกรมและการไดรับเลือกเขาทํางานเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของนักศึกษา การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบเปดเผยใหเห็นความคลายคลึงหลายดานและความตางใน
บางดานระหวางสองกลุม ในขณะที่นักศึกษาไทยมีระดับความพึงพอใจมากกวานักศึกษาญี่ ปุนซึ่งอาจจะ
สงผลไปถึงความตางและไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจ การนํ า ไปใช ผลการวิ จั ย อาจจะไม ส ามารถปรั บ
ใชไดโดยทั่วไปเนื่องจากกลุมตัวอยางนั้นจํากัด และบริบททางวัฒนธรรมมีความคลายคลึงกันในบางสวน
เทานั้น แตกระนั้น ก็ยังมีปจจัยรวมที่ปรับใชไดกับมหาวิทยาลัยส วนใหญ ความเหมาะสม ผลการวิจัย
เหลานี้มีคาตอผูบริหารมหาวิทยาลัยและเหลานักวิชาการ เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของการบริการทาง
การศึกษาซึ่งสําคัญที่สุดในการมีอิทธิพลตอการรับรูของนักศึกษาในการเลือกมหาวิทยาลัย164
นโยบายการประกันคุณภาพในการศึกษาระดับปริญญาแถบยุโรป : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษากลายเปนหัวขอที่สําคัญของผูนําหลักๆ ของโลกวิชาการในทศวรรษ
ที่ผานมา เมื่อ 29 ประเทศทางยุโรปไดรวมใจกันลงนามใน Bologna Declaration ป 1999 การริเริ่ม
ของการปกครองระหวางประเทศในยุโรปในการปฏิรูปการศึกษา หรือในนามของกระบวนการ Bologna
จํากัดความกรอบงานโดยทั่วไปของระบบการศึกษาระดับปริญญา และสงเสริมการพัฒนาการประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายในและระหวางสถาบันการศึกษาระดับปริญญา วัตถุประสงคของงานวิจัยชิ้นนี้คือ
เพื่อที่จะสํารวจกระบวนการริเริ่มใชนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ ชื่อวา “มาตรฐานและ
แนวทางสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปริญญา” (Standards and Guidelines for
Quality Assurance in Higher Education) ในสองประเทศทางยุโรป คือ สหราชอาณาจักรและ
โปแลนด รวมทั้งนโยบายการปรับใชการประกันคุณภาพในระดับชาติ การปรับแปลงและผลกระทบที่มี
ตอการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของชาติและสถาบันของทั้งสองประเทศ นโยบายการประกัน
คุณภาพระดับสถาบันของมหาวิทยาลัย Cambridge และมหาวิทยาลัย Jagielnski ไดรับการประเมิน
และอภิปรายในที่นี้ดวยเชนกัน
การวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้ไดทําตามแนวทางการออกแบบวิจัยกรณีศึกษาเปรียบเทียบเชิงเดี่ยว
(a single comparative case study design) พรอมดวยหลายหนวยของการวิเคราะห (embedded
multiple units of analysis) ที่แนะแนวทางโดยกรอบงานเชิงทฤษฎีของ Fischer สําหรับการประเมิน
นโยบาย ผูวิจัยนําเสนอการวิเคราะหนโยบายการประกันคุณ ภาพอยางละเอียดโดยการใชการจับ คู
เหตุ ก ารณ (event mapping) การวิ เ คราะห เ นื้ อ หา (content analysis) และปรั บ เอา
Complementary Analysis Research Method Application (CARMA) มาใชในฐานะเครื่องมือวิจัย
โดยการตรวจสอบและเปรียบเทียบนโยบายการประกันคุณภาพและกระบวนการริ เริ่มใชนโยบาย ผูวิจัย
ไดใหมุมมองกวางๆเกี่ยวกับแนวคิดตางๆในการปฏิรูปการศึกษาในประเทศทางยุโรป อุปสรรคและการ
ริเริ่มที่ประสบความสําเร็จ งานวิจัยนี้เผยภาพของแนวคิดโดยทั่วไปที่ปลอดภัยและมีการตานทานใน
ขณะนี้ในสหราชอาณาจักร ในฐานะผูริเริ่มการปฏิรูป เปรียบเทีย บกับการเคลื่อนไหวแบบกาวกระโดด
ของโปแลนด ในฐานะผูเขารวม ไปสูพื้นที่ทางการศึกษาระดับปริญญาในยุโรปถึงแมจะมีแนวคิดและ
ความกาวหนาที่สวนทางกันในแตละกรณีที่ไดตรวจสอบ ทั้งสองประเทศยังคงแสดงใหเห็นความจําเปน
ของการดําเนินตอและความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่ งในระดับชาติ โดยการประเมินนโยบาย
ดังกลาวในตอนตนในรายละเอียดที่ลึกกวานี้ ความสําคัญของการประกันคุณภาพไดถูกเนนย้ําในฐานะ
ตัวเชื่อมที่เชื่อมโยงวัตถุประสงคที่เหลือทั้งหมดของกระบวนการ Bologna และวาง background เพื่อ
จะสมานระบบการศึกษาที่ตางกันในสถาบันตางๆในระดับปริญญา และสิ่งที่ไดถูกสํารวจในประเทศอื่นๆ
ทั่วโลก165
การเริ่มใชการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัยหลวงแหงกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
165

Joanna Maria Jezierska, “Quality Assurance Policies in The European Higher
Education. Area: A Coparative Case Study”by Master of Arts Pedagogical University ‘J.
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การประกั น คุณ ภาพในการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาไดก ลายเป น เรื่ องระดั บ นานาชาติ ใ นการ
ถกเถียงอภิปรายกันอยางตอเนื่อง เมื่อสถาบันการศึกษาระดั บปริญญากาวเขาสูยุคแหงการจัดการและ
การจัดความนาเชื่อถือ กลุมผูมีหุนสวนจึงจําเปนตองมีขอพิสูจนความมีคุณภาพชั้นสูงของหลักสูตรทาง
วิชาการและการบริการจากผูจัดการศึกษาระดับปริญญา ตั้งแตชวงกลางยุค 1990 ผูจัดการศึกษาสวน
ใหญ ไ ด พยายามอย างยิ่ง ที่ จะนํา เอาแนวปฏิ บัติ ทางธุร กิจ มาปรั บใชเ พื่อ ที่จะปรั บสภาพของสถาบั น
การศึกษาระดับปริญ ญา ผูนําของกัมพูชา เหมือนกับอีกหลายๆประเทศในเอเชียกําลังพยายามที่จะ
ผนวกเอาแนวปฏิบัติทางการประกันคุณภาพมาใชกับระบบการศึกษาระดับปริญญา
งานวิจัยนี้ไดนํา a constructivist grounded theory approach มาสํารวจความรับรู แนว
ปฏิบัติ และขอทาทายโดยใชวิธีการสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) กับกลุม
ตัวอยางผูจัดทํานโยบายและคณะผูบริหาร 34 คน และคณะครูผูสอนอีก 8 คนที่ริเริ่มใชการประกัน
คุณ ภาพที่ มหาวิท ยาลัย หลวงแหง กรุ ง พนมเปญ (RUPP) กลุ ม งานวิ จัย และการสั ง เกตการณก็ ได ทํ า
สมบูรณดวย ผูเขียนไดติดตามคําถามวิจัย 6 ขอ คือ ผูมีหุนสวนภายในสถาบันมีความรับรูอยางไรตอคํา
วาการประกันคุณภาพ จุดประสงคใดที่ผูมีหุนสวนมองวาสําคัญในการริเริ่มระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย RUPP มาตรการของการประกันคุณภาพในปจจุบันของ RUPP คืออะไร ผูมี
หุนสวนภายในสถาบันมีความรับรูในเรื่องมาตรการการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย RUPP อยางไร
ความทา ทายขอใดที่ RUPP เผชิญ อยูในการประกั นคุณ ภาพของสถาบัน ผูมี หุนส วนจะมีคํ าแนะนํ า
คําแนะนําใดเพื่อสรางมาตรการการประกันคุณภาพในปจจุบัน การวิเคราะหขอมูลเปดเผยสามเรื่องที่
เรงดวน การปรับการประกันคุณภาพ การผนวกการประกันคุณภาพ และการสอนการประกันคุณภาพ
ผูเขียนไดพัฒนาทฤษฎีการดึงดูดของรอส (Ros gravitational theory) เพื่ออธิบายกระบวนการริเริ่มใช
การประกันคุณภาพและการมีปฏิสัมพันธของผูเขารวม ซึ่งพัฒนาการดานความเขาใจของพวกเขาจะเขา
สู 3 ระดับขั้น คือ การประยุกตใชการประกันคุณภาพดวยความเขาใจ การพยายามที่จะปรับการประกัน
คุณภาพกับการตระหนักในตนเอง และการกาวขามการประกันคุณภาพดวยความสัมพันธระหวางบุคคล
ที่หลากหลาย การศึกษาวิจัยชิ้นนี้มีการนําไปใชไดทั้งทางดานทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในโลกของการประกัน
คุณภาพในฐานะที่ริเริ่มใชในที่ที่ซึ่งทรัพยากรมนุษยและการเงินยังจํากัด166
การประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศสิงคโปร
จุดแข็งของการศึกษาในประเทศสิงคโปร คือ กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจจั ดวางแนวทางการ
สอนและการประเมินผล และควบคุมใหเปนไปตามที่กําหนดอยางเครงครัด ดําเนินการสม่ําเสมอทําให
166

“Implementing Quality Assurance Royal University of Phnom Pehn, Cambodia :
Perceptions, Practices and Challenges” Soveacha Ros, EdD. (Northern Illinois University,
2010).
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สถานศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกัน นอกจากนี้สิงคโปรเปนประเทศที่เห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคล
เป น อย า งยิ่ ง เพราะคนเป น ทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ และมี คุ ณ ค า ที่ สุ ด ของสิ ง คโปร ดั ง นั้ น สิ ง คโปร จึ ง ให
ความสําคัญกับการศึกษามาก สิงคโปรยังเปนประเทศที่เห็นความสําคัญของการฝกอบรม (Training)
เปนอยางยิ่ง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศสิงคโปร
การประกันคุณภาพการศึกษามามีความสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาล เปนมาตรฐานสําคัญที่สุดที่
เปนตัวชี้วัดโรงเรียนที่มีคุณภาพ ระบบคุณภาพมีความครอบคลุมการจัดการประกันคุณภาพ ในป ค.ศ.
2000 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนมัธยมและคอลเลจจูเนียรไดรับ
การจัดอันดับเปนประจําทุกปตั้งแตป ค.ศ. 1992 และผลการจัดอันดับทําใหโรงเรียนเปนที่รูจัก โดยผาน
ทางสื่อทองถิ่น มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการจัดอันดับตามเกณฑหลักไว 3 มาตรฐานคือ
1. นักเรียนที่มีผลโดยรวมในการสอบระดับชาติ
2. ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่มีบันทึกไวในระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพของนักเรียนที่มี
คะแนนกับที่นักเรียนไดรับคะแนนผลสอบแรกเขาโรงเรียน
3. การแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่มีผลจากการทดสอบแหงชาติ และอัตรารอยละของนักเรียน
ในป ค.ศ. 2000 เกิดการแนะนํา School Excellence Model (SEM) ที่เปนสวนสําคัญ
เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของความสําเร็จที่กวางขึ้นโดยเนนคุ ณภาพ SEM เปนรูปแบบการประเมิน
ตนเองสําหรับโรงเรียนที่ดัดแปลงมาจากแบบจําลองคุณภาพตางๆ ที่ใชโดยธุรกิจองคกร ไดแก ยุโรป
มูลนิธิการจัดการคุณภาพ (EFQM) สิงคโปรรางวัลคุณภาพ (SQA) การศึกษารูปแบบและอเมริกันแบบ
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
SEM มีจุดมุงหมายเพื่อจัดใหมีวิธีการระบุวัตถุประสงคและการวัดจุดแข็งของโรงเรียนและหา
พื้นที่สําหรับการปรับปรุง นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นที่มี
ลักษณะคลายกัน เปนการกระตุนใหเกิดกิจกรรมการปรับปรุงที่เปนผลบวก และสามารถส งผลกระทบ
ตอคุณภาพโดยรวมของโรงเรียน และในที่สุดคุณภาพของระบบการศึกษา การใชรูปแบบนี้สอดคลองกับ
SQA ที่โรงเรียนสามารถพิสูจนและอางถึงในเกณฑมาตรฐานในการจัดอันดับ ในความเปนจริงตัวเองจาก
การจัดอันดับของสถาบันระดับชาติ ในดานเกณฑมาตรฐานดานความเปนเลิศขององค กร SEM ลักษณะ
ของโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมตามแนวคิด SEM ไดแก
1. ใหการศึกษาที่มีคุณภาพและเปนแบบองครวม
2. ผลลัพธที่ยอดเยี่ยมตามเปาหมายจะสงผลใหเห็นเปนรูปธรรม และการแสดงผลในเชิงบวก
SEM ประกอบดวย 9 หลักเกณฑคุณภาพที่โรงเรียนสามารถประเมิน ไดแก
1. ผูนํา: ผูนําวิธีการเรียนและความเปนผูนําระบบโรงเรียนมีคุณคามาก และมุงเนนการเรียนรู
ของนักเรียนและความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและวิธีการที่โรงเรียนที่อยูความรับผิดชอบตอสังคม
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2. การวางแผนเชิงกลยุทธ: วิธีการเรียนที่ชัดเจนของผูมีสวนไดสวนเสียที่มุงเนนทิศทางกลยุทธ
การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนทิศทางของโรงเรียน แผนงานและประสิทธิภาพ
3. เจาหนาที่บริหาร: การศึกษาการพัฒนาและใชศักยภาพของบุคลากร เพื่อสรางโรงเรียนที่ดีเยี่ยม
4. ทรัพยากร: การโรงเรียนจัดการทรัพยากรภายในและหุนสวนภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธและการดําเนินงานของกระบวนการ
5. กระบวนการที่เนนนั กเรียน: วิธีก ารออกแบบโรงเรียนดําเนิน บริหารจัดการและชว ย
ปรับปรุงกระบวนการสําคัญที่จะใหการศึกษาแบบองครวมและผลงานที่ตอเนื่องที่ดีของนักเรียน
6. การบริ ห ารและผลการดํา เนิ น งาน: โรงเรี ย นคือ ความสํ า เร็ จ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของโรงเรียน
7. ผลลัพธ บุคลากร: คือความสําเร็จของโรงเรียนเกี่ยวกับการฝกอบรมและการพัฒนาและ
การสรางขวัญกําลังใจของบุคลากร
8. หางหุนสวนจํากัด: โรงเรียนจะบรรลุในความสัมพันธกับคูแขงและชุมชนที่มีขนาดใหญ
9. ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ: สิ่งที่โรงเรียนสามารถบรรลุเปาหมายในการพัฒนาแบบองครวม
ของนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งขอบเขตที่โรงเรียนสามารถบรรลุ ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา
เกณฑคุณภาพของแตละการประเมินใน SEM ตองใชหลักดังนี้
1. วิธีการและระบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องทุกเกณฑคุณภาพที่กําหนดโดยรูปแบบ
2. การปรับใชระบบของวิธีการและระดับของการปฏิบัติ
3. การประเมินปกติและทบทวนวิธีการและการใชงาน ตามการติดตามผลและการวิเคราะห
ผลสําเร็จและตอเนื่องของกิจกรรม
4. การตรวจหาลําดับความสําคัญของการวางแผนและการดําเนินการปรับปรุงกิจกรรม
5. ตั้งคาที่เหมาะสมและประสิทธิภาพการทํางานที่ทาทายเปาหมาย
6. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 3 – 5 ป
7. การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับโรงเรียนเทียบเคียง
8. ระบุสาเหตุของผลดีหรือไมดี
จากการประเมินจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจนในการปรับคะแนน เมื่อโรงเรียนมีมาตรฐานทํางาน
ไดดีกับเกณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาไมมีหลักฐานการนี้รูปแบบการใหคะแนนสําหรับประสิทธิภาพของ
โรงเรียน นอกจากนี้ยังทําคะแนนไดดี โรงเรียนมีคุณภาพ ที่สําคัญยังมีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ
มาตรฐานทําใหสงผลเปนขอมูลในการปรับปรุงอยางต อเนื่องผานการวิเคราะหอยางมีแนวโนมที่ดี SEM
เปนแผนแมบทสําหรับโรงเรียน ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดรับรางวัลของโรงเรียนประจําป เปนความสําเร็จที่เปนปจจุบัน
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2. รางวัล Best Practices (BPA)ซึ่งตระหนักถึงโรงเรียนที่มีคะแนนดีในประเภทรางวัลอยาง
ยังยืนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (SAA) ซึ่งตระหนักถึงโรงเรียนที่มีคะแนนดีอยางยัง่ ยืนใน “ผลลัพธ”
เปนรางวัลที่ไดรับรางวัลความเปนเลิศโรงเรียน (SEA) ซึ่งจะทําใหโรงเรียนมีชื่อเสียง
ความทาทายของการประกันคุณภาพในยุคของความหลากหลายและนวัตกรรมในประเทศสิงคโปร
(Challenges of quality assurance in an era of diversity and innovation)
การประกันคุณภาพในยุคของความหลากหลายและนวัตกรรม เปนเรื่องที่มีความละเอียดออน
และความตึงเครียดในตัวของระบบการประกันคุณภาพเอง กรณีของประเทศสิงคโปรแสดงใหเห็นวา
รัฐบาล ไมมีทรัพยากรธรรมชาติและในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ที่ดีที่สุดในโลกของกลยุทธ เปนที่นาจับ
ตามอง พรอมเฝามองสิงคโปร วาสามารถดําเนินการตอเกี่ยวกับเรื่องของการสงเสริมความหลากหลาย
และนวัตกรรมในการศึกษา ขณะที่ยังคงคุณภาพสูงและความมุงมั่นที่ถือวาเปนวาระแหงชาติ ในเรื่อง
อันดับตนๆ ของประเทศ167
การประกันคุณภาพระบบการศึกษาในประเทศสิงคโปรในยุคแหงความหลากหลายและนวัตกรรม
ประเทศสิ ง คโปรพยายามทํา ใหความจํ าเป นของการประกันคุณ ภาพการศึกษาและความ
จําเปนของความหลากหลายและนวัตกรรมทางการศึกมีความสมดุล ประสบการของประเทศสิงคโปร
แสดงใหเห็นวานี่เปนความสมดุลที่บอบบาง ในแงหนึ่ง เพื่อเปนการสนับสนุนในเรื่องความหลากหลาย
และนวัตกรรม รัฐบาลพยายามที่จะกระจายอํานาจไปสูระดับโรงเรียน ในอีกแงหนึ่ง สําหรับการประกัน
คุณภาพ รัฐบาลไดจัดตั้งโครงสรางคุณภาพที่ยังคงความเปนศูนยกลางการควบคุมของรัฐบาล งานวิจัยนี้
ได ศึก ษาการนํ า กลวิธี นี้ ไ ปใชแ ละข อ ทา ทายที่โ รงเรี ยนเผชิ ญ ในการมุง ไปสู ก ระบวนทัศ น แห ง ความ
หลากหลายและนวัตกรรมยุคใหม ในขณะที่ยังคงรักษาขอบังคับของการประกันคุณภาพไว168
การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศเยอรมนี
การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศเยอรมนี สามารถอธิบายไดเปน 3 ชวง คือ1. ในอดีต
ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมตองมีการประกันคุณภาพ เนื่องจากไมมีการแขงขัน ตอมามี
การปรับเปลี่ยนแนวคิด หากมีนักศึกษาตางประเทศมาเรียน หรือนักศึกษาของประเทศตนออกไปทํางาน
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ที่ตางประเทศ จึง เล็งเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ โดยมองที่คุณภาพของบัณฑิตที่จบไป
รวมทั้งการไดรับเงินจัดสรรในแตละเขต (Lander) โดยKMK จะทําหนาที่รับเงินจากประเทศแลวใหนํา
HRKเพื่อที่จะนําไปแจกจาย หรือเปนแบบไดรับเงินทุนแลวจัดสรรโดยตรง แตปจจุบันมีความคิดใหมีการ
ประชุมปรึกษาตัวคณะกรรมการ AC ขึ้นมา หรือเพื่ อพิจารณาการจัดสรรเงินตอไป 2. ในปจจุบั น
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใชระบบ Multiple QA ซึ่งเกิดจากกฎหมายทองถิ่นหลายๆระบบ
การทํางานที่มีสวนรวมกับหลายๆหนวยงาน มีขั้นตอนซับซอนยิ่งขึ้น และคนทํางานรวมกันทํามากขึ้น ซึ่ง
มีผลกระทบตอการประเมินและการประกันคุณภาพในระบบ 3. ในอนาคตของการทํา QA ในประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีแนวโนมจะเปนนานาชาติมากขึ้น โดยมีมุมมองในเรื่องรายไดมาเกี่ยวของ
พรอมกับการเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องการเอาระบบที่ไมจําเปน ยุงยาก ซับซอนออก เพื่อใหระบบเปน
แบบบูรณาการ และมีความแข็งแกรงมากขึ้น169
ประเทศไทย มีการพัฒนาแนวทางระบบประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาโดย สกอ. ซึ่ง
ประกอบ ดวย 9 องคประกอบ ประเทศสิงคโปรมีการพั ฒนากรอบมาตรฐานประกันคุ ณภาพสําหรั บ
มหาวิทยาลัย (QAFU) มหาวิ ทยาลัยในยุโรปดําเนินการโดยอาศัย EQA เปนตน นอกจากนี้ยังมีการ
ประยุกตใชวงจรบริหารของเดมมิ่ง PDCA มาเปนตัวขับเคลื่อน เพื่อใหเกิดการปรับปรุง และดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง และบางมหาวิทยาลัย ดําเนินการประกันคุณภาพโดยอางอิง ISO 9000 ตัวชี้วัด และเกณฑในสวน
ของตัวชี้วัด มีความหลากหลาย และแตกตางกันตามเปาหมาย และวัฒนธรรมของแตละประเทศ สําหรับ
เกณฑในการประเมินนั้น บางมหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปนระดับ เชนมี 5, 7 และ 10 ระดับ บางแหง
กําหนดเปนเปอรเซ็นต หรือคะแนนอยางไรก็ตาม นับไดวาทั้งตัวชี้ วัด และเกณฑ การประเมินของนานา
ประเทศ พัฒนาและอางอิงมาจากรางวัลคุณภาพของยุโรป(EQA) และสหรัฐอเมริกา (MBNQA)
จุดมุงหมายของระบบประกันคุณภาพ ไมวาจะเปนประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาค
ยุโรปลวนแตมีจุดมุงหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาใกลเคียงกันคือเพื่อสรางใหเกิดมาตรฐาน
เดี ยวกัน ทางดา นการศึ กษาภายในภู มิภ าค (ในระยะแรก) และขยายวงกว างผา นการเชื่อ มโยง
ความสัมพันธ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศดานการประกันคุณภาพศึกษากับนานาประเทศทั่วโลกสําหรับ
ในประเทศนั้น การดําเนินการประกันคุณภาพมีเปาหมายเพื่อสรางความมั่นใจ ความเชื่อมั่นใหเกิดกับ
นักเรียนนิสิตนักศึกษาในการตัดสินใจเขาศึกษา ในทางกลับกัน สามารถใชเปนเครื่องมือ ในการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเขาศึกษาตอ รวมถึงกระตุนใหเกิดการพัฒนาในทุกทิศทางของมหาวิทยาลัย เชนหลักสูตร การ
เรียนการสอน งานวิจัย บุคลากร และระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เปนตนกรณีการเชื่อมโยงกับ
นานาประเทศนั้น มีวัตถุประสงค เพื่อนําไปสูการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเทียบโอนหนวยกิตระหวางม
หาวิทยาลัย เพื่อสรางประสบการณ และความรูใหม ๆ ใหกับนักศึกษา ทั้งดานวิชาการ และวัฒนธรรม
169

กันยารัตน คมวัชระ, “บทความการประกันคุณภาพในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี”
วารสารประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน, 5, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2547), 21.

182
ของแตละประเทศ นอกจากนี้ ระบบประกันคุณภาพยังกระตุน และใหความสําคัญกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสรางพื้นฐานและอื่นๆ การวิเคราะห SWOT จากขอมูลที่ศึกษา และรวบรวมได ผูวิจัย
ไดนํามาวิเคราะหโดยอาศัยหลักการ SWOT Analysis โดยพิจารณาเปน 3 ประเด็นคือ ระบบภายใน
ระบบภายนอก และกลไก พบวา สวนใหญประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน จะมีลักษณะคลายคลึงกัน
ขณะที่ภูมิภาคยุโรปจะมีความแตกตางออกไปบางเล็กนอยสรุป รายละเอียดดังนี้ จุดแข็ง (Strength) ทั้ง
3 ภูมิภาคไดรับการสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐทั้งดานงบประมาณ และทรัพยากรตาง ๆ ทั้งนี้ประเทศ
ไทยมีความชัด เจนในมาตรฐาน และตัว ชี้วัดสํ าหรับการประเมินทั้ งภายใน และภายนอก ในขณะที่
ภูมิภาคยุโรปมีการดําเนินการ Benchmarking มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต (ECTS) มีระบบการ
รับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ใหความสําคัญกับการรับรองคุณสมบัติของผูเรียน (Qualification)
และมีการจัดลําดับของตัวหลักสูตรของแตละมหาวิทยาลัย จุดออน (Weakness) จุดออนที่สําคัญ และมี
ความเหมือนกันของทั้ง 3 ภูมิภาค คือ ยั งไมไดมีการประเมินในระดับของสถาบันการศึกษา สําหรับ
ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนนั้น ระบบประกันคุณภาพภายในยังไมมีเกณฑในการประเมินที่เปน
มาตรฐานชัดเจน เกณฑที่ใชอยูในปจจุบันขึ้นอยูกับการกําหนดของแตละมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ และยัง
ไมมีมาตรฐานของแตละคณะ/สาขาวิชา สวนระบบประกันคุณภาพภายนอกนั้น ยังไมมีการกําหนด
น้ําหนัก (Weight) ในแตละตัวชี้วัด รวมทั้งไมมีการจัดลําดับของหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อ
เปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัย กรณีของภูมิภาคยุโรปนั้น ก็ยังขาดเกณฑในการประเมินที่ชัดเจน
เช น กั น ดัง นั้ น การเปลี่ ยนแปลงในเรื่ องการประกั นคุ ณภาพการศึกษา สิ่ งที่ ให ความสํ าคั ญมากที่ สุ ด คื อ
คุณภาพการศึกษา เพราะประเทศไทยไดทุมเทงบประมาณดานการศึกษา จน UNDP องคกรสหประชาชาติที่
ดูแลเรื่องการศึกษาไดจัดประเทศไทยเปน 1 ใน 3 กลุมแรกของประเทศที่ไดลงทุนดานการศึกษามากที่สุด แตผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาเปน 1 ใน 3 กลุมทายทําใหเกิดการเรียกรองตองการมากที่จะใหการจัดการศึกษา
มีคุณภาพ ทําอยางไรจะใหงบประมาณหรือการลงทุนการศึกษาไปอยูที่โรงเรียนมากที่สุด ซึ่งสามารถสรุปได 3
ประการ คือ 1. ปรับโครงสรางใหเล็กลง เพื่อใหงบประมาณไมไปอยูตรงสวนกลางมากเกินไป 2. การจายเงิน
ลักษณะต อหั วของนักเรียน พยายามให งบประมาณส วนใหญ อยู ที่ โรงเรี ยน ใหโรงเรี ยนมี ความสามารถใช
ทรัพยากรมากที่สุด 3. มีความสามารถการจัดการมากที่สุด คือ การประกาศใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล ซึ่งทั้งหมด
มุงใหอิสระ ใหโรงเรียนมีความสามารถในการจัดการใหมีทรัพยากรสงตรงไปโรงเรียนทั้งหมดเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
สิ่งเดียวที่ระบบการศึกษาขอจากโรงเรียน คือ คุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับอนาคต เปนการปฏิบัติงานเชิงระบบ
คําวา "ระบบ" ในความหมายวา คือ Input Process Output แตระบบยังมีความหมายอีก 3 ประการ
1. หนึ่งองคกรหลายระบบ องคกรประกอบดานหลายระบบที่ปฏิสัมพันธกัน เพื่อเปาหมายขององคกร
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2. ระบบที่ดี ระบบคุณภาพ แตละระบบจะมีกระบวนการตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยชุดกิจกรรม
บุคลิกภาพ ที่ดําเนินการอยางตอเนื่องสัมพันธกัน ระบบคุณ ภาพชวยวางระบบใหดําเนินการอยางมี
คุณภาพสม่ําเสมอ
3. ขอมูลยอนกลับของระบบนําไปสูการปรับปรุงบนขอเท็จจริง ระบบที่ดีจะมีขอมูลและ
สารสนเทศ ซึ่งใหขอมูลปอนกลับที่นําไปสูการปรับปรุงระบบ170
สรุป
การประกันคุณภาพการศึกษานั้น สถาบันการศึกษาทุกระดับ ไมวาจะเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได เนื่องจากเปนขอกําหนด เปนกฎหมายหรือเปน
กติกาที่สังคมกําหนดขึ้น ในประเทศไทยถึงแมจะมีการประกันคุณภาพมาชานาน แตตองยอมรับกันวาใน
เรื่องของการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ยังมีบุคลากรในแวดวงการศึกษาอีกมากมายที่
ยังไมเขาใจ และขาดความชัดเจนในระบบของงานประกันคุณภาพการศึกษา เหตุผลของความไมเขาใจ ไมรู
จริง นี้เองที่สงผลใหผูที่รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพมีความวิตกกังวลวา ถาไดรับการประเมินจาก
หนวยงานภายนอกแลว จะสงผลกระทบต อองคกร และผูรับผิดชอบเอง ดังนั้นการบริหารจัดการการ
ประกั นคุ ณภาพสถานศึ ก ษาสํ าหรั บอนาคต จะเป น กรอบแนวทางเลื อ กอี ก แนวทางหนึ่ งที่ จะทํ าให
สถานศึกษามีความชัดเจนมากขึ้น ในบทบาท และภาระงานที่ตองดําเนินตอไป
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ดํารง ทวีแสงสกุลไทย, การเปรียบเทียบระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระหวางประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียน และกลุมทวีปยุโรป ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา สจพ.
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ เข า ถึ ง เมื่ อ 1 เมษายน 2557, เข า ถึ ง ได จ าก
www.onesqa.or.th .

184
บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื่อ ง “การบริ หารจั ด การการประกั นคุ ณภาพสถานศึก ษาสํ าหรับ อนาคต”มี
วัตถุประสงค เพื่อทราบองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
เพื่อทราบความสัมพันธของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต และทราบ
ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต โดยรวม (mixed
methodology)1 โดยเริ่มดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และสรุปดวยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) วัตถุประสงค คือ 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 2) เพื่อทราบความสัมพันธของการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 3) เพื่อทราบผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต โดยในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจําแนกเปนสองสวนคือ สวนที่หนึ่ง :
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และสวนที่สอง: ระเบียบวิธีวิจัยและสรุปยอ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยดําเนินดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอนคือ
ตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ผูวิจัยไดจัดเตรียมโครงการวิจัย โดยศึกษาสภาพปญหาและความจําเปนของการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ดวยการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห แนวคิด
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆจากตํารา เอกสารวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ งานวิจัย ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ จากสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อนํามาเปนกรอบในการวิจัย จัดทํา
โครงรางการวิจัย นําเสนออาจารยที่ปรึกษา และสอบปองกันโครงรางการวิจัย และนําขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการมาปรับปรุงแกไข ขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการทําวิจัย
1

Abbas Tahakkori and Charles Tedis, Mixed Methodology : Combining
Qualitative and Quantitative Approaches (Thousand Oaks, Californaia:Sage, 1998) :
21-25 .
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ตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเพื่อตอบคําถามการวิจัย ขอ 1 องคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมีองคประกอบใดบาง ขอ 2 ความสัมพันธขององคประกอบการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมีลักษณะเปนอยางไร และขอ 3 รูปแบบ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตควรเปนอยางไร ผูวิจัยกําหนดขั้นตอน
และวิธีดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะหสภาพการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
1.1 ศึกษา คนควา วิเคราะห และสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวของโดยใชวิธีสังเคราะหเอกสารที่
ไดจากบทสรุปผูบริหารของ สมศ. งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ (content analysis)
1.2 นําขอสรุปที่ไดมาสังเคราะห (content Synthesis) เปนองคความรูเกี่ยวกับสภาพ
การบริ หารจัด การการประกัน คุณ ภาพสถานศึก ษาสํ าหรับ อนาคต เพื่อ เปน กรอบในการสร างแบบ
สัมภาษณ แบบไมมีโครงสราง (unstructured interview)
1.3 นําแบบสัม ภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ไปสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 15 คน ซึ่ง ผูวิจัยคัดเลือกผู เชี่ยวชาญโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยยึดหลักเกณฑดังนี้
1.3.1 เปนผูบริหารสถานศึกษา
1.3.2 มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป
1.3.3 มีอายุการทํางานในตําแหนงมากกวา 5 ขึ้นไป
1.4 นําบทสรุปการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จากการ
วิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาสรุปเปนตัวแปรที่ศึกษา และนําตัวแปรที่ไดไปสราง
เปนแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)
ขั้นที่ 2 การสรางเครื่องมือวิจัยการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต
2.1 ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดรับจากการวิเคราะหเนื้อหาในขั้นที่ 1
และจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต นําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content Analysis) เพื่อใหไดตัวแปรที่ตองการ แลวนําผลที่
ไดไปพัฒนาเปนแบบสัมภาษณ แบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
และปรับแกตามคําแนะนํา
2.2 นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน ทําการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณเพื่อใหไดตัวแปรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต แลวสรุปเปนกรอบในการสรางแบบสอบถามและปรับแก
ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
2.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ดวยดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of
Item Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาคา IOC ที่มีคาเริ่มตนที่ 0.6 ขึ้นไป ไดคาความสอดคลอง
0.9088 แลวนําแบบสอบถามไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา
2.4 นําเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใช
กลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัยครั้ งนี้ จํานวน 15 แหง รวมผูใหขอมูลจํานวน 30 คน รวบรวมขอมูล
ทั้งหมดวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟา (α-coeffcient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)2
ขั้นที่ 3 วิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถาม จากขั้นที่ 2 ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ โรงเรียนระดับประถม
ศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สามจากสมศ. จํานวนทั้งสิ้น
330 แหง แหงละ 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 660 คน รวบรวมขอมูล นํามาตรวจสอบความครบถวน
สมบูรณ และวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis)
เพื่อหาองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ขั้นที่ 4 การสรางรูปแบบ
การวิ เคราะหความสั มพัน ธการบริห ารจัด การการประกัน คุณภาพสถานศึ กษาสํ าหรั บ
อนาคต ผูวิจัยนําองคประกอบการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต หา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) เพื่อทราบความสัมพันธการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต
ขั้นที่ 5 ยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพที่เหมาะสม
ผูวิ จั ยนํ า ร างองคป ระกอบการบริห ารจัด การการประกัน คุ ณ ภาพสถานศึก ษาสํา หรั บ
อนาคตที่ไดจากการพัฒนาในขั้นที่ 4 มาตรวจสอบและเพิ่มความเชื่อถือ โดยนํารางการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มายืนยันดวยวิธีสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญและ
ผูท รงคุณ วุ ฒิ จํา นวน 7 คน ซึ่ ง เป นผู เ ชี่ ยวชาญและผู ทรงคุ ณ วุฒิ ใ นวงการศึ กษาระดั บ สู ง และเป น
ผูรับผิดชอบงานแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิใน
2

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York : Harper &
Row,1984),126.
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วงการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน
และผูอํานวยการโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สาม
จํานวน 3 คน โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณาประเด็นความถูกตอง ความเหมาะสม
ความเปนไปไดและการนําไปใชประโยชน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหไดแนวนโยบายและ
การปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป จากรายละเอีย ดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยขางตน สามารถสรุปได ดัง
แผนภูมิที่ 29
ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ผูวิจัยรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูล สรุปขอคนพบที่ไดจากการวิจัย อภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะ หลัง จากนั้นจัดทํารางรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ นําเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไ ขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นการวิจัย

ขั้นดําเนินการวิจัย

ขั้นที่ 1
วิเคราะหองคประกอบการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต

ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต (Content Analysis)

ผลลัพธ
ทราบตัวแปรการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต

ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากการ
วิเคราะหเนื้อหาในขั้นที่ 1 และที่เปนขอมูลเฉพาะดานการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาของประเทศ
ไ

นําผลที่ไดพัฒนาเปนแบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง (unstructured interview)

ขั้นที่ 2
การสรางเครื่องมือการวิจัย

ศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดวยการสัมภาษณ
แลวสรปเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม

ตัวแปรองคประกอบการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม)
- Content Validity โดยใชวิธี IOC
- Try out และหาคา Reliability
ขั้นที่ 3
การเก็บรวบรวมขอมูล
และการวิเคราะหขอมูล

- นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
- วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ความถี่ คามัชฌิมเลขคณิต
และสวนเบี่ยงมาตรฐาน
- วิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)

ขั้นที่ 4
การพัฒนารูปแบบ

การพัฒนารูปแบบองคประกอบของการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตโดยการหา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis)

ขั้นที่ 5
ยืนยันรูปแบบที่เหมาะสม

ยืนยันองคประกอบของการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตโดยการสอบถาม
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน

แผนภูมิที่ 29 แสดงขั้นตอนการวิจัย

องคประกอบของการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต

รูปแบบองคประกอบของ
การบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับ

รูปแบบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต

189
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ
วิจัย ไวซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา การสรางเครื่องมือ
การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การสั ม ภาษณ การวิ เ คราะห ข อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสม (mixed methodology) โดยขั้นตอนแรกเปนการวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพ (qualitative research) และขั้ น ตอนสุ ด ท า ยเป น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative
research) ที่มีแบบแผนการวิจัยในลักษณะการศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดียว ตรวจสอบสภาวการณไมมี
การทดลอง (the one shot, non-experimental design) ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนผัง (diagram) ได
ดังแผนภูมิที่ 30

เมื่อ

R หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดจากเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
X หมายถึง ตัวแปรตางๆ ที่นํามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

แผนภูมิที่ 30 แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย
ประชากร
การวิจัยครั้ง นี้ ประชากร ไดแกโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ไดรับการประเมินจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)สมศ.
รอบที่สาม ในปการศึกษา 2555 จํานวนทั้งสิ้น 2,347 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง
กลุม ตัว อยา งที่ ใชในการวิ จัย ครั้ง นี้ คือผู บริ หารสถานศึ กษา และผูรับ ผิด ชอบงานประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดรับการ
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ประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบที่สาม ในปการศึกษา 2555 โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ไดมาจากการเปดตารางเครซี่ และมอรแกน
(Krejcie and Morgan) 3 โดยมีวิธีการดังนี้
1. แบงตามเขตที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ผูวิจัย ใชวิธีเจาะจงสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินรอบที่สาม 1/2555
ขอมูลจากเว็บไซด สมศ. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 จํานวน 17 จังหวัด
2. หลังจากนั้น ไดกลุมตัวอยางโรงเรียนในเขตที่ไดรับการจัดสรรจากสมศ. จํานวน 330
โรงเรียน โดยแยกเปน สามขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
3. จากโรงเรียน 330แหง ผูใหขอมูลในครั้งนี้เปนบุคลากรในโรงเรียนๆ ละ 2 คนประกอบดวย
ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน และหัวหนาฝายประกันคุณภาพของสถานศึกษา จํานวน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 660 คน รายละเอียดดังตารางที่ 3

3

Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan (1970), อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด (2545),
23. เขาถึงเมื่อ 14 เมษายน 2554 , เขาไดจาก ww.umt.ac.th/umtintro/web/Resrach1/Data/.../
บทที่%20%203.doc
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ตารางที่ 6 สรุปขนาดและจํานวนของสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินรอบที่สาม 1 / 2555

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
รวม รวมกลุม
จังหวัด
กลุม
กลุม
กลุม
ประชากร ตัวอยาง
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
กรุงเทพ
20
3
30
4
50
7
100
14
กาญจนบุรี
95
13
41
6
7
1
121
20
ขอนแกน
228
32
46
6
4
1
269
39
จันทบุรี
52
7
21
3
5
1
78
11
ชลบุรี
14
2
24
3
10
1
48
7
นครนายก
38
5
4
1
0
0
42
6
นครราชสีมา 249
35
87
12
19
3
345
50
บุรีรัมย
171
24
104
15
11
2
287
40
เพชรบูรณ
60
8
32
4
3
0
95
13
มหาสารคาม 159
22
30
4
9
1
198
28
ราชบุรี
76
11
32
4
11
2
119
17
ลพบุรี
47
7
9
1
5
1
61
9
สมุทรปราการ 19
3
28
4
18
3
65
9
สมุทรสาคร
8
1
9
1
6
1
23
3
สระแกว
61
9
32
4
9
1
102
14
สระบุรี
114
16
19
3
6
1
139
20
สุพรรณบุรี
180
25
30
4
5
1
215
30
รวม
1,591 224
578
81
178
25
2,347 330

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่ง มี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตั ว แปรพื้ น ฐาน คื อ ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วกั บ สถานภาพส ว นตั ว ของผู ต อบแบบสอบถาม
(personal data) ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน
2. ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา คื อ ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การการประกั น คุ ณ ภาพ
สถานศึกษา สําหรับอนาคต ซึ่งรวบรวมจากการวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis) สรุปจาก
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การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (unstructured interview) และวิเคราะหแบบสอบถามสถิติวิเคราะหตัว
ประกอบ (Factor Analysis) ประเภทวิเคราะหเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และ
วิเคราะห รูปแบบความสั มพั นธ ขององคป ระกอบดว ยสถิ ติวิ เคราะหค วามสัม พัน ธเ ชิง สาเหตุ ( Path
Analysis )
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในแตละขั้นตอน 3 ชนิด คือ
1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured interview) ใชเพื่อศึกษาวิเคราะห
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพื่อใหไดกรอบแนวคิดองคประกอบ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต แลวนําไปสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ มีคุณวุฒิดัง นี้ 1. เปนผูบริหารสถานศึกษา 2. เปนผูที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาของสถานศึ กษา 3. เปน ผูป ระเมิ นภายนอกระดั บการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สัง กั ด
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) แลวนํามาสรุปรวมกับ
ผลสรุปของหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย เพื่อใหไดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เพื่อวิเคราะหขอมูล และพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
2.1 นําขอสรุปที่ไดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและขอมูลจาก
การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
สรุปเปนตัวแปรที่ศึกษา
2.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็น โดยนําสรุปขอมูลมานิยามตัวแปร และจัดทําขอ
กระทงคําถาม โดยจําแนกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน โดยกําหนดการ
ตอบเปนแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ และการประกันคุ ณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต ประกอบดวยขอคําถาม 119 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมิน
คา (Rating scale) ตามแบบของลิเคิอรท (Likert scale)4 เปนการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับอนาคต ซึ่งมีความหมายดังนี้
4

Rensis Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีวจิ ัยทางพฤติกรรมศาสตร, 144-115.
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ระดับ ที่ 5 หมายถึ ง ความคิ ดเห็ น เกี่ยวกับการบริ ห ารจัด การ และการประกัน คุ ณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต อยูในระดับมากที่สุด มีน้ําหนักคะแนนเทากับ 5 คะแนน
ระดับ ที่ 4 หมายถึ ง ความคิ ดเห็ น เกี่ยวกับการบริ ห ารจัด การ และการประกัน คุ ณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต อยูในระดับมาก มีน้ําหนักคะแนนเทากับ 4 คะแนน
ระดับ ที่ 3 หมายถึ ง ความคิ ดเห็ น เกี่ยวกับการบริ ห ารจัด การ และการประกัน คุ ณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต อยูในระดับปานกลาง มีน้ําหนักคะแนนเทากับ 3 คะแนน
ระดับที่ 2 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต อยูในระดับนอย มีน้ําหนักคะแนนเทากับ 2 คะแนน
ระดับ ที่ 1 หมายถึ ง ความคิ ดเห็ น เกี่ยวกับการบริ ห ารจัด การ และการประกัน คุ ณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต อยูในระดับนอยที่สุด มีน้ําหนักคะแนนเทากับ 1 คะแนน
3. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ใชยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการ และ
การประกันคุ ณภาพสถานศึ กษาสําหรับอนาคต ดวยวิธีก ารสอบถามความคิดเห็นผู เชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาความเหมาะสม (propriety standards) ความเปนไปได (feasibility standards)
ความเปนประโยชน (utility standards) และความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards)
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ สามารถไดตรงกั บกรอบแนวคิดของการวิจัย และบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการสรางมือ ดังตอไปนี้
1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ใชเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ
เพื่อสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต มีขั้นตอนในการสรางดังนี้
1.1 ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต แลวนําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content Analysis) เปนองค
ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
1.2 ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดรับจากการวิเคราะหเนื้อหาใน
ขั้นที่ 1 และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต นําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content Analysis) แลวจึงนําผลที่ไดไปพัฒนา
เปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและปรับแก
ตามคําแนะนํา
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2. แบบสอบถาม (questionnaires) ใชเก็บขอมูลจากผูอํานวยการโรงเรียน ผูรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียนมีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้
2.1 ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดรับจากการวิเคราะหเนื้อหาในขั้นที่ 1
และจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต นําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content Analysis) เพื่อใหไดตัวแปรที่ตองการ แลวนําผลที่
ไดไปพัฒนาเปนแบบสัมภาษณ แบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
และปรับแกตามคําแนะนํา
2.2 นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทําการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณเพื่อใหไดตัวแปรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต แลวสรุปเปนกรอบในการสรางแบบสอบถามและปรับแก
ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
2.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ดวยดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of
Item Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาคา IOC ที่มีคาเริ่มตนที่ 0.6 ขึ้นไป ไดคาความตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.9088 ไดขอคําถามจํานวน 119 ขอ ปรับปรุงแบบสอบถาม
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
2.4 นําเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใช
กลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 15 แหง รวมผูใหขอมูลจํานวน 30 คน รวบรวมขอมูล
ทั้งหมดวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟา (α-coeffcient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)5 ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเทากับ 0.953
3. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) โดยนําผลที่ไดจากการวิเคราะหทางสถิติมา
เป นข อ คํา ถามที่ใ ชเ ก็ บข อมู ลจากผู เ ชี่ย วชาญเพื่อ ยื นยั นรู ป แบบการบริห ารจั ดการประกั นคุ ณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและปรับแกตามคําแนะนํา

5

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York : Harper &
Row,1984),126.
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การเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการตามระเบียบ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน
ดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ โดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง (unstructured interview) ดําเนินการดังนี้
1.1ผูวิจัยประสานกับผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอความอนุเคราะหในการสัมภาษณ
1.2 ผูวิจั ยทําหนั ง สือถึง ภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิท ยาลัยศิ ลปากรเพื่อออก
หนังสือขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในการเขาสัมภาษณ
1.3 ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณตามที่นัดหมายดวยตนเองและจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ดําเนินการดังนี้
2.1 ผูวิ จัยขอหนั งสื อจากบัณฑิตวิ ทยาลัย มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร เพื่อขอความอนุ เคราะห
ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
2.2 ผูวิจัยจัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามและสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับจํานวน 330 โรงเรียนๆ ละ 2 ฉบับ รวมทั้งหมด 660 ฉบับ โดยผูวิจัยขอความ
รวมมือสงกลับทางไปรษณีย
3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
เพื่อยืนยัน ดําเนินการดังนี้
ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอความอนุเคราะหในสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาความเหมาะสม (propriety standards)
ความเปนไปได (feasibility standards) ความเปนประโยชน (utility standards) และความถูกตอง
ครอบคลุม (accuracy standards)
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยสถิติใน
การวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและขอมูลจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม สถิติที่ใชคือ
2.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชคารอยละ (percentage)
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2.2 การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5
ระดับ ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ในการวิเคราะหใหถือวา
คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยูในชวงระดับความคิดเห็นใด หมายถึงระดับ
การปฏิบัตินั้นตรงตามสภาพจริง โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูล โดยนําคาเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) 6 ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สดุ
2.3 การวิเคราะหเพื่อหาองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) โดย
โปรแกรมสําเร็จรูปดวยวิธีการสกัดปจจัยแบบการวิเคราะหองค ประกอบหลัก (Principal Component
Analysis : PCA) และหมุนแกนองคประกอบแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ
(varimax) โดยกําหนดขอตกลงเบื้องตน ซึ่งถือเกณฑการคัดเลือกตัวแปรเขาองคประกอบ 3 เกณฑ ดังนี้
1) พิจารณาจากคาความแปรปรวน (eigen values) ที่มากกวา 1 ขึ้นไป 2) พิจารณาคาน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบนั้นมีคาตั้งแต 0.6 ขึ้นไป 3)
พิจารณาองคประกอบที่บรรยายตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)7
2.4 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ เพื่อหาความสัมพันธของการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ใชสถิติการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ ซึ่งวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Path Analysis with LISREL: PAL)
3.การวิ เคราะหก ารตรวจสอบยื นยัน องคป ระกอบการบริ หารจัดการการประกันคุ ณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และความถูกตอง
ครอบคลุ ม ของรู ป แบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ใ ช ก ารวิ เ คราะห ค วามถี่ ( frequency) ค าร อยละ
(percentage)

6

John W.Best and James V. Kahn, Research in Education, 10th ed
(Massachusetts: Pearson Education Inc.,2006), 310-311.
7
Kaiser, cited in Barbara G . Tabachnik and Linda S. Fidell, Using Multivariate
Statistics ( New York: Harpaer & Row Publishing, 2001),588.
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การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ
และการพรรณนาตามลักษณะของขอมูล
สรุป
การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต เปนการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
มีแผนแบบการวิจัยเปนแบบกลุมตัวอยางเดียว มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 2) เพื่อทราบความสัมพันธขององคประกอบการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 3) เพื่อยืนยันองคประกอบการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพสถานศึก ษาสําหรับอนาคต ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอน 5 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 วิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต ขั้นที่ 2 การสรางเครื่องมือวิจัยการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ขั้นที่ 4 สรางรูปแบบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต และขั้นที่ 5 ยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกัน
คุณ ภาพสถานศึ กษาสํ าหรับ อนาคต ประชากรในการวิ จัย ไดแก โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวย
โรงเรียนที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สาม 1/2555 จํานวน 2,347 โรงเรียน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการเก็บรวมรวบขอมูล ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน และผู ที่
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ จํานวนทั้งสิ้น 660 คน โดยใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(multi-stage sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured
interview) แบบสอบถาม (questionnaires) และแบบสอบถามความคิดเห็น opinionnaire) การเก็บ
รวบรวมขอ มู ลจากการสั ม ภาษณ ผู วิ จัย เดิ น ทางไปสั ม ภาษณ ด ว ยตนเอง การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
แบบสอบถามใชวิธีเก็บรวบรวมโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ (frequency : f) คารอยละ (percentage : %) คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : )
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor
Analysis : EFA) การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต ดวยสถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis with LISREL:
PAL) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้ง นี้ศึกษาการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มี
วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต 2) เพื่อทราบความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต 3) เพื่อยืนยันองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห และเสนอผลการ
วิเคราะห ในรูปตาราง และแผนภูมิประกอบคําบรรยาย จําแนกการนําเสนอออกเปน 4 ตอน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
ตอนที่ 1 องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุ ณภาพสถานศึกษาสําหรั บอนาคต
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้
1.1 วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ในประเทศและงานวิจัยตางประเทศที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
1.2 วิเคราะหหลักการ แนวคิดและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
1.3 วิเคราะหหลักการ แนวคิดและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตของประเทศไทย
1.4 การสัมภาษณ (interview) ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
1.5 สรุปการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับแนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจัยในประเทศและงานวิจัย
ตางประเทศที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ของผูเชี่ยวชาญ
และผูเพื่อนํามาสรางเปนแบบสอบถามตอไป
ตอนที่ 2 วิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้
2.1 การวิเคราะหสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
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2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ดวยวิธี
การสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญขององคประกอบ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต โดยการ
วิเคราะหเสนทางความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis)
3.1 การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบเปนรายคูโดยการนําทฤษฎี งานวิจัยมา
สนับสนุนองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
3.2 วิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ดวยการวิเคราะหเสนทางเพื่อหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) ขององคประกอบ
ตอนที่ 4 การยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ดวยวิธีสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน พิจารณาประเด็นความ
ถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดและการนําไปใชประโยชน พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให
ไดรูปแบบที่เหมาะสมตอไป
ตอนที่ 1 องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ใน
ขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1.1 วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิ จัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดังนี้ 1. Elton Mayo 2. Kurt Lewin
3.Henry L. Gantt 4. Frederick W. Taylor 5. Henri Fayol 6. Rensis Likert 7. Gary Hamel with
Bill Breen 8. W. Edwards Deming 9. Peter Senge 10) Henry Mintzberg 11. Robbin 12.
Kathryn M. Bartol & David Clarke Martin 13. Dalf R. 14. Dubrin and Ireland 15. Frank and
Lillian Glibreth 16. Reu & Byare 17. Peter Ducker 18.Fred Luthans 19. Balanced Scorecard
20. Risk Management 21. Change management 22. Knowledge management 23. Best
Practices 24. ก.พ.ร. 25. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
26. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 27. ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ
และ 28. งานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 7
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณอักษรไทยแทนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และ ใชเครื่องหมาย 9 แทนสาระสําคัญที่นําไปใชจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของประกอบการศึกษาดังนี้
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Elton Mayo
Kurt Lewin
Henry L. Gantt
Frederick W. Taylor
Henri Fayol
Rensis Likert
Gary Hamel with Bill Breen
W. Edwards Deming
Peter M. Senge
Henry Mintzberg
Robbin
Bartol & Martin
Dalf R
Dubrin and Ireland
Frank B.& Lillian M. Gilbreths
Reu & Byare
Peter F.Drucker
Fred Luthans
Balanced Scorecard
Risk management
Change management
Knowledge management
Best Practices
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ
พัฒนาชัย กุลสิริสวัสดิ์ (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
นุชนรา รัตนศิระประภา (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
นงลักษณ เรือนทอง (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
รุงรัชดาพร เวหะชาติ (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
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ร = ทัดดาว แยมกมล (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
ล = ธีระพล เพ็งจันทร (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
ว = พรพรรณ อินทรประเสริฐ (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
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ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการ
ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน
3
3333333
ความรับผิดชอบตอสังคม
3
3
3
การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมสี วนไดสวนเสีย
3
3
3 3
ความเปนเลิศที่มุงเนนผูรับบริการ
3
3
3
การมุงเนนอนาคต
3
3
ความคลองตัว
3
3
การเรียนรูขององคกรและแตละบุคคล
3
3
การจัดการเพื่อนวัตกรรม
3
3
การจัดการโดยใชขอมูลจริง
3
3
การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา
3
3
3 3
มุมมองเชิงระบบ การคิดเปนระบบ
3
33 3
3
ระยะยอมรับถึงความจําเปน
3
ระยะดําเนินการเปลี่ยนแปลง
3
ระยะรักษาสภาพใหมใหอยูกับองคการอยางถาวร
3
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ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ)
ขอ
รายการ
15 การแบงงานกันทํา
16 กําหนดสายบังคับบัญชา
17 เอกภาพในการบังคับบัญชา
18 มีศูนยกลางอํานาจ
18 มีเสถียรภาพในการปฏิบัติ
19 ถือหลักประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนตัว
20 ถือความเปนระเบียบมีวินัย
21 ถือหลักความเสมอภาค
22 ถือหลักประโยชนตอบแทน
23 ใหมีความคิดริเริ่ม
24 ใหมีความสามัคคี
25 หลักการเสียเวลา
26 หลักการทํางานตามแบบวิทยาศาสตร
27 หลักการแยกงานดานการวางแผนออกจากงานปฏิบัติ
28 หลักการควบคุมการฝกที่ดี สามารถวางแผนและ
ควบคุมการปฏิบัติงานได

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3
3
3
3
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ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ)
ขอ
รายการ
ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
29 หลักการจัดระเบียบการปฏิบัติงาน:เพื่อใหการ
3
3
ทํางานมีประสิทธิภาพ
30 เผด็จการ
3
32 เผด็จการแบบมีศิลป
3
33 การปรึกษาหารือ
3
34 การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน
3 3 3 33
3
35 การวางแผนเชิงกลยุทธ
3
3
3
3
36 การจัดทํางบจายลงทุน
3
37 การบริหารโครงการ
3
38 การประเมินผลงานพนักงาน และการใหคาตอบแทน
3
3
39 การฝกอบรมและการพัฒนา
3
40 การบริหารจัดการความรู
3
41 การทบทวนธุรกิจเปนระยะ
3
42 การวางแผน (Plan – P)
3
33
3
3
43 การปฏิบัติตามแผน (Do – D)
3
44 การตรวจสอบ (Check – C)
3 3 3
3
3
45 การกําหนดมาตรการแกไขปญหา (Act – A)
3
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ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ)
ขอ
46
47
48
49
50
51
52
53

รายการ
การเปนผูใฝรู ใฝเรียน
การเชื่อมโยงและพัฒนากรอบแหงภูมิปญญา
การมีวิสัยทัศนรวม
การเรียนรูรวมกันเปนทีม
บทบาทดานระหวางบุคคล
บทบาทดานขอมูล
บทบาทดานการตัดสินใจ
การจัดการแบบเดิม การตัดสินใจ การวางแผน
และ การควบคุม
54 การติดตอสื่อสารการแลกเปลี่ยนขอมูล
ประจําวัน และทํางานเอกสาร
55 การจัดการดานทรัพยากรบุคคล การจูงใจ สราง
วินัย จัดการความขัดแยง ฝกอบรม

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3

3

3
3

3

33

205

206

ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ)
ขอ
รายการ
56 การสรางเครือขายมีกิจกรรมรวมกับหนวยงาน
ภายนอก
57 การกระจายอํานาจ
58 การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
59 การจัดองคกร
60 การชี้นํา
61 การควบคุมองคกร
62 มุมมองดานกระบวนการภายในองคกร
63 ประสิทธิภาพการทํางาน
64 ความสัมพันธเชิงอํานาจของกลุม
65 แรงจูงใจดานจิตใจ
66 การกําจัดความสิ้นเปลือง
67 การหาวิธีทํางานที่ดีที่สุด

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
3

3

3
3

3

3
3
3
3

333
333
333
333

3

3
3
3

33
33
33
3

3

3

3
3
3

206

207

ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ)
ขอ
รายการ
ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
68 ที่ดิน แรงงาน และทุน เอใหสามารถบรรลุ
3
3
วัตถุประสงคขององคกร
69 การพัฒนาจัดทําเนื้อหาขององคความรู
3
3 3333
70 การพัฒนาใหเกิดเนื้อหาขององคความรู
3
71 การพัฒนาเผยแพร และถายทอดองคความรู
3
72 การพัฒนาและคิดคนเปนภูมิปญญาและ
3
นวัตกรรม
73 การจัดทํางบจายลงทุน
3 3
74 การบริหารโครงการ
3
3 3
75 การสื่อสารภายในองคกร
33
76 การบริหารจัดการความรู
3
3
77 การทบทวนธุรกิจเปนระยะ
3
78 การประเมิ น ผลงานพนั ก งาน และการให
3
คาตอบแทน
79 การยอมรับถึงความจําเปน
3
80 การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
3
3

207

208

ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ)
ขอ
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
89
90
92
92

รายการ
การยอมรับสภาพใหมใหอยูกับองคกรอยางถาวร
การประสานงาน
การจัดการดานทรัพยากรบุคคล
มุมมองดานลูกคา
มุมมองดานกระบวนการภายในองคกร
มุมมองดานลูกคา
มุมมองดานกระบวนการภายในองคกร
มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา
การวางแผนการบริหารความเสี่ยง
การจําแนกความเสี่ยง
การวิเคราะหคุณภาพความเสี่ยง
การวิเคราะหปริมาณความเสี่ยง
การวางแผนเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับความเสี่ยง
การควบคุม และการติดตามความเสี่ยง

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
3
3
3
3
3
3
3

208

209

ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ)
ขอ
รายการ
ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
93 เทคโนโลยี
33
94 การออกแบบงานใหม
33
3
95 โครงสราง
3 3
96 กระบวนการ
3 33
97 คน
3 33
98 การวิเคราะหภารกิจที่แทจริง
3
99 การศึกษาวิเคราะหสภาพของหนวยงาน
3
100 การวางแผนและดําเนินการตามแผน
33
101 การกําหนดคณะทํางาน
3
102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
103 การบันทึก เขียนรายงานใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ
3
104 การกําหนดภาพความสําเร็จอนาคตจัดทํารูปแบบ
3
วิธีการการดําเนินงาน

209

210
ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ)
ขอ
รายการ
ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
105 ประเมนผลวิเคราะหเปรียบเทียบในดานขั้นตอน
3
ระยะเวลางบประมาณและผลที่ไดรับกับวิธีการเดิม
106 ปรับปรุงพัฒนาและขยายผลการนําไปใชในหนวยงานให
3
กวางขวางยิ่งขึ้น
107 การพัฒนาบุคลากรและบํารุงรักษาบุคลากร
3
3
3 333
108 การพิจารณาขั้นตอนที่ตองการศึกษา
3
109 การวางแผนเก็บขอมูล
3
110 การวางแผนงานเพื่อวิเคราะหขอมูลและนําผลมาใช
3
111 การวางแผนเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน
3
112 การติดตามผล และการทบทวนการดําเนินงาน
3333
3
113 การวางแผนงานและบริหารงานวิชาการ
3
3
114 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3
333
115 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ
3
3 33 3
116 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
3
3 3
117 การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ
3
33333
118 การวัดผลประเมินผลการเรียน และงานทะเบียน
3
33
นักเรียน

210

211
ตารางที่ 7 วิเคราะหกระบวนการการบริหารจัดการสําหรับอนาคต (ตอ)
ขอ
รายการ
ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
119 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
3
การใชเงินและผลการดําเนินงาน
120 การวางแผนบุคลากรที่มาจากการวิเคราะหตาม
3
ความตองและจําเปนของสถานศึกษา
121 การใชผลประเมินเพื่อการพัฒนางานบริหารทั่วไป
3
3
122 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3
123 การวางแผนงานบริหารทั่วไปที่ครอบคลุมภาระงาน ที่สําคัญ
3
124 การกํากับติดตามใหงานบริหารทั่วไปบรรลุเปาหมายที่
33
3
3 33
กําหนดไว

211

212
จากตารางที่ 7 สรุปสาระสําคัญจากการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการสําหรับอนาคต ของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ สามารถสรุปสาระสําคัญได 124 ขอ
1.2 วิเคราะหหลักการ แนวคิดและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ
ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดังนี้ 1. Cheng and Tam 2. Stephen
Murgatroyd and Colin Morgan 3. Joseph Juran 4. Philip Crosby 5. W. Edwards Deming
6. Newton 7. อภิธีร ทรงบัณฑิต 8. นุชนรา รัตนศิระประภา 9. เก็จกนก เอื้อวงศ 10. นงลักษณ เรือน
ทอง 10. วิฑูรย หนูขาว 11. นิภารัตน ปอสีลา 12. รุงรัชดาพร เวหะชาติ 13. ธีรพล เพ็งจันทร 14.
ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล 15. รัตนา ประเสริฐสม ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังตารางที่ 8
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ยวขอ ง ใชเ ครื่ องหมาย 9แทนสาระสํ าคั ญที่ นํา ไปใช จากการศึ กษาวิ เคราะห แนวคิ ดทฤษฎีแ ละ
งานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบการศึกษาดังนี้
A = Cheng and Tam
B = Stephen Murgatroyd and Colin Morgan
C = Joseph Juran
D = Philip Crosby
E = W. Edwards Deming
F = Newton
G = อภิธีร ทรงบัณฑิต (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
H = นุชนรา รัตนศิระประภา (งานวิจัยที่เกี่ยวของ )
I = เก็จกนก เอื้อวงศ (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
J = นงลักษณ เรือนทอง (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
K = วิฑูรย หนูขาว (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
L = นิภารัตน ปอสีลา (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
M = รุงรัชดาพร เวหะชาติ (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
N = ธีรพล เพ็งจันทร งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
O = ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
P = รัตนา ประเสริฐสม (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)

213
ตารางที่ 8 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ที่
1

2

3
4

5

6

7

8
9

สาระสําคัญ
ประเทศสิงคโปร
ผูนํา: ผูนําวิธีการเรียนและความเปนผูนําระบบ
โรงเรียนมีคุณคามาก และมุงเนนการเรียนรูของ
นักเรียนและความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและ
วิธีการทีโ่ รงเรียนที่อยูความรับผิดชอบตอสังคม
การวางแผนเชิงกลยุทธ: วิธีการเรียนที่ชัดเจนของผู
มีสวนไดสวนเสียที่มุงเนนทิศทางกลยุทธ การ
พัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนทิศทางของ
โรงเรียน แผนงานและประสิทธิภาพ
เจาหนาที่บริหาร: การศึกษาการพัฒนาและใช
ศักยภาพของบุคลากร เพื่อสรางโรงเรียนที่ดีเยี่ยม
ทรัพยากร: การจัดการทรัพยากรภายในและ
หุนสวนภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ
และการดําเนินงานของกระบวนการ
กระบวนการที่เนนนักเรียน: วิธีการออกแบบ
โรงเรียนดําเนินบริหารจัดการและชวยปรับปรุง
กระบวนการสําคัญที่จะใหการศึกษาแบบองครวม
และผลงานที่ตอเนื่องที่ดีของนักเรียน
การบริหารและผลการดําเนินงาน: โรงเรียนคือ
ความสําเร็จใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โรงเรียน
ผลลัพธ บุคลากร: คือความสําเร็จของโรงเรียน
เกี่ยวกับการฝกอบรมและการพัฒนาและการสราง
ขวัญกําลังใจของบุคลากร
หางหุนสวนจํากัด: โรงเรียนจะบรรลุในความสัมพันธ
กับคูแขงและชุมชนที่มีขนาดใหญ
ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ: สิ่งทีโ่ รงเรียนสามารถ
บรรลุเปาหมายในการพัฒนาแบบองครวมของ
นักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งขอบเขตที่โรงเรียน
สามารถบรรลุ ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา

A B C D E F G H I J K L M N O P
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3
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214
ตารางที่ 8 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต (ตอ)
ที่
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

สาระสําคัญ
ยูเนสโก
ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีคุณธรรม ยึดมั่นและบริหาร
ภายใตหลักธรรมาภิบาล
มีระบบการคัดกรองและการประเมินผลที่มี
คุณภาพ และเหมาะสม
สถานศึกษาตองมีเสรีภาพทางวิชาการ และในการ
จัดการศึกษา มีอิสรภาพในการบริหารจัดการ ใหคํา
ชี้แนะและเปนที่พึงของสังคมได
การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบ
การกระจายอํานาจ
การเปดโอกาสการมีสวนรวม
การกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ระบบบริหารและสารสนเทศ
ประเทศนิวซีแลนด
การนําองคกรและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

20 การสรางบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเปนผูนํา
การสอนอยางมืออาชีพ
21 การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงภายใต
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยเอื้อการเรียนรูและสราง
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
25 มีอุดมการณและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน
ประเทศฮองกง
26 การมีสวนรวมของผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน
27 เปาหมายการศึกษาของสถานศึกษา เปนพื้นฐานใน
การกําหนดดัชนีวัดการปฏิบัติงาน
28 การกําหนดดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน จัดเปน
เครื่องมือในการประเมินคุณภาพ
29 กระบวนการประกันคุณภาพ ประกอบดวยการ
ประเมินตนเอง และการตรวจสอบคุณภาพ
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ตารางที่ 8 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต (ตอ)
ที่
30

31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42

สาระสําคัญ
ประเทศฮองกง
การประกันคุณภาพการศึกษาจะตองมีความสมดุล
ระหวางการใหการสนับสนุนจากสวนรวม และแรง
กดดันจากการกํากับติดตาม
เปาหมายการศึกษาของสถานศึกษาจะสําเร็จได โดย
ผานการปรับปรุงและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
การวางแผนพัฒนาการศึกษา:แผนยุทธศาสตร 3 ป โดย
การมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น
การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงานภายใน
สถานศึกษา ตามเวลาที่กําหนด
การทบทวนการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และประเมินผล
รวมพรอมทั้งจัดทํารายงานซึ่งมีขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแกไขตอไป
ประเทศออสเตรเลีย
การทบทวนนโยบาย ขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ
ความเปนมือผูนํามืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา
การใหความสําคัญกับการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการ
เรียนการสอนของครู
การกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนารวมกันของ
บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ
การจัดการเรียนการสอนที่กําหนดเปาหมายการพัฒนา
อยางชัดเจน
การกําหนดความคาดหวังที่ตองการใหผูเรียนสามารถ
บรรลุถึงได
การสรางโรงเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู
การสรางความรูสึกรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
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ตารางที่ 8 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต (ตอ)
ที่
43

44

45
46
47

48
49
50
51
52
53

54

สาระสําคัญ
ประเทศเวียดนาม
สนับสนุนการสอนและแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุง
การฝกหัดครู กอน และระหวางการใหบริการ
และการรับสมัครครูที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพ
จัดหาระบบการบริการพื้นฐาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกของโรงเรียน
ประเทศกัมพูชา
การปรับกระบวนการประกันคุณภาพ การ
ประยุกตใชดวยความเขาใจ
การผนวกการประกันคุณภาพ การพยายาม กับ
การตระหนักในตนเอง
การสอนการประกันคุณภาพ การกาวขามดวย
ความสัมพันธระหวางบุคคลที่หลากหลาย
ประเทศอังกฤษ
การกําหนดความตองการ การวางแผน และการ
กระทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
การประเมินความเหมาะสม เพียงพอของปจจัย
นําเขา กระบวนการ และการลงมือปฏิบัติ
มีการประเมินความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
การรับประกันวากลไกการกํากับดูแลภายในมีอยู
จริง และยังใชปฏิบัติ
การรายงานตอสาธารณะ รัฐบาล และผูรับบริการ
การประเมินผลนักเรียนถือเปนสวนหนึ่งของการ
ทบทวนการปฏิบัติงานของสถาน ศึกษาที่ตอง
ดําเนินการทุกป และมีการประเมินผลรวมทุกๆ3 ป
การทบทวนนโยบาย และขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปน
ระบบของกระทรวง ซึง่ ครอบ คลุมถึงการประกันคุณภาพ
การพัฒนานโยบาย การเฝาระวัง และการทบทวนภายใน
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ตารางที่ 8 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต (ตอ)
ที่
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64

65
66

สาระสําคัญ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปญหาการเรียนรูของผูเรียนตองไดรับการพัฒนา
และแกไข
การแกไขปญหาการเรียนรูขึ้นอยูกับจุดแข็งของ
กระบวนการจัดการเรียนรูและการสอนในชั้นเรียน
การสรางจุดแข็งในชั้นเรียนจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา
การใชมาตรฐานการเรียนรูจะชวยผลักดันให
นักเรียนมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น
ความกาวหนาของการเรียนรูของผูเรียนเกิดจากเขต
พื้นที่การศึกษาและหนวยงานตางๆ เขาไปชวยเหลือ
การใชขอมูลสารสนเทศจะชวยทําใหทราบ
สภาพการณที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพจะตองผสมผสานกับ
งานที่ครูและทีมงานในโรงเรียนไดปฏิบัติอยางแทจริง
สรางระบบภาระความรับผิดชอบในทุกหนวยงาน
โดยกําหนดนโยบายที่ชัดเจนที่จะสงผลตอโรงเรียน
ใหมีการอภิปรายรวมกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับ
มาตรฐานและการเรียนการสอน
กิจกรรมการศึกษาตนเอง (Self-Study) เปน
กิจกรรมพัฒนาทีมงานของโรงเรียนเพื่อใหบุคลากร
เกิดความรูความสามารถ
การตรวจเยี่ยมโรงเรียน (School Visit)
การจัดทํารายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
(School Report Night)
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จากตารางที่ 8 สรุปสาระสําคัญจากการวิเคราะหหลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา ของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญตางๆ สามารถสรุป
สาระสําคัญได 66 ขอ
1.3 การสัมภาษณ (interview) ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ ยวกับการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
มัธ ยมศึก ษา และสถานศึ กษาขยายโอกาส สรุ ปผลการวิ เคราะหเ นื้ อหาจากการสั มภาษ ณ ซึ่ งสรุ ป
สาระสําคัญไดดังตารางที่ 9
การวิจัยในครั้ง นี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณใชเครื่องหมาย 9แทนสาระสําคัญที่นําไปใช
ประกอบการศึกษาดังนี้
รายชื่อสถานศึกษาทั้ง 15 แหง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

โรงเรียนบานหวยผักกูด
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
โรงเรียนบานสะเดียง
โรงเรียนบานบุงคลา
โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ
โรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน
โรงเรียนบานนาระยะพัฒนา
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
โรงเรียนบานโคกกรวด
โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล
โรงเรียนบานปากหวยขอนแกน
โรงเรียนบานหลักดาน
โรงเรียนบานไทรงาม
โรงเรียนหนองไผ
โรงเรียนหนาศูนยเครื่องมือกล
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สาระสําคัญ

บานหวยผักกูด
เพชรละครวิทยา
บานสะเดียง
บานบุงคลา
นิยมศิลปอนุสรณ
ชุมชนบานน้ํารอน
บานนาระยะพัฒนา
นาเฉลียงพิทยาคม
บานโคกกรวด
เทศบาลบานศรีมงคล
บานปากหวยขอนแกน
บานหลักดาน
บานไทรงาม
หนองไผ
หนาศูนยเครืองมือกล

ตารางที่ 9 ผลการสัมภาษณ (interview) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จํานวน 15 แหง

การประกันคุณภาพสงผลตอความกาวหนาของครู และ
3
เชื่อมโยงไปยังพัฒนาการของผูเรียน
2 ควรไดรับความรวมมือจากทุกฝายทั้งภาครัฐและเอกชน ครู 3
ผูบริหาร ที่จะทําใหระบบประกันคุณภาพมีความตอเนื่อง
3 การทํางานประกันคุณภาพตองมีการวางแผน แตงตั้ง
3
ผูรับผิดชอบ และเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานทั้งของสมศ.และ
ตนสังกัด
4 งานประกันคุณภาพเปนงานที่ละเอียดออน ตองพิถีพิถันในการ
3
ทํางาน ทํางานตามบทบาทที่ไดรับทั้งงานหลักและงานรอง
5 อยากใหการทํางานประกันคุณภาพมีความชัดเจนมากกวานี้
3
เพราะวาเมื่อมีการทําประกันคุณภาพการศึกษาแลวผลที่ได
จะเปนอยางไร ถาพึงพอใจจะพัฒนาตอ แตถาไมพอใจ หรือ
ควรตองแกไข บุคคลที่เกี่ยวของตั้งแตผูบริหาร เขตพื้นที่ตอง
เขามาชวยเหลือ และแกไขใหตรงจุด
6 การทํางานประกันคุณภาพตองปฏิบัติเพราะเปนกฎหมาย
3
และดําเนินการโดยใชหลัก PDCA
7 ผูบริหารควรจัดประชุมเพื่อติดตามงานบอยๆ นิเทศงานเปนระยะ
3
8 ทําประกันเพื่อตอบสนองมาตรฐานการศึกษาตามสภาพของ
3
โรงเรียนใหผานตามเกณฑ สมศ.
9 สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ แผนกลยุทธ และวิเคราะห
3
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาตามหลักการการจัดการเรียนการ
สอน และรายงานผลการปฏิบัตงานตอตนสังกัด
10 สถานศึกษาใชหลักบริหารดวยระบบ PDCA หลักทฤษฎีเข็ม
3
หมุดของ Likert
11 การทํางานประกันสําหรับโรงเรียนที่มีขนาดเล็กเปนเรื่อง
3
วุนวายตองเตรียมครู เตรียมเด็ก และชุมชน ใหพรอม
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12 คาดวาตัวชี้วัดเหมือนเดิม สถานศึกษาจะดําเนินการใหดีกวา
เดิมเพราะเริ่มทํางานประกันไดแลว
13 ใชยุทธศาสตรการวางแผนของเขตพื้นที่ และการวิเคราะห
SWOT เพื่อหาจุดเดน จุดดอย แลวพัฒนาตอไป
14 สถานศึกษาบริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวม แยกเปน 4
ฝายตามแผนผังโครงสรางการบริหาร
15 มีการมอบหมายงาน โดยผูบริหาร แลนํากลับมาประชุมสรุป
เปนแผนงานประกันคุณภาพ
16 งานประกันคุณภาพเปนงานที่ตองทําตามกฎหมาย ครูทุกคน
ตองรับรูรวมกันเพราะการทําประกันคุณภาพเปนเครื่องมือ
ในการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพ
17 ในอนาคตตองสงเสริมทุกฝายใหมีสวนรวม ทั้งผูปกครอง
และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
18 ผูบริหารใชหลักการบริหารดวยระบบ PDCA และ
ประสบการณตรง
19 ไมวาอนาคต หรืออดีตที่ผานมา เรื่องประกันคุณภาพถือวา
เปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
ผูปกครองที่นําบุตรหลานเขามาเรียนวาจะเปนผูมีความรู
เปนคนดี สามารถใชชีวิตไดอยางเปนสุข
20 สถานศึกษามีการควบคุมคุณภาพโดยพัฒนามาตรฐาน และ
พัฒนาโรงเรียนไดแก การเตรียมปจจัยเบื้องตน บุคลากร
แผนงาระยะสั้น ระยะยาว แผนงานประจําป และระบบ
สารสนเทศที่มีคุณภาพ และอื่นๆ ที่สงเสริมการจัดการศึกษา
21 สําหรับอนาคตของการประกันคุณภาพ อยากใหมีความ
ชัดเจนกวาปจจุบัน และอยากใหทุกฝายตองรวมมือกันอยาง
จริงจัง อยาทําเพียงเพื่อรอรับการประเมินจากภายนอกหรือ
ตนสังกัดเทานั้น
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ขอ

สาระสําคัญ

22 สถานศึกษามีโมเดลในการทํางานประกันคุณภาพ ที่เรียก
ยอๆ วา “ ป ห ข ก ” แลวใชหลักการบริหารดวยวงจร
“PDCA” ไมวาจะอนาคต หรือปจจุบันสถานศึกษาตอง
พัฒนาอยางตอเนื่อง เรียกวาไมกลัวประกัน
23 ผูบริหารสถานศึกษาใชแนวทางการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
24 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
25 การประเมินคุณภาพในอนาคตโดยดูจากการประเมินรอบที่
สาม พบวามีความเขมขนเต็มรูปแบบมากอยูแลว แตควร
คํานึงถึงบริบทของแตละทองถิ่น ในการประเมินรอบตอไป
จึงควรใหผูประเมินพิจารณาประเด็นนี้ดวย
26 การประเมิน 5 ป ตอครั้งนานเกินไปควรประเมินปละครั้ง
เพื่อใหคําแนะนําตางๆกับโรงเรียนจะไดดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง และเปนไปดวยดี
27 อนาคตอยากใหลดตัวชี้วัดลง เพราะตัวชี้วัดบางสวนสราง
ภาระใหกับบุคลากรเปนอยางมาก ครูมีเวลาสอนนอยลง
28 ผูที่เกี่ยวของกับงานประกันขาดความรู ความเขาใจทําให
ประสิทธิภาพของงานลดลง
29 งานประกันเปนงานสําคัญ เพราะเปนงานที่ควบคุม
สถานศึกษา ดังนั้นตองเขาไปดูแล ตรวจสอบใหเปนไปตาม
มาตรฐานซึ่งสงผลไปยังอนาคตที่ดี
30 ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบโรงเรียน
เปนฐาน (SBM) มีการจัดแผนงานตามโครงสรางการบริหาร
31 ผูบริหารใชหลักการจัดการดวยวงจร PDCA
32 สําหรับอนาคตอยากใหรัฐบาลเขามาสงเสริมสนับสนุนดานบุคลากร
ดานงบ ประมาณ ดานอาคารสถานที่ ใหเปนโรงเรียนเต็มรูปแบบ
อยางโรงเรียนที่สังกัด สพม.จะไดพัฒนาเหมือนโรงเรียนในเมือง
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จากตารางที่ 9 ผลการสัมภาษณ (interview) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จํานวน 15 แหง สามารถสรุป
สาระสําคัญที่ได ทั้งหมด 32 ขอ
จากการวิ เ คราะห เ อกสาร หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย และข อ ค น พบที่ เ กี่ ย วกั บ
องคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต สามารถรวบรวม
สาระสําคัญที่นําไปใชไดทั้ง หมด 222 ขอ นําไปสรุปเปนกระทงคําถามในการวิจัย จํานวน 147 ขอ
จากนั้นนําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ สังเคราะหเหลือจํานวน 119 ขอ
ดังนี้ 1. ผูบริหาร มีการจัดทําแผนกลยุทธที่ทาทายอนาคตซึ่งแสดงใหเห็นถึงนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค ในการทํางานอยางชัดเจน มีแผนปฏิบัติการที่ดีสอดคลองกับแผนกลยุทธ รวมถึงมีผลการ
ดําเนินการ ที่แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและคํานึงถึ ง
ผูรับบริการ 2. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ที่มุงเนนการถายทอดนโยบาย
ของสถานศึกษาสู ผูมีสวนไดสวนเสี ย เพื่อใหการรั บรู เขา ใจ และสามารถการนําไปปฏิบัติ เพื่อการ
บรรลุ ผลร ว มกั น ได ทุ ก กลุ ม อย า งครอบคลุ ม ทั้ ง ป จ จุ บั น และอนาคต 3. ผู บ ริ ห ารมี ก ารมอบอํ า นาจ
(Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ (Decision making) อยางเหมาะสมและเปน
ที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 4. ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิด
การบู ร ณาการที่ ส ร า งความสามั ค คี ความร ว มมื อ และความทุ ม เทในการทํ า งานภายในองค ก าร
5. ผูบริหารมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 6. สถานศึกษามีการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับอนาคตและกําหนดให
มีร ะบบการติ ด ตามและประเมิน ผลการปฏิ บั ติง าน สํา หรั บ ใช ใ นการทบทวนผลการปฏิ บั ติง าน 7.
สถานศึ กษามีก ารกํ าหนดแนวปฏิบั ติ ที่ดี ที่ต อบสนองตัว ชี้ วัด และมี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ นผลที่
เหมาะสมกับอนาคต 8. สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้นในอนาคต 9. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใช
ในการวางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทําแผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) หรือระบบคุณภาพอื่นๆ อยางเหมาะสม 10. สถานศึกษากําหนดใหมีการดําเนินงานที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ โดยกําหนดเปาหมาย ผูรับผิดชอบ และมอบกลยุทธในการทํางานอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรม 11. ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองคการที่ดีสําหรับอนาคต เพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance)ใหการ
ดําเนินการบรรลุผล 12. สถานศึกษามีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการ
กํากับดูแลตนเองที่ดี ทําใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 13. สถานศึกษามีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงเพื่อปองกันสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีการดําเนินงานตามแผนที่ครบถวน ครอบคลุมกับ
ขอกําหนดทางกฎหมายโดยเฉพาะดานการเงิน 14. สถานศึกษามีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการ
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กําหนดวิธีการหรือมาตรการในการดําเนินงานที่สะทอนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งทางลบและทางบวก
15. มีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ซึ่งตองครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 16.
สถานศึกษามีการควบคุมและกําหนดกิจกรรมระยะเวลา ผูรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร ของ
แผนงาน/โครงการอยางเหมาะสมทั้งปจจุบัน และอนาคต 17. แผนปฏิบัติการหรือโครงการของสถานศึกษา
มีความสอดคลองและตอบสนองเปาหมายของแผนกลยุทธ 3 -5 ป 18. ผูบริหารมีการ ถายทอด ใหความรู
และทําความเขาใจในเรื่อง มาตรฐาน ตัวชี้วัดเกณฑ เปาหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการเตรียมตัวสู
อนาคตใหบุคคลทราบและนําไปปฏิบัติ 19. กิจกรรมในโครงการหรือแผนปฏิบัติการ มีการกําหนด
วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมายที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ใ ห บ รรลุ ค วามสํ า เร็ จ ได จ ริ ง ทั้ ง ป จ จุ บั น และอนาคต 20.
สถานศึก ษามี การวางแผนกลยุ ท ธ กํา หนดขั้น ตอน/กิ จ กรรม ระยะเวลา ผู รับ ผิด ชอบ และจั ดสรร
ทรัพยากรใหแกแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม อยางเหมาะสม 21. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษา (4 ป และ 1 ป) โดยนําปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สําคัญ มาใชประกอบการวิเคราะห
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปและที่กําลังจะเกิดขึ้น 22. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติ
ราชการ แผนประจําป ที่ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ผลการดําเนินงานที่ผานมา ทิศทางในการพัฒนาในอนาคต ความเสี่ยงในดานต างๆ กฎหมาย
ระเบียบ และโครงสรางสถานศึกษา 23) มีการวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ใน 3- 5 ปขางหนา 24. ผูบริหารมีการวางแผนยุทธศาสตรที่
ตอบสนองตอความทาทายที่สําคัญของสถานศึกษาทําใหเกิดความสมดุลระหวางโอกาส ความทาทาย
ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และ ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 25. ผูบริหารมีการ
สื่อสาร ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจแผนยุทธศาสตร การนําแผนสูการปฏิบัติ ตัวชี้วัด และ
เปาหมายระดับองคการในอนาคต ลงสูระดับหนวยงานทุกหนวยงานและระดับบุคคลอยางเปนระบบ
26. มีการจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ใหสามารถบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการไดสําเร็จ 27. ผูบริหารมีการกําหนดกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตาม
พัน ธกิ จ เพื่ อ ให ต อบสนองความต องการของผู รั บ บริ ก าร ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และองค ก รเกิ ด ใหม ที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 28. สถานศึกษามีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /
ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น /คําชมเชย อยางมีประสิทธิผลและรวดเร็ว เพื่อขจัดปญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 29. มีการกําหนดผูรับผิดชอบ วิเคราะห เพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและทันทวงที
30. สถานศึกษามีการสรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสีย โดยเปดโอกาสใหชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวม โดยผานกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆที่
เปนการสง เสริมระดับการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่นอยางยั่งยืน 31. มีการประเมินความพึงพอใจ
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และไมพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม และนําผลการประเมินไปปรับ ปรุง
การใหบริการและการดําเนินงานในครั้งตอไป 32. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนภูมิ
หรือคูมือการติดตอสถานศึกษา การใหบริการกับผูที่มีสวนไดสวนเสียทราบ ซึ่งมีระยะเวลาแลวเสร็จของ
งานบริการในแตละงานเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 33. มีระบบฐานขอมูล การวัด การ
วิ เ คราะห ทบทวน และการปรั บ ปรุ ง ผลการดํ า เนิ น การ ที่ ช ว ยสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร และแผนปฏิ บัติ ราชการที่มุ งสู อนาคต และไปในแนวทางเดีย วกั น 34. สถานศึก ษามี
ฐานขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ ง ตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 35. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการ
สารสนเทศและความรู โดยมีระบบขอมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งฮารดแวร และซอฟแวร
มีความพรอม ทันเวลาตอการใชงานอยางตอเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ทั้งปจจุบันและ
อนาคต 36. สถานศึกษามีการรักษากลไกที่ทําใหขอมูล สารสนเทศมีความพรอมใชงาน ทั้งฮารดแวร
และซอฟแวรทันสมัย ทันตอความตองการ ตอทิศทางการใหบริการทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในอนาคต 37. สถานศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงเพื่ อปองกันสิ่งที่สงผลกระทบตอ
ระบบฐานขอมูล และสารสนเทศเพื่อใหมั่นใจวาฮารดแวรและซอฟแวรมีความเชื่อถือได ปลอดภัยและใช
งานงาย 38. สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลใน
การรวบรวมและถายทอดความรู สูผูใตบังคับบัญชาและบุคลากรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องและยั่งยืน
39. สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองคความรู ที่ทําใหแนใจไดวาขอมูล
สารสนเทศ และความรูข ององคก ารมี คุณสมบัติ ในความแม นยํา ถูก ตอง ทัน ตอเหตุก ารณ สามารถ
พยากรณอนาคตได มีความปลอดภัย เปนความลับ และเชื่อถือได 40. สถานศึกษามีการจัดระบบงาน
ระบบการบริหาร ระบบการจัดการผลปฏิบัติงานของบุคลากร และผูที่เกี่ยวของ มีวิธีจัดการความมั่นคง
และความกาวหนาทางวิชาชีพ 41. มีการจัดระบบงาน และภาระหนาที่เพื่อใหเกิดความคลองตัว ทันตอ
ความต องการบริก ารทางการศึ กษา ตลอดจนมีความเท าเทียมกัน เพื่อสง เสริมใหเกิด ความรวมมื อ
ความคิดริเริ่ม สรางสรรคสูอนาคต 42. มีการวิเคราะห และปรับปรุงปจจัยของระบบงานใหมีความ
เหมาะสมเพื่อสรางแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย ตลอดจนการ
ใหรางวัล และสิ่งจูงใจเพื่อสงเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดี เกิดความผูกพันตอองคการ 43. สถานศึกษามี
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล เปนธรรม และแจง ผลการประเมินให
บุคคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นในอนาคต 44. มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ภาวะผูนํา ตามแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่กําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีด
สมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงกลยุทธในอนาคต 45. มีระบบ
ประกันคุณภาพของการพัฒนา/ ฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล และความคุมคาของการ
พั ฒ นา/ฝ ก อบรมบุ ค ลากรเพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น ไปพั ฒ นาต อ 46. สถานศึ ก ษามี ก ารออกแบบ
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กระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ และนําปจจัยที่เกี่ยวของ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเนื่อง 47. สถานศึกษากําหนด
เกณฑที่ใชในการพิจารณาวากระบวนการใดเปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการใดเป น
กระบวนการสนับสนุน ที่ทําใหสถานศึกษาไดเปรียบในการแขงขันทางดานคุณภาพ และการใหบริการ
กับผูที่เกี่ยวของ 48. สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาที่หลักของแตละกระบวนการ
กําหนดผูรับผิดชอบ วิธี ดําเนินการที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากขอมูลที่สําคัญ เชนองคความรู ความรู
ความสามารถของบุคลากรในกระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และทิศทางขององคกรในอนาคต 49.
สถานศึกษานําเกณฑที่กําหนดไวมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุงวิธีการพิจารณา วากระบวนการใด
เปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน เพื่อประกอบการวางแผน
กระบวนการใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบันและอนาคต 50. สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผลการ
ดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและคุมคา 51. สถานศึกษามี
การออกแบบกระบวนการอนาคตสํ า หรั บ จากข อ กํ า หนดที่ สํ า คั ญ และนํ า ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวน
อยางตอเนื่อง 52. สถานศึกษากําหนดการจัดทําขั้ นตอนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ กําหนด
ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เชนประชุมวางแผน พิจารณาทางเลือกตางๆที่สามารถเกิดขึ้นได
แลวจึงเลือกขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อมาใชในการปฏิบัติงาน 53. มีระบบ
รองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่อ าจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบตอการจัดการกระบวนการ เพื่อ
สถานศึ กษาจะสามารถดํา เนิน งานไดอ ยา งตอ เนื่อ ง 54. สถานศึ ก ษากํ าหนดการวางแผนกํ าหนด
ทรัพยากรที่ตองใชในแตละขั้นตอนการทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบ การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
แตละกระบวนการ วิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน พิจารณาทางเลือกตางๆ ที่สามารถเกิดขึ้นไดแลว และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลมากที่ สุ ด สํ า หรั บ อนาคต 55. สถานศึ ก ษากํ า หนดให มี ม าตรฐานการ
ปฏิบัติง าน ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เพื่อใหเขาใจงายเนนประเด็นสําคัญ อาจใชรูปภาพ
ประกอบ มีการสื่อสารโดยวาจา สังเกตการณปฏิบัติงาน อัตราของเสีย และประสิทธิภาพของผลงานโดย
คํานึง ถึงผลกระทบในอนาคต 56. สถานศึ กษามีวิธี การในการนํา มาตรฐานการปฏิบั ติง าน เพื่อให
บุคลากรนําไปปฏิบัติ จนบรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ 57. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง
และแกไขขั้นตอนการทํางานครบถว นทุกกระบวนการที่จําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตามวิธีการที่
กําหนดไวอยางครบถวน มีการทบทวน ปรับปรุง วิธีการตรวจสอบ และแกไขขั้นตอนการทํางาน ให
เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณทั้งปจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้น 58. กําหนดใหมีการปองกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับสถานศึกษา มีผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เชน แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดบทบาทหนาที่ ระบุความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานที่
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ชัดเจนในการใหความรู รณรงค สง เสริม และประเมินความเสี่ยง 59. มีกําหนดใหมีการวางแผนการ
ควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหา
ความสูญ เสีย กําหนดชวงเวลาดําเนินการ และนําขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของมาพิจารณาประกอบการ
วางแผน เชน การสง มอบงาน การรอคอยผลงานระหวางการปฏิบัติ และแผนผังแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบั ติง านทั้ง ปจ จุบัน และอนาคต 60. สถานศึก ษามี การควบคุม ความสู ญเสี ย ต างๆที่เ กิดขึ้ น ใน
กระบวนการทํางาน มีการทบทวน และปรับปรุงวิธีการควบคุมความสูญเสียตางๆที่นํามาพิจารณาวา
ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคลองกับอนาคต 61. สถานศึกษามีการวางแผนอนาคตของงานวิชาการ
การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และการทําแผนงานวิชาการหรือ
โครงการพัฒนางานวิชาการ 62. มีการบริหารงานวิชาการ ไดแก การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
การจัดกลุมการเรียน การจัดตารางสอน การจัดครูเขาสอนตามตารางสอน การจัดครูสอนแทน และการ
นํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชดํา เนินงานวิชาการ 63. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
โดยจัดทําการใช และปรับปรุงแผนการสอน จัดหา ดูแล บํารุงรักษา และสงเสริมการผลิตสื่อการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต 64. มีการพัฒนาและสงเสริม
งานทางดานวิชาการ ไดแก พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น กระบวนการเรียนรู การ
สอนซอมเสริม จัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร กิจกรรมรวมหลักสูตรตามวิถีของทองถิ่น กลุมสาระ
เพิ่มเติมที่สงเสริมการอยูรวมกันกับประชาคมอาเซียน 65. มีการนําผลการวิเคราะหและพัฒนานโยบาย
ทางการศึกษา มาจัดทําแผนงบประมาณ ใหเหมาะสมกับสภาพปญหา หรือความจําเปนของสถานศึกษา
66. มีการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา ที่เปนเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินบริจาค
อย างเหมาะสม จนเกิ ดประโยชน สูง สุ ดต อผู รั บบริ การ 67. มี การนิเ ทศ กํา กั บ ติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล รายงานผลการใชเงิน และผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ อยางเปนระบบ มีความโปรงใส
ตรวจสอบได 68. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการบัญชี 69. มีการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย อยางคุมคา มีรายงานการใชทรัพยสินใหสาธารณชนรับรู อยางสม่ําเสมอ 70) มีการ
วางแผนบุคลากรที่มาจากการวิเคราะหตามความตองการและจําเปนของสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม 71. สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น โดยการ
สื่อสารเรื่องตางๆในรูปแบบที่หลากหลาย 72. มีการพัฒนาบุคลากร ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนา
ทักษะการวิเคราะหขอมูล มีการปฐมนิเทศ สอนงาน มอบอํานาจหนาที่ จัดฝกอบรมสงไปดูงาน หรือ
ศึก ษาตอ จัด ให เข า รว มประชุ ม หรื อมี บ ทบาทในการเข าร ว มเปน คณะกรรมการตา งๆ 73. มีก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก ระบบการประเมิน กระบวนการประเมิน เอกสารการประเมิน และการ
ใชผลการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ 74. มีการกําหนดระบบ ระเบียบ แนวปฏิบัติ การลงโทษหรือการ
ใหออกจากงาน ที่เปนไปตามหนวยงานหรือตนสังกัดกําหนดไว 75. มีการวางแผนงานบริหารทั่วไปที่
ครอบคลุมภาระงานที่สําคัญทุกงาน 76. มีการจัดทํามาตรฐานของพื้นที่ปฏิบั ติงาน โดยพิจารณาจาก
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ลักษณะงานและความเหมาะสมในการปฏิ บัติของแตละพื้นที่ เพื่อรองรับการปฏิบัติ งานในอนาคต
77. มีการกํากับติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนางานบริหารทั่วไปใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว 78. มีแผนการดําเนินงานประจําปที่แสดงออกอยางชัดเจน ตามมาตรการที่นํามาปรับปรุง
และพัฒนา เพื่อมุงไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง/สาม และผลการประเมิน คุณภาพภายในของตนสังกัดเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 79. มีขอตกลงรวมกันระหว างสถานศึกษากับหนวยงานตน
สังกัด หรือหนวยงานสนับสนุน ทั้ง เปน ลายลักษณอักษรหรือ มีขอมูลเชิงประจัก ษ โดยคํานึงถึง การ
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสําหรับอนาคต 80. การ
ดําเนิ นงาน/โครงการ/กิจกรรม มีผลกระทบตอคุณภาพการจัด การศึ กษาของสถานศึก ษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 81. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาอย า งมี ส ว นร ว มโดยรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของทุ ก ฝ า ยและได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 82. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง และครอบคลุม
ประเด็นตางๆ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิการ และสํ านัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณ ภาพ
การศึ กษา 83. มีก ารประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา ใหผู เกี่ย วขอ งทราบ และจัดทํ า
เอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับครูและผูเกี่ยวของ 84. มี
การแตง ตั้ง คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประชุมผูที่เกี่ยวของทุกฝายอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง 85. มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม มีการ
วิเคราะหสภาพปจจุ บัน จากผลการประเมินภายในโดยตนสั งกัด ผลประเมินภายนอกฯลฯ กําหนด
เปาหมายที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา มีโครงการ/กิจกรรม แนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงาน ที่มุงสูอนาคต 86. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มี
องค ประกอบครบถวนและสอดคลอ งกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา (3-5ป ) 87. แผนพัฒนา
คุณ ภาพการศึก ษา มีค วามสอดคลอ งกั บมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา สภาพป ญ หา/ความ
ตองการของสถานศึกษา และทองถิ่น 88. มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มี
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจน 89. มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตาม
โครงสราง กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 90. มีการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบ เปนปจจุบัน สามารถรองรับอนาคต สามารถนํามาใชไดทันที และจัดทําเปน
เอกสารประจําป 91. มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนฯ อยางชัดเจน 92. มีแผนการนิเทศ และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามแผนพั ฒนาคุณภาพการศึก ษาอยางต อเนื่อง สม่ําเสมอ 93. มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมมีการประชุมเพื่อวางแผนในอนาคต
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สําหรับการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน 94. มีการติดตามตรวจสอบภารกิจของ
สถานศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน ใหครอบคลุม แผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการประจําป สภาพแวดลอมที่
สงเสริมการเรียนรู วิธีสอน การจัดกระบวนการเรียนรู ระบบการวัดและประเมินผล และคุณภาพผูเรียน
95. มีการบริหารและการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางขององคกรการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรและ
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 96. มีเครื่องมือเก็บขอมูล และมีการ
ติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ทั้งระหวางและหลังการดําเนินงาน 97. ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยใชวิธีการและ
แหลงขอมูลที่หลากหลาย และนําผลการติดตามตรวจสอบไปใชเปนแนวทางการพัฒนาในอนาคต 98.มี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และวางแผนการประเมินโดยประชุมชี้แจงตาม
แผนการประเมินที่กําหนดจากทุกฝายที่มีสวนรวม ดําเนินการประเมินโดยใชวิธีการและแหลงขอมูลที่
หลากหลาย รายงานผลและ สรุปรายงานผลการดําเนิน งานใหผูเกี่ย วของทราบอยางตอ เนื่องทุก ป
99. มีการวิเคราะห และสรุปรายงานผลการประเมิน โดยรวบรวมขอมูลผลการประเมินตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 100. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจากผูเกี่ยวของทุกฝายใหมีสวนรวม เปนรายงานคุณภาพที่สะทอน
สภาพการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนาในปถัดไป 101. เสนอรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน และนําผลการประเมินมา
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 102. มีมาตรฐานการศึกษาที่แสดง
ถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางชัดเจนและมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง 103. สถาน
ศึกษา ประชุมชี้แจงสรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคน โดยใหถือวาการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนวัฒนธรรมการทํางานปกติของสถานศึกษา 104.พัฒนาสถานศึกษา
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยครูและบุคลากรทุกคนตองเปนบุคคลแหง
การเรียนรู มีความสามารถในเรื่องตางๆ อยางหลากหลายจนไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของ มีการ
เผยแพรนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรอื่น ๆ อยางตอเนื่อง 105. บุคลากรเขาใจทิศทาง
ขององคกร และมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 80 ตอการนําองคกรสูอนาคตของผูบริหาร 106.ความ
สําเร็จของตัวชี้วัดสําคัญที่ผูบริหารใชในการติดตามการบริหารงานมากกวารอยละ80 107.ความสําเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีสําหรับอนาคต มากกวารอย
ละ 80 (อยางนอยดานละ1มาตรการ/โครงการ) 108. คาความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการ
ตอองคการในอนาคต มากกวารอยละ 80 109. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ไดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด เปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรในอนาคต
มากกวารอยละ 80 110. ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรมสราง
ความ สั ม พั น ธ ข องสถานศึ ก ษามากกว า ร อ ยละ 80 111. ความสํ า เร็ จ ของผลสั ม ฤทธิ์ ของการ
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ดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการมากกวารอยละ 80
112. ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการบริการมากกวารอยละ 80 113. การจัดการขอมูล
สารสนเทศ มีค วามครอบคลุ ม ถูก ตอ งทั นสมัย และมีค วามเปน อนาคต โดยฐานข อมู ลสนับ สนุ น
ยุทธศาสตรอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตรมากกวารอยละ 80 114. ความพึงพอใจของผูเขาถึง หรือ
เขามาใชขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต หรือทางสื่ออื่นๆ ของสถานศึกษา ตอการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามพรบ. ขอมูลขาวสารของสถานศึกษา พ.ศ. 2540 มากกวารอยละ 80 115. น้ําหนักความสําเร็จจาก
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผน การจัดการความรูอยางนอย 3 องคความรูมากกวารอยละ 80
116. ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อ การจั ด การข อ มู ล สารสนเทศ การพั ฒ นาบุ ค ลากร ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรางความกาวหนาในสายงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบรองรับ
ภาวะฉุกเฉินขององคกรแหงอนาคต มากกวารอยละ 80 117. ความพึงพอใจตอกระบวนการสรา งคุณ
ค า ที่ มี ก ารจั ด คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน และความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตามมาตรฐานงานของ
กระบวนการที่สรางคุณคามากกวารอยละ 80 118. มีการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพสําหรับ
อนาคตโดยใช แนวคิ ด เชิ ง ระบบ PDCAหรื อ อื่ น ๆ (SBM, KM, BSC, Change Management, Best
Practice ) 119. ประสิทธิผลของกระบวนการบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานที่มุงสูอนาคตไม
ต่ํากวารอยละ 80
ตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
ผูวิจัยไดสรุปและผนวกองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) แลว
นําไปสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (questionnaire) จํานวน 119 ขอ นําไปสอบถามกลุมตัวอยางคือ
ผูอํานวยการโรงเรียน และผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาจํานวน 330 โรงเรียน ผูใหขอมูลรวมทั้งสิ้น 660 คน ไดรับแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณกลับคืนมา 277 โรงเรียน จํานวนแบบสอบถาม 554 ฉบับ คิดเปนรอยละ 83.94 นําขอมูล
มาวิ เคราะห ด ว ยโปรแกรมสํ าเร็ จรู ป SPSS/PC ( Statistical Package for the Social Science ) ด วยสถิ ติ
วิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory
factor analysis) และไดสรุปเปนองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยายเปน 3 สวนดังนี้
2.1 การวิเคราะหสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
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2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ดวยวิธี
การสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญขององคประกอบ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
2.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โรงเรียนละ 2 คน ประกอบดวย
ผูอํานวยการสถานสึกษา และผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาจํานวน 330 โรงเรียน ผูใหขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 554
คน โดยแยกพิ จ ารณาตามเพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ตํ า แหน ง หน า ที่ ใ นสถานศึ ก ษาและ
ประสบการณทํ างานในตํา แหน ง ป จ จุบั น โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาคา ร อยละ
(percentage) มีรายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอ
1

2

3

สถานภาพ

รวม
จํานวน

รอยละ

รวม

285
269
554

51.4
48.6
100

รวม

23
90
164
277
554

4.2
16.2
29.6
50.0
100

รวม

188
355
7
4
554

33.94
64.1
1.26
0.7
100

เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- ไมเกิน 30 ป
- 30 – 40 ป
- 41 – 50 ป
- 51 ปขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- อื่น ๆ
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ขอ

สถานภาพ

4

ประสบการณในการทํางาน(เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่ม
อีกหนึ่งป)
- ไมเกิน 10 ป
- 11 -20 ป
- 21 - 30 ป
- 31 ปขึ้นไป
รวม
ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา
- ผูอํานวยการโรงเรียน
- ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รวม
ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน(เศษปที่เกิน 6
เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)
- ไมเกิน 5 ป
- 6 -10 ป
- 11 – 15 ป
- 16 - 20 ป
- 21 - 25 ป
- 26 ปขึ้นไป
รวม

5

6

รวม
จํานวน

รอยละ

68
127
137
222
554

12.3
22.9
24.7
40.1
100

277
277
554

50.00
50.00
100

160
97
66
71
64
96
554

28.9
17.5
11.9
12.8
11.6
17.3
100

จากตารางที่ 10 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม ดานเพศ พบวา เปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง คือ เปนเพศชายจํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 51.4 เพศหญิงจํานวน 269 คนคิด
เปน รอยละ 48.6 ดานอายุพบวา อายุ 51 ปขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา
คืออายุ 41–50 ป จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 29.60 อายุ 30–40 ป จํานวน 90 คน คิดเปนรอย
ละ 16.2 และอายุไมเกิน 30 ปนอยที่สุดจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 4.2 ดานวุฒิการศึกษาพบวา วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จํานวน 355 คน คิดเปนรอยละ 64.1 รองลงมาคือวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 188 คน คิดเปนรอยละ 33.94 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 1.26 และนอยที่สุดคือ ระดับอื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.70 ดานตําแหนงหน าที่ใน
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สถานศึกษาพบวา เปนผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ผูรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และดานประสบการณการ
ทํางานในตําแหนงปจจุบันพบวา สวนใหญมี ประสบการณการทํางาน ไมเกิน 5 ปมากที่สุด จํานวน 160
คน คิดเปนรอยละ 28.9 รองลงมาคือประสบการณการทํางาน 6 -10 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 17.5
ประสบการณ ก ารทํ า งานในตํ า แหน งป จ จุ บั น 26 ป ขึ้ นไป จํ า นวน 96 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 17.3
ประสบการณ ในการทํางาน 16 -20 ป จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 12.8 ประสบการณในการทํางาน
11 -15 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 11.9 และนอยที่สุดคือประสบการณในการทํางาน 21–25 ป
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 11.60
2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาสํ า หรั บ อนาคต โดยวิ เ คราะห จ ากค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ( ) และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหของเบสท (Best) ซึ่งมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรที่
เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
(n=554)
ขอที่

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

ผูบริหาร มีการจัดทําแผนกลยุทธที่ทาทายอนาคตซึ่ง แสดงใหเห็นถึงนโยบาย
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ในการทํางานอยางชัดเจน มีแผนปฏิบัติการที่ดี
สอดคลองกับแผนกลยุทธ รวมถึงมีผลการดําเนินการ ที่แสดงถึงการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและคํานึงถึงผูรับบริการ
2 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ที่มุงเนนการถายทอด
นโยบายของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการรับรู เขาใจ และสามารถ
การนําไปปฏิบัติ เพื่อการบรรลุผลรวมกันไดทุกกลุมอยางครอบคลุมทั้งปจจุบันและ
อนาคต
3 ผูบริหารมีการมอบอํานาจ (Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการ
ตัดสินใจ (Decision making) อยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวน
เสียทุกคน
4 ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการบูรณาการที่สราง
ความสามัคคี ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางานภายในองคการ
5 ผูบริหารมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย
6 สถานศึกษามีการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับอนาคต และกําหนดใหมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับใชในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน
7 สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่ตอบสนองตัวชี้วัด และมีระบบการ
ติดตามประเมินผลที่เหมาะสมกับอนาคต
8 สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้นในอนาคต
9 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทํา
แผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ (PDCA) หรือระบบ
คุณภาพอื่นๆ อยางเหมาะสม
10 สถานศึกษากําหนดใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
โดยกําหนดเปาหมาย ผูรับผิดชอบ และมอบกลยุทธในการทํางานอยางชัดเจนเปน
รูปธรรม

( )

ระดับ
S. D. ความสําคัญ
ของตัวแปร

4.34

.633

มาก

4.42

.659

มาก

4.34

.678

มาก

4.40

.676

มาก

4.31

.759

มาก

4.36

.624

มาก

4.24

.677

มาก

4.21

.759

มาก

4.23

.710

มาก

4.38

.642

มาก

1
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรที่
เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต (ตอ)
(n=554)
ขอที่

( )

ระดับ
S. D. ความสําคัญ
ของตัวแปร

4.32

.719

มาก

4.24

.699

มาก

4.15

.725

มาก

4.09

.734

มาก

4.02

.773

มาก

4.29

.703

มาก

4.42

.657

มาก

4.23

.695

มาก

4.38

.578

มาก

4.37

.616

มาก

และภายนอกที่สําคัญ มาใชประกอบการวิเคราะห เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่ 4.35
เปลี่ยนแปลงไปและที่กําลังจะเกิดขึ้น

.622

มาก

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

11 ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองคการทีด่ ีสําหรับอนาคต เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล (Good
Governance)ใหการดําเนินการบรรลุผล
12 สถานศึกษามีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการ
กํากับดูแลตนเองที่ดี ทําใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
13 สถานศึกษามีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และมีการดําเนินงานตามแผนที่ครบถวน ครอบคลุมกับขอกําหนดทางกฎหมาย
โดยเฉพาะดานการเงิน
14 สถานศึกษามีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกําหนดวิธีการหรือมาตรการใน
การดําเนินงานที่สะทอนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งทางลบและทางบวก
15 มีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ซึ่งตอง
ครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
16 สถานศึกษามีการควบคุมและกําหนด กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ การจัดสรร
ทรัพยากร ของแผนงาน/โครงการอยางเหมาะสมทั้งปจจุบัน และอนาคต
17 แผนปฏิบัติการหรือโครงการของสถานศึกษามีความสอดคลองและตอบสนองเปาหมายของ
แผนกลยุทธ 3-5ป
18 ผูบริหารมีการ ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจในเรื่อง มาตรฐาน ตัวชี้วัดเกณฑ
เปาหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการเตรียมตัวสูอนาคตใหบุคคลทราบและนําไปปฏิบัติ
19 กิจกรรมในโครงการหรือแผนปฏิบัติการ มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายที่
สามารถปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จไดจริงทั้งปจจุบันและอนาคต
20 สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ กําหนดขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และ
จัดสรรทรัพยากรใหแกแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม อยางเหมาะสม
21 มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (4 ป และ 1 ป) โดยนําปจจัยทั้งภายใน
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรที่
เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต (ตอ)
n=554)
ขอที่

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

22 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการ แผนประจําป ที่ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ทิศทางในการพัฒนาในอนาคต ความเสี่ยงในดานตางๆ กฎหมาย ระเบียบ และ
โครงสรางสถานศึกษา
23 มีการวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ใน 3- 5 ปขางหนา
24 ผูบริหารมีการวางแผนยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอความทาทายที่สําคัญของสถานศึกษา
ทําใหเกิดความสมดุลระหวางโอกาส ความทาทาย ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และ ความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
25 ผูบริหารมีการสื่อสาร ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจแผนยุทธศาสตร การ
นําแผนสูการปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเปาหมายระดับองคการในอนาคต ลงสูระดับ
หนวยงานทุกหนวยงานและระดับบุคคลอยางเปนระบบ
26 มีการจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ให
สามารถบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการไดสําเร็จ
27 ผูบริหารมีการกําหนดกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตาม พันธกิจเพื่อให
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ผู มีสวนไดสวนเสียและองคกรเกิดใหมที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
28 สถานศึกษามีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น /คําชมเชย อยางมีประสิทธิผลและรวดเร็ว เพื่อขจัด
ปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
29 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ วิเคราะห เพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและ
ทันทวงที
30 สถานศึกษามีการสรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับผูรับ
บริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเปดโอกาสใหชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวม
โดยผานกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆที่เปนการสงเสริมระดับการมีสวนรวมของ
ชุมชน ทองถิ่นอยางยั่งยืน

( )

S. D.

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

4.41

.628

มาก

4.20

.643

มาก

4.24

.682

มาก

4.21

.665

มาก

4.25

.648

มาก

4.14

.707

มาก

3.99

.725

มาก

4.06

.748

มาก

4.13

.688

มาก

236
ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรที่
เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ)
(n=554)
ขอที่

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

31 มีการประเมินความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียใน
แตละกลุม และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานในครั้ง
ตอไป
32 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนภูมิ หรือคูมือการติดตอ
สถานศึกษา การใหบริการกับผูที่มีสวนไดสวนเสียทราบ ซึ่งมีระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานบริการในแตละงาน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
33 มีระบบฐานขอมูล การวัด การวิเคราะห ทบทวน และการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการที่มุงสู
อนาคต และไปในแนวทางเดียวกัน
34 สถานศึกษามีฐานขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกตองและ
ทันสมัย
35 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการสารสนเทศและความรู โดยมีระบบขอมูลและ
สารสนเทศที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งฮารดแวร และซอฟแวร มีความพรอม ทันเวลา
ตอการใชงานอยางตอเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ทั้งปจจุบันและ
อนาคต
36 สถานศึกษามีการรักษากลไกที่ทําใหขอมูล สารสนเทศมีความพรอมใชงาน ทั้งฮารดแวร
และซอฟแวรทันสมัย ทันตอความตองการ ตอทิศทางการใหบริการทางการศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต
37 สถานศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันสิ่งที่สง ผลกระทบตอระบบ
ฐานขอมูล และสารสนเทศเพื่อใหมั่นใจวาฮารดแวรและซอฟแวรมีความเชื่อถือได
ปลอดภัยและใชงานงาย
38 สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อให
บรรลุผลในการรวบรวมและถายทอดความรู สูผูใตบังคับบัญชาและบุคลากรที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่องและยั่งยืน
39 สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองคความรู ที่ทําใหแนใจได
วาขอมูลสารสนเทศ และความรูขององคการมีคุณสมบัติในความแมนยํา ถูกตอง ทันตอ
เหตุการณสามารถพยากรณอนาคตได มีความปลอดภัย เปนความลับ และเชื่อถือได

ระดับ
( ) S. D. ความสําคัญ
ของตัวแปร
4.09 .758

มาก

3.99 .743

มาก

4.09 .678

มาก

4.12 .648

มาก

4.06 .693

มาก

4.02 .708

มาก

3.95 .742

มาก

4.05 .713

มาก

4.05 .744

มาก
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรที่
เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ)
(n=554)
ขอที่

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

40 สถานศึกษามีการจัดระบบงาน ระบบการบริหาร ระบบการจัดการผลปฏิบัติงานของ
บุคลากร และผูที่เกี่ยวของ มีวิธีจัดการความมั่นคงและความกาวหนาทางวิชาชีพ
41 มีการจัดระบบงาน และภาระหนาที่เพื่อใหเกิดความคลองตัว ทันตอความตองการ
บริการทางการศึกษา ตลอดจนมีความเทาเทียมกัน เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือ
ความคิดริเริ่ม สรางสรรคสูอนาคต
42 มีการวิเคราะห และปรับปรุงปจจัยของระบบงานใหมีความเหมาะสมเพื่อสราง
แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย ตลอดจนการ
ใหรางวัล และสิ่งจูงใจเพื่อสงเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดี เกิดความผูกพันตอองคการ
43 สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล เปน
ธรรม และแจงผลการประเมินใหบุคคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดี
ขึ้นในอนาคต
44 มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา ตามแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่กําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงกลยุทธในอนาคต
45 มีระบบประกันคุณภาพของการพัฒนา/ ฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล
และความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากรเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาตอ
46 สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ และนําปจจัยที่เกี่ยวของ มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุง
กระบวนอยางตอเนื่อง
47 สถานศึกษากําหนดเกณฑที่ใชในการพิจารณาวากระบวนการใดเปนกระบวนการ
สรางคุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน ที่ทําใหสถานศึกษา
ไดเปรียบในการแขงขันทางดานคุณภาพ และการใหบริการกับผูที่เกี่ยวของ
48 สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาที่หลักของแตละกระบวนการ
กําหนดผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากขอมูลที่สําคัญ เชนองค
ความรู ความรูความสามารถของบุคลากรในกระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และ
ทิศทางขององคกรในอนาคต

ระดับ
( ) S. D. ความสําคัญ
ของตัวแปร
4.17 .711

มาก

4.16 .633

มาก

4.04 .711

มาก

4.08 .770

มาก

4.16 .743

มาก

4.18 .686

มาก

4.06 .697

มาก

4.12 .702

มาก

4.09 .730

มาก
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรที่
เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ)
(n=554)
ขอที่

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

49 สถานศึกษานําเกณฑที่กําหนดไวมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุงวิธีการพิจารณา วา
กระบวน การใดเปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน
เพื่อประกอบ การวางแผนกระบวนการใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง
ขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและอนาคต
50 สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผลการ
ดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและ
คุมคา
51 สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการสําหรับอนาคตจากขอกําหนดที่สําคัญ และ
นําปจจัยที่เกี่ยวของ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเนื่อง
52 สถานศึกษากําหนดการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ กําหนด
ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เชนประชุมวางแผน พิจารณาทางเลือกตางๆที่
สามารถเกิดขึ้นไดแลวจึงเลือกขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อมา
ใชในการปฏิบัติงาน
53 มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบตอการ
จัดการกระบวนการ เพื่อสถานศึกษาจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
54 สถานศึกษากําหนดการวางแผนกําหนดทรัพยากรที่ตองใชในแตละขั้นตอนการทํางาน
กําหนดผูรับผิดชอบ การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ วิธีการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน พิจารณาทางเลือกตางๆ ที่สามารถเกิดขึ้นไดแลว และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากที่สุด สําหรับอนาคต
55 สถานศึกษากําหนดใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน
เพื่อใหเขาใจงายเนนประเด็นสําคัญ อาจใชรูปภาพประกอบ มีการสื่อสารโดยวาจา
สังเกต การปฏิบัติงาน อัตราของเสีย และประสิทธิภาพของผลงานโดยคํานึงถึง
ผลกระทบในอนาคต
56 สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ
จนบรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ

ระดับ
( ) S. D. ความสําคัญ
ของตัวแปร
4.04 .761

มาก

3.98 .728

มาก

4.10 .733

มาก

3.96 .776

มาก

4.01 .747

มาก

4.08 .737

มาก

4.11 .700

มาก

4.09 .716

มาก

239
ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรที่
เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ)
(n=554)
ขอที่

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

57 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขขั้นตอนการทํางานครบถวนทุก
กระบวนการที่จําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวอยางครบถวน มี
การทบทวน ปรับปรุง วิธีการตรวจสอบ และแกไขขั้นตอนการทํางาน ใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณทั้งปจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้น
58 กําหนดใหมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับสถานศึกษา มี
ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เชน แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กําหนดบทบาทหนาที่ ระบุความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนในการให
ความรู รณรงค สงเสริม และประเมินความเสี่ยง
59 มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวน
การทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหาความสูญเสีย
กําหนดชวงเวลาดําเนินการ และนําขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของมาพิจารณา
ประกอบการวางแผน เชน การสงมอบงาน การรอคอยผลงานระหวางการ
ปฏิบัติ และแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งปจจุบนั และอนาคต
60 สถานศึกษามีการควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน มี
การทบทวน และปรับปรุงวิธีการควบคุมความสูญเสียตางๆที่นํามาพิจารณาวา
ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคลองกับอนาคต
61 สถานศึกษามีการวางแผนอนาคตของงานวิชาการ การรวบรวมขอมูลและ
จัดทําระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และการทําแผนงานวิชาการ
หรือโครงการพัฒนางานวิชาการ
62 มีการบริหารงานวิชาการ ไดแก การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดกลุม
การเรียน การจัดตารางสอน การจัดครูเขาสอนตามตารางสอน การจัดครูสอน
แทน และการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชดําเนินงานวิชาการ
63 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยจัดทําการใช และปรับปรุง
แผนการสอน จัดหา ดูแล บํารุงรักษา และสงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับเนื้อหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต
64 มีการพัฒนาและสงเสริมงานทางดานวิชาการ ไดแก พัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น กระบวนการเรียนรู การสอนซอมเสริม จัด
กิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร กิจกรรมรวมหลักสูตรตามวิถีของทองถิ่น กลุม
สาระเพิ่มเติมที่สงเสริมการอยูรวมกันกับประชาคมอาเซียน

( )

ระดับ
S. D. ความสําคัญ
ของตัวแปร

3.97 .761

มาก

3.91 .745

มาก

3.93 .752

มาก

4.06 .725

มาก

4.24 .696

มาก

4.23 .733

มาก

4.24 .620

มาก

4.25 .643

มาก
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรที่
เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ)
(n=554)
ขอที่

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

65 มีการนําผลการวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา มาจัดทําแผน
งบประมาณ ใหเหมาะสมกับสภาพปญหา หรือความจําเปนของสถานศึกษา
66 มีการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา ที่เปนเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินบริจาค อยางเหมาะสม จนเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูรับบริการ
67 มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลการใชเงิน และผล
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ อยางเปนระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
68 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการบัญชี
69 มีการบริหารพัสดุและสินทรัพย อยางคุมคา มีรายงานการใชทรัพยสินให
สาธารณชนรับรู อยางสม่ําเสมอ
70 มีการวางแผนบุคลากรที่มาจากการวิเคราะหตามความตองการและจําเปนของ
สถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม
71 สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น โดยการสื่อสารเรื่อง
ตางๆในรูปแบบที่หลากหลาย
72 มีการพัฒนาบุคลากร ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนาทักษะการวิเคราะห
ขอมูล มีการปฐมนิเทศ สอนงาน มอบอํานาจหนาที่ จัดฝกอบรมสงไปดูงาน
หรือศึกษาตอจัดใหเขารวมประชุม หรือมีบทบาทในการเขารวมเปน
คณะกรรมการตางๆ
73 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก ระบบการประเมิน กระบวนการประเมิน
เอกสารการประเมิน และการใชผลการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
74 มีการกําหนดระบบ ระเบียบ แนวปฏิบัติ การลงโทษหรือการใหออกจากงาน ที่
เปนไปตามหนวยงานหรือตนสังกัดกําหนดไว
75 มีการวางแผนงานบริหารทั่วไปที่ครอบคลุมภาระงานที่สําคัญ ทุกงาน
76 มีการจัดทํามาตรฐานของพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากลักษณะงานและ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติของแตละพื้นที่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต
77 มีการกํากับติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนางาน
บริหารทั่วไปใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

ระดับ
( ) S. D. ความสําคัญ
ของตัวแปร
4.27 .670

มาก

4.29 .686

มาก

4.33 .645

มาก

4.28 .638

มาก

4.29 .669

มาก

4.30 .648

มาก

4.28 .631

มาก

4.27 .676

มาก

4.22 .682

มาก

4.27 .631

มาก

4.22 .658

มาก

4.21 .670

มาก

4.21 .640

มาก

241
ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรที่
เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ)
(n=554)
ขอที่

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

78 มีแผนการดําเนินงานประจําปที่แสดงออกอยางชัดเจน ตามมาตรการที่นํามา
ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุงไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับ
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง/สาม และผลการ
ประเมิน คุณภาพภายในของตนสังกัดเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต
79 มีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตนสัง กัด หรือหนวยงาน
สนับสนุน ทั้งเปนลายลักษณอักษรหรือมีขอมูลเชิงประจักษ โดยคํานึงถึงการ
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สําหรับอนาคต
80 การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม มีผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง (พ.ศ.
2552-2561)
81 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยรับฟงความ
คิดเห็นของทุกฝายและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
82 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง และครอบคลุมประเด็น
ตางๆ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
83 มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของทราบ และ
จัดทําเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปนคูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับครูและผูเกี่ยวของ
84 มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประชุมผูที่
เกี่ยวของทุกฝายอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
85 มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม มีการ
วิเคราะหสภาพปจจุบันจากผลการประเมินภายในโดยตนสังกัด ผลประเมิน
ภายนอกฯลฯ กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางการพัฒนามีโครงการ/
กิจกรรม แนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน ที่มุงสูอนาคต
86 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มีองค
ประกอบครบถวนและสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5ป)

ระดับ
( ) S. D. ความสําคัญ
ของตัวแปร

4.29 .640

มาก

4.24 .655

มาก

4.23 .671

มาก

4.27 .639

มาก

4.34 .631

มาก

4.36 .613

มาก

4.34 .676

มาก

4.39 .674

มาก

4.41 .625

มาก
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรที่
เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ)
(n=554)
ขอที่

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

87 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สภาพปญหา/ ความตองการของสถานศึกษา และทองถิ่น
88 มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มีรปู แบบการบริหารจัด
การศึกษาที่ชัดเจน
89 มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตามโครงสราง กําหนดบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน
90 มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ เปนปจจุบนั สามารถรองรับ
อนาคต สามารถนํามาใชไดทันที และจัดทําเปนเอกสารประจําป
91 มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนฯ อยางชัดเจน
92 มีแผนการนิเทศ และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
93 มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมมีการประชุมเพื่อวางแผนในอนาคตสําหรับการ
ติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน
94 มีการติดตามตรวจสอบภารกิจของสถานศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน ใหครอบคลุม แผน
ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการประจําป สภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู วิธีสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู ระบบการวัดและประเมินผล และคุณภาพผูเ รียน
95 มีการบริหารและการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางขององคกรการพัฒนาวิชาชีพของ
บุคลากรและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
95 มีการบริหารและการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางขององคกรการพัฒนา
วิชาชีพของบุคลากรและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
96 มีเครื่องมือเก็บขอมูล และมีการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่องทั้งระหวางและหลังการ
ดําเนินงาน
97 ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยใชวิธีการและแหลงขอมูลที่
หลากหลาย และนําผลการติดตามตรวจสอบไปใชเปนแนวทางการพัฒนาใน
อนาคต

ระดับ
( ) S. D. ความสําคัญ
ของตัวแปร
4.41 .653

มาก

4.33 .648

มาก

4.28 .652

มาก

4.33 .668

มาก

4.29 .691

มาก

4.27 .683

มาก

4.22 .670

มาก

4.21 .720

มาก

4.16 .688

มาก

4.16 .688

มาก

4.21 .697

มาก

4.23 .660

มาก
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรที่
เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ)
(n=554)
ขอที่

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

98 มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และวางแผนการประเมินโดย
ประชุมชี้แจงตามแผนการประเมินที่กําหนดจากทุกฝายที่มีสวนรวม ดําเนินการ
ประเมินโดยใชวิธีการและแหลงขอมูลที่หลากหลาย รายงานผลและ สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบอยางตอเนื่องทุกป
99 มีการวิเคราะห และสรุปรายงานผลการประเมิน โดยรวบรวมขอมูลผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
100 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจากผูเกี่ยวของ
ทุกฝายใหมีสวนรวม เปนรายงานคุณภาพที่สะทอนสภาพการดําเนินงาน สรุปผล
การดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนาในปถัดไป
101 เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอ
สาธารณชน และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
102 มีมาตรฐานการศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางชัดเจนและมีการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง
103 สถานศึกษาประชุมชี้แจงสรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคน
โดยใหถือวาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเปนวัฒนธรรมการทํางานปกติ
ของสถานศึกษา
104 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยครู
และบุคลากรทุกคนตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความสามารถในเรื่องตางๆ อยาง
หลากหลายจนไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของ มีการเผยแพรนวัตกรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรอื่น ๆ อยางตอเนื่อง
105 บุคลากรเขาใจทิศทางขององคกร และมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 80 ตอ
การนําองคกรสูอนาคตของผูบริหาร
106 ความสําเร็จของตัวชี้วัดสําคัญที่ผูบริหารใชในการติดตามการบริหารงานมากกวา
รอยละ80
107 ความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีสําหรับอนาคต มากกวารอยละ 80 (อยางนอยดานละ1มาตรการ/
โครงการ)

ระดับ
( ) S. D. ความสําคัญ
ของตัวแปร
4.26 .716

มาก

4.31 .650

มาก

4.34 .636

มาก

4.35 .640

มาก

4.29 .677

มาก

4.26 .690

มาก

4.28 .719

มาก

4.26 .741

มาก

4.30 .634

มาก

4.26 .694

มาก
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละตัวแปรที่
เปนองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต(ตอ)
(n=554)
ขอที่
108
109

110
111
112
113

114

115
116

117

118
119

ระดับ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
( ) S. D. ความสําคัญ
ของตัวแปร
คาความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการตอองคการในอนาคต มากกวารอยละ80 4.26 .654
มาก
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด
4.25 .668
มาก
เปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรในอนาคต มากกวา
รอยละ 80
ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรมสราง
4.30 .657
มาก
ความ สัมพันธของสถานศึกษามากกวารอยละ80
ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสใหชุมชน
4.25 .681
มาก
เขามามีสวนรวมในการบริหารราชการมากกวารอยละ 80
ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการบริการมากกวารอยละ80
4.27 .657
มาก
การจัดการขอมูลสารสนเทศ มีความครอบคลุม ถูกตองทันสมัย และมีความ
เปนอนาคต โดยฐานขอมูลสนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย 1 ประเด็น
4.18 .693
มาก
ยุทธศาสตรมากกวารอยละ80
ความพึงพอใจของผูเขาถึง หรือเขามาใชขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต หรือ
ทางสื่ออื่นๆ ของสถานศึกษา ตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพรบ. ขอมูล
4.10 .678
มาก
ขาวสารของสถานศึกษา พ.ศ. 2540 มากกวารอยละ 80
น้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผน การจัดการ
4.09 .714
มาก
ความรูอยางนอย 3 องคความรูมากกวารอยละ 80
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการจัดการขอมูลสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรางความกาวหนาในสายงาน ขั้นตอนการ
4.12 .712
มาก
ปฏิบัติงาน และระบบรองรับภาวะฉุกเฉินขององคกรแหงอนาคต มากกวารอยละ 80
ความพึงพอใจตอกระบวนการสรางคุณคาที่มีการจัดคูมือการปฏิบัติงาน และความ
สําเร็จของการดําเนินการตามมาตรฐานงานของกระบวนการที่สรางคุณคามากกวา
4.12 .723
มาก
รอยละ 80
มีการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพสําหรับอนาคตโดยใชแนวคิดเชิงระบบ
4.19 .665
มาก
PDCAหรือ อื่นๆ(SBM, KM, BSC, Change Management, Best Practice )
ประสิทธิผลของกระบวนการบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานที่มุงสูอนาคต
4.18 .667
มาก
ไมต่ํากวารอยละ ๘๐
รวมคาเฉลี่ย
4.21 .685
มาก
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จากตารางที่ 11 พบวา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
ภาพรวมของตัว แปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ทั้ง 119 ข อ
พบวา คาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.21 แสดงวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต อยูในระดับมาก และพบวาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยรวมเทากับ .685 หมายความวา การกระจายของขอมูลความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรอยูในระดับ 4 และมีความ
คิดเห็นระดับ 3 และ 5 ประปราย ในลักษณะนี้แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญของตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตใกลเคียงกัน
เมื่อวิเคราะหคา ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เปนรายตัวแปรการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ทั้ง 119 ตัวแปร พบในลักษณะเดียวกันกลาวคือ ( )
ระหวาง 3.91 – 4.38 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญแตละราย
ตั ว แปรอยู ใ นระดั บ มากเช น กั น และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) มี ค า ระหว า ง .578 - .776
หมายความวา การกระจายของขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา
ระดับความสําคัญตัวแปรระดับ 4 และมีความคิดเห็นระดับ 3 และ 5 ประปราย ลักษณะเชนนี้แสดงวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ใกลเคียงกัน
2.3 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต
การวิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อทราบความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต คําถามการวิจัยขอที่ 2 ความสัมพันธขององคประกอบการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมีลักษณะเปนอยางไร และสมมุติฐานการวิจัยขอที่
2 องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพมีความสัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัยวิเคราะหโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package
for the Social Science) วิเ คราะหขอมูลดวยสถิ ติขั้นสูงคือสถิติวิเคราะหตัวประกอบ (Factor
Analysis) ประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยจัด
กระทําขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
2.3.1 การทดสอบความเหมาะสม ความพอเพียงและแมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองคาคือ
1. คา KMO and Bartlett’s Test โดยดูคา KMO (Kaiser-Meyer-olkin Measure of
Sampling Adequacy) ที่มีคามาก (เขาใกลหนึ่ง)
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2. คาที่ใชทดสอบสมมุติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity ;
H0 : ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคตไมมีความสัมพันธกัน
H1 : ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคตมีความสัมพันธกัน โดยพิจารณาจากคา Chi-Square และการมีนัย สําคัญ
ทางสถิติที่นอยกวาหรือเทากับ .05 (Sig < 0.05) วายอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานไดผลดังตารางที่ 9
ตารางที่ 12 คา KMO-Meyer- olkin Measure of Sampling Adequacy
Kaiser-Meyer-olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square
Df
Sig.

.963
79463.922
7021
.000

จากตารางที่ 12 ผลการทดสอบคา KMO (Kaiser-Meyer-olkin Measure of Sampling
Adequacy) ไดเทากับ .963 ซึ่งไคเซอรและไรซ (Kaiser and Rice) ไดทําการศึกษาคา KMO (KaiserMeyer-olkin Measure of Sampling Adequacy)ในการวั ด ความเหมาะสมของข อ มู ล ว า ควรใช
เทคนิค การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) หรือไม และไดสรุปวา ถาคา KMO ≥0.80 แสดง
วาขอมูลชุดนี้สามารถใชการวิเคราะหองคประกอบไดดี ดังนั้นขอมูลชุดนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะใชการ
วิเคราะหองคประกอบไดดี การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยคาสถิ ติทดสอบ Bartlett’s
Sphericity Test มีนัยสําคัญทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05 ) แสดงวา คาแมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของตั ว แปรต า งๆ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ดั ง นั้ น ข อ มู ล ที่ ไ ด จึ ง มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะนํ า ไปวิ เ คราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) ตอไป
2.3.2 ทําการสกัดปจจั ย (Factor Extraction) ด วยวิธีวิ เคราะห องคประกอบหลั ก (Principal
Component Analysis: PCA) ผลการสกัดปจจัยการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต แสดงเฉพาะองคประกอบคาไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
Rotation Sums of Squared Loadings
องคประกอบ
คารอยละของความ
คารอยละของความ
คาความแปรปรวน
(Component)
แปรปรวน
แปรปรวนสะสม
(eigen values)
(% of variance)
(cumulative % of variance)
1
20.624
17.331
17.331
2
19.183
16.120
33.451
3
10.418
8.755
42.206
4
7.777
6.535
48.741
5
6.068
5.099
53.840
6
3.866
3.248
57.089
7
3.601
3.026
60.115
8
3.457
2.905
63.020
9
2.797
2.350
65.370
10
2.752
2.312
67.682
11
1.509
1.268
68.950
12
1.439
1.209
70.159
13
1.360
1.143
71.302
14
1.345
1.130
72.432
15
1.338
1.124
73.556
จากตารางที่ 13 แสดงจํานวนองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคตพบวา องคประกอบที่มีคาไอเกน(eigen value) 1ขึ้นไปมีจํานวนทั้งสิ้น 15 องคประกอบ
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) ระหวาง 1.124 –17.331 และคารอยละของความ
แปรปรวนสะสม (cumulative % of variance)เทากับรอยละ 73.556 ลักษณะนี้แสดงวาองคประกอบ
ทั้ง 15 องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ 73.556
นําองคประกอบที่มีคาความแปรปรวนของตัวแปรหรือคาไอเกน(eigen value) เทากับ1ขึ้นไป
ตามวิ ธี ข องไกเซอร (Kaiser) จํ า นวน 15 องค ป ระกอบ ไปหมุ น แกนแบบตั้ ง ฉาก (Orthogonal
rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax method) เพื่อใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะที่
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ชัดเจนขึ้นและสรุปเปนองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ทั้งนี้ในการพิจารณาวาเปน 1 องคประกอบ ใชเกณฑการคัดเลือกตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ
(factor loading) เทากับ 0.55 ขึ้น ไป1 จํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยาย
องคประกอบนั้นๆ ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งพบวา การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต มีทั้งสิ้น 5 องคประกอบที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ องคประกอบที่ 1-5
แตสํ าหรั บองคประกอบอื่ น ๆ อีก10 องคป ระกอบขาดคุณสมบัติ ตามเกณฑจึ งไม เขา ขายการวิจั ย
องคประกอบที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑทั้งหมด 5 องคประกอบ องคประกอบที่1 มีคาความ
แปรปรวน (eigen values) 20.624 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้ งหมดได รอยละ 17.331
องคประกอบที่ 2 มีคาความแปรปรวน (eigen values) 19.183 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมด
ไดรอยละ 16.120 องคประกอบที่ 3 มีคาความแปรปรวน (eigen values) 10.418 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนทั้งหมดไดรอยละ 8.755 องคประกอบที่ 4 มีคาความแปรปรวน (eigen values) 7.777
สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดรอยละ 6.535 องคประกอบที่ 5 มีคาความแปรปรวน (eigen
values) 6.068 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดรอยละ 5.099
นอกจากนี้น้ําหนักองคประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแตละองคประกอบหลังหมุนแกนแบบ
ตั้งฉาก (Orthogonal rotation) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 14

1

Barbara G. Tabachnik and Linda S. Fidell, Using Multivaiate Statistics (New
York : harper & Ror, 1983),411.
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ตารางที่ 14 แสดงน้ําหนักองคประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแตละองคประกอบหลังหมุนแกนแบบ
ตั้งฉาก (Orthogonal rotation)

A 57
A 49
A 58
A 46
A 59
A 50
A 53
A 42
A 48
A 56
A 47
A 44
A 39
A 43
A 87
A 83
A 86
A 101
A 85
A 91
A 92
A 93
A 84
A 88
A 81
A 90
A 89
A 82

1
.760
.753
.737
.721
.709
.696
.685
.683
.681
.675
.646
.628
.607
.602

2

.759
.727
.726
.711
.709
.700
.694
.663
.658
.657
.653
.649
.631
.621

Component
3

4

5

250
ตารางที่ 14 แสดงน้ําหนักองคประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแตละองคประกอบหลังหมุนแกนแบบ
ตั้งฉาก (Orthogonal rotation) (ตอ)
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

111
107
109
112
108
110
9
7
8
4
2
3

2

Component
3
.672
.641
.633
.621
.613
.610

4
.

5

.
.669
.602
.602
.689
.664
.644

จากตารางที่ 14 พบวา องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต มี 5 องคประกอบคือ องคประกอบที่ 1 มีจํานวนตัวแปร 14 ตัวแปร องคประกอบที่ 2 มี
จํานวนตัวแปร 14 ตัวแปร องคประกอบที่ 3 มีจํานวนตัวแปร 6 ตัวแปรองคประกอบที่ 4 มีจํานวนตัว
แปร 3 ตัวแปร องคประกอบที่ 5 มีจํานวนตัวแปร 3 ตัวแปร
ตารางที่ 15 แสดงองคประกอบที่มีตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ
0.60 ขึ้นไปและมีตัวแปรบรรยายองคประกอบตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป
ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา จํานวน คาน้ําหนัก
องคประกอบ
สําหรับอนาคต
ตัวแปร องคประกอบ
1
57, 49, 58, 46, 59, 5,0, 53, 42, 48, 56, 47, 44, 39, 43
14
.602 -.760
2
87, 83, 86, 101, 85, 91, 92, 93, 84, 88, 81, 90, 89, 82
14 .621 - .759
3
111, 107, 109, 112, 108, 110
6
.610 - .672
4
9, 7, 8
3
.602 - .669
5
4, 2, 3
3
.644 - .689
รวมทั้งสิ้น
40
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จากตารางที่ 15 พบวา องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต มีองคประกอบทั้งสิ้น 5 องคประกอบ มีตัวแปรบรรยาย 40 ตัวแปรโดย
องคประกอบที่ 1 มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 14 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .602 - .760
องคประกอบที่ 2 มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 14 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .621 - .759
องคประกอบที่ 3 มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 6 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .610 -.672
องคประกอบที่ 4 มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 3 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .602 -.669
องคประกอบที่ 5 มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 3 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .644 - .689
ซึ่งองคประกอบทั้ง 5 องคประกอบ ผูวิจัยไดตั้งชื่อองคประกอบใหมใหสอดคลองกับโครงสราง
องคประกอบและอธิบายรายละเอียดดังตารางที่ 16 – 20
ตารางที่ 16 องคประกอบที่ 1
ที่ ตัวแปร

1

57

2

49

3

58

ขอความ
สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขขั้นตอนการทํางาน
ครบถวนทุกกระบวนการที่จําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
วิธีการที่กําหนดไวอยางครบถวน มีการทบทวน ปรับปรุง วิธีการ
ตรวจสอบ และแกไขขั้นตอนการทํางาน ใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณทั้งปจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้น
สถานศึกษานําเกณฑที่กําหนดไวมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุง
วิธีการพิจารณา วากระบวนการใดเปนกระบวนการสรางคุณคา และ
กระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน เพื่อประกอบการวางแผน
กระบวนการใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงขอมูล
ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและอนาคต
กําหนดใหมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับ
สถานศึกษา มีผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เชน แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดบทบาทหนาที่ ระบุความ
รับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนในการใหความรู รณรงค
สงเสริม และประเมินความเสี่ยง

คาน้ําหนัก
องคประกอบ

.760

.753

.737
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ตารางที่ 16 องคประกอบที่ 1 (ตอ)
ที่

ตัวแปร

4

46

5

59

6

50

7

53

8

42

9

48

10

56

ขอความ
สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ และนํา
ปจจัยที่เกี่ยวของ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเนื่อง
มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและ
คนหาความสูญเสีย กําหนดชวงเวลาดําเนินการ และนําขอมูล
สําคัญที่เกี่ยวของมาพิจารณาประกอบการวางแผน เชน การสง
มอบงาน การรอคอยผลงานระหวางการปฏิบัติ และแผนผังแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งปจจุบันและอนาคต
สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดที่สําคัญที่
ชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานใน
อนาคตใหมีประสิทธิภาพและคุมคา
มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมี
ผลกระทบตอการจัดการกระบวนการ เพื่อสถานศึกษาจะสามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
มีการวิเคราะห และปรับปรุงปจจัยของระบบงานใหมีความเหมาะสม
เพื่อสรางแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยก
ยองชมเชย ตลอดจนการใหรางวัล และสิ่งจูงใจเพื่อสงเสริมผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี เกิดความผูกพันตอองคการ
สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาที่หลักของแตละ
กระบวนการ กําหนดผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน โดย
พิจารณาจากขอมูลที่สําคัญ เชนองคความรู ความรูความสามารถของ
บุคลากรในกระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และทิศทางขององคกร
ในอนาคต
สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคคล
นําไปปฏิบัติ จนบรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.721

.709

.696

.685

.683

.681

.675
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ตารางที่ 16 องคประกอบที่ 1 (ตอ)
ที่

ตัวแปร

ขอความ

สถานศึกษากําหนดเกณฑที่ใชในการพิจารณาวากระบวนการใด
เปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการใดเปน
11 47
กระบวนการสนับสนุน ที่ทําใหสถานศึกษาไดเปรียบในการ
แขงขันทางดานคุณภาพ และการใหบริการกับผูที่เกี่ยวของ
มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา ตามแผนกลยุทธ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ที่กําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพื่อให
12 44
มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลตาม
เปาประสงคเชิงกลยุทธในอนาคต
สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองค
ความรู ที่ทําใหแนใจไดวาขอมูลสารสนเทศ และความรูขององค
13 39
การมีคุณสมบัติในความแมนยํา ถูกตอง ทันตอเหตุการณสามารถ
พยากรณอนาคตได มีความปลอดภัย เปนความลับ และเชื่อถือได
สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี
14 43 ประสิทธิผล เปนธรรม และแจงผลการประเมินใหบุคคลากร
ทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นในอนาคต
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values)
คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance)
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.646

.628

.607

.602
20.624
17.331
17.331

จากตารางที่ 16 พบวา องคประกอบที่ 1 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 14 ตัวแปร
เรียงลําดับความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 57, 49, 58, 46, 59,
5,0, 53, 42, 48, 56, 47, 44, 39 และ 43 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .602 .760 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เทากับ 20.624 คารอยละของความแปรปรวนของ
ตัวแปร ( Percent of Variance) เทากับ 17.331และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร
(cumulative Percent of variance) เทากับ 17.331ลักษณะเชนนี้แสดงวา ตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร
เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ไดรอยละ 17.331 และ
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เมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบทั้ง 5 องคประกอบแลว
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 1 ที่ตัวแปร
สวนใหญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การบริหารจัดการ”
ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 2
ที่
1

2
3
4

5

6
7
8

ตัวแปร

ขอความ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
87 การศึกษาของสถานศึกษา สภาพปญหา/ ความตองการของ
สถานศึกษา และทองถิ่น
มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของ
83 ทราบ และจัดทําเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปน
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับครูและผูเกี่ยวของ
จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มีองค
86
ประกอบครบถวนและที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5ป)
เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัดและ
101 เผยแพรตอสาธารณชน และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม มีการ
วิเคราะหสภาพปจจุบันจาก SAR ผลการประเมินภายในโดยตนสังกัดผล
85
ประเมินภายนอกฯลฯ กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน กําหนดแนวทางการพัฒนา
หรือโครงการ/กิจกรรม กําหนดแนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตาม
มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจ มีผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงาน
91 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ อยางชัดเจน โดยการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย
มีแผนการนิเทศ และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตาม
92
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
93 บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมและมีการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม
ตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.759

.727
.726
.711

.709

.700
.694
.663

255
ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 2 (ตอ)
ที่ ตัวแปร

ขอความ

มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ประชุมผูที่เกี่ยวของทุกฝายยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มีรูปแบบการบริหารจัด
10 88
การศึกษาที่ชัดเจน
มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดย
11 81 รับฟงความคิดเห็นของทุกฝายและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีขอมูลสารสนเทศจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนปจจุบันและสามารถ
12 90 นํามาใชไดทันที มีการนําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาจัดทํา
เอกสารประจําป
มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตามโครงสราง กําหนด
13 89
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง และครอบคลุม
ประเด็นตางๆ ดังนี้ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้น
14 82
พื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values)
คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance)
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
9

84

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.658
.657
.653

.649
.631

.621
19.183
16.120
33.451

จากตารางที่ 17 องคประกอบที่ 2 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 14 ตัวแปร เรียงลําดับ
ความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ 87, 83, 86, 101, 85, 91, 92, 93, 84,
88, 81, 90, 89 และ 82 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .621 - .759 คาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen value) เทากับ 19.183 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร ( Percent of
Variance) เทากับ 16.120 และ 33.451 คารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative
Percent of variance) เทากับ 33.451 ลักษณะเชนนี้แสดงวาตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร เปนตัวแปรที่
รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการ
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บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ไดรอยละ 33.451และเมื่อเปรียบเทียบคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบทั้ง 5 องคประกอบแลว องคประกอบนี้มี
ความสําคัญ เปนอันดั บ 2 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้ง หมดในองคประกอบที่ 2 ที่ตัวแปรสวนใหญ
เกี่ยวกับการจัดการขอมูลสารสนเทศ ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การวางแผน”
ตารางที่ 18 องคประกอบที่ 3
ที่ ตัวแปร

ขอความ

ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการมากกวารอยละ 80
ความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับ
2 107 ดูแลองคการที่ดี มากกวารอยละ 80 (อยางนอยดานละ1มาตรการ/
โครงการ)
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย
3 109 ตามตัวชี้วัดขององคการ เปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงมากกวารอยละ 80
4 112 ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการบริการมากกวารอยละ80
คาความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการตอองคการ มากกวา
5 108
รอยละ 80
ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรม
6 110
สรางความ สัมพันธของสถานศึกษามากกวารอยละ 80
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values)
คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance)
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร(cumulative% of variance)
1 111

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.672
.641

.633
.621
.613
.610
10.418
8.755
42.206

จากตารางที่ 18 องคประกอบที่ 3 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 6 ตัวแปรเรียงลําดับ
ความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ 111, 107, 109, 112, 108 และ110 ซึ่งมี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .610 - .672 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen
value) เทากับ 10.418 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percent of Variance) เทากับ
8.755 และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative Percent of variance)
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เทากับ 42.206 ลักษณะเชนนี้แสดงวาตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบ
ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารจัดการการประกั น
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ไดรอยละ 42.206 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigen value) กับองคประกอบทั้ง 5 องคประกอบแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3
และเมื่ อพิ จารณาตั วแปรทั้ ง หมดในองคประกอบที่ 3 ที่ ตัว แปรสว นใหญ เกี่ ยวกับการจัด การข อมู ล
สารสนเทศผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การประเมินผลการปฏิบัติงาน”
ตารางที่ 19 องคประกอบที่ 4
ที่ ตัวแปร

ขอความ

สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดย
1
9 มีการจัดทําแผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) หรือระบบคุณภาพอื่นๆ อยางเหมาะสม
สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่ตอบสนองตัวชี้วัด และมี
2
7
ระบบการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมกับอนาคต
สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใช
3
8 ในการปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้นในอนาคต
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values)
คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance)
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.669
.602
.602
7.777
6.535
48.741

จากตารางที่ 19 องคประกอบที่ 4 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 3 ตัวแปร เรียงลําดับความ
สําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ 9, 7 และ 8 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .602 - .669 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เทากับ 7.777 คา
รอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percent of Variance) เทากับ 6.535และคารอยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative Percent of variance) เทากับ 48.741ลักษณะเชนนี้แสดง
วา ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต ไดรอยละ 48.741 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับ
องคประกอบทั้ง 5 องคประกอบแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4 และเมื่อพิจารณาตัว
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แปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 4 ที่ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับการนําผลการประเมินไปใช ผูวิจัยจึงตั้งชื่อ
องคประกอบนี้วา “การนําผลการประเมินไปใช ”
ตารางที่ 20 องคประกอบที่ 5
ที่ ตัวแปร

ขอความ

ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการบูรณา การที่
สรางความสามัคคี ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางานภายในองคการ
ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ที่มุงเนน
การถายทอดนโยบายของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการ
2
2
รับรู เขาใจ และสามารถการนําไปปฏิบัติ เพื่อการบรรลุผลรวมกันได
ทุกกลุมอยางครอบคลุมทั้งปจจุบันและอนาคต
ผูบริหารมีการมอบอํานาจ (Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชา
3
3 ในการตัดสินใจ (Decision making) อยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับ
ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values)
คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance)
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
1

4

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.689

.664

.644
6.068
5.099
53.840

จากตารางที่ 20 องคประกอบที่ 5 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 3 ตัวแปร เรียงลําดับความ
สําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ4, 2 และ3 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ
อยูระหวาง .644 - .689 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เทากับ 6.068 คารอยละของ
ความแปรปรวนของตัวแปร ( Percent of Variance) เทากับ 5.099 และคารอยละของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (cumulative Percent of variance) เทากับ 53.840 ลักษณะเชนนี้แสดงวา ตัว
แปรทั้ง 3 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ได
รอยละ 53.840 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบทั้ง
5 องคประกอบแลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5 และเมื่อพิจารณา ตัวแปรทั้งหมดใน
องคประกอบที่ 5 ที่ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับภาวะผูนํา ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “ภาวะผูนํา”
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จากผลวิเคราะหองคประกอบของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต มีองคประกอบทั้งหมด 5 องคประกอบ สามารถสรุปเปนแผนภูมิดังนี้

การบริหารจัดการ
factor1

ภาวะผูนํา
factor5

การบริหารจัดการการ

การวางแผน
factor2

ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
สําหรับอนาคต
การนําผลการ
ประเมินไปใช
factor4

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
factor3

แผนภูมิที่ 31 องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
จากแผนภูมิที่ 31 สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต มีองคประกอบทั้งหมด 5 องคประกอบคือ 1) การบริหารจัดการ 2) การ
วางแผน 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) การนําผลการประเมินไปใช 5) ภาวะผูนํา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ประกอบดวย 14 ตัวแปร ดังนี้
1. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขขั้นตอนการทํางานครบถวนทุกกระบวน
การที่จําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวอยางครบถวน มีการทบทวน ปรับปรุงวิธี
การตรวจสอบ และแกไขขั้นตอนการทํางาน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณทั้งปจจุบันและ
อนาคตมากยิ่งขึ้น
2. สถานศึกษานําเกณฑที่กําหนดไวมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุงวิธีการพิจารณา วา
กระบวนการใดเปน กระบวนการสรา งคุ ณคา และกระบวนการใดเปน กระบวนการสนับ สนุ น เพื่ อ
ประกอบการวางแผนกระบวนการใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงขอมูลใหสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบันและอนาคต
3. กําหนดใหมีการปองกันความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับสถานศึกษา มีผูรับผิดชอบ
วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เชน แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดบทบาทหนาที่ ระบุความ
รับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนในการใหความรู รณรงค สงเสริม และประเมินความเสี่ยง
4. สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ และนําปจจัยที่เกี่ยวของ มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิทธิ ภาพในการปฏิบั ติงานและปรั บปรุงกระบวนอยาง
ตอเนื่อง
5. มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน
กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหาความสูญเสีย กําหนดชวงเวลาดําเนินการ และนําขอมูล
สําคัญที่เกี่ยวของมาพิจารณาประกอบการวางแผน เชน การสงมอบงาน การรอคอยผลงานระหวางการ
ปฏิบัติ และแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งปจจุบันและอนาคต
6. สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดที่สําคัญที่ชว ยวัดผลการดําเนินงาน
และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและคุมคา
7. มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบตอการจัดการ
กระบวนการ เพื่อสถานศึกษาจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
8. มีการวิเคราะห และปรับปรุงปจจัยของระบบงานใหมีความเหมาะสมเพื่อสรางแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย ตลอดจนการใหรางวัล และสิ่งจูงใจเพื่อสงเสริมผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี เกิดความผูกพันตอองคการ
9. สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาที่หลักของแตละกระบวนการ กําหนด
ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากขอมูลที่สําคัญ เชนองคความรู ความรูความสามารถ
ของบุคลากรในกระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และทิศทางขององคกรในอนาคต
10. สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ จน
บรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ
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11. สถานศึกษากําหนดเกณฑที่ใชในการพิจารณาวากระบวนการใดเปนกระบวนการสราง
คุณคา และกระบวนการใดเป นกระบวนการสนับ สนุน ที่ทําใหสถานศึกษาไดเปรียบในการแขงขั น
ทางดานคุณภาพ และการใหบริการกับผูที่เกี่ยวของ
12. มีการดําเนินการพัฒ นาบุคลากร ภาวะผูนํา ตามแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่กําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผล
ตามเปาประสงคเชิงกลยุทธในอนาคต
13. สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองคความรู ที่ทําใหแนใจได
วาขอมู ลสารสนเทศ และความรูขององคก ารมีคุ ณสมบั ติในความแม นยํา ถูกตอ ง ทัน ตอเหตุการณ
สามารถพยากรณอนาคตได มีความปลอดภัย เปนความลับ และเชื่อถือได
14. สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล เปนธรรม
และแจงผลการประเมินใหบุคคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นในอนาคต
องคประกอบที่ 2 การวางแผน ประกอบดวย 14 ตัวแปร ดังนี้
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปญหา/ ความตองการของสถานศึกษา และทองถิ่น
2. มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของทราบ และจัดทําเอกสาร
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับครูและผูเกี่ยวของ
3. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มีองคประกอบครบถวน
และที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5ป)
4. เสนอรายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ป ต อ หน ว ยงานต น สั ง กั ด และเผยแพร ต อ
สาธารณชน และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
5. มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม มีการวิเคราะห
สภาพปจจุบันจาก SAR ผลการประเมินภายในโดยตนสังกัดผลประเมินภายนอกฯลฯ กําหนดเปาหมาย
ที่ชัดเจน กําหนดแนวทางการพัฒนา หรือโครงการ/กิจกรรม กําหนดแนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตาม
6. มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจ มีผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนฯ อยางชัดเจน โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย
7. มีแผนการนิเทศ และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางสม่ําเสมอ
8. มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคลากรทุกฝาย
มีสวนรวมและมีการประชุมเพื่อวางแผนติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน
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9. มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝายยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
10. มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่ชัดเจน
11. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยรับฟงความคิดเห็น
ของทุกฝายและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
12. มีขอมูลสารสนเทศจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนปจจุบันและสามารถนํามาใชไดทันที มี
การนําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาจัดทําเอกสารประจําป
13. มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตามโครงสราง กําหนดบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน
14. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง และครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
องคประกอบที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 6 ตัวแปร ดังนี้
1. ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารราชการมากกวารอยละ 80
2. ความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
มากกวารอยละ 80 (อยางนอยดานละ1มาตรการ/โครงการ)
3. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของ
องคการ เปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงมากกวารอยละ 80
4. ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการบริการมากกวา รอยละ 80
5. คาความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการตอองคการ มากกวารอยละ 80
6. ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรมสรางความสัมพันธ
ของสถานศึกษามากกวารอยละ 80
องคประกอบที่ 4 การนําผลการประเมินไปใช ประกอบดวย 3 ตัวแปร ดังนี้
1. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทํา
แผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ (PDCA) หรือระบบคุณภาพอื่นๆ อยาง
เหมาะสม
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2. สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่ตอบสนองตัวชี้วัด และมีระบบการติดตาม
ประเมินผลที่เหมาะสมกับอนาคต
3. สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้นในอนาคต
องคประกอบที่ 5 ภาวะผูนํา ประกอบดวย 3 ตัวแปร ดังนี้
1. ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการบูรณาการที่สรางความ
สามัคคี ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางานภายในองคการ
2. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ที่มุงเนนการถายทอดนโยบาย
ของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการรับรู เขาใจ และสามารถการนําไปปฏิบัติ เพื่อการ
บรรลุผลรวมกันไดทุกกลุมอยางครอบคลุมทั้งปจจุบันและอนาคต
3. ผูบริหารมีการมอบอํานาจ (Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ
(Decision making) อยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน
ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
1.เพื่อตอบวัตถุป ระสงคการวิ จัยขอที่ 3 เพื่อยื นยันองคประกอบการบริห ารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3 องคประกอบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตควรเปนอยางไร และสมมุติฐ านการวิจัย ขอ ที่ 3
องคประกอบการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตเปนพหุองคประกอบ เปนประโยชน และมี
ความเหมาะสมสํา หรับ อนาคต ผูวิจั ยไดนํา องคประกอบทั้ ง 5 องคประกอบ มากํา หนดรูป แบบ
ความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต การคิด
เทียบกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและขอคนพบงานวิจัยทดสอบสมมุติฐาน ตรวจสอบความสอดคลอง
ความเที่ยงตรงของรูปแบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 8.72 เทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธเชิง
สาเหตุ (path analysis with LISREL : PAL) ทั้งนี้เพื่อความเขาใจตรงกันในการนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล ผูวิจัยขอกําหนดขอตกลงดังนี้
factor 1
แทน
การบริหารจัดการ
factor 2
แทน
การวางแผน
factor 3
แทน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
factor 4
แทน
การนําผลการประเมินไปใช
factor 5
แทน
ภาวะผูนํา
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3.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบที่มีอิทธิพลตอกันขององคประกอบการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ขั้นตอนนี้เปน การวิเคราะหเพื่อหา
รูปแบบความสัมพันธของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัยไดนํา
องคประกอบทั้ง 5 องคประกอบ มาหาความสัมพันธซึ่งกันและกันตามลําดับดังแผนภูมิที่ 32

การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ

factor 1

factor 1

การวางแผน

การวางแผน

factor 2

factor 2

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
factor 3

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
factor 3

การนําผลการประเมิน
ไปใช
factor 4

การนําผลการประเมิน
ไปใช
factor 4

ภาวะผูนํา

ภาวะผูนํา

factor 5

factor 5

แผนภูมิที่ 32 รูปแบบแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบที่มีอิทธิพลตอกันของการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
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หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สนับสนุนรูปแบบความสัมพันธระหวางองคประกอบที่มีอิทธิพลตอกัน
ของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
1. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับองคประกอบดานการวางแผน
การบริหารจัดการ
(factor 1 )

การวางแผน
(factor 2 )

แผนภูมิที่ 33 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับ
องคประกอบดานการวางแผน
การบริหารจัดการ เปนนวัตกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับผูบริหาร และพฤติกรรมที่เปน
สวนชวยในการดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดที่วางไวก็คือ การวางแผน ที่ผูบริหารพิจารณาใชเพื่อ
เปนแนวทางในการตัดสินใจสั่งการ การบริหารงานโดยปราศจากการวางแผนยอมเปนสิ่งที่เปนไปไมได
เพราะแผนงานเกิดจากการรวมกันคิด วิเคราะห โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกันขององคกร
การวางแผนการบริหารจัดการในการดําเนินงานขององคกร จึงมีความสําคัญตอการบริหารองคกร ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ที่กลาวถึงความสําคัญของการบริหารจัดการสมัยใหม
ตองประกอบไปด วย กลยุท ธ ซึ่ง หมายรวมถึง การวางแผน ที่ เป นหนึ่ง ในป จจั ยการบริห ารจัด การ
สมัยใหม การบริหารจะไมประสบผลสําเร็จถาขาดการวางแผน สอดคลองกับแนวคิดของ รุงชัชดาพร
เวหะชาติ เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และยืนยัน
สนับสนุนวา การบริหารจัดการประกันคุณภาพสงผลใหโรงเรียนประสบความสําเร็จเกิดทั้งประสิทธิผล
และประสิทธิภาพอยางแทจริงโดยการบริหารจัดการการประกันคุณภาพนั้นตองบริหารจัดการคุณภาพ
ทั้งองคกรและดําเนินการบริหารจัดการดวย การนําองคกรและการวางแผนกลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิด ของ ทัด ดาว แย มกมล ไดศึก ษาเกี่ ยวกับ การประเมิ นกระบวนการการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาพบวา มีปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาดานบุคลากร และปญหาอื่นๆ ซึ่งปญหาดาน
การบริหารจัดการ ประกอบดวย การขาดการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่ง อนันต เกตุวงศ กลาววาใน
การบริหารจัดการ นั้นการวางแผนเปนอันดับแรกของผูบริหาร ถาผูบริหารปฏิบัติงานตามแผน สามารถ
เรียนรูวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการการทํางานกอนไดลงมือปฏิบัติตามแผน จะชวยใหการทํางาน
เปนไปไดมาก แผนจะเป นเครื่องมือบอกทิศ และกรอบในการตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน เพราะการ
วางแผนจะทําใหเห็นภาพงานตลอดแนว หรือผลที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งสอดคลองกับไพศาล เกิดขาว ที่
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กลาววา ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษานั้น มีแผนในการปฏิบัติงาน แตมีการปฏิบัติตามแผนงานนอย
ทําใหไ มสามารถประเมินผลได สง ผลใหครูไมทราบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา และ กลา
ทองขาว กลาววาการบริหารงานของสถานศึกษาในขั้นการกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนจะมีการ
กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ข องสถานศึ ก ษา กํ า หนดพั น ธกิ จ ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ไ ว ชั ด เจน กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค
เปาหมายและแนวปฏิบั ติที่จะทําให วัตถุป ระสงคและเปาหมายบรรลุผล เปนกลยุทธร ะดับองคก ร
ระดับแผนงานและโครงการ แผนการปฏิบัติซึ่งเปนแผนสําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานประจํา
และงานโครงการ เปนคูมือในการปฏิบัติงานของผูที่มีหนาที่รับผิดชอบนําแผนไปปฏิบัติ สําหรับผูที่
เกี่ยวขอ งกับการบริหารงานโครงการทุกคนเนื่องจากแผนปฏิบัติการเกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานหลาย
หนาที่ คนหลายคน หนวยงานหลายหนวยงาน ดังนั้นทุกคนจะตองวางแผนรวมกันเพื่อที่จะเดินหนา
ไปสูภาพฝนตามวิสัยทัศนสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ Gary Hamel with Bill Breen ที่กลาวาว การ
จัดการแหงอนาคต เปนนวัตกรรมที่แตกตางไปจากเดิมๆ มีความสามารถอันเปนลักษณะพิเศษเฉพาะตัว
ในการสรางความไดเปรียบในระยะยาว โดยมีขั้นตอนตางๆ ที่ตองเริ่มตนจากจินตนาการ ไปจนถึง
ประดิษฐคิ ดคนที่จะนํ าไปสู “อนาคตของการบริห ารจัดการ”และเป าหมายของนวัตกรรมด านการ
บริหารจัดการอยูที่กระบวนการบริหารจัดการ ไดแก การวางแผนเชิงกลยุทธ ซึ่ง Dalf R. กลาววา การ
จัดการ คือ การทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรผานกิจกรรมตางๆ ทางการจัดการซึ่งรวมถึง
กิจกรรมหลัก 4 ประการซึ่ง การวางแผนเปนลําดับแรกที่ตองปฏิบัติ
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอการวางแผน
2. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการการบริหารจัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอ
องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการ
(factor 1 )

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(factor 3)

แผนภูมิที่ 34 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการการบริหารจัดการ
กับองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 34 สอดคลองกับแนวคิดของ
ขัตติยา ดวงสําราญ ที่กลาววา ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก นอกจากการบริหารที่ เปนงานสําคัญ
แลว องคประกอบที่หนึ่ง การประเมินสภาพโรงเรียน ก็เปนสิ่งที่สถานศึกษาตองตระหนัก เพื่อใหทราบ
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ความตองการที่เปนขอมูลพื้นฐานในการเตรียมอนาคต จากการศึกษาพบวา ผูบริหารตองบริหารจัดการ
โครงสรางใหชัดเจน สื่อสารใหบุคลากรเขาใจเปาหมาย และกําหนดทิ ศทางในการดําเนินงาน วิเคราะห
สภาพของโรงเรียน รวมถึงการจัดการขอมูลสารสนเทศ ที่กับเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่เปนปจจุบัน
ทันเหตุการณ พรอมใชงานอยูเสมอ และมีการระดมทรัพยากรจากภายนอก กําหนดบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบใหทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน และองคประกอบที่สอง คือ
การประเมินกลยุทธของโรงเรียน พบวา ผูบริหารควรมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง และเปน
ระบบ โดยจัดใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธและกระบวนการติดตามประเมินผลกล
ยุทธ จัดทําแผนเครื่องมือ ปฏิทินการกํากับติดตาม และประเมินผลอยางเปนระบบ กําหนดกรอบ
แนวคิด ผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล และรายงานผลใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ ซึ่งสอดคลอง
กับ สํานักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. ที่กลาวถึงการ
บริหารจัดการผูประเมินภายนอกวา ประเมินภายนอก ในแตละรอบวา ในการประเมินรอบแรกนั้น
เพื่อใหไดขอมูลวา ในเวลานั้น การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีสภาพเปนอยางไร ในการประเมินรอบ
ที่สอง ประเมินเพื่อใหระดับการจัดการศึกษาวาไดมาตรฐานระดับใด และการประเมินรอบสามที่กําลัง
ดําเนินการอยูนี้ เปนการประเมินเพื่อรับรองวาสถานศึกษาจัดการศึกษาไดมาตรฐานระดับใด และในแต
ละรอบการประเมิน สิ่งที่สถานศึกษา ตองนําไปใชก็คือ ผลการประเมินที่สมศ.ใหขอเสนอแนะไว ในสวน
ขององคการฯ เองก็มีหลักเกณฑที่ใชกํากับผูประเมินภายนอก คือปฏิบัติอยางมืออาชีพ หรือที่สมศ .
เรียกวา “ฑูตคุณภาพ”โดยยึดบทบาทในลักษณะ เพื่อนรวมวิชาชีพ และเปนกัลยาณมิตรกับสถานศึกษา
และชุมชนที่ต างฝายตางเรีย นรู จากกัน และกั น โดยมีศีลธรรมเปน แนวทางหลัก คือ 1) คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 2) คุณสมบัติ 3) บทบาทหนาที่ 4) การกํากับดูแล และ 5) การติดตาม และ
ประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง าน นอกจากนั้ นยั งมี การตรวจสอบคุ ณภาพของผู ประเมิ นจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่คณะผูประเมินจัดสงรายงานมายัง สมศ. ซึ่งในเรื่องการบริหาร
จัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ทรงศักดิ์ ภูศรีออน ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินคุณภาพผูประเมินภายนอก สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา รูปแบบการประเมินคุณภาพผู
ประเมินภายนอกสําหรับการศึกษาขึ้นพื้นฐานมีความตรงเชิงจําแนก (Discriminate Validity) สามารถ
จําแนกกลุมไดอยางถูกตองโดยพบวากลุมผูประเมินภายนอกที่มีคุณภาพสูงมีผลการประเมินคุณภาพ
โดยรวมสูง กวากลุมผูประเมินภายนอกที่มีคุณภาพต่ํา และเมื่อพิจารณาตามองคประกอบที่ใชในการ
ประเมินพบวากลุมผูประเมินภายนอกที่มีคุณภาพสูง มีผลการประเมินสูงกวากลุมผูประเมินภายนอกที่มี
คุณภาพต่ําในองคประกอบดานประสบการณที่เอื้อตอประสิทธิภาพในการประเมิน บุคลิกภาพ เจตคติ
คุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณและประสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น ส ว นองค ป ระกอบด า นความรู และ
องคประกอบดานคุณภาพของเอกสารรายงานผลการประเมินสถานศึกษาไมแตกตางกัน วิษณุ ทรัพย
สมบัติ ได สรุป ผลการวิ จัยสภาพของวัฒนธรรมการประเมิ นการเรี ยนการสอนของครูในบริบ ทของ
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สถานศึกษาวา มีองคประกอบทั้งสิ้น 5 องคประกอบ คือ 1) องคประกอบดานการมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการประเมินการประเมินการเรียนการสอน 2) องคประกอบดานการมีความเชื่อตอการประเมิน
การเรี ย นการสอน 3) องค ป ระกอบด า นการใช ก ารประเมิ น ในการปฏิ บั ติ ง านอย า งต อ เนื่ อ ง 4)
องคประกอบดานการมีทักษะดานการประเมินการเรียนการสอน และ 5) องคประกอบดานการมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคดานการประเมินการเรียนการสอน และพบวากลุมตัวอยางบางสวนมีความเชื่อ
วาการประเมินดานการคิดวิเคราะห และคิดสังเคราะห มีความยุงยากในขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ประเมิน และขั้ นตอนการตรวจใหค ะแนน การไดเครื่องมื อประเมิน ดานการคิ ดวิเ คราะห และคิ ด
สังเคราะห จากหนวยงานกลาง หรือเครื่องมือประเมินจากผูเชี่ยวชาญไดสรางไวแลว จะทําใหการ
ประเมินดานการคิดวิเคราะห และคิดสังเคราะหของผูมีเรียน คุณภาพ และนาเชื่อถือมากกวาการสราง
เครื่องมือประเมินดวยตนเอง และยังเชื่ออีกวาการสรางเครื่องมือประเมินการเรียนการสอนเปนเรื่อง
เฉพาะกิจของครูผูสอนที่จะตองมีเวลาในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินการเรียนการสอน
รวมทั้งเชื่อวาขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินการเรียนการสอน เปนสิ่ งจําเปน และ
มีความสําคัญ แตเปนขั้นตอนที่ทําไดยาก จําเปนตองมีผูรูที่สําเร็จการศึกษาดานการวัดและประเมินผล
โดยตรง หรือเปนผูเชี่ยวชาญภายนอกมาเปนผูดําเนินการ จึงจะทําใหเครื่องมือประเมินการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษาก็เชนเดียวกัน ชูกลิ่น อุนวิจิตร ไดวางแผนประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา พบวาการประเมินความพึงพอใจในการบริการอยูในระดับดี โดยมีองคประกอบของการ
ประเมิน 3 ดาน คือ ด านบริการและสิ่ งอํานวยความสะดวก ดานกระบวนการให บริการ และดา น
บุคลากรผูใหบริการ การประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ในระดับ ดี มีองคประกอบของการประเมิน
5 ดาน คือ ดานการเตรียมเนื้อหา ดานวิธีการถายทอดความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู
ความสามารถของอาจารย ดานการบูรณาการ และดานผลที่เกิดกับนักศึกษา
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นความสําคัญของการการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอ
องคประกอบการนําผลการประเมินไปใช
การบริหารจัดการ
(factor 1 )

การนําผลการประเมิน
ไปใช
(factor 4 )

แผนภูมิที่ 35 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับ
องคประกอบการนําผลการประเมินไปใช
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แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 35 สอดคลองกับผลการประเมิน
ภายนอกรอบสาม ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเซ็นดานี จ. สมุทรปราการ
ประจําปการศึกษา 2555 พบวา สถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน สมศ. สถานศึกษาอยูในกลุมที่
ตองยกระดับมาตรฐาน ไดคะแนนเฉลี่ยที่ 3.33 ไดคุณภาพระดับดี มีขอเสนอแนะจากการประเมิน
ภายนอกรอบสอง คือ สถานศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ ใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ ผลการดําเนินงานสถานศึกษาจึ งไดจัดประชุมผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทั้ง ผูบ ริห าร คณะครู คณะกรรมการสถานศึ กษา ผูจั ดการ ผู รับ ใบอนุ ญ าต รว มกั น วางแผนในการ
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายให
บุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาจนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการบูร
ณาการทั้งระดับ ครูทุกคนผลิตสื่อไดตรงกับบทเรียน และมีบันทึกหลังสอนทุกคน มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน กํากับ ติดตาม วัดและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ผลการดําเนินงานพบวาบรรลุ
วัตถุประสงคทุกโครงการ สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุงไปสู
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีโครงการที่กําหนดในแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2553 ทั้งสิ้น 10 โครงการ 14
กิจกรรม สําหรับโครงการที่รองรับขอเสนอแนะจากการประเมินรอบสอง ไดแกโครงการวิทยาศาสตร
โครงการทักษะคายอนุบาล โครงการพัฒนาครู ทั้งระบบ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยี กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร โครงการผลิตสื่อ โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ
การเรี ย นรู ฯ ลฯ มี ข อ ตกลงร ว มกั บ คณะ กรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ตั ว แทนผู ป กครอง ชุ ม ชน
ผูทรงคุณวุฒิ ผู อํานวยการ ตั วแทนครู ไดแก คุ ณธรรมอิ สลาม จริ ยธรรม ความมีจิ ตอาทร ในการ
ดําเนินงานโครงการของสถานศึกษาดังกลาวขางตน พบวา มีการดําเนินการอยางเปนระบบครบวงจร
PDCA และบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานประจําป ของสถานศึกษาทางการปฏิรูปที่เนนพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รอยละ 100 มีผลกระทบทางบวกตอคุณภาพของสถานศึกษา ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เนนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู การเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา สรุปผลการประเมินดานการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ มาตรฐาน สอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อยูในระดับคุณภาพดีมาก นอกจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ใน
การจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็ มีความสอดคลองกัน คือ
ศูนยกศน.อําเภอทาใหม อําเภอทาใหม จ.จันทบุรี มีผลการประเมินภายนอกรอบสอง พบวา สถาน
ศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน สมศ. อยูในกลุมที่ตองพัฒนาสูความเปนเลิศไดคะแนนเฉลี่ยที่ 3.33 ได
คุณ ภาพระดั บดี และมีข อ เสนอแนะจากการประเมิน ภายนอกรอบสอง 8 ข อ สถานศึ กษาจึง ได
ดําเนินการโดยไดประชุมวางแผนและนําแผนสูการปฏิบัติโดยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให
ครบวงจร นําตัวชี้วัดมากําหนดเปนเปาหมายสถานศึกษา นําผลการประเมินมาวิเคราะหและวางแผน
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ดําเนินงาน จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ3 ป (พ.ศ. 2551 – 2553 )มีแผนปฏิบัติการประจําป มี
ขอมูลจากการบันทึกการประชุมตกลงรวมกันกับโรงเรียนหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแตป 2553
– 2556 รวม 17 แหง มีบันทึกเปนลายลักษณอักษร ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
มีโครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมภาระงานทั้ง 3 กลุมงาน โครงการที่สําคัญเปนจุดเนนของ
สถานศึกษา ไดแกโครงการจัดการศึกษาตอเนื่อง โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสงเสริมการ
เรียนรูโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน โครงการสงเสริมการอาน โครงการ
นิเทศกิจกรรมการศึ กษานอกโรงเรี ยน โครงการพัฒนาคุณภาพผู เรียน โครงการอาสาสมั คร กศน .
โครงการโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนากศน. ตําบล ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต
โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกโครงการไดยึดแผนปฏิบัติการประจําป
เปนกรอบสถานศึกษา มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม วัดและประเมินผล ทํารายงานผลการดําเนินงาน
เปนระบบครบวงจร การบริหารคุณภาพ (PDCA) สรุปผลการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสู
ความเปนเลิศสอดคลองกับแนวทาง การปฏิรูปการศึกษาไดระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งสอดคลองกับจากผล
การประเมินภายนอกรอบสองของศูนยกศน.บานไร พบวา สถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน สมศ.
โดยสถาน ศึกษาอยูในกลุมที่ตองยกระดับไดคะแนนเฉลี่ยที่ 3.01 ไดคุณภาพระดับดี มีขอเสนอแนะ
จากการประเมินภายนอกรอบสอง 3 ขอ สถานศึกษาจึงไดประชุมวางแผนและนําสูการปฏิบัติโดยพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ใหครบวงจร นําตัวชี้วัดมากําหนดเปนเปาหมายสถาน ศึกษานําผลการ
ประเมินมาวิเคราะหและวางแผนดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ3 ป มีแผนปฏิบัติการ
ประจําป มีขอมูลจากการบันทึกการประชุมตกลงรวมกันกับโรงเรียนหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
รวม 24 แหง มี บันทึกเปนลายลักษณอั กษร ในการพั ฒนาคุณ ภาพมาตรฐานการศึก ษาที่กํา หนด มี
โครงการตามแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภาระงานทั้ง 3 กลุมงาน โครงการสําคัญที่เปนจุดเนนของ
สถานศึกษา ไดแกโครงการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ โครงการสงเสริมการรูหนังสือ โครงการ
จัดกระบวนการเรียนรูตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนา
สัง คมและชุม ชน ฯลฯ สถานศึ กษามี การนิ เทศ กํากั บ ติ ด ตาม วัด และประเมิ นผล รายงานผลการ
ดํ า เนิ น งาน ตามระบบวงจรการบริ ห ารคุ ณ ภาพ (PDCA) สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม พั ฒ นา
สถานศึกษาเพื่อสูความเปนเลิศสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไดระดับคุณภาพดีมาก สวน ศิ
ริประภา ษรจันทรศรี ไดกลาวถึง โมเดลเชิงสาเหตุของการนําผลการประเมินภายนอกไปใชและการ
ดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงตอการนําผลการประเมินภายนอกไปใช ไดแกสภาพแวดลอม ในการทํางานองคประกอบดานผู
ประเมินภายนอก โมเดลเชิงสาเหตุของการนําผลการประเมินภายนอกไปใชและการดําเนินงานดาน
ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกั ดกรุงเทพมหานคร มีค วามสอดคลองกับ ขอมูลเชิ ง
ประจักษ
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สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นความสําคัญของการการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอการนําผลการประเมินไปใช
4. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับองคประกอบดานภาวะผูนํา
การบริหารจัดการ
(factor 1 )

ภาวะผูนํา
(factor 5 )

แผนภูมิที่ 36 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับองคประกอบ
ดานภาวะผูนํา
แนวคิ ด ข อ สนั บ สนุ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความสั ม พั น ธ จ ากแผนภู มิ ที่ 36 สอดคล อ งกั บ การ
ศึกษาวิจัยของ พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ การบริหารองคการ เปนองคประกอบที่มีความสําคัญของ
ผูบริหาร เนื่องจากผูบริหารมีบทบาท และหนาที่มากมายในองคการ บทบาทหนาที่ของผูนํา ขึ้นอยูกับ
ลักษณะขององคการ ประเภทและชนิดขององคการ อํานาจหนาที่ที่ใชก็แตกตางกันไปดวย แตภารกิจที่
ไดรับและจะตองทําเสมอในขณะที่อยูในฐานะผูนํา ก็จะมีจุดประสงคที่คลายๆ กันคือ นําองคการสู
เปาหมายปลายทาง นั่นคือความสํา เร็จ ซึ่งจะเห็นวาผูนําเปนบุคคลมีความสําคัญตอองคการ การใช
อิทธิพลจูงใจผูอื่นใหรวมมือกันทํางาน ก็เพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคอันพึงปรารถนาขององคการ
นั่นเอง ซึ่ง ในเรื่องบทบาทของผูบริหารในดานการบริหารจัดการนั้นมีความสอดคลองกับ สุภัทรา นุช
สาย พบวา ถาผูบริหารสามารถบริหารจัดการความขัดแยงในองคการได โดยประสานผลประโยชนของ
ทุกฝาย เพื่อสวนรวม เปนความตองการแสวงหาแนวทางหรือขอยุติที่ดีที่สุด จนเปนที่ยอมรับดวยกันทั้ง
สองฝาย เพราะการประนีประนอม เปนคุณลักษณะที่สําคัญอยางยิ่งของคนไทย เมื่อพิจารณาการจัดการ
ความขัดแยงของผูบริหารไดแลว ยอมแสดงวาเห็นหนทางในการจัดการความขัดแยง ไมกอใหเกิดความ
รุนแรง ซึ่งสอดคลองกับ ววรรณี อึ้งสิทธิพูนพร ที่กลาวถึงพฤติกรรมการบริหารของคณบดีมีอิทธิพล
ทางตรงต อ ภาวะผู นํ า ที่ ป ระกอบด ว ย พฤติ ก รรมการบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว ม การบริ หารแบบมุ ง
ความสําเร็จของงาน พฤติกรรมการบริหารแบบใหการสนับสนุน และพฤติกรรมการบริหารแบบมี
อํานาจบารมี เปนปจจัยที่สงเสริมตอภาวะผูนํา ซึ่ง อุษณีย บุญธรรม ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่
สงผลตอการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ดานหลักการ พบวา ผูบ ริหารมีการบริหาร
จัดการ โดยมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บขอมูล เพื่อนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตอไป มีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
วางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยาชัดเจน และกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานไดอย างเหมาะสม
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โดยยึดนโยบายของหน วยงานตนสัง กั ด มีการตรวจสอบผลการปฏิบั ติง านและเก็บ ขอมูลเพื่อนําไป
กําหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิ บัติงานตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ประคอง รัศมีแกว ที่
กลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารที่มีคุณภาพ มี 4 องคประกอบดวยกันคือ 1) ความฉลาดทางอารมณ 2)
การครองตน 3) ความสามารถในการปฏิบัติงานและ 4) บุคลิกภาพ ทั้งนี้เพราะวาผูบริหารเปนผูที่มี
ความสําคัญที่จะขับเคลื่อนใหการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และผูบริหารมีสวนรับผิดชอบอยางใกลชิด
ตอการศึกษา ที่จะทําใหการศึกษาเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพโดยแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ
อาจกระทําไดในรูปของการศึกษาเอกสาร และคูมือการปฏิบัติงาน การศึกษาตอ การศึกษาดูงาน การ
เขารับการฝกอบรม และการเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการ มีอิทธิผลโดยตรงตอภาวะผูนํา
5. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบดานการบริหารจัดการ
การวางแผน
(factor 2 )

การบริหารจัดการ
(factor 1 )

แผนภูมิที่ 37 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบ
ดานการบริหารจัดการ
การวางแผนหมายถึง การกําหนดพันธกิ จ เปาหมาย และแผนงาน เพื่อใหองคกรปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ประสงค ดังนั้นการวางแผน และการบริหารจัดการจึงเปน
เรื่องที่ตองทําควบคูกับ ตามแนวคิดที่ สอดคลองกันกับ สุภาพร พงศภิญโญโอภาส ที่กลาวถึง การ
พัฒนากลยุทธการบริหารงานวิจัยไดป ระเด็นกลยุทธ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทางการบริหารหรือ
หนาที่ทางการบริหาร ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม อาจเนื่องจากการ
พัฒนาหนาที่ทางการบริหารควรมีการพัฒนาทั้งระบบ จึงจะชวยใหการบริหารงานวิจัยบรรลุเปาหมายได
อยางรวดเร็ว เพราะถาการวางแผนดี ยอมทํา ใหการจัดองคการตามแผนมีความถูกตองเหมาะสม และ
การนําก็จะสามารถดําเนินการไดอยางมีทิศทางที่ถูกตอง สงผลใหการควบคุมดําเนินการไดอยางเปน
ระบบมีความชัดเจนในสิ่งที่ตองควบคุม ซึ่งจะชวยใหการวางแผนครั้งตอไปมีการพัฒนาสิ่งที่ยังไมบรรลุ
เปาหมายไดถูกตองดังที่นักวิชาการ ระบุวาหนาที่ทางการจัดการดังกลาว เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง
สัมพันธกันเปนวงจร ซึ่งรังสรรค ประเสริฐศรี กลาวถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยงานวิจัยมี
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ทั้งดานการวางแผนการจัดองคการ การนํา และการควบคุม ตามหนาที่ทางการบริหาร อาจเนื่องจาก
ผลผลิตจากการบริหารงานวิจัยยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร จึงมีจุดที่ควรพัฒนา เพื่อใหการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคลองกับที่นักวิชาการระบุวาหนาที่ทางการบริหาร 4 ดาน
ดังกลาว เปนสิ่งที่ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จตองทํา เปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันสัมพันธกัน เพื่อนํา
ทรัพยากรทางการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ สอดคลองกับแนวคิดของ พฤทธิ์ ศิริ
บรรณพิทักษ กลาววาการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการแปลความหมายนโยบาย การรวบรวมทรัพยากร
การวางแผน การจัดองคกรและการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดโครงการและแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม
ตามนโยบาย ดั ง นั้ นการที่ส ถานศึก ษาจะดํ าเนิน การเพื่อ ใหเ กิด โครงการและแผนปฏิบั ติก ารที่เ ป น
รูปธรรมตามนโยบายไดนั้นการแปลขอความนโยบาย การรับรูถึงความหมายนโยบายไดนั้น สถานศึกษา
จะตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ โครงการ/กิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการ
ประจําปเพื่อเปนเครื่องมือ ใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีแนวปฏิบัติรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ เดวิด
และมีความสําคัญที่สุดตอขั้นตอนของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ คือ การวางแผนสําคัญตอการ
จัดสรางกลยุทธ การจัดองคการและการนําสําคัญตอการนํากลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมสําคัญตอการ
ประเมินกลยุทธ
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นความสําคัญของการวางแผนมี
อิทธิผลโดยตรงตอการบริหารจัดการ
6. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบดานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
การวางแผน
(factor 2 )

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(factor 3 )

แผนภูมิที่ 38 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบดาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 38 สอดคลองกับแนวคิดของ
จิ ร ะพั น ธ เรื อ งเมื อ ง ที่ ก ล า วถึ ง การวางแผนยุ ท ธศาสตร หรื อ การวางแผนกลยุ ท ธ (Strategic
Planning) เปนกระบวนการตัดสินใจเพื่อกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกร โดยกําหนดสภาพการณ
ในอนาคตที่ตองการบรรลุ และกําหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณในอนาคต ที่กําหนดบนพื้น
ฐานขอมูลที่รอบดานอยางเปนระบบ การกําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณในอนาคตที่ตองการให
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เกิดนั้นจะตองตั้ง อยูบนพื้นฐานของขอมูลที่รอบดาน ซึ่งจะตองคํานึงถึงสภาพการณที่ตองการใหเกิด
ศัก ยภาพหรื อ ขีด ความสามารถขององค กรและการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดลอ มต า งๆ ทั้ งด า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่ง แวดลอม การกําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณในอนาคตที่
ตองการใหเ กิด เปน ระบบ คื อ แนวทางที่กํ าหนดขึ้น จะต องดําเนินไปอยางเปน ขั้น เปน ตอน ซึ่ง การ
วางแผนยุ ท ธศาสตร ที่ต อ งตอบคํ า ถามให ไ ด 3 ประการ คือ 1. องค กรกํ าลั ง จะก าวไปทางไหน 2.
สภาพแวดลอมเปนอยางไร 3. องคกรจะไปถึงจุดหมายไดอย างไร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อภิสิทธิ์
กฤษเจริญ ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษ
หนา ดานการวางแผนเปนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ดวยหลักสูตรที่
หลากหลาย ดานการจัดองคการมีศูนยการการบริหารเครือ ขายเปนศูนยดําเนินการ ดานการนํา ผูนํา
โรงเรีย นทางเลื อกนอกจากเปน ผูอภิบาลที่ ผูนําเชิงวิสัยทั ศน ยัง เปนผูนํา เหนือผูนํ าชั้นยอด และใช
หลักการเทียบโอนทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนรู เปนการกํากับของโรงเรียน ดานการกํากับ
โรงเรียนเครือขายมีการกํากับตามมาตรฐานคาทอลิกและการประเมินคุณภาพของโรงเรียน ตามเกณฑ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สวนแนวคิดของ จิรดา
เหรี ย ญขํ า ได อ ธิ บ ายถึ ง หลั ง จากที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาได จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร เ สร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว
สถาบันการศึกษาก็จะดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวหรือการนําแผนไปสูการปฏิบัติตอไป ซึ่งสําหรับ
ขั้นตอนการนําแผนไปสูการปฏิบัตินั้น สถาบันการศึกษาจะตองมีระบบการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลแผนที่ไดกําหนดไว ซึ่งระบบการกํากับ ติดตาม และการประเมินผล เปนกิจกรรมที่จําเปน
อยางยิ่ง เนื่องจากในระหวางการปฏิบัติหรือการนําแผนไปสูการปฏิบัติ และหากมีปญหา อุปสรรค
เกิดขึ้นสถาบันการศึกษา มีความจําเปนจะตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติใหม และยังเปน
กระบวนการของการตรวจสอบ ควบคุม สงเสริม สนับสนุนในกระบวนการบริหาร ไดแก การวางแผน
การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลแผน สําหรับกิจกรรมการติดตามและการประเมินผลจึงเปน
กิจกรรมที่สถาบันการศึกษาจะตองดําเนินการควบคูไปกับกระบวนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร
ไดอยางตอเนื่องและมีความเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ ฐานพัฒน ทิพยบรรพต ไดศึกษา
พัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน สรุปไดวาการเขารวมของผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติ การ
ครั้งนี้ไดเพิ่มทักษะและมีเจตคติที่ดีในการวางแผนพัฒนาชุมชนโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู ไดเรียนรู
กระบวนการในการวางแผน ไดมีสวนรวมในการวิเคราะหชุมชนรวมแสดงความคิดเห็น รวมกันกําหนด
แนวทางการวางแผนพัฒนาและจัดทําแผนงานโครงการตางๆ ไดเปนอยางดี สวนผลการประเมินการ
พัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน โดยการทดสอบความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒ นาชุ ม ชนและทดสอบเจตคติ ที่มี ต อกระบวนการการวางแผนพั ฒ นาชุ มชนและสัง เกต
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการทําแผนพัฒนาชุมชน พบวา ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู
เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้นและมีเจตคติทีดีตอการวางแผนพัฒนาชุมชน
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สวนการสังเกตทักษะความสามารถในการปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน
พบวาผูเขารวมประชุมมีทักษะความสามารถในการปฏิบัติและทักษะการวางแผนในระดับที่มาก
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
7. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนมีอิทธิผลโดยตรงตอการการนําผลการ
ประเมินไปใช
การวางแผน
(factor 2 )

การนําผลการประเมิน
ไปใช
(factor 4 )

แผนภูมิที่ 39 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบดาน
การนําผลการประเมินไปใช
แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 39 ซึ่งสอดคลองกับ พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
ถือว าผู เรี ยนสํา คัญ ที่สุด มาตรา 24 และมาตรา 30 กลา ววา การจั ดกระบวนการเรีย นรู กํา หนดให
สถานศึกษาตองสนับสนุน ใหผู สอนสามารถจัดบรรยากาศ ใชสื่อ ใชการวิจัย เปนสวนหนึ่งของการ
สงเสริมพัฒนาการเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู ผูทํางานเกี่ยวของกับสถานศึกษา
สามารถนําผลการวิ จัยมาใชเพื่ อนํา ไปสูการปฏิ รูป สถานศึก ษา สอดคล องกับแนวคิ ดของ จิรัฎ ฐพร
สุพรรณพงศ ที่นําเสนอเรื่องสภาพปญหาของการนําผลการประเมินไปใช พบวา การวางแผนอนาคต
ไมไดนําผลการประเมินไปวิเคราะหใชอยางจริงจัง สงผลใหแผนไมครอบคลุมมาตรฐาน ผลการประเมิน
ไมนาเชื่อถือ ไมทันตอการใชงานบุคลากรขาดความรู ความเขาใจ ไมศึกษา เขาใจคลาดเคลื่อนในการนํา
ผลการประเมินไปใชผูบริหารสถานศึกษาไมเห็นคุณคา หรือความสําคัญของผลการประเมินสถานศึกษา
ขาดผูบริหาร เปลี่ยนยายบอย การนําผลการประเมินไปใชขาดความตอเนื่องบุคลากรไมเพียงพอ ขาด
ความตั้งใจ จําใจทําตามกฎหมาย มีแรงตานจากบุคลากรภายในสถานศึกษาไมนําผลไปใชใหสอดคลอง
กับความกาวหนาของบุคลากรขาดการชวยเหลือ กระตุน ใหความรู แกบุคลากรในสถานศึกษาและ
ติดตามผลอยางจริง จัง จากหนวยงานตนสังกัด สอดคลองกับรายงานการประเมินภายนอกของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.ทุงตะโก) จากรายงานการประเมินภายนอกรอบ
สอง (2552) พบวา สถานศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยที่ 2.75 ไดคุณภาพระดับดี ไมรับการรับรองมาตรฐาน
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สมศ. สถานศึกษาไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง มาวิเคราะห
และวางแผนดําเนินงาน จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ป และแผนพัฒนาการศึกษา มีแผนปฏิบัติ
การประจําป มีขอมูลจากการบันทึกการประชุมตกลงรวมกันกับตนสังกัด เปนลายลักษณอักษรในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด ตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป มี
การกําหนดโครงการทั้งหมด 37 โครงการที่ครอบคลุม 6 มาตรฐาน 27 ตัวบงชี้ และภาระงานทั้ง 4 งาน
มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานเปนระบบครบมีโครงการระบบ
วงจรการบริหารคุ ณภาพ (PDCA) ผลการประเมิ น ผลการส ง เสริม พัฒนาสถานศึก ษาเพื่อ ยกระดั บ
มาตรฐานใหการดําเนิน งานของสถานศึกษาอําเภอทุงตะโกมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวทางปฏิรูป
การศึ กษาไดระดั บคุณ ภาพดี มาก ซึ่งสอดคล องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 ที่ แกไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด มาตรา 24 และ
มาตรา 30 กลาววาการจัดกระบวนการเรียนรูกําหนดใหสถานศึกษาตองสนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ ใชสื่อ ใชการวิจัย เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมพัฒนาการเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมี
ความรอบรู ผู ทํ า งานเกี่ ย วข อ งกั บ สถานศึ ก ษาสามารถนํ า ผลการวิ จั ย มาใช เ พื่ อ นํ า ไปสู ก ารปฏิ รู ป
สถานศึกษา และสอดคลองกับ จิรพันธ ไตรทิพจรัส ที่กลางวถึงงานวิจัยที่มีคุณภาพจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งแตการกําหนดนโยบายการศึกษาระดับชาติไปจนถึงระดับ
การจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนความจริงที่วาการจัดทํา พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดอาศัยงานวิจัยที่เชื่อถือไดจํานวนมาก เปนแหลงขอมูลและอางอิง
นับไดวาในระดับนโยบาย มีการใชงานวิจัยใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง สําหรับงานการนิเทศการศึกษา
จึงควรที่จะไดพิจารณานําผลการวิจัยมาใชประโยชนอยางแทจริงใหมากขึ้น ดังนั้น จึงควรศึกษาคนควา
ถึงกระบวนการนําผลการวิจัยที่เชื่อถือได มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาใหปรากฏชัดเจนตอไป
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ประภา อัครพงศพันธุ (2551:73)ที่ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต
2 และพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากผลการ วิจัยที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเปนผูที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมี
อุดมการณในการทํางาน เปนผูเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและแรงจูงใจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติ ง านของครู ใหรับ ผิดชอบเอาใจใส ในการทํางาน ประพฤติตนเปนแบบอยา งที่ดีเ ปนที่ย อมรั บ
ศรัทธา ของผูรวมงานเปนผูมีความสามารถในการโนมนาวใหผูอื่นมีความคิดเห็นคลอยตามเพื่อใหผูอื่นมี
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการวางแผนมี
อิทธิผลโดยตรงตอการนําผลการประเมินไปใช
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8. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบดานภาวะผูนํา
การวางแผน
(factor 2 )

ภาวะผูนํา
(factor 5 )

แผนภูมิที่ 40 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกับองคประกอบดาน
ภาวะผูนํา
แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 40 สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ที่กลาวถึงแนวโนมดานการวางแผนของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลใน
ทศวรรษหนาที่มีความเปนไปไดมาก และภาพอนาคตที่พึงประสงคระดับมาก โดยอธิบายวา ผูบริหารจะ
ยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาคาทอลิก การบริหารจะอยูในรูปคณะกรรมการ เปนการวางแผนแบบมีสวน
รว มเป น มือ อาชี พ ทางด านการบริ หารการศึก ษา โดดเด น ทางดา นวิ ชาการ จะใช น โยบายของสั ง ฆ
มณฑล เนนโรงเรียนใหญจะชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนจะเนนแนวมนุษยนิยม ซึ่ง
เนนคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีกระบวนการในการเตรียมบุคลากรทดแทนในแตละสังฆมณฑล
มีการจัด ระบบการเงินที่โปรง ใส ตรวจสอบได มีสถาบันคาทอลิกเพื่อเตรียมบุคลากรในการบริหาร
จัดการโรงเรียนคาทอลิก การวางแผนของโรงเรียนคาทอลิกจะใหความสําคัญกับตัวบุคลากรเปนลําดับ
แรกมีม าตรฐาน การศึ กษาในระดับเดีย วกั น จั ดการศึ กษาทั้ งในระบบ นอกระบบ การศึก ษาตาม
อัธยาศัย และสามารถใหฆราวาสจะเขามามีบทบาทในการบริหารโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ เฉลิมชัย หาญกลา ที่กลาวถึงการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
ปฏิบัติตามแผนแลว จําเปนตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและประเมินผลสําเร็จ
ขององคกร ซึ่งสามารถประเมินผลได 3 รูปแบบ คือ1) การประเมินผลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative
Measurements) 2) การประเมินผลเชิงปริมาณ (Quantitative Measurements) 3) การตรวจสอบ
โดยผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders ‘Audit) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ
สามารถทําได 2 แนวทาง ดังนี้ 1) การประเมินผลระหวางโครงการ หรือการประเมินผลกระบวนการ
(In-process Evaluation) 2)การประเมิน ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post-project Evaluation) และ
ในการประเมินผลสําเร็จขององคกรเปนการวัดความ สามารถขององคกร โดยการเปรียบเทียบกับ ( 1)
ผลที่คาดวาจะไดรับกับผลลัพธที่แทจริง (2) ตรวจ สอบความเบี่ยงเบนจากแผนงาน (3) การประเมินผล
การทํางานของบุคลากร (4) การตรวจสอบความ กาวหนากั บวัตถุประสงคที่วางไว (5) องคกรสามารถ
พยากรณถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นมากกวาเปนการคนพบ สิ่งที่เกิดขึ้นแลว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย
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ของ สอดคลองกับแนวคิดของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กลาววาความสําเร็จของการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมตองการการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นควบคูกันไปตั้งแตการเปลี่ยนแปลงโครงสราง สัญลักษณ
ระบบการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา และทักษะในการจัดการ และ ธนา ศิริวัลลภ กลาวถึงปจจัยสําคัญ
ที่สงเสริมใหการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสําเร็จประกอบดวย 1)ความผูกพันของฝาย
บริหารระดับสูง 2)การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตาม ลําดับบังคับบัญชา และมีการติดตามอยางใกลชิด
ทั้งเริ่มตนและหลังการเปลี่ยนแปลง การกํากับติดตามอยางเหมาะสมจึงเปนกิจกรรมสําคัญในการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงองคการ และสิ่ง สําคัญที่สุดคือความรวมมือรวมใจในการเปลี่ยนแปลงของคนใน
องค ก าร และดู บ ริ น (Dubrin)กล า วว า การปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมองค ก ารนั้ น ประกอบด ว ย 6
องคประกอบคือ 1) การเปลี่ยนแปลงที่ระดับบุคคลและระดับองคการ 2) ตัวแบบกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ เลวิน (Lewin) ผูบริหารตองแนะนําชวยเหลือและเนนการมีสวนรวม 3)
การตอตานการเปลี่ยนแปลง 4) การเพิ่มผลประโยชนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง สรางโอกาสให
พนักงานเขาใจการเปลี่ยนแปลงและคัดเลือกบุคคลเขารวมการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมที่สุด 5) การ
นําสูการวางแผนการเปลี่ยนแปลงโดยใช Six Sigma ลดความสูญเสียปรับปรุงคุณภาพ ตนทุนและเวลา
ในการทํางานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองคการ และ 6) จัดการการเปลี่ยนแปลงโดยใชกรอบแนวคิด
DICE แนวคิดนี้เสนอโดยเซอรกิ้น (Sirkin) คีแนน (Keenan) และ แจ็คสัน (Jackson) เปนกรอบแนวคิด
การจัดการการเปลี่ยนแปลงประกอบดวยD (time Duration)คือชวงเวลาการดําเนินการ I(Integrity of
performance) คือการผสมผสานการปฏิบัติ C (Commitment of senior executives and staff)
คือการสรางความผูกพันระหวางผูบริหารกับคณะทํางาน และ E (Effort)คือความพยายามที่ใชในการ
เปลี่ยนแปลง
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการวางแผนมี
อิทธิผลโดยตรงตอภาวะผูนํา
9. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับองคประกอบดาน
การบริหารจัดการ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(factor 3 )

การบริหารจัดการ
(factor 1 )

แผนภูมิที่ 41 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับ
องคประกอบดานการบริหารจัดการ
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แนวคิดปจจุบันนิยามการประเมินผลแบบ 360 องศา Performance appraisal (PA) คือ
ระบบการประเมินผลการปฏิบั ติง านของบุคคลหรือที มหรือ Performance management เป น
กระบวนการขององคการซึ่งใชในการวัดผลการดําเนินงานของบุคคล ทีม และองคการ ขอสนับสนุนที่
เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 41 สอดคลองกับการประเมินผล (Evaluation) คือ การศึกษา
วา การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือโครงการหรือไมภายใต
เงื่อนไข ปจจัยใด หากจะดําเนินการตอไปนาจะทําอยางไรบาง การประเมินผล จึงมุงเนน เพื่อใหเห็น
วากิจกรรมหรือโครงการพัฒนาไดดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม และการแสดงใหเปน
คุณภาพของโครงการ เชน โครงการมีวั ตถุป ระสงค เพื่อ การพัฒ นาองค ใหดี มีป ระสิ ทธิภ าพ ในการ
ดําเนินงานโครงการไดเกิดกลุม องคกรที่มีโครงสราง บทบาทหนาที่องคก ร รวมทั้งมีกฎระเบียบและ
แผนงานที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการองคกรที่โปรงใส และไดรับ การยอมรับจากฝายบริหาร/ฝาย
จัดการขององคกรและเจาของสหกรณ(สมาชิก)มีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมขององคกร
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดบูล (Bull) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับวินัยของนักเรียน พบวา โรงเรียนควรจัดกลไกใน
การบริหารจัดการ เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนไดดูแลปญหาดานวินัยของนักเรียนไดอยางเต็มที่ ชวย
ใหนักเรียนได ทราบความตั้ งใจจริ ง ที่จะแกปญ หาของโรงเรี ยน ไมใชการจับผิ ดแตเป นการส งเสริ ม
ชวยเหลือ สนับสนุนใหนักเรียนไดแกไขความประพฤติตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จํานง แจม
จันทรวงษ ไดเสนอแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานจะเปนรูปแบบการบริหารที่สอดคลองกับสภาพปจจุบันที่สถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคลและ
สอดคลองกับรูปแบบการบริหารระบบเครือขายของสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการดวยตนเองโดย
การสรางแนวรวมจากผูเกี่ยวของเพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา ทั้ง นี้เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพดานคุณภาพโดยรวม ซึ่ง
สอดคลองกับ สอดคล องกับแนวคิดของ วิลเลี่ยม (William) ที่กลาวถึง การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคการ (Total Quality Management: TQM) คือการจัดการที่เนนในเรื่องคุณภาพ การดูแลในเรื่อง
ของการควบคุมคุณภาพ การรับประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพในภาพรวม เพราะเชื่อวาเมื่อ
จัดการเรื่องคุณภาพใหดีแลวก็จะทําใหโรงเรียนไดเปรียบในการแขงขัน การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร
เปนการบริหารคุ ณภาพในภาพรวม ที่นําโดยผูบริ หารระดั บสูงและมีการดํ าเนิน งานทั่วทั้งโรงเรีย น
เพื่อที่จะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ จุฑาทิพย บุญเปลี่ยน ที่ ศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สัมพันธกับการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน ดานบริหาร
จัดการมีการปฏิบัติอยูในระดันมาก เพราะการบริหารจัดการมีความสําคัญยิ่ง ผูบริหารและครูมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพของการบริหารงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงองคกรภายในโรงเรียน ดานการบริหาร
จัดการ เนื่องจากการดําเนินงานดานการจัดการสวนใหญ เปนหนาที่โดยตรงของผูบริหาร ที่สนับสนุน
การจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา การแกปญหา การตัดสินใจ การสรางความมั่นใจในผลการปฏิบัติงาน
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ตามเปาหมายของโรงเรียน การเปดโอกาสใหบุคลากร หรือครูแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับบทบาทการ
ปฏิบัติงานครู มีหนาที่หลัก คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนมากกวาการบริหาร ซึ่ง คอตเตอร
(Kotter) ใหแนวคิดวา ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ดานการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การกําหนด
พันธกิจ กลยุทธ ระบบตางๆ การตัดสินเรื่องการสื่อสาร การเอื้ ออํานาจ และการใหรางวัล รวมทั้งการ
ควบคุมการปฏิบัติงานผูบริหาร และครูของโรงเรียนตองมีการบริหารจัดการที่ดี (G00d Governance)
ใหสมาชิกไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอองคการ และสังคม มีความสุจริต โปรงใส มีความชอบธรรม และมี
ระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจน อีกทั้งผูบริหารควรมีผูรวมบริหารที่มีความรู ความสามารถ ซื่อสัตย ขยัน มี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ยุติธรรม และคงเสนคงวา ผูบริหารตองเรียนรูเสมอ และนําความรูมาใชในการ
บริหารจัดการ โดยปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรเพื่อบริการ และใชการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ
การใหรางวัลที่เปนแรงจูงใจใหเกิดผลงานที่ดี สอดคลองกับดุสิต สมศรี ที่กลาววา กระบวนการบริหาร
แผนกลยุทธ ไดแก การกําหนดยุทธศาสตร การนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และการประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร และมีผลสะทอนกลับไปยังมาตรการกํากับการบริหารแผนยุทธศาสตรแตละขั้นตอน ซึ่ง
เนาวรัตน นาคพงษ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพบวา ปญหาที่สําคัญ ไดแก กลยุทธการบริหารสถานศึกษา มีการนําแผนงาน
โครงการกิจกรรมดานวิชาการ ที่สงเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน
คอนขางนอย ดานการติดตามและประเมินผล การติดตามผลการดําเนินโครงการกิจกรรมไมตอเนื่อง
จริงจังและยั่งยืน ดานการพัฒนาปรับปรุงแกไขการขยายผลและเผยแพร ผลการดําเนินงานและปฏิบัติ
ภารกิจหนาที่ของบุคลากร ยัง ไม มีการดํ าเนินการเชิงประจักษ ดานการติดตามและประเมินผล
สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนอยางมีเหตุผลและเปนธรรม มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการดานการพัฒนา
ปรับปรุงแกไข สถานศึกษามีการพิจารณา หาแนวทางแกไข ปรับปรุง พัฒนา เพื่อใหการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาไดผลดียิ่งขึ้น สวนการติดตามและประเมินผล สถานศึกษามี
การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณตาม
ระเบียบและโปรงใสมากที่สุด
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิผลโดยตรงตอการกับการบริหารจัดการ
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10. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับองคประกอบ
ดานการวางแผน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(factor 3 )

การวางแผน
(factor 2 )

แผนภูมิที่ 42 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับ
องคประกอบดานการวางแผน
แนวคิดที่สนับสนุนที่เกี่ยวของกับ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) พรรณี ไพศาลทักษิณ การนํารูปแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช
ควรมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ โดยเฉพาะคณะกรรมการประเมิน จะตองมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวในคูมือการใชรูปแบบประเมิน เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนจากการประเมิน
สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาการนํา
รูปแบบประเมิ นระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช ควรมีการเตรี ยมความพรอ มในดานตางๆ
โดยเฉพาะคณะกรรมการประเมิน จะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในคูมือการใชรูปแบบประเมิน
เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนจากการประเมิน สามารถนํา ไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการศึก ษาวิจัยของกาญจนา
เมงตระกูล ไดทําการประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมเมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร และพบว า ด านผลผลิต (product) คุณภาพของผู เรียนดานผูเ รียนมีคุ ณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ผลการวิจัยพบวา มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี ดานผูเรียนมี
ทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ ดานผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่ดี ความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร อยูในเกณฑดี ดานผูเรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัย ดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา ดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีผลการวิจัยพบวา มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี สวนดาน
ผูเรียนมีความคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
ดานผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร สวน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาเฉลี่ ย ทุ ก กลุ ม ประสบการณ มี คุ ณ ภาพในระดั บ พอใช ส ว นนั ก เรี ย นในระดั บ
มัธยมศึก ษาตอนต นมีผลสัม ฤทธิ์ เฉลี่ ยอยู ในระดั บควรปรั บปรุ ง สอดคล องกั บ สิ ริรัก ษ รั ชชูศ านติ
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ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา พบวาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
กรมอาชีวศึกษา มีการดําเนินงานอยูในระดับนอยถึงปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก
ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน ดานการดําเนินการตามแผนและอื่น ๆ โดยพบวาคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษามีความตองการในการพัฒนาความรูและทักษะในทุกหัวขอสําหรับเจตคติอยูในระดับ
ปานกลาง และในสวนธีรศักดิ์ คงเจริญ ทําการประเมินคุณลักษณะครูอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
การศึกษาที่ 7 พบวา คุณสมบัติเบื้องตนดานความฉลาดทางอารมณ ไมสามารถอธิบายคุณลักษณะครู
อาชีพได สวนดานบุคลิกภาพสามารถอธิบายไดและกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะครูอาชีพโดยรวม
สามารถอธิบายครูอาชีพได
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอการมีสวนรวม
11. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับองคประกอบ
ดานการนําผลการประเมินไปใช
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(factor 3 )

การนําผลการประเมิน
ไปใช
(factor 4 )

แผนภูมิที่ 43 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับ
องคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใช
แนวคิดของ Judge, Bono, Erez, & Locke, 2005 กลาวถึงจุดมุงหมายที่สําคัญของการ
ประเมินตนเองประการหนึ่งคือการเปดโอกาสใหบุคคลไดกลับไปทบทวน สํารวจ ทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ตนเองเรื่องภาระหนาที่ การทํากิจกรรมตางๆ หาสาเหตุอธิ บายถึงปจจัยความสําเร็จหรือลมเหลวของ
การทํากิจกรรมที่ผานมา ประเมินความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงาน สะทอนความคิดเห็นตอ
การทํางาน เสาะหาวิธีการและวางแผนพัฒนางาน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะดําเนินการอยางตอเนื่อง
จึงสรุปไดวา การประเมินตนเองเปนวิธีการของการพัฒนาโดยตรง ทําใหเปนที่ยอมรับและนําไปใชอยาง
แพรหลายในหนวยงานหรือองคกรที่มุงเปาหมายเรื่องคุณภาพและตองการลดความผิดพลาดของการ
ดําเนินงานของพนักงานใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิ
ที่ 44 สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ วราภรณ บุญเจียม ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการใชผล
ประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการ
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ใชผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
ใชผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวาปจจัยที่สงผลตอการใช
ผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาคือ ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษา
อยูในระดับควรปรับปรุง ทัศนคติตอการประเมินภายนอกของผูบริหารสถานศึกษาและทักษะการ
สื่อสารของผูประเมินภายนอก สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ การประสานการดําเนินงาน ติดตาม
และประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ต ามแผนพัฒ นาการเมือ ง ได ผลสรุ ป ว า สภาได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
แผนพัฒนาการเมืองขึ้ นเพื่ อทําหนาที่ ประสานขอความรวมมือจากสวนราชการตางๆรวมทั้ งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น ซึ่งก็ปรากฏวาบางสวนก็ ดําเนินการตามแผน บางสวนก็ยังไมดําเนินการอยาง
จริงจัง ประกอบกับกฎหมายกําหนดใหสภามีบทบาทหนาที่ในการขอความรวมมือโดยที่ไมสามารถจะไป
บังคับหรือลงโทษได ดังนั้นการปฏิบัติตามแผนจึงมีปญหาอยู ซึ่งเปนจุดออนในการบรรลุเป าหมายของ
แผนพัฒนาการเมือง และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ถนอมจิตต ดวนดวน และคณะ ไดศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ผูบริหารระดับสูงควรกําหนดเปน
นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับหัวหนาหอผูปวยใหชัดเจน ซึ่งอาจ
ปรับเปลี่ยนตัวบงชี้และเกณฑใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของโรงพยาบาล และควรสราง
เสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับหัวหนาหอผูปวยอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะเปน
ปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับหัวหนาหอผูปวย
และสอดคล อ งกั บ ขนิ ษ ฐา จรู ญ ชนม ที่ พ บว า การปฏิ บั ติ ง านการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3
อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวม และรายดาน จากผลสรุปของระบบการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานแตละดาน โดยนํามาจัดลําดับดังนี้ 1. คือการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 4. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 5. การผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 6. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 7. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
8. การประเมินคุณภาพการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาสองลําดับสุดทายจําเปนตองไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาเนื่องจากความเห็นของทุกฝายที่มีตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลตางดานความเห็นออนดอยกวาประเด็นอื่น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งใน 7. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ซึ่งเปนประเด็นสําคัญในลําดับแรกของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และ 8. ลําดับสุดทายของความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแกการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนประเด็น
สําคัญในการสะทอนภาพสัมฤทธิผลเชื่อมโยงไปสูการปรับปรุงและหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
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สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิผลโดยตรงตอการนําผลการประเมินไปใช
12. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับองคประกอบ
ดานภาวะผูนํา
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(factor 3 )

ภาวะผูนํา
(factor 5 )

แผนภูมิที่ 44 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติงานกับ
องคประกอบดานภาวะผูนํา
แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภาพที่ 44 สอดคลองกับงานวิจัยของ
อุดมศักดิ์ กุลครอง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา องคประกอบหลักพฤติกรรม ดานความเอาใจใสดูแลมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ที่พบวาดานความเอาใจใส
ดูแลมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดนั้นแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาแสดงถึงการเอาใจใสดูแล ผูใตบังคับบัญชา
อันเปนทรัพยากรบุคคลเปนอยางดี อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวา ความมีน้ําใจและการ เอาใจใสดูแลซึ่งกัน
และกันนั้นเปนคานิยมหลัก และวัฒนธรรมที่แข็งแกรงของสังคมไทยที่มีมา ยาวนาน และเปนสิ่งยึด
เหนี่ยวซึ่งกันและกันอันจะนําไปสูการใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่จะ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนใหเกิดประสิทธิผลและการเพิ่มขีดความสามารถสูงสุด สอดคลองกับแนวคิดของ นงลักษณ
เรือนทอง ที่กลาวถึงการประกันคุณภาพ ตรวจสอบได และความนาเชื่อถือ และการเปนนิติบุคคลของ
โรงเรียนที่ไดรับการกระจายอํานาจในการบริหารงานของโรงเรียนทั้ง 4 งาน คือ การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคลการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ และการบริหารงานวิชาการ ซึ่ง ใน
โรงเรียนสามารถบริ หารงานไดโดยชอบตามกฎหมาย โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการที่เปนงานที่มี
ความสําคัญของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อสรางความมั่นใจ ความนาเชื่อถือ และความไววางใจของสังคมและ
ชุมชนโรงเรียนจึงตองพัฒนาตนเองดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและรับการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานจากการประเมิ นภายนอก และตองประกาศใหสาธารณชนทราบ เพื่อเปนการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของศูนยการศึกษาและฝกอบรม
แหงสเตท ออฟ วิกตอเรีย (State of Victoria Department of education and training) ซึ่งได
พัฒนาการศึกษาวิจัยจากแนวคิด ของแซมมอนดส ฮิลแมน และมอติมอร(Sammonds, Hillman and
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Mortimore) พบวาองคประกอบของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ประกอบดวย 8 องคประกอบ
และการประกันคุณภาพ ความนาเชื่อถือ และการตรวจสอบได (Accountability) เปนองคประกอบที่
สําคัญใน 8 องคประกอบดังกลาว และยังสอดคลองกับสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for
standard for Education) และคณะกรรมการการศึกษาแคลการี (Calgary Board of Education) ได
ศึกษาวิจัยการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพบวา ควรดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยในการศึกษาวิจัยใชหลักการประเมินที่สามารถนําไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการประเมินผลทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกําหนด
มาตรฐานการประเมิน 4 ประการ คือ1) ดานความมีประโยชน 2) ดานความเปนไปได 3) ดานความ
เหมาะสม และ 4) ดานความถูกตองนอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel)
ที่ไดศึกษาวิจัยและพบวาโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล ควรประกอบดวยสวนประกอบ 3 ดาน
คือ 1) ดานปจจัย2) ดานกระบวนการ และ 3) ดานผลที่ไดรับ ซึ่งตองไดรับการตรวจสอบ อีกทั้ง
สอดคลองกับลิสตัน(Liston) ที่ไดศึกษารูปแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพวาจะตองมีการประเมินและทบทวน
กิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อคนหาวามี สิ่งใดตองปรับปรุงเพื่อการสรางความเชื่อถือได และคัดแตนซ
(Cuttence) ไดกลาวถึงการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ในประเทศออสเตรเลียวามีจุดเนนที่
การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิผลโดยตรงตอภาวะผูนํา
13. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใชกับองคประกอบดาน
การบริหารจัดการ
การนําผลการประเมิน
ไปใช
(factor 4 )

การบริหารจัดการ
(factor 1 )

แผนภูมิที่ 45 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใชกับ
องคประกอบดานการบริหารจัดการ
แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภาพที่ 45 สอดคลองกับงานการ
ประเมิ น ภายนอกของสมศ. จากผลการประเมิ น ภายนอกรอบสองของศู น ย กศน.กุ ย บุ รี จ.
ประจวบคีรีขันธ ประจําปการศึกษา 2555 พบวาสถานศึกษาอยูในกลุมที่ตองพัฒนาสูความเปนเลิศได
และมีขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 4 ขอ ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ พบวา
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สถานศึ กษาจึ ง ไดจั ดประชุม วางแผนและนํ าสู การปฏิ บัติ โดยพั ฒนาการบริ หารจั ดการให ฝา ยต างๆ
รับผิ ดชอบงานนํ าตั วชี้วั ดมากํา หนดเป นเป าหมายสถานศึ กษา นํ าผลการประเมิ นมาวิเ คราะห และ
วางแผนดําเนินงาน มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผลการประเมินไดระดับคุณภาพดี ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ จากรายงานการประเมินภายนอกรอบสอง ศูนยกศน.ทุงตะโก (2552)
และรายงานประจํ า ป ข องสถานศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา 2554 สถานศึ ก ษาได นํ า ผลการประเมิ น และ
ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอก รอบสอง มาวิเคราะหและวางแผนดําเนินงาน มีขอมูลจากการ
บันทึ กการประชุ มตกลงรวมกันกั บต นสัง กัด เป นลายลัก ษณ อักษรในการพัฒ นาคุ ณภาพมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนด มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานเปนระบบ
ครบมีโครงการระบบวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA) ผลการดําเนินงานมีโครงการบรรลุเปาหมาย ทํา
ใหสถานศึกษาไดมีการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา คือไดระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของ จากผลการประเมินภายนอกรอบสอง ของศูนย กศน.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําป
การศึกษา 2555 พบวา สถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน สมศ.และมีขอเสนอแนะจากการประเมิน
ภายนอกรอบสอง 8 ขอ สถานศึกษาไดดําเนินการโดยไดประชุมวางแผนและนําแผนสูการปฏิบัติโดย
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหครบวงจร นําตัวชี้วัดมากําหนดเปนเปาหมายสถานศึกษา นํา
ผลการประเมินมาวิเคราะหและวางแผนดําเนินงาน ที่ครอบคลุม 6 มาตรฐาน 27 ตัวบงชี้ ภาระงานทั้ง
3 กลุมงาน ซึ่ ง ทุกโครงการได ยึดแผนปฏิบัติ การประจํา ปเปน กรอบ สถานศึกษามีการนิเทศ กํากั บ
ติด ตาม วัด และประเมิน ผล ทํ า รายงานผลการดํ าเนิน งานเป นระบบครบวงจรการบริ หารคุ ณภาพ
(PDCA) ผลการดําเนินงานไดระดับคุณภาพดีมาก และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ศูนย กศน .
หวยคต ผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษาไดดําเนินการจัดประชุมวางแผนโดยผูบริหาร รวมกับ
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเกี่ยวของทุกฝาย จัดทําตามกลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ โดยมีโครงการสนับสนุน คือ โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหกับครู กศน.ตําบล ที่
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย และจัดกิจกรรมครอบคลุมภารกิจของ กศน. ทุกภารกิจ
มีคํ า สั่ ง แต ง ตั้ง คณะนิเ ทศติด ตามงาน เพื่ อ ติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งาน ผลการดํา เนิ น งานบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการนําผลการ
ประเมินไปใชมีอิทธิผลโดยตรงตอการบริหารจัดการ
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14. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใชกับองคประกอบดาน
การวางแผน
การนําผลการประเมิน
ไปใช
(factor 4 )

การวางแผน
(factor 2 )

แผนภูมิที่ 46 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใชกับ
องคประกอบดานการวางแผน
แนวคิ ด ข อ สนั บ สนุ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความสั ม พั น ธ จ ากแผนภู มิ ที่ 46 สอดคล อ งกั บ การ
ศึกษาวิจัยของ จิรัฎฐพร สุพรรณพงศ ที่กลาวถึง ประโยชนที่สถานศึกษาจะไดรับจากการนําผลการ
ประเมินไปใชวานําไปจัดทําแผนแกปญหาปรับปรุงพัฒนาใหสถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน
วางแผนกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ และปการศึกษาตอไป จัดทําขอมูล
สารสนเทศ นําไปจัดทํารายงานประจําป (SAR) รายงานหนวยงานตนสังกัดและรายงานตอสาธารณชน
กอนจะไดมาซึ่งผลการประเมินในระหวางดําเนินงานไดมีการตรวจสอบประเมินเปนระยะๆ นําผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA เสริมแรง ใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดี ดีเดน
ปรับปรุงพัฒนางานไดตรงจุดเนื่องจากผลการประเมิน สะทอนใหเห็นจุดเดน จุดดอย สอดคลองกับงาน
การประเมินภายนอกของสมศ. ผลจากการประเมิน ของ กศน.บานไร พบวา สถานศึกษาไดประชุม
วางแผนและนําสูการปฏิบัติโดยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหครบวงจร นําตัวชี้วัดมา
กํ า หนดเป น เป า หมายสถานศึ ก ษานํ า ผลการประเมิ น มาวิ เ คราะห แ ละวางแผนดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปมีแผนปฏิบัติการประจําป มีขอมูลจากการบันทึกการประชุมตกลง
รวมกันกับโรงเรียนหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแตป 2553 – 2555 มีบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด มีโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุม
6 มาตรฐาน 27 ตัวบง ชี้ ภาระงานทั้ง 3 กลุ มงาน สถานศึกษามีขอเสนอแนะคือควรมีการประเมิ น
วัตถุประสงคของโครงการใหครบทุกขอ นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจ เพื่อจะไดทราบวา
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแตละภาคเรียนบรรลุเปาหมายจริง และสามารถนําผลการ
ประเมินไปใชพัฒนาองคกรไดเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ สถานศึกษาควรประสานความรวมมือจากตน
สังกัด หรือผูทรงคุณวุฒิที่อยูภายในชุมชน ในการจัดระบบการบริหารจัดการการปฏิบัติงานใหมีความ
เปนรูปธรรม สอดคลองกับ จากผลการประเมินภายนอกรอบสอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเซ็นดานี จ. สมุทรปราการ ประจําปการศึกษา 2555 พบวา ผลการดําเนินงาน
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สถานศึกษาไดจัดประชุมผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูจัดการ
ผูรับใบอนุญาต รวมกันวางแผนในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายใหบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาจนมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการ มีการนิเทศการจัด การเรียนการสอน กํากับ ติดตาม วัดและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ ผลการดําเนินงานพบวาบรรลุวัตถุประสงคทุกโครงการ สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการที่
นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุงไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีการดําเนินการอยางเปนระบบครบวงจร
PDCA และบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษาทางการปฏิรูปที่เนนพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รอยละ 100 มีผลการประเมินดานการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อยูในระดับคุณภาพดีมาก
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการนําผลการ
ประเมินไปใชมีอิทธิผลโดยตรงตอการวางแผน
15. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใชกับองคประกอบดาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การนําผลการประเมิน
ไปใช
(factor 4 )

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(factor 3 )

แผนภูมิที่ 47 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใชกับองคประกอบ
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภาพที่ 47 สอดคลองกับแนวคิด ของ
สงกรานต เดชปญญา สอดคลองกับแนวความคิดของขนิษฐา จรูญชนม ไดศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การประกันคุณ ภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากผลการวิจัยวิเคราะหไดวา ภาพรวมโรงเรียน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 3 มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก กลาวคือ มีการปฏิบัติมีคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเปน
ผูแทนจากทุกฝาย มีวิสัยทัศนและภารกิจที่เนน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีแผนพัฒนาคุณภาพ
เปนที่ยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ และนําไปสูการปฏิบัติได โรงเรียนมีการกําหนดแผนปฏิบัติการราย
ปที่ชัดเจน มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติการซึ่งสอดคลองกับ
สํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ ลําดับที่ 3 (2545:18) เปาหมายสูงสุดของการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คือมุงเนนผลลัพธที่ดีขึ้นตองดําเนินการโดยทุกฝายที่เกี่ยวของทั่วทั้ง
สถานศึกษา ดังนั้น ภายหลังการวางแผนและการดําเนินการแลว จะตองแสดงความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานระบุสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอผลลัพธ ฉะนั้นดวยกระบวนการปฏิบัติงาน
เชิงระบบเปน วัฎจักร มีการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและปรับปรุงแลววางแผนใหมและ
นําสูการปฏิบัติใหม สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ญาฐิณี บูรณเกษมชัย การประเมินผลการจัดการ
ความรูของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีดานผลผลิต โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ดังนี้ บุคลากรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน บุคลากรไดรับความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่
รับมอบหมาย บุคลากรสามารถเขาถึงความรูที่ตองการใชในการปฏิบัติ งานไดโดยสะดวกและบุคลากรมี
ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเพื่ อใหงานบรรลุผลสําเร็จ บุคลากรมี
การพัฒนาทักษะการเรียนรู บุคลากรมีความพึงพอใจตอการจัดการความรูในรูปแบบตางๆ ที่ไดรับ
บุคลากรนําความรูที่ ไดไปพัฒนางานและองคกรมีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพอยูเสมออยูใน ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชษฐ วายุวรรธนะ ที่ศึกษาเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และ
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด า น
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ พรพรรณ อินทรประเสริฐ ที่
ศึกษาวิจัยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา มีขอเสนอแนะดานโครงสรางกระบวนการบริหารกํากับติดตามการปฏิบัติงานโรงเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรรวมมือกับทองถิ่น สํานักเขตพื้นที่การศึกษา องคกร
อิสระ มหาวิทยาลัย ในการสงเสริมการวิจัยและประเมินผล ติดตามแผนการปฏิบัติงานโครงการ เพื่อ
การควบคุ ม มาตรฐานและผลผลิต ในการจั ดการศึ ก ษาของโรงเรี ยนใหมี คุ ณภาพ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทในการตรวจสอบและติ ดตามผลการจัดการศึกษาในรูปแบบของ
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามกํากับความเคลื่อนไหว วิพากษวิจารณการจัดการศึกษา พรอมกับ
สามารถใหขอคิดเห็นและเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนได โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงาน ดาน
วิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไปโดยการกําหนดเปนดัชนีชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จเปนแนวทาง
ปฏิบัติตามขอตกลงการใหบริการหรือผลผลิตตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานัก
เขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนจัดทําระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งดานวิชาการ
บุค ลากร การใช จ า ยงบประมาณตามแผนฯ เป น ประจํ าทุ ก ป โดยผู ป ระเมิ น ระดั บ มือ อาชี พ
(professional audit) เพื่อสรางศรัทธาและความเชื่อถือใหกับสาธารณชน ตลอดจนผูเกี่ยวของ และ
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ระบบการรายงาน โรงเรียนตองมีระบบบัญชีการรายงานการรับ จาย เงินบริจาคใหกับ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและตอสาธารณชนทุกสิ้นปงบประมาณเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและตามหลักธรร
มาภิบาล
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการนําผลการ
ประเมินไปใชมีอิทธิผลโดยตรงตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน
16. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใชกับองคประกอบดาน
ภาวะผูนํา
การนําผลการประเมิน
ไปใช
(factor 4 )

ภาวะผูนํา
(factor 5 )

แผนภูมิที่ 48 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนําผลการประเมินไปใชกับ
องคประกอบดานภาวะผูนํา
แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 48 สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ ทัศนันท ชุมชื่น ที่ศึกษาองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนเปนบุคคลที่สําคัญตอการนําองคการไปสู
ความสําเร็จ ซึ่งองคการตางๆจะตองการผูนําในอุดมคติที่มีวิสัยทัศน คุณธรรม ความเสียสละ และมี
ความเปนประชาธิปไตย ดัง นั้น ผูบริหารจึงตองเปนผูที่มีพื้นฐานดานความรู มีวิสัยทัศน และมี
ความสามารถในการกระตุนใหบุคคลากรในองคการไดใชศักยภาพของตนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด สรางสัมพันธภาพทั้งภายในและภายนอกองคการ มีการสื่อสารกับผูอื่นดวยความรูสึก
ที่ดีตอกัน รวมทั้งเปนผูมีทักษะทางดานการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
สูงสุดซึ่ ง สอดคลองกับ การศึก ษาวิจัย ของซาลีฮะห ดะเซ็ ง ภาวะผูนําการเปลี่ ยนแปลงของผู บริหาร
สถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส
ผลการวิจัย พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ประภา อัครพงศพันธุ ที่ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 2 และพบวา
โดยภาพรวมอยู ใ นระดับ มาก ผลการวิ จัย ที่ เป น เชน นี้ อาจเนื่ อ งมาจากผู บริ ห ารสถานศึก ษาสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเปน ผูที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมี
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อุดมการณในการทํางาน เปนผูเปลี่ยนแปลงทัศนคติความเชื่อและแรงจูงใจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติ ง านของครู ใหรับ ผิดชอบเอาใจใส ในการทํางาน ประพฤติตนเปนแบบอยา งที่ดีเ ปน ที่ย อมรั บ
ศรัทธา ของผูรวมงานเปนผูมีความสามารถในการโนมนาวใหผูอื่นมีความคิดเห็นคลอยตามเพื่อใหผูอื่นมี
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อรจิรา
ธรรมไชยางกูร ที่ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระหวางโรงเรียนที่
ผานและไมผานการประเมินในรอบที่ 2 พบวาโรงเรียนที่ผานการประเมินภายนอกในรอบที่ 2
ดําเนินการครบตามกระบวนการประกันคุณภาพครบ 3 ดาน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ปจจัยสงเสริม คือ ความตั้งใจในการทํางาน การเขารับการฝกอบรม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอของบุคลากร และความมีภาวะผูนํา ในการบริหาร
จัดการของผูบริหาร 2. โรงเรียนที่ไมผานการประเมินภายนอกในรอบที่ 2 มีการดําเนินงานไมครบตาม
การกระบวนการประกันคุณภาพ 3 ดาน กลาวถึงดานการควบคุมคุณภาพ ขาดการจัดทําธรรมนูญ
โรงเรียนและแผนพัฒนาคุณภาพประจําป ทั้งยังขาดการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารการ
จัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการนําผลการ
ประเมินไปใชมีอิทธิผลโดยตรงตอภาวะผูนํา
17. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบการบริหารจัดการ
ภาวะผูนํา
(factor 5 )

การบริหารจัดการ
(factor 1 )

แผนภูมิที่ 49 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบ
การบริหารจัดการ
แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 49สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ โสภณ พรหมแกว ดานการบริหารจัดการ ควรจัดอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ใหกับครู และบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญ ผูบริหารควรมีการประชุม
วางแผนรวมกับครู และบุคลากรในการบริหารงานใหครบวงจร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดใหมี
ผูบริหารครบทุกโรงเรียน ผูบริหารและบุคลากรควรนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงงานใน
หนาที่ที่รับผิดชอบ และนําผลการประเมินที่ไดไปปรับ หรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาโรงเรียนตอไป สอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของ สุภาพร บุญมาก จากผลการวิจัยพบวา ระดับมาตรฐานดานการบริหาร และการ
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จัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดองคกร โครงสรางระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยาง
เปนระบบครบวงจร ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษานําขอมูลและผลการประเมินมาใชในการ
ตัด สิ น ใจ และปรั บ ปรุ ง สถานศึก ษา มี ก ารจั ดอบรม หรื อ พาบุ ค ลากรไปศึ กษาดู ง าน มี ก ารกํ า หนด
ขอบขายงานแตละดานอยางชัดเจน และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ทัศนันท ชุมชื่น ที่ศึกษา
องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนเปนบุคคลที่สําคัญตอการนําองคการไปสูความสําเร็จ ซึ่งองคการ
ตางๆจะตองการผูนําในอุดมคติที่มีวิสัยทัศน คุณธรรม ความเสียสละ และมีความเปนประชาธิปไตย
ดังนั้น ผูบริหารจึงตองเปนผูที่มีพื้นฐานดานความรู มีวิสัยทัศน และมีความสามารถในการกระตุนให
บุคคลากรในองค การได ใ ชศัก ยภาพของตนในการปฏิบั ติง าน เพื่อ ใหเ กิดประสิ ทธิผลสูง สุด สรา ง
สัมพันธภาพทั้งภายในและภายนอกองคการ มีการสื่อสารกับผูอื่นดวยความรูสึกที่ดีตอกัน รวมทั้งเปนผูมี
ทักษะทางดานการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด และสอดคลองกับ
ยอดเยี่ยม สอนเฉลิม ที่ศึกษาเรื่อง แบบภาวะผูนําของผูบริหารกับกระบวนการวางแผนในสถานศึกษา
เขตคุณภาพกําแพงแสนวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา แบบ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 สวนใหญเปนแบบ
มอบหมายงาน แบบมีสวนรวมและแบบขายความคิด มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่ง อรจิรา ธรรมไช
ยางกูร ไดอธิบายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารในการบริหารงานของโรงเรียนตามระบบวงจรคุณภาพ
PDCA และการสงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยการเขารวมการอบรมและการทําวิจัย
ชั้นเรียน เพื่อแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู รวมถึงการนําวิธีการสอนใหม ๆ มาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง และสิ่งปฏิบัติที่เหมือนกันในโรงเรียนที่ผานและโรงเรียนที่ไมผานการ
ประเมินภายนอกในรอบที่ 2 คือ ในดานการควบคุมคุณภาพ มีการยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
เปนหลัก และดานการตรวจสอบคุณภาพ มีการตรวจสอบผลการประเมิน มีเครื่องมือประเมินผูเรียนที่
ไดมาตรฐาน มีการรายงานการพัฒนาคุณภาพตอตันสังกัด มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง แตสิ่ง
ปฏิบัติที่ตางกัน คือ ดําเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนใหครบทั้ง 3 ดาน
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของภาวะผูนํามี
อิทธิผลโดยตรงตอการบริหารจัดการ
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18. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบดานการวางแผน
ภาวะผูนํา
(factor 5 )

การวางแผน
(factor 2 )

แผนภูมิที่ 50 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับ
องคประกอบดานการวางแผน
แนวคิ ด ข อ สนั บ สนุ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความสั ม พั น ธ จ ากแผนภู มิ ที่ 50 สอดคล อ งกั บ การ
ศึกษาวิจัยของ ญาฐิณี บูรณเกษมชัย ปญหา อุปสรรค ในการจัดการความรูในองคกร คือ การจัดทํา
แผนงานโครงการ และขัน้ ตอนของการจัดการความรู ไมมีความชัดเจนและตอเนื่ อง การมีสวนรวมของ
บุคลากร จํากัดอยูเฉพาะบางกลุมและไมตอเนื่อง การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารหรือการรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงานการจัดการความรูในองคกรขาดความตอเนื่ อง ขาดวัสดุอุปกรณที่
สงเสริมใหเกิดการจัดการความรูกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการจัดการความรูในองคกรมีไมตอเนื่อง ขาด
แรงจูงใจในการดําเนินการ ซึ่งสอดคลอง กับการศึกษาวิจัยของ นงลักษณ เรือนทอง กลาวถึง รูปแบบ
การเรียนรูขององคการ (organizational learning model) โดยนิยามประสิทธิผลของโรงเรียนวาเปน
โรงเรียนที่สามารถพัฒนาองคการใหเกิดการเรียนรูไดสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก เงื่อนไขการใชรูปแบบนี้อยูที่การเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกซึ่งกดดันใหโรงเรียนตองปรับตัว ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน คือ ความตระหนัก
ถึงความตองการจําเปนภายนอก การกํากับติดตามงาน การวางแผนพัฒนาและการประเมินการทํางาน
ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อรสา ภาววิมล ที่ศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สํ าหรั บสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยตามแนวคิ ด การจั ด การความรู เ ป น การบู ร ณาการ หลั ก การและ
กระบวนการจัดการความรูเขากับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลเรียนรูและพัฒนาสถาบันใหเปนองคการแหงการเรียนรูเพื่อการ
ประกันคุณภาพ รวมทั้งสรางคุณคาใหกับผูเรียนและผูรับบริการ กลยุทธของระบบมุ งเนนการออกแบบ
โครงสรางความรูที่สามารถตอบสนองเปาหมายของสถาบัน จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและ
พัฒ นาความรู ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ประกอบด วย1) ป จจั ย นํ าเข า ได แ ก ทรั พยากรมนุ ษ ย (ผู นํ า
ผูปฏิบัติงานที่ใชความรูและทีมงานจัดการความรู) วัฒนธรรมองคการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2)
กระบวนการ 3 ระดับ คือ ระดับกลยุทธ กลวิธี และปฏิบัติการ รวมถึงการประเมินผลและการสราง
แรงจูงใจ 3) ผลผลิต ไดแก บุคคลเรียนรูและองคการแหงการเรียนรูเพื่อการประกันคุณภาพ 4) ขอมูล
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ปอนกลับ ทดลองใชระบบในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา 3 เดือนใน
มาตรฐานดานการบริการทางวิชาการ ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองมีความรู ทัศนคติ และทักษะใน
การประกันคุณภาพการบริการทางวิชาการสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของภาวะผูนํามี
อิทธิผลโดยตรงตอการวางแผน
19. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบดานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ภาวะผูนํา
(factor 5 )

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(factor 3 )

แผนภูมิที่ 51 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบ
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวคิ ด ข อ สนั บ สนุ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความสั ม พั น ธ จ ากแผนภู มิ ที่ 51 สอดคล อ งกั บ การ
ศึกษาวิจัยของ ขัตติยา ดวงสําราญ ซึ่งกลาววาการบริหารงานบุคคลเปนการจัดและดําเนินการเกี่ยวกับ
นโยบาย ระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับบุคลากรในหนวยงานสถานศึกษา ซึ่งรวมทั้งการสรรหา การ
มอบหมายหนาที่ดวยวิธีที่เหมาะสม มีการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถในการทํางานเพื่อให
ไดบุคคลที่มีความสามารถและความเหมาะสม เพื่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพและ
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดบุคลากรตรงตามหนาที่ถือวาสําคัญยิ่งเพราะบุคลากร
ในโรงเรีย นเป น ทรัพ ยากรสํา คั ญ ที่ ส ง ผลต อ ความสํ า เร็ จ หรื อ ความลม เหลวของคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ผูบริหารจึงตองเอาใจใสและพิจารณาอยางรอบคอบ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของ สุรีรัตน เอี่ยมกุล ไดศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรและปญหาการพัฒนา
บุ ค ลากรตามกระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากรในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารมีการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรดังนี้ ดานการหา
ความจําเปนในการพัฒนามีการศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดวัตถุประสงคและกําหนด
ความจํ า เป น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร ด า นการวางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจั ด ทํา เป น โครงการ ในแผน
ปฏิบัติงานประจําป กําหนดจุดมุง หมายและวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรใน
ตํ า แหน ง หน า ที่ ป จ จุ บั น ด า นความรู ค วามสามารถ ทั ก ษะและเจตคติ ใ นการทํ า งาน ด า นก ารนํ า
แผนพัฒนาบุคลากรไปใช ใชเทคนิควิธีการพัฒนาแบบกลุมและรายบุคคล ดานประเมินผลการพัฒนา

295
บุคลากรมีการประเมินชวงหลักการเสร็จสิ้นแผนงานและนําผลไปปรับปรุงแผนงานหรือโครงการพัฒนา
บุคลากรในการดําเนินงานครั้งตอไป สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ธีระ รุญเจริญ ที่ไดศึก ษาเรื่อง
โรงเรียนแหงการเรียนรู พบวา โรงเรียนแหงการเรียนรูตองมีประสิทธิผล ในการดําเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนอยางแทจริง โดยดําเนินงาน 4 เรื่องคือ 1) การทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน 2) การจัดการประเมินและการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลการประเมิ นมาปรับปรุงโรงเรียน
อยา งต อเนื่อ ง 3) จั ดใหมี การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู และ 4) การจัด ฝก อบรมและพัฒ นาบุ คลากรอยา ง
ตอเนื่อง และสอดคลองกับแนวคิดของ ทัศนันท ชุมชื่น ที่กลาวถึง องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร
กับ การบริห ารงานบุ คคลของโรงเรีย นเอกชนในกรุง เทพมหานคร ดา นการสรรหาบุค ลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน การธํารงรักษาบุคลากรและการ
พัฒนาบุคลากร เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง และ
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากสวนดานการสรรหาและการบรรจุ
แตงตั้ง ดานการรักษาวินัยและวินัย ดานการลาออกจากราชการอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะมีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินที่ชัดเจน มีการสรางความเขาใจถึงวิธีการประเมินและ
คุณสมบัติของผูประเมิน เปดโอกาสใหบุคลากรของโรงเรียนมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการประเมินตนเอง คณะ กรรมการ ประเมินที่ไดรับการแตงตั้งเปนที่ยอมรับ มีการประเมินที่ตรงกับ
การปฏิบัติงานจริง มากที่สุดโดยปราศจากอคติใดๆของคณะกรรมการ มีการกําหนดระยะเวลาการ
ประเมินใหผูถูกประเมินทราบตามกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนแนนอนทุกครั้ ง และผูบริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานในทุกดาน ตางกับการธํารงรักษาและพัฒนาบุคคล
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของภาวะผูนํามี
อิทธิผลโดยตรงตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน
20. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบดานการนําผลการ
ประเมินไปใช
ภาวะผูนํา
(factor 5 )

การนําผลการประเมิน
ไปใช
(factor 4 )

แผนภูมิที่ 52 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานภาวะผูนํากับองคประกอบดานการนําผล
การประเมินไปใช
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แนวคิด ข อ สนั บ สนุน ที่ เ กี่ย วข องกั บ ความสัม พั น ธจ ากแผนภูมิ ที่ 52 สอดคล อ งกับ การ
ศึกษาวิจัยของ พิเชษฐ วายุวรรธนะ ที่สรางความเปลี่ยนแปลงแกระบบการจัดการศึกษาไทยทั้งระบบ
โดยมุง เนนใหเกิ ดการจัด การศึก ษาที่มีคุณ ภาพ เชน การตราพระราชบัญญัติก ารศึกษาแหง ชาติ
พ.ศ.2542 ที่ใหความ สําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา หรือการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ยึดมาตรฐานเปนแนวทางจัดการเรียนรู ตลอดจนการที่หนวยงานตนสังกัดวางเงื่อนไขตางๆที่
จูงใจการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เชน การพิจารณาความดีความชอบ การประกวดโรงเรียนดีเดน การยก
ยองเชิดชูเกียรติผูบริหารดีเดน ครูดีเดน การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ(National Test) ทําใหสถานศึกษาเกิดความตระหนัก และกระตือรือรนในการพัฒนา
โรงเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อใหจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง และ
สอดคลองกับ สมมารถ สูรโรคา ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ ยนแปลงที่สง ผลตอประสิทธิผลการ
บริหารการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวา ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงหาทางตอบสนองความตองการของผูตามตามความแตกตางของแตละบุคคล โดยผูนําให
การสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาประสบการณของผูตาม ยอมรับความแตกตางของผูตาม แตละบุคคล
โดยมอบหมายงานตามความรูความสามารถและความตองการ ตลอดจนการยอมรับในเอกลักษณ และ
ความสนใจของผู ตามแต ละบุ ค คล การคํา นึ งถึ ง ความเป นป จ เจกบุค คลเป นลั ก ษณะที่สํ า คัญ ของ
ความสัมพันธระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะมีผลตอความพึงพอใจที่ผูใตบังคับบัญชา มีตอผูนํา
และสมรรถนะในการผลิตของผูใตบังคับ บัญชา เนนที่การจัดการแบบมีสวนรวม และใหความสนใจกับ
การหาทางในการตอบสนองความตองการทางดานความกาวหนาของผูใตบังคับบัญชาและการมีสวน
รวมในการตัดสินใจที่มีผลตอการทํางานและอาชีพของเขา ซึ่งสอด คลองกับแนวคิดของ พระมหาบุญลือ
พิพัฒนเศรษฐกุล จากการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในภาพรวมพบวา มีความพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย พบวา ดานตัวงาน ดานหนวยงาน และการจัดการ ดานเพื่อนรวมงาน ดานการยอมรับ
นับถือ ดานการนิเทศงาน ดานการเลื่อนตําแหนง ดานสภาพการทํางาน ดานผลประโยชน และเงินเดือน
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดของ พักตรสร สิรบุณยภัค ที่ศึกษาคุณภาพภาวะผูนําที่
สัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรีพบวา คุณภาพภาวะผูนําของ
ผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธกันทุกดาน ทั้งใน
ภาพรวมและรายดาน และสวนดานความพึงพอใจในงาน มีคาเฉลี่ยอยูระดับมาก และความพึงพอใจใน
งานขึ้นอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของกับ การทํางาน เชนความสําเร็จ การยอมรับนับถือ ความกาวหนา
สภาพแวดลอม ความมั่นคง และปจจัยดานอื่นๆ ไดรับการตอบสนองความตองการทั้งดานรางกายและ
จิตใจของผูปฏิบัติง าน จนทําใหเกิดความรูสึกและทัศนคติที่ดีตอการทํางาน พบวาในบุคลากรทาง
การศึกษาเต็มใจเขารับการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน องคการบริหาร
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สว นตํ าบล มี การวางแผนการพั ฒนาบุ ค ลากรทางการศึก ษาใหต รงกั บสายงานดว ยการเข ารั บการ
ฝกอบรมและศึกษาตอ ทั้งยังไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนงงานตามประสิทธิผลของภาระ
งานและการไดรับเงินรางวัลตอบแทน เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
ใหการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกดาน
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของภาวะผูนํา มี
อิทธิผลโดยตรงตอการนําผลการประเมินไปใช
จากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคตที่สอดคลองกับขอมูลตามแนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุนความสัมพันธเชิงตรรกะของ
องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตที่มีอิทธิพลตอกัน ดัง
แสดงแผนภูมิที่ 53
การบริหาร
จัดการ
(factor1)

การวางแผน
(factor2)

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
(factor3)

ภาวะผูนํา
(factor5)

การนําผลการ
ประเมินไปใช
(factor4)

แผนภูมิที่ 53 แสดงรูปสมมุติ (proposing model) ของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคตที่สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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จากแผนภู มิแ สดงความสัม พัน ธข ององคป ระกอบการบริห ารจัด การการประกัน คุณ ภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคตที่มีอิทธิพลตอกัน ซึ่งไดจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผลจากการศึกษา
พบวา องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมีความสัมพันธกัน
เชิงตรรกะทั้ง 5 องคประกอบ โดยที่ การบริหารจัดการ และภาวะผูนํา มีอิทธิพลทางตรงตอ การ
วางแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําผลการประเมินไปใช สวนการบริหารจัดการ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางออม ตอการวางแผน และภาวะผูนํา
3.2 การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุ ณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต
ผูวิจัยไดนําองคประกอบทั้ง 5 องคประกอบ มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL
8.72 ใชเทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) ซึ่งพิจารณาคาสถิติวัดความ
สอดคลอง ความกลมกลืนของรูปแบบดังนี้
1. คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : F 2 ) ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ โดยถา
คาสถิติ ไค-สแควรสูง แสดงวา รู ปแบบไมมีความสอดคลองกับขอมู ลเชิง ประจัก ษ แต ถาคาสถิติไค สแควรต่ํา แสดงวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
2. ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness of fit Index : GFI) โดยคา GFI มีคาระหวาง
0 - 1 รูปแบบที่มีความสอดคลอง GFI ควรมีคาใกล 1
3. ดัชนีวัดระดับความความสอดคลองที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of fit Index :
AGFI) โดยคา AGFI มีคาระหวาง 0 - 1 รูปแบบที่มีความสอดคลอง AGFI ควรมีคาใกล 1
4. ดัชนีความสัมพันธ (Relative Fit Index : RFI) โดยคา RFI มีคาระหวาง 0 - 1 รูปแบบที่มี
ความสอดคลอง RFI ควรมีคาใกล 1
5. ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR)
โดยคา RMR ยิ่งเขาใกล 0 แสดงวารูปแบบมีความสอดคลอง
6. ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของคาความผิดพลาดที่เหมาะสม (Root Mean Squared
Error of Approximation : RMSEA)โดยคา RMSEA มีคาระหวาง 0 -1.00 รูปแบบที่มีความสอดคลอง
RMSEA ควรมีคาใกล 0
ผลการการวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ผูวิจัยขอเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยายตามลําดับดังนี้
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ตารางที่ 21 คาสถิติตรวจสอบความสอดคลอง ความกลมกลืน ความตรงของรูปแบบและ
ขอมูลเชิงประจักษ
คาสถิติ
ไค-สแควร Chi-Square : F 2
ดัชนีความกลมกลืน
Goodness of fit Index=GFI
Adjusted Goodness of fit
Index=AGFI
Relative Fit Index : RFI
Root Mean Squared
Residual : RMR
Root Mean Squared Error
of Approximation : RMSEA

คาสถิติ
ของรูปแบบ
5.74
(P-value =
0.05675)
1.00
0.97
0.99
0.18
0.058

เกณฑความสอดคลอง ความกลมกลืนความตรง
ของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา
รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ
มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ
มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ
มีคาใกล 0 รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ
มีคาใกล 0 แตไมเกิน 1.00 รูปแบบมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

จากตารางที่ 21 เมื่อพิจารณาสถิติตรวจสอบความสอดคลอง/ความกลมกลืน/ความตรงของ
รูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑ พบวา คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : F 2 ) มีคา 5.74 (Pvalue = 0.05675) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคา 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ดีแลว (AGFI) มีคา 0.97 คาดัชนีความสัมพันธ (RFI) มีคา 0.99 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของ
สวนที่เหลือ (RMR) มีคา 0.18 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของคาความผิดพลาดที่เหมาะสม
(RMSEA) มีคา 0.058 ซึ่งคาสถิติรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษทุกคามีคาเปนตามเกณฑความสอดคลอง
ความกลมกลืนของรูปแบบลักษณะนี้แสดงวา การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคตมีความสอดคลอง ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
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การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคตที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมีรูปแบบดังนี้

0.75

Chi-Square = 5.74 , df= 2, p-value=0.05675, RMSEA= 0.058
แผนภูมิที่ 54 รูปแบบแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคตที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
จากแผนภูมิที่ 54 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุองคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาสํ า หรั บ อนาคตผู วิ จั ย ได พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ จ ากสมการโครงสร า งเชิ ง เส น
ตามลําดับ ผลการพิจารณาพบวา
สมการโครงสรางที่ 1
factor2 = 1.10* factor3 + 0.12* factor1 + 0.75* factor4
(0.078)
(0.035)
(0.14)
14.08
3.52
5.39
Errorvar.= 19.20, R2 = 0.64
(1.16)
16.60
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จากสมการโครงสรางที่ 1 อธิบายไดวา
1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (factor3) มีอิทธิพลทางตรงตอการวางแผน (factor2) โดย
มีคาสัมประสิทธิ์เสน ทาง (P) เทา กับ 1.10 คาสถิ ติทดสอบ (t) เทากับ 14.08 คาความคาดเคลื่อ น
มาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.078 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.64 แสดงวา การประเมินผล
การปฏิบัติงาน สามารถทํานายการวางแผน ไดรอยละ 64
2) การบริหารจัดการ (factor1) มีอิทธิ พลทางตรงตอการวางแผน (factor2) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.12 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 3.52 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน
(S.E.) เทากับ 0.035 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.64 แสดงวาการบริหารจัดการสามารถ
ทํานายการวางแผน ไดรอยละ 64
3) การนําผลการประเมินไปใช (factor4) มีอิทธิพลทางตรงตอการวางแผน (factor2) โดยมี
คาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.75 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 5.39 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน
(S.E.) เทากับ 0.14 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.64 แสดงวา การนําผลการประเมินไปใช
สามารถทํานายการวางแผนไดรอยละ 64
สมการโครงสรางที่ 2
factor 3 = 0.23* factor 1 + 0.50* factor 4
(0.016)
(0.072)
14.05
6.85
Errorvar.= 5.66 , R2 = 0.57
(0.34
16.60
จากสมการโครงสรางที่ 2 อธิบายไดวา
1) การบริหารจัดการ (factor1) อิทธิพลทางตรงตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน (factor3)
โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.23 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 14.05 คาความคาดเคลื่อน
มาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.016 และคา สัมประสิทธิ์ ทํานาย (R2) เท ากับ 0.57 แสดงวา การบริหาร
จัดการสามารถทํานายการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดรอยละ 57
2) การนําผลการประเมินไปใช (factor4) มีอิทธิพลทางตรงตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(factor3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.50 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 6.85 คาความคาด
เคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.072 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.57 แสดงวาการนําผล
การประเมินไปใชสามารถทํานายการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดรอยละ 57
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สมการโครงสรางที่ 3
factor 5 = 0.21* factor 3 + 0.33* factor 4
(0.019)
(0.036)
10.63
9.06
2
Errorvar.= 1.59 , R = 0.49
(0.096)
16.60
จากสมการโครงสรางที่ 3 อธิบายไดวา
1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (factor3) มีอิทธิพลทางตรงตอภาวะผูนํา (factor5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.21 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 10.63 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน
(S.E.) เทากับ 0.019 และค าสัมประสิท ธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.49 แสดงวาการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานสามารถทํานายภาวะผูนํา ไดรอยละ 49
2) การนําผลการประเมินไปใช (factor4) มีอิทธิพลทางตรงตอภาวะผูนํา (factor5)โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.33 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 9.06 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน
(S.E.) เทากับ 0.036 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.49 แสดงวา การนําผลการประเมินไปใช
สามารถทํานายภาวะผูนํา ไดรอยละ 49
3.3 การนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับอนาคต
ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะหประมวลขอคนพบองคประกอบ 5 องคประกอบ จากตอนที่ 2
ผนวกกับการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพการศึกษาสําหรับอนาคตจากตอนที่ 3 สามารถสรุปรูปแบบขององคประกอบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับอนาคตนําเสนอเฉพาะรูปแบบความสัมพันธของขอคนพบ ดัง
แผนภูมิที่ 56 ดังนี้
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การบริหาร
จัดการ
(factor1)
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
(factor 3)

การวางแผน
(factor 2)

ภาวะผูนํา
(factor 5)
การนําผลการ
ประเมินไปใช
(factor 4)

แผนภูมิที่ 55 รูปแบบความสัมพันธการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
จากแผนภูมิที่ 55 สรุปไดวา ขอคนพบการวิจัยคือรูปแบบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตประกอบดวย 5 องคประกอบโดยสรุปไดดังนี้
1. องคประกอบทั้ง 5 องคประกอบคือ การบริหารจัดการ การวางแผน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การนําผลการประเมินไปใช และภาวะผูนํา
2. องคประกอบที่มีอิทธิพลทางตรง ประกอบดวย 1) การบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางตรงตอ
การวางแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําผลการประเมินไปใช 2) การนําผลการประเมิน
ไปใช มีอิทธิพลทางตรงตอ การบริหารจัดการ การวางแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และภาวะ
ผูนํา 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางตรงตอ การวางแผน และภาวะผูนํา
3. องคประกอบที่มีอิทธิพลทางออม ประกอบดวย การบริหารจัดการ และการนําผลการ
ประเมินไปใช มีอิทธิพลทางออม ตอการวางแผน และภาวะผูนํา โดยสงผานทางดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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ตอนที่ 4 การยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
การวิเคราะหขอมูลจากการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สํา หรับ อนาคตผู วิจั ย ไดนํ า ร างองคป ระกอบที่ ได จ ากการวิเ คราะห สัง เคราะห ปร ะมวลข อค น พบ
องค ป ระกอบทั้ ง 5 องค ป ระกอบจากตอนที่ 2 ผนวกกั บ ผลการวิเ คราะห รู ป แบบความสั ม พั น ธ
องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ตอนที่ 3 ขอ 3.2 มา
ตรวจสอบและเพิ่ ม ความน า เชื่ อ ถื อ ของรู ป แบบที่ เ หมาะสมด ว ยวิ ธี ก ารสอบถามผู เ ชี่ ย วชาญและ
ผูท รงคุณ วุ ฒิ จํ า นวน 7 คน ซึ่ ง เป น ผู เ ชี่ย วชาญและผู ท รงคุณ วุ ฒิ ในวงการศึ ก ษาระดับ สู ง และเป น
ผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิใน วง
การศึกษาระดับ สูง และเปน ผูรับ ผิดชอบงานดานประกัน คุณภาพการศึ กษาของสํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา จํานวน 1 คนและผูอํานวยการโรงเรียนในโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสม (propriety standards) ความเปนไปได (feasibility
standards) ความเป น ประโยชน (utility standards) และความถู ก ต อ งครอบคลุ ม (accuracy
standards) ซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังตารางที่ 19
ตารางที่ 22 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอรูปแบบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ความคิดเห็น
องคประกอบของรูปแบบ

1. บริหารจัดการ
2. การวางแผน
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. การนําผลการประเมินไปใช
5. ภาวะผูนํา
รวมเฉลี่ย

ความ
เหมาะสม

ความเปน
ไปได

ความถูกตอง

มีความเปน
ประโยชน

f
7
7
7
7
7
7

f
7
7
7
7
7
7

f
7
7
7
7
7
7

f
7
7
7
7
7
7

%
100
100
100
100
100
100

%
100
100
100
100
100
100

%
100
100
100
100
100
100

%
100
100
100
100
100
100

จากตารางที่ 22 พบวา ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอของรูปแบบการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตวามีความเหมาะสม (propriety standards)
จํานวน 7 คน มีความเปนไปได (feasibility standards) จํานวน 7 คน มีความถูกตอง (accuracy
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standards) จํานวน 7 คน และมีความเปนประโยชน (utility standards) จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ
100 สรุปไดวา การยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตโดย
ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน มีความคิดเห็น วารูปแบบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตองและมีความเปน
ประโยชน
3.2 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นสอดคลองกันวารูปแบบการบริหารจัดการการ
ประกันคุ ณภาพสถานศึก ษาสํ าหรั บอนาคตมีค วามเหมาะสม มีค วามเป น ไปได มีความถูก ตองและ
สามารถนําไปใชประโยชนได ครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย โดย
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทานมีความเห็นวา แตละองคประกอบมีความเหมาะสมมากเพราะเปน
องคประกอบที่ครอบคลุมการดําเนินงานตางๆ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ (Management)
การบริหารจัดการ มีลักษณะที่เปนสากล คือ ไมมีความแตกตางอยางเปนนัยสําคัญระหวาง
การบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานของภาครัฐ สามารถปรับเปลี่ยนจากการให
น้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ ที่ เ ดิ ม มุ ง เน น ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การควบคุ ม ป จ จั ย นํ า เข า หรื อ ทรั พ ยากรและ
กฎระเบี ย บต า ง ๆ มาเป น การควบคุ ม ในเรื่ อ งของผลผลิ ต และผลลั พ ธ หรื อ กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ
ปรั บ เปลี่ ย นจากการให ค วามสํ า คั ญ ในภาระรั บ ผิ ด ชอบต อ กระบวนการของการทํ า งาน (process
accountability) มาเนนภาระรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ (accountability for results) แทน ให
ความสําคัญตอเรื่องของการใชความสามารถหรือทักษะการบริหารมากกวาการที่ใหความสําคัญตอการ
กําหนดนโยบายแตเพียงอยางเดียว ใหความสําคัญตอการมอบอํา นาจการควบคุมของหนวยงานกลาง
(devolution of centralized power) ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหารของแตละหนวยงานมี
อิสระและมีความคลองตัวในการบริหารและการดําเนินงาน เนนปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานใหมให
มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหนวยงานอิสระในกํากับ โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางการกํากับดูแล
ควบคุ มที่ เ ปน ภารกิ จ งานเชิ ง พาณิ ชย แ ละไม ใ ชเ ชิง พาณิ ชย ออกจากกั น รวมถึง แยกภารกิ จ งานเชิ ง
นโยบายและการใหบริการออกจากกันอยางเด็ดขาด ลดตนทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการให
สูงขึ้น ปรับเปลี่ยนใหมีลักษณะเปนระยะสั้นและกําหนดเงื่ อนไขขอตกลงใหมีความชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เชน การวางแผนกลยุทธและแผน
ธุรกิจ การทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) การจายคาตอบแทนตามผลงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการใหความสําคัญตอ การสรางภาพลักษณที่ดีของ
องคการ (corporate image) สรางแรงจูง ใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (monetary
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incentives) สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใชจายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดตนทุน
คาใชจาย
องคประกอบที่ 2 การวางแผน (Planning)
ปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการบริหารทั้งในปจจุบันและอนาคตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ก็คือกล
ยุทธ เมื่อกลยุทธเปลี่ยนก็จะสงผลตอการบริหารการจัดการก็ตองเปลี่ยนตามไปดวยปจจัยสําคัญที่ทําให
องคการมีสมรรถนะสูงคือ การวางแผน เปนวิธีหนึ่งของการมองอนาคต สรางขึ้นมาโดยอาศัยโครงเรื่อง
(plot) ที่มาจากแนวโนม (trends) ที่เห็นอยูในปจจุบันและความไมแนนอน (uncertainties) ที่อาจ
เกิดขึ้นไดในอนาคต บวกกับสถานการณในขณะนั้น กระบวนการสรางสถานการณจะเปนตัวกระตุน
จินตนาการและความคิดสรางสรรค ทําใหกลาคิดนอกกรอบ ออกจากปจจุบัน กลาหาวิธีการใหมในการ
แกไขปญหาเดิม การสรางสถานการณเปนการซักซอมอนาคตใหเขาใจถึงผลการปฏิสัมพันธระหวา ง
แรงผลักดันตางๆ ซึ่งอาจเสริมกันหรือหักลางกัน ซึ่งอาจชักนําใหเกิดการตัดสินในในประเด็นที่คั่งคางอยู
ในใจมานาน และทําใหสามารถวางแผนกลยุทธที่รอบคอบกวาเดิม การเขียนสถานการณมิใชเปนการ
ทํานายอนาคต (forecasting) แตเปนการชักนําใหเกิดการตัดสินใจที่ดีกวาเดิม หรือไมดังนั้น การเขียน
สถานการณจึงเหมาะสําหรับการมองอนาคตระยะกลางและระยะยาว ที่ไมสามารถใชการวางแผนเชิงกล
ยุทธโดยทั่วไปได เพราะขาดขอมูลที่มีความชัดเจนพอ รวมทั้งปญหาที่ซับซอนและไมมีคําตอบที่ถูกตอง
เพียงคําตอบเดี ยว การเขียนสถานการณระยะยาวตั้ง แต 10 ป ขึ้ นไป มีข อดีที่ทํ าให ผูเขา รวมระดม
ความคิดสามารถหยุดคิดถึงผลประโยชนสวนบุคคลในปจจุบันและกลาคิดในสิ่งที่ปจจุบันนี้เปนไปไมได
เพราะเปนที่แนชัดวาในอีก 10 ป ทุกคนจะไมอยูในตําแหนงเดิม หลายสิ่งจะเปลี่ยนไป ผูเขารวมระดม
ความคิดจึงมีอิสระที่จะวางแผนสําหรับคนรุนตอไปได
องคประกอบที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation of performance)
การประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากจะมีนัยสําคัญในเรื่องที่ตองนํา“ผลการประเมิน”ไปใช
“ประกอบการเลื่อนเงินเดือน”แลวการประเมินยังมีนัยสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนางาน และการ
พัฒนาองคกรเพราะการประเมินทําใหเกิดสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 1. การประเมินทําให ผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนางานไดทราบวา ในรอบการปฏิบัติงานที่ผานมานั้น ผูใตบังคับบัญชา ไดทําอะไรไปบาง และงาน
ตางๆ ที่ผูใตบังคับบัญชาดําเนินการไปนั้นเปนไปตามที่ผูบังคับบัญชาได มอบหมายหรือเปนไปตามที่ได
ตกลงไวหรือไม การประเมินจะแตกตางจากการติดตามงานในรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นถาผลการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชายังไมเปนไปตามที่มอบหมายผูบังคับบัญชาก็จะสามารถสื่อสารใหผูใตบังคับบัญชา
ทราบในระหวางการประเมินเพื่อนําไปปฏิบัติหรือจัดทําเปนขอตกลงในการประเมินรอบถัดไปได และใน
ขณะเดียวกันถาผูใตบังคับบัญชามีปญหาหรืออุปสรรคอะไรในระหวางการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไม
เปนไปตามเปาหมายก็สามารถแจงใหผูบังคับบัญชารับทราบไดเชนกัน เพื่อจะไดชวยแกไขหรือสนับสนุน
ใหสามารถปฏิบัติงานดังกลาวใหบรรลุผลตอไป 2. การประเมินกําหนดใหผูรับการประเมินตองรายงาน
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ผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง และตองเขารับการประเมินจากกรรมการประเมินที่หนวยงานแตงตั้ง ทํา
ใหผูรับการประเมินเองได ตรวจสอบ ทบทวนตัวเองวา ที่ผานมาเราไดทําอะไรไปบาง ไดปฏิบัติภารกิจ
ตามหนาที่ความรับผิดชอบหรือไม ผลเปนอยางไร มีอะไรที่คิดวาเปนผลงานที่เดน และ มีอะไรที่ยังไมได
ดําเนินการ เพราะมีปญหาอุปสรรคอะไร และ จะมีแนวทางแกไขอยางไร ดังนั้นในชวงของการประเมิน
จะทําใหบุคลากรทุกคนไดมีเวลาทบทวนและประเมินตนเอง และเตรียมขอมูลตางๆ เหลานี้เ ขารับการ
ประเมินพูดคุยกับผูบังคับบัญชาและกรรมการประเมินตอไป 3. การประเมินทําใหผูบังคับบัญชาสามารถ
รูถึงศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน และสามารถนําขอมูลดังกลาวไปวางแผนการทํางานในเชิง
นโยบาย เพื่อการพัฒนาบุคลากร และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานได นอกจากนี้แลวการ
ประเมินยังมีขอดีอีกๆ หลายเรื่อง เชน เปนโอกาสในการสรางความเขาใจอันดีระหวางหัวหนากับลูกนอง
เปดโอกาสใหกับผูรับการประเมินไดฝกเขียน/พูดและนําเสนอขอมูลผลการปฏิบัติงานของตนเองใหกับ
คณะกรรมการประเมินไดรับทราบ และนอกจากนี้แลว การประเมิน ยังใชเพื่อใหกําลังใจคนทําดี และมี
ไวเพื่อใหโอกาส (แกตัว) สําหรับคนที่ยังทําไดไมดี หรือ สามารถทําใหดีไดแตยังไมมีโอกาสไดทํา ดังนั้น
การประเมินจึงเปนการใหโอกาสบุคลากรเพื่อจะไดทําสิ่งดีๆ ใหกับองคกร
องคประกอบที่ 4 การนําผลการประเมินไปใช (Implementation)
การนําผลการประเมินไปใชมีลักษณะคือ ใชเชิงแนวคิด ใชผลประเมินในระยะเริ่มแรกเพื่อ
ประโยชนในการทําความเขาใจสภาพการดําเนินงาน เชน สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
บริหาร นํ าผลประเมินมารวมกันวิเคราะหหาสาเหตุและวิธี แกปญหา ชวยใหเกิ ดความกระจาง ผล
ประเมินมีผลตอความคิดแตไมมีผลในทางปฏิบัติ ไมมีการติดตามดูผลลัพธที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ การนํา
ผลการประเมินไปใชในเชิงยืนยัน เปนการใชผลในทางปฏิบัติใชเพื่อเปนเหตุผลยืนยัน สนับสนุน การ
จัดการเรียนการสอน การบริหารโดยทั่วไปใชในการตรวจสอบผลงานในรอบปที่ผานมาวามี โครงการ
ใดบางควรใหการสนับสนุนตอไป โครงการใดควรยกเลิก การนําผลการประเมินไปใชในเชิงสัญลักษณ
คือนําผลประเมินมาเปนเครื่องชวยกํากับ ติดตาม เปนระยะๆ มีการประเมินผลหลังจัดกิจกรรม นําผล
ประเมินมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกิจกรรมในการจัดครั้งตอไป และการนําผลการประเมิน ไปใชในเชิง
ปฏิบัติ คือนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนหรือกิจกรรมโครงการตาง ๆ ใชผล
ประเมินในการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานกิจกรรมโครงการตางๆ ปรับแผน ปรับวัตถุประสงค
องคประกอบที่ 5 ภาวะผูนํา (Leadership)
ภาวะผูนํา เป นสิ่ง ที่ ผูบริ หารขององคก รในอนาคตข างหน า จะตอ งมีแ ละสิ่ง จําเปนสํ าหรั บ
ผูบริหารคือทักษะ ซึ่งทักษะในอดีตอาจจะใชไมไดแลวสําหรับโลกในอนาคตขางหนา ผูบริหารจะตอง
พัฒนาทักษะใหมๆ ใหสอดคลองกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และตลอดเวลา ดังนั้น Driving
and Managing Change ทักษะในการผลักดันและการจัดการการเปลี่ยนแปลงในอนาคตขางหนานั้น
จะตองรวดเร็ว ผูนําองคกรจึงควรจะตองมีทักษะในการผลักดันองคกรใหมีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลอง
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กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต รวมทั้ ง จะต อ งมี ทั ก ษะในการจั ด การและบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง Identifying and developing future talent ผูนําจะตองมีทักษะในการเสาะหา และ
สรางคนเกงใหเกิดขึ้นใหไดในองคกร เพื่อรองรับการเติบโตขององคกรในอนาคต เนื่องจากองคกรใน
อนาคตนั้นตองประสบกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้น และจะมีความยากมากขึ้นในการที่จะทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จได ดั ง นั้นองค กรจะตองมี การสรางคนเกง และบริหารคนเกงใหได ตัวผูนําและ
ผูบริหารทุกคนตองมีทักษะในการเสาะหา และพัฒนาคนเกงใหเกิดขึ้นใหได เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมขององคกรในอนาคตที่จะตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆFostering creativity and
innovation ผูนําและผูบริหารองคกรในอนาคตจะตองมีทักษะในการสงเสริมความคิดสรางสรรค และ
สงเสริมการสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้น เรียกวาตองคิดอะไรใหมๆ ในแงมุมใหมๆ อยูเสมอ คิด
แบบเดิมๆ บริหารแบบเดิมๆ ก็คงจะอยูกันยากขึ้น ดังนั้นผูบริหารองคกรจะตองทําตัวใหเปนตัวอยาง ใน
เรื่องของความคิดสรางสรรค อีกทั้งยังตองสนับสนุน และสงเสริมใหพนักงานในองคกรคิดและสรางสรรค
สิ่งใหมๆ อยูเสมอ Coaching and developing others ทักษะถัดมาก็คือ ทักษะเรื่องของการสอนงาน
และการพัฒนาลูกนอง จริงๆ ทักษะเรื่องนี้ ผูนําและผูบริห ารยุคปจจุบันก็ตองมีเชนกัน ยิ่งถาอนาคตมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว พนักงานที่ทํางานก็ตองมีความพรอมเสมอ ดังนั้นตัวหัวหนาเอง ก็ตองมี
ทักษะในการสอนงาน และพัฒนาพนักงานใหเกิดความพรอมที่จะตองรับมือกับปญหาตางๆ และการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางดี Executing organization strategy ทักษะที่
สําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ผูบริหารจะตองมีความสามารถที่จะผลักดันกลยุทธขององคกรใหเกิดขึ้น
ในทางปฏิบัติใหได ไมใชแคขายฝน ขายภาพในอนาคตอันสวยหรูอีกตอไปแลว ผูบริหารที่จะอยูรอดใน
อนาคตได จะตองมีความสามารถในการบริหารจัดการและผลักดันแผนกลยุทธตางๆ ที่ตั้งไว ใหเกิดขึ้นใน
ความเป นจริง ให ได ทักษะที่กลาวมาขางต นนั้ นเป นสิ่ งที่ ตองรี บพั ฒนาตนเองใหมี ทั กษะเหล านี้ ให ไ ด
เนื่องจากอนาคตมีความไมแนนอน มีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่จะเกิดขึ้นโดยที่ไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้นบาง
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) โดยขั้นตอนแรก
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)และขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค 1)เพื่ อ ทราบองค ป ระกอบการบริ ห ารจั ด การการประกั น คุ ณ ภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต 2) เพื่อทราบความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต 3) เพื่อยืนยันองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคตการดําเนินการวิจัยประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ในประเทศและงานวิจัยตางประเทศที่
เกี่ยวกับการบริ หารจั ดการการประกันคุณ ภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต แลวนํ าขอ สรุปที่ ไดม า
วิเ คราะห (Content Analysis) เปน องคค วามรู เกี่ ย วกั บการบริ หารจั ดการการประกั นคุ ณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต
ขั้นที่ 2 การสรางเครื่ องมือวิจั ย สํ าหรับขั้นตอนนี้ ได ศึกษา วิ เคราะห เอกสารและงานวิจั ยที่
เกี่ยวของที่ไดรับจากการวิเคราะหเนื้อหาในขั้นที่ 1 และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ของประเทศไทยนําขอสรุปที่ไดจาก
วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากขั้นที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถาม (questionnaires) แลวนํา
แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน วิเคราะหดัชนีความสอดคลองรายขอ IOC (Index of
Item Objective Congruence) แลวพิจารณาเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.6 ขึ้นไป ปรับปรุง
แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ และคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาได
ขอคําถาม จํานวน 119 ขอ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใช
กลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 15 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลจํานวน 30 คน แลวรวบรวม
ข อ มู ลทั้ ง หมดมาวิ เ คราะห ห าค า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของแบบสอบถามด ว ยการคํ า นวณค า
สัมประสิ ทธิ์แ อลฟา (α- coefficient) ตามวิธีข องครอนบาค (Cronbach) ไดคา ความเชื่ อมั่น ของ
แบบสอบถามเทากับ 0.953
ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุม ตัวอยางคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาที่ผานการประเมินคุ ณภาพ
การศึกษารอบสาม จํานวน 330 โรงเรียน ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน และผูรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 330 โรงเรียน จํานวนผูใหขอมูลทั้งสิ้น 660 คน ได
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แบบสอบถามกลับคืนมา 277 โรงเรียน ผูใหขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 554 คน คิดเปนรอยละ 83.94 รวบรวม
ขอมูลแลววิเคราะหโดยใชสถิติ คาความถี่ (frequency : f) คารอยละ (percentage : %) คามัชฌิมเลข
คณิต (mean : ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis : EFA) เพื่อใหไดองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต
ขั้นที่ 4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
นําร างองคป ระกอบการบริห ารจัด การการประกัน คุณ ภาพสถานศึ กษาสํา หรั บอนาคต วิเ คราะห
ความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ดวย
สถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิง สาเหตุซึ่งวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรล (Path Analysis with
LISREL: PAL) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาดูความสอดคลองของขอมูลเชิงประจักษและโมเดลที่ไดจ ากการศึกษาของ
ผูวิจัยไดรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ขั้นที่ 5 ยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพที่เหมาะสม ผูวิจัยนํารางรูปแบบ
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ที่ไดจากการพัฒนาในขั้นที่ 4 มา
ตรวจสอบและเพิ่มความเชื่อถือ โดยนํารางรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต มายืนยันดวยวิธีสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปนผูรับผิดชอบงานแผน และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จํานวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในวงการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง
เปนผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน และผูอํานวยการโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สาม จํานวน 3 คน โดยผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุ ฒิจะพิจารณาประเด็น ความถูก ตอง ความเหมาะสม ความเปน ไปไดและการนํา ไปใช
ประโยชน พรอมทั้ง ใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหไดรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึ ก ษาสํ า หรั บ อนาคตที่ เ หมาะสมต อ ไปโดยใช สถิ ติ ค าความถี่ (frequency : f) ค า ร อ ยละ
(percentage :%)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (frequency : f) คารอยละ (percentage :
%) คามัชฌิมเลขคณิต (mean : ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) การวิเคราะห
ปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ดวยสถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ซึ่งวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (path Analysis with LISREL: PAL) และการวิเคราะห
เนื้อหา (content analysis)
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ไดขอคนพบ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. องค ป ระกอบการบริ ห ารจั ด การการประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาสํ า หรั บ อนาคต
ประกอบดวย 5 องคประกอบ เรียงตามลําดับน้ําหนักองคประกอบที่ไดจากมากไปหานอยคือ 1. การ
บริหารจัดการ 2. การวางแผน 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. การนําผลการประเมินไปใช และ 5.
ภาวะผูนํา ดังนั้นองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จึงเปน
พหุองคประกอบตามสมมุติฐานการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 องคประกอบที่1 การบริหารจัดการ มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ14 ตัวแปร
มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .602 -.760 มีคาความแปรปรวน 20.624 และ
คารอยละของความแปรปรวนเทากับ 17.331 เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 1 และจัด
เรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้ 1. สถานศึกษามีการตรวจสอบ
ปรับปรุง และแกไขขั้นตอนการทํางานครบถวนทุกกระบวนการที่จําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
วิธีการที่กําหนดไวอยางครบถวน มีการทบทวน ปรับปรุง วิธีการตรวจสอบ และแกไขขั้นตอนการทํางาน
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณมากยิ่งขึ้น 2. สถานศึกษานําเกณฑที่กําหนดไวมาพิจารณา
ทบทวน และปรับปรุงวิธีการพิจารณา วากระบวนการใดเปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการ
ใดเปนกระบวนการสนับสนุน เพื่อประกอบการวางแผนกระบวนการใหมีความเหมาะสมตอ การปฏิบัติ
รวมทั้งปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณยิ่งขึ้น โดยผูที่เกี่ยวของทุกคนใชเกณฑในการพิจารณา
ครบถวนทุกประเด็นที่กําหนดไว 3. กําหนดใหมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา มีผูรับ
ผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เชน แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดบทบาทหนาที่ ระบุ
ความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนในการใหความรู รณรงค สงเสริม และประเมินความ
เสี่ยง 4. สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ และนําปจจัยที่เกี่ยวของ มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวน
อยางตอเนื่อง 5. มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวน การ
ทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหาความสูญเสียกําหนด ชวงเวลาดําเนินการ และนํา
ขอมูลสําคัญ ที่เกี่ย วของมาพิจารณาประกอบการวางแผน เชน การส งมอบงาน การรอคอยผลงาน
ระหวางการปฏิบัติ และแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 6. สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย
และขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และคุ ม ค า 7. มี ร ะบบรองรั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น ต า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และมี ผ ลกระทบต อ การจั ด การ
กระบวนการ เพื่อสถานศึกษาจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 8. มีการวิเคราะห และปรับปรุง
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ปจจัยของระบบงานใหมีความเหมาะสมเพื่อสรางแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน
การยกยองชมเชยตลอดจน การใหรางวัล และสิ่งจูงใจเพื่อสงเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดี เกิดความผูกพัน
ตอองคการ 9. สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาที่หลักของแตละกระบวนการ
กําหนดผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากขอมูลที่สําคัญ เชนองคความรู ความรู
ความสามารถของบุคลากรในกระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และทิศทางขององคกร 10.สถานศึกษา
มีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ จนบรรลุผลตามขอกําหนดที่
สําคัญ 11. สถานศึกษากําหนดเกณฑที่ใชในการพิจารณาวากระบวนการใดเปนกระบวน การสราง
คุณคา และกระบวนการใดเปน กระบวนการสนับ สนุน ที่ทํ าให สถานศึก ษาไดเปรียบในการแขงขั น
ทางดานคุณภาพ และการใหบริการกับผูที่เกี่ยวของ 12. มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา
ตามแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่กําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีดสมรรถนะที่
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงกลยุทธ 13.สถานศึกษามีการจัดการ
คุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองคความรู ที่ทําใหแนใจไดวาขอมูลสารสนเทศ และความรูของ
องคการมีคุณสมบัติในความแมนยํา ถูกตอง ทันตอเหตุการณ มีความปลอดภัย เปนความลับ และเชื่อถือ
ได 14.สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบั ติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเปนธรรม และ
แจงผลการประเมินใหบุคคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
1.2 องคประกอบที่ 2 การวางแผน มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ14 ตัวแปรมีคา
น้ําหนักองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .621 - .759 มีคาความแปรปรวนเทากับ 19.183
และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 16.120 เปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 2 และจัด
เรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้ 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สภาพปญหา / ความตองการของสถานศึกษา
และทองถิ่น 2.มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของทราบ และจัดทําเอกสาร
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับครูและผูเกี่ยวของ 3.จัดทําเอกสาร
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป / ปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป มี อ งค ป ระกอบครบถ ว นและที่ ส อดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5ป) 4.เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัด
และเผยแพรตอสาธารณชน และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 5. มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม มีการ
วิเคราะหสภาพปจจุบันจาก SAR ผลการประเมินภายในโดยตนสังกัดผลประเมินภายนอกฯลฯ กําหนด
เปาหมายที่ชัดเจน กําหนดแนวทางการพัฒนา หรือโครงการ/กิจกรรม กําหนดแนวทางการนิเทศ กํากับ
ติดตาม 6.มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจ มีผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนฯ อยางชัดเจน โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย 7. มีแผนการนิเทศ และมีการนิเทศ กํากับ
ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 8. มีคณะกรรมการติดตาม
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ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ กษาของสถานศึ กษาโดยบุ คลากรทุก ฝา ยมีส วนรว มและมี การประชุ มเพื่ อ
วางแผนติด ตามตรวจสอบความก าวหนาของการปฏิบัติ งาน 9. มีการแตงตั้ งคณะกรรมการจัดทํ า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประชุมผูที่เกี่ยวของทุกฝายยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 10. มีการจัด
โครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจน 11. มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยรับฟงความคิดเห็นของทุกฝายและไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 12. มีขอมูลสารสนเทศจัดเก็บอยางเปนระบบ เปน
ปจ จุบั น และสามารถนํ า มาใช ไ ดทั นที มีก ารนํ าข อมู ล สารสนเทศของสถานศึก ษา มาจั ดทํ า เอกสาร
ประจําป 13. มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตามโครงสราง กําหนดบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 14. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง
และครอบคลุ มประเด็ นต า งๆ ดั ง นี้ มาตรฐานการศึก ษาชาติ มาตรฐานการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน และ
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
1.3 องค ป ระกอบที่ 3 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน มี จํ า นวนตั ว แปรที่ อ ธิ บ าย
องคประกอบ 6 ตัวแปรมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .610 - .672 มีคา
ความแปรปรวนเทากับ 10.418 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 8.755 เปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญเปนอันดับที่ 3 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)
ดังนี้ 1. ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการบริ หารราชการมากกว าร อยละ 80 2. ความสํา เร็ จ ผลสั มฤทธิ์ ของมาตรการ/โครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี มากกวารอยละ 80 (อยางนอยดานละ1มาตรการ/โครงการ) 3. รอย
ละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดขององคการ เปาหมาย
ของโครงการตามแผนบริห ารความเสี่ย งมากกว ารอ ยละ 80 4. ความสํา เร็จ ในการดํ าเนิ นการตาม
มาตรฐานการบริการมากกวารอยละ 80 5. คาความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการตอองคการ
มากกวารอยละ 80 6. ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรมสราง
ความ สัมพันธของสถานศึกษามากกวารอยละ 80
1.4 องคประกอบที่ 4 การนําผลการประเมินไปใช มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ
3 ตัวแปรมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .602 - .669 มีคาความแปรปรวน
เทากับ 7.777 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 48.741 เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปน
อันดับที่ 4 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้ 1. สถานศึกษา
มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทําแผนพัฒนา (Improvement
plan) ไดตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อยางเหมาะสม 2. สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่
ตอบสนองตัวชี้วัด และมีระบบการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม 3. สถานศึกษามีการนําผลการทบทวน
มาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้น)
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1.5 องคประกอบที่ 5 ภาวะผูนํา มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 3 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .644 - .689 มีคาความแปรปรวน เทากับ 6.068
และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 5.099 เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 5 และจัด
เรียงลํา ดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองค ประกอบ (factor loading) ดังนี้ 1. ผูบริห ารสง เสริมให มี
กระบวนการและกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการบูรณาการที่สรางความสามัคคี ความรวมมือ และความ
ทุมเทในการทํางานภายในองคการ 2. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ที่มุง
เนนการถายทอดนโยบายของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการรับรู เขาใจ และสามารถการ
นํ า ไปปฏิ บั ติ เพื่ อ การบรรลุ ผ ลร ว มกั น ได ทุ ก กลุ ม อย า งครอบคลุ ม 3.ผู บ ริ ห ารมี ก ารมอบอํ า นาจ
(Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ (Decision making) อยางเหมาะสมและเปน
ที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน
2. การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ข ององค ป ระกอบการบริ ห ารจั ด การการประกั น คุ ณ ภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต
ผลจากการวิ เ คราะห แ นวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งพบว า ตั ว แปรต น มี
4 องคประกอบคือ การบริหารจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติ งาน การนําผลการประเมินไปใช และ
ภาวะผูนํา สวนตัวแปรตามคือ การวางแผน เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา
1. การบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางตรงตอ การวางแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการนําผลการประเมินไปใช 2.การนําผลการประเมินไปใช มีอิทธิพลทางตรงตอ การบริหารจัดการ
การวางแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และภาวะผูนํา 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพล
ทางตรงตอ การวางแผน และภาวะผูนํา 4. การบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางออม ตอการวางแผน และ
ภาวะผูนํา 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางออม ตอการวางแผน และภาวะผูนํา
จากการวิเคราะหความสัมพัน ธเชิงสาเหตุ (path analysis) พบวา คาไค-สแควร (ChiSquare : ) มีคาเทากับ 5.74 (P-value = 0.05675) แสดงใหเห็นวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง
ความสัมพันธเชิง สาเหตุขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคตมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ประกอบกับการพิจารณาดัชนีความสอดคลองอื่นๆ ดังนี้
คาดัชนีความกลมกลืน (Goodness of fit Index : GFI) เทากับ 1.00 แสดงวา รูปแบบมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ คา Relative Fit Index (RFI) เทากับ 0.99 ซึ่งมีคาใกล 1 แสดงวา รูปแบบมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คา Adjusted Goodness of fit Index (AGFI) เทากับ 0.97 ซึ่ง
มีคาใกล 1 แสดงวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คา Root Mean Squared Residual
(RMR) เทากับ 0.18 ซึ่งมีคาใกล 0 แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และคา
ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของคาความผิดพลาดที่เหมาะสม คาดัชนี Root Mean Squared Error
of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ 0.058 ซึ่งมีคาใกล 0 แตไมเกิน 1.00 แสดงวารูปแบบมี
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ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งคาสถิติรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษทุกคามีคาเปนตามเกณฑ
ความสอดคลอง ความกลมกลืนของรูปแบบลักษณะนี้แสดงวา องคประกอบการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตมีความสอดคลอง มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
3. รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัยไดนําเสนอ
รูปแบบดังนี้
จากผลการวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
เปนพหุองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน ประกอบดวย 5 องคประกอบ เรียงลําดับตามคาน้ําหนัก
องคประกอบดังนี้ 1. การบริหารจัดการ 2.การวางแผน 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. การนําผล
การประเมินไปใช และ 5. ภาวะผูนํา
4. การยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
จากการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัย
ได นํ า รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การการประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาสํ า หรั บ อนาคต ไปตรวจยื น ยั น
(verification) โดยใชวิธีสอบถามผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปนผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพ พบวา ผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน มีความเห็นวา รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต ประกอบดวยองคประกอบจํานวน 5 องคประกอบคือ 1. การบริหารจัดการ 2. การวางแผน 3.การ
ประเมินผลการปฏิบัติง าน 4. การนําผลการประเมินไปใช 5. และภาวะผูนํา เปนรูปแบบที่มีความ
เหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย
สามารถนําการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ไปใชเปนประโยชนได
สรุปรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
การอภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลโดยแยกออกเปน 3 ประเด็นดังนี้ องคประกอบการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการ
กับการประกันคุณภาพสถานศึกษา และรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผลการวิจัย
พบวา มีองคประกอบที่สําคัญ 5 องคประกอบ เรียงลําดับตามคาน้ําหนักขององคประกอบดังนี้ 1. การ
บริ หารจั ด การ (Management) 2.การวางแผน (Planning) 3. การประเมิ น ผลการปฏิบั ติง าน
(Evaluation of performance) 4. การนําผลการประเมินไปใช (Implementation) 5. และภาวะผูนํา
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(Leadership) ซึ่งองคประกอบดังกลาวสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย ทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนรากฐาน
สําคัญประการหนึ่งในการสรางสรรค ความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาต างๆ ในสังคม การบริหาร
จัดการ และระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเปนกลไก และหัวใจสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการที่จะชวยใหคนไดพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ใหดํารงชีวิต
และประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข รูเท าทันการเปลี่ยนแปลงโดยรวม ตลอดช วงชีวิต และเปนการ
ปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับการจัดการศึกษา ที่ไมทัดเทียมกันในหลายๆ ดาน การแขงขันคุณภาพ
การศึกษาที่ทวีการแขงขันกันสูง ดังนั้นการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
จึงตองมีลักษณะเปนสากล เปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สามารถขับเคลื่อนองคกรให
สามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การบริหารจัดการ เปนองคประกอบที่สําคัญอันดับที่ 1 องคประกอบนี้ประกอบดวยตัว
แปรที่มีคาน้ําหนักตั วแปรในองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .602 -.760 มีคาความ
แปรปรวน 20.624 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 17.331 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือ
ความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร ในองคประกอบที่ 1 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคลองกัน แสดงวาตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปรสามารถจัดอยูในกลุมองคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ซึ่งอธิบายไดวา การวางแผนการบริหารจัดการ นับวามีความสําคัญมากในการเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษา การสรางความตระหนัก การรับรู การสรางเปาหมาย และวัตถุประสงครวมกันของบุคลากร
ทุกฝายทั้งภายในและนอกองคกร เพื่อผลักดันแผนงานของสถานศึกษาจนประสบความสําเร็จ หรือความ
ล ม เหลวของการบริ ห ารจั ด การ อาจขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย หลายประการทั้ ง ความสามารถของผู บ ริ ห าร
ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับ โจนาธาน บอสตัน (Jonathan Boston) และคณะ ได
สรุปใหเห็นสาระสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหมไว ดังตอไปนี้ 1. มองวาการบริหารงานมีลักษณะที่
เปนสากล หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ไมมีความแตกตางอยางเปนนัยสําคัญระหวางการบริหารงานของ
ภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานของภาครัฐ 2. ปรับเปลี่ยนจากการใหน้ําหนักความสําคัญที่เดิม
มุงเนน ใหความสํ าคัญ ตอ การควบคุมปจจัย นําเขา หรือทรัพ ยากรและกฎระเบียบตา ง ๆ มาเปนการ
ควบคุมในเรื่องของการผลผลิตและผลลัพธ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือปรับเปลี่ยนจากการให ความสําคัญ
ในภาระรับผิดชอบตอกระบวนการของการทํางาน (process accountability) มาเนนภาระรับผิดชอบ
ตอผลสัมฤทธิ์ (accountability for results) แทน 3. ใหความสําคัญตอเรื่องของการใชความสามารถ
หรือทักษะการบริหารมากกวาการที่ใหความ สําคัญตอการกําหนดนโยบายแตเพียงอยางเดียว 4. ให
ความสําคัญตอการมอบอํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง (devolution of centralized power)
ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหารของแตละหนวยงานมีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหาร
และการดําเนินงาน 5. เนนปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานราชการใหมใหมีขนาดเล็กลงในรูปแบบของ
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หนวยงานอิสระในกํากับ โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางการกํากับดูแลควบคุมที่เปนภารกิจงานเชิงพาณิชย
และไมใชเชิงพาณิชยออกจากกัน รวมถึงแยกภารกิจงานเชิงนโยบายและการใหบริการออกจากกันอยาง
เด็ดขาด 6. เนนการแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนเอกชน (privatization) และใหมีการจางเหมา
บุ ค คลภายนอก (outsourcing) รวมทั้ ง ประยุ ก ต ใ ช วิ ธี ก ารจั ด จ า งและการแข ง ขั น ประมู ล งาน
(competitive tendering) เพื่อลดตนทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหสูงขึ้น 7. ปรับเปลี่ยน
รูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐใหมีลักษณะเปนระยะสั้นและกําหนดเงื่อนไขขอตกลงใหมีความ
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได 8. เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เชน การวางแผน
กลยุ ท ธ แ ละแผนธุ ร กิ จ การทํ า ข อ ตกลงว า ด ว ยผลงาน (performance agreement) การจ า ย
คาตอบแทนตามผลงาน การจัดจางบุคคลภายนอกใหเขามาปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวเฉพาะกิจ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ หารงานและการให ความสํ าคัญตอ การสรางภาพลักษณ ที่ดีของ
องคการ (corporate image) 9. มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (monetary
incentives) มากขึ้น 10. สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใชจายเงิ นงบประมาณ โดย
พยายามลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต สวนพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กลาวถึงการบริหารจัดการ
สมัยใหมวา ตองประกอบไปดวย วิสัยทัศน : เปนองคกรที่สรางสรรคสิ่งใหมๆ ควบคูกับการพัฒนา
คุณภาพ และบริการเพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา พันธกิจ : 1. สรางความเปนผูนําในธุรกิจที่
ดําเนินอยู 2. สรางเสริมการทํางานเปนทีม 3. สรางความพอใจใหกับลูกคา 4. สรางรายไดอยางตอเนื่อง
5. สรางสรรคสิ่งแวดลอมที่ดี และชวยเหลือสังคมวัฒนธรรมองคกร วัตถุประสงค : 1. สรางความพึง
พอใจใหแกลูกคา 2. มีจริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม 3. ใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา
วิธีคิด : 4. ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการสรางคุณภาพ 5. ใหความสําคัญแกกระบวนการทํางาน 6.
กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา วิธีการทํางาน : 7. บริหารดวยขอมูลจริงในสถานที่จริง 8. แกปญหา
ที่สาเหตุ เนนการปองกันการเกิดปญหาซ้ํา 9. ใชกรรมวิธีทางสถิติ 10. จัดลําดับความสําคัญ 11.
ดําเนินการบริหารแบบ PDCA 12. สรางระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ คานิยม : 1.
ถูกตอง 2. ถูกใจ 3. ถูกเวลา 4. ถูกหลัก ซึ่งกระบวนการเหลานี้ตองคํานึงถึงคุณภาพ นิยามคุณภาพใน
ความหมายเดิม คุณภาพคือ : การทําใหไดตามมาตรฐานในความหมายใหม : คือความพอใจของลูกคา :
คือคุณประโยชนที่ลูกคาไดรับจากการใชสินคาและบริการ : คือสภาพที่เปนคุณ : คือความสุขของทุกคน
ในสิ่งที่ชอบธรรม : คือการที่ลูกคากลับมาหาเราไมใชสินคากลับมาหา นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคานิยม
หลัก แนวคิดขององคกรในการสูความที่เปนเลิศที่เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม ประกอบดวย 1. การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 2. ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา 3.การเรียนรู
ขององคกรและของแตละบุคคล 4. การเห็นคุณคาของพนักงานและคูคา 5. ความคลองตัว 6. การ
มุงเนนอนาคต 7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 8. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 9. ความรับผิดชอบตอสังคม
10. การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา 11. มุมมองในเชิงระบบ ซึ่งสอดคลองกับ เนตรพัณณา ยา
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วิราช กลาวไวในเรื่องแนวคิดการจัดการสมัยใหม เปนการจัดการเชิงกลยุทธเนื่องจากการจัดการตองมี
การเพิ่มมูลคา เพื่อใหองคกรแข็งแกรง ซึ่งถาออนแอ ในยุคการแขงขันก็จะหายไปจากวงจรของธุรกิจ
ดังนั้นเพื่อความอยูรอดผูบริหารจึงคิดหากลยุทธในการบริหารจัดการอยางดีที่สุด และที่นํามาใชกันใน
ปจจุบนั ในองคกรตางๆ ทั้งทางธุรกิจภาคเอกชนและรัฐบาล คือการจัดการกลยุทธ ปจจุบันการวางแผน
และการจัดการเชิง กลยุทธ รวมไปถึง หนวยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และ
องคการในรูปแบบตางๆ อีกดวย เนื่องจากแผนกลยุทธจะชวยกําหนดเปาหมายที่แนนอนชัดเจน และให
วิสัยทัศนที่สอดคลองกันระหวางพนักงานและองคการศึกษาที่ผานมาก็ใหการสนับสนุนสมมติฐานที่วา
การวางแผนกลยุทธจะชวยใหผลตอบแทนทางการเงินขององคการไดดีกวาการดําเนินงานที่ปราศจาก
การวางแผนระยะยาว สวนการศึกษาวิจัยของ ยุวดี ศันสนียรัตน การศึกษาเกี่ยวกั บการบริหารจัดการ
สถานศึกษาวา การบริหารจัดการสถานศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จะ
สงผลกระทบตอสวนตางๆ 4 ดานคือ สถานศึกษาจะไมสามารถอยูอยางเอกเทศเชนแตกอน แตตองมี
พันธะสัญญาตอผูเรียนและชุมชน ผูปกครองและชุมชนจะมีสวนในกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น การ
บริหารจัดการจะเปนไปในรูปองคคณะบุคคลแทนการใชอํานาจเบ็ดเสร็จแบบเดิมโดยบุคคลเพียงคน
เดียว บุคลากรในสถานศึกษาจะตองพัฒนาใหมีความเปนมืออาชีพโดยมีเงื่อนไขความสําเร็จ 4 ประการ
คือ ตองมีแนวทางการดําเนินงาน ตองพัฒนาผูเกี่ยวของ ทุกฝายตองเป ดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม
อย า งแท จ ริ ง และต อ งสร า งระบบฐานข อ มูล เพื่ อ ใช ป ระโยชน ใ นการวางแผนและการจั ด การศึ ก ษา
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ คาลดเวล (Caldwell) ที่กลาววา สถานศึกษาเปนฐานในการบริหาร
การจัดการเปนการกระจายอํานาจใหตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากร ไดแก ความรูเทคโนโลยี อํานาจ
หนาที่ วัสดุครุภัณฑ บุคลากร เวลาและงบประมาณ เปนการกระจายอํานาจทางการจัดการมากกวาจะ
เปนอํานาจทางการเมือง และใหเกิดการตัดสินใจในระดับสถานศึกษาภายใตกรอบนโยบายของทองถิ่น
และของรัฐ ในขณะเดียวกันในโรงเรียนยังมีความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบไดในทรัพยากรที่จะจัดสรรให
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ประเวศ วะสี กลาววา การที่จะปฏิรูปการศึกษาใหเกิดความเขมแข็ง
ทางปญญานั้น การปฏิรูปการบริหารจัดการถือเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดเพราะถาเพียงแตเพิ่มเงินไปใน
ระบบเดิมก็คงจะเกิดความสูญเปลาและไมเกิดการปฏิรูปขึ้น จึงสรุปไดวา การบริหารจัดการจึงเปนเรื่อง
ที่สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว การปฏิรูปการศึกษาจะ
ประสบผลสําเร็จไดนั้นจะตองสรางระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงจะสามารถนําองคการ
ทางการศึกษาไปสูจุดมุงหมายได ซึ่งสอดคลองกับ บูล (Bull) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับวินัยของนักเรียน พบวา
โรงเรียนควรจั ดกลไกในการบริหารจัดการเพื่ อใหบุ คลากรของโรงเรีย นไดดู แลปญ หาด านวินั ยของ
นักเรียนไดอยางเต็มที่ ชวยใหนักเรียนไดทราบความตั้งใจจริงที่จะแกปญหาของโรงเรียน ไมใชการ
จับผิดแตเปนการสงเสริมชวยเหลือ สนับสนุนใหนักเรียนไดแกไขความประพฤติตนเอง สอดคลองกับ
แนวคิ ด ของ วิ ลเลี่ ย ม (William) ที่ กล า วถึ ง การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค ก าร (Total Quality
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Management: TQM) คือการจัดการที่เนนในเรื่องคุณภาพ การดูแลในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ
การรับประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพในภาพรวม เพราะเชื่อวาเมื่อจัดการเรื่องคุณภาพใหดีแลว
ก็จะทําใหโรงเรียนไดเปรียบในการแขงขัน การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรเปนการบริหารคุณภาพใน
ภาพรวม ที่นําโดยผูบริหารระดับสูง และมีการดําเนินงานทั่วทั้งโรงเรียนเพื่อที่จะทําใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง
1.2 การวางแผน เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับ 2 องคประกอบนี้ประกอบดวย
ตัวแปรที่มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .621 - .759 มีคาความ
แปรปรวนเทากับ 19.183 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 33.451 ซึ่งอธิบายถึงความ
สอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร ในองคประกอบที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล
การบริ หารจัด การการประกัน คุณ ภาพสถานศึก ษาสํ าหรับ อนาคต มี ความคิ ดเห็น เป น ไปในทิศ ทาง
เดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวาตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปรสามารถจัดอยูในกลุม องคประกอบที่ 2 การ
วางแผน ซึ่ง อธิบายไดวา การวางแผนเปนกระบวนการหนึ่งที่ มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง สําหรับนัก
บริหารมืออาชีพ การวางแผนเปนงานที่นักบริหารทั้งหลายใหความคุนเคย และนําไปใชอยางกวางขวาง
ในกระบวนการวางแผนทั้ง แผนระยะสั้น ระยะยาว จึงมี ขอบข ายครอบคลุมภาระงานทุ กด านของ
สถานศึกษา ซึ่งเปนการเตรียมการกระทําอยางใดอยางหนึ่งในอนาคต เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปเตอร เอฟ ดรัคเกอร (Peter F. Drucker) กลาวไววา “การวางแผน” เปน
กระบวนการที่ตอเนื่องกันในการตัดสินใจของการประกอบการอยางมีระบบและดวยความรอบรูรวมทั้ง
กระบวน การที่รวบรวมขึ้นอยางเปนระเบียบที่ใชวิธีการใดๆอันจําเปนที่ทําใหแผนงานบรรลุความมุง
หมายโดยตอ งอาศัย การวัด ผลของการตัด สิน ใจเปรี ย บเทีย บการคาดคะเนขึ้น อย า งมี ระบบ และ
Robbins, S & DeCenZo, D. ไดกลาวถึงการวางแผน ประกอบดวยการกําหนดขอบเขตของธุรกิจ
ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนกําหนดวิธีการเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่ตั้งไว สวน Henri Fayol กลาววาในเรื่องการจัดการสมัยใหมนั้น การวางแผนถือเปนลําดับแรกที่
เปนการปฏิบัติการ และการศึกษาองคการโดยรวม Henry L. Gantt อธิบายวา การวางแผนการจัดการ
และการควบคุมองคกร มีความสลับซับซอน ทําใหผูรับฟงเกิดมิติในการรับรูมากยิ่งขึ้น Gary Hamel with
Bill Breen ไดกลาวถึง นวัตกรรมดานการบริหารจัดการอยู ที่กระบวนการบริหารจัดการ ไดแก การ
วางแผนเชิงกลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับ W. Edwards Deming ในเรื่องของวงจร PDCA การวางแผน
(Plan – P) เปนขั้นตอนการศึกษาปญหา กําหนดเปาหมาย การแกปญหา และการวางแผนแกปญหาใน
การปฏิบัติงาน การวางแผนจะชวยพัฒนาความคิด ตาง ๆ เพื่อ นําไปสูรูปแบบที่เปนจริงขึ้นมา ทําให
เกิดรายละเอียดที่พรอมจะนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับ ศิริพล ศิริทรัพย ที่กลาววา การวางแผน
เปนการกําหนดสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตอยางมีเหตุผล กอใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ทําใหเกิดผลลัพธคือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความเปนธรรม พลังการทํางาน และ
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ความผูกพันความยอมรับในงานที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ลัดดาวัลย บุญเลิศ ที่กลาวถึงการวางแผนกล
ยุทธของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยพิจารณาในแต
ละขั้นตอนพบวามี 3 ขั้นตอน ดังนี้ การกําหนดปรัชญาความเชื่อขององคกร การกําหนดวิสัยทัศนของ
องคกร และการกําหนดพันธกิจ สวนอีก 6 ขั้นตอนคือ การกําหนดแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห
สิ่งแวดลอมภายใน การกําหนดวัตถุประสงค การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอก การกําหนดยุทธศาสตร
ทางเลือก และการกําหนดนโยบาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ บานดวิน (Baldwin) กลาววา การ
ใชกระบวนการวางแผนกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา ปจจัยที่สนับสนุนการนํารูปแบบการวางแผนกล
ยุทธมาใชประกอบดวย ความเปนวิชาชีพของบุคลากร ความสามัคคีของบุคลากร ภาวะผูนําของครูใหญ
การเปดเผยความตองการของบุคลากร การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนของทองถิ่น สวน
ปจจัยที่ขัดขวาง ประกอบดวย การขาดปจจัยสงเสริมองครวม ความไมเขาใจกระบวน การวางแผนกล
ยุทธ และการจัดสรรเวลาใหกับการวางแผนกลยุทธ สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ประเวศ วะสี
กลาววา การที่จะปฏิรูปการศึกษาใหเกิดความเขมแข็งทางปญญานั้น การปฏิรูปการบริหารจัดการถือ
เปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดเพราะถาเพียงแตเพิ่มเงินไปในระบบเดิมก็คงจะเกิดความสูญเปลาและไมเกิด
การปฏิรูปขึ้น จึงสรุปไดวา การบริหารจัดการจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการปฏิรูปการศึกษา
จะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว การปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลสําเร็จไดนั้นจะตองสรางระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงจะสามารถนําองคการทางการศึกษาไปสูจุดมุงหมายได สอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของ ประวิทย สุขจินดา ดานการเตรียมการวางแผนพบวา ครูทุกคนควรมีความรูเรื่องการ
จัดทําแผน ครูควรใหความรวมมือ และเอาใจใสเรื่องการวางแผน ดานการปฏิบัติตามแผน ผูบริหารควร
จัดระบบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนใหถูกตอง ชัดเจน ดานการติดตามและประเมินผล
แนวทางสําคัญ ไดแก บุคลากรควรสรุปการประเมินตามความเปนจริง และดานการปรับแผน หรือจัดทํา
แผนใหม แนวทางสําคัญ ไดแก คณะกรรมการแผนงานควรมีการประสานในการปรับแผน ซึ่ง เกชา
เหลื องสุ ดใจชื้น กลา วถึ งกระบวนการวางแผนที่ มีประสิท ธิภาพสูง ในโรงเรีย นประถมศึกษาจัง หวั ด
นครปฐม พบวา สภาพโดยทั่วไปของการวางแผนที่มีประสิทธิภาพสูงอยูในระดับปานกลาง และพบวา มี
การกํา กับติด ตามการประเมินผลแผนอยางมี ระบบในปที่ผ านมา ปจจัย การสนับสนุน จากภายนอก
วิสั ยทั ศน ของผู บริ หาร นโยบายของหน วยงานต น สัง กัด เปน ปจ จัย ที่ส งผลกระทบต อกระบวนการ
วางแผนใหประสบความสําเร็จ ซึ่ง Koontz ไดสรุปความสําคัญของการวางแผนไว 4 ประการใหญๆ คือ
1.ทําใหความไมแนนอนและการเปลี่ยนแปลงเกิดความสมดุล (To offset uncertainty and change)
เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ แมจะมีการวางแผนดีแคไหน ความผิดพลาดยอมเกิดขึ้นได
เสมอ แตถาไดมีการวางแผนลวงหนาเพื่อรองรับความไมแ นนอนหรือเปลี่ยนแปลงก็ยอมจะดีกวาและ
ปลอดภัยกวา 2. ทําใหผลการปฏิบัติงานไปสูจุดมุงหวังดังประสงค (To focus attention on
objectives) การวางแผนอยางรอบคอบจะทําใหเขาใจในวัตถุประสงคไดชัดเจนและยังชวยลดความ
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ผิดพลาดในขณะทําตาม แผนปฏิบัติงาน เพราะไดตระเตรียมไวกอนแลว 3. ทําใหประหยัดในการ
ปฏิบัติงาน (To gain economical operation) หมายถึงงานยิ่งใหญ ยิ่งควบคุมไดยาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในขณะที่ลงมือปฏิบัติ แตถาวางแผนไวกอนและคุมงานตามแผนจะชวยลดการสิ้นเปลืองตางๆ (cost)
ไดมาก 4. ทําใหเอื้ออํานวยในการควบคุมการปฏิ บัติงาน (To facilitate control) หมายถึง การ
วางแผนที่ดียอมมีการกําหนดขั้นตอนไวลวงหนา ซึ่งเปนประโยชนในการควบคุมและการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานวาไดผลตรงตามขอตกลงหรือแผนที่วางไว และชวยใหติดตามการปฏิบัติงานทําไดงายขึ้น หาก
ไมมีแผนหรือทางเดิน (Direction) ที่ชัดเจน นอกจากจะปฏิบัติงานตามแผนแบบลองผิดลองถูกเสมอๆ
แลว ก็ยังยากตอการตรวจตราติดตามใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอีกดวย
1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับ 3 องคประกอบ
นี้ประกอบดวยตัวแปรที่มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .610 - .672
มีคาความแปรปรวนเทากับ 10.418 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 8.755 ซึ่งอธิบายถึงความ
สอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรในองคประกอบที่ 3 แสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีความคิดเห็นเปนไป ในทิศทางเดียวกัน
และสอดคลองกัน แสดงวาตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรสามารถจัดอยูในกลุม องคประกอบที่ 3 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งอธิบายไดวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการประเมินคาของบุคคล
ผูปฏิบัติงานในดานตางๆทั้ ง ผลงานและคุณลักษณะอื่นๆ ที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายใน เวลาที่
กําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหนางาน โดยอยูบนพื้นฐานของ
ความเปนระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติให
ความเปนธรรมโดยทั่วกันซึ่ง Gary Hamel with Bill Breen ไดกลาวถึง นวัตกรรมดานการบริหาร
จัดการอยูที่กระบวนการบริหารจัดการ ไดแกการประเมินผลงานพนักงาน และการใหคาตอบแทน
Mintzberg ไดกลาวถึงบทบาทของการจัดการวา ผูบริหารมีบทบาทในฐานะเปนผูติดตามประเมินผล
(monitor) เปนการติดตามเลือกรับขอมูล เพื่อเขาใจความเคลื่อนไหวขององคการและสิ่งแวดลอม เปน
เสมือนศูนยกลางของระบบ ซึ่งสอดคลองกับ W. Edwards Deming ในเรื่องของวงจร PDCA การ
ตรวจสอบ (Check – C) การตรวจสอบประเมินวาการดําเนินการบรรลุผลตามความตองการหรือไม การ
ตรวจสอบประเมินอยางตอเนื่องจะสรางความมั่นใจวาคุณภาพของผลผลิตจะมีอยูตลอดเวลา และการ
กําหนดมาตรการแกไขปญหา (Act – A) คือการนําวิธีการแกปญหาที่ไดจากการตรวจสอบแลววาไดผล
มากําหนดเปนมาตรฐานการทํางานเพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติตอไปหากพบวาเกิดขอบกพรองขึ้น ให
ปฏิบัติการแกไขตามลักษณะของปญหาที่คนพบ ธีระพล เพ็งจันทร ไดศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผลการวิจัยพบวา 1. ปจจัยการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 1. ดานการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง 2. ดานกลยุทธการเปลี่ยนแปลง 3. ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4. ดานภาวะ
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ผูนําการเปลี่ยนแปลง 5. ดานการบริหารจัดการความเสี่ยง 6. ดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย 7. ดานการมุงเน นทรัพยากรบุคคล 8. ดานประสิทธิ ภาพของการปฏิบัติราชการ 9. ดาน
คุณภาพวิชาการ 10. ดานการพัฒนาบุคลากร 11. ดานคุณลักษณะขององคกร 12. ดานระบบสนับสนุนการ
เปลี่ ยนแปลง 13. ด านประสิ ทธิ ผลตามตั วชี้ วั ด ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ธี ร ศั ก ดิ์ คงเจริ ญ ทํ า การประเมิ น
คุณลักษณะครูอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษาที่ 7 พบวา คุณสมบัติเบื้องตนดานความฉลาด
ทางอารมณ ไม สามารถอธิบายคุ ณลัก ษณะครู อาชีพได ส วนดานบุค ลิกภาพสามารถอธิ บายได และ
กระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะครูอาชีพโดยรวมสามารถอธิบายครูอาชีพได และสอดคลองกับ นภา
พร สายนิ่ม ศึกษาเรื่องประเมินความพึงพอใจของผูปกครองครูและนักเรียนตอการบริหารการปกครอง
ของโรงเรียนมัธยมวัดสิง ห กรุง เทพมหานคร พบวาการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
บริหารการปกครอง อยูในระดับมาก ความพึ งพอใจของครูตอการบริหารงานปกครองอยูในระดับปาน
กลาง ความพึงพอใจของนักเรียนตอการบริหารงานปกครองอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ ประวิทย สุขจินดา พบวาดานการติดตามและประเมินผลของบุคลากร ควรสรุปการประเมินตาม
ความเปนจริง และดานการปรับแผน หรือจัดทํา แผนใหม พบวา คณะกรรมการแผนงาน ควรมีการ
ประสานในการปรับแผน สอดคลองกับการวิจัยของ ญาฐิณี บูรณเกษมชัย พบวา การประเมินผลการ
จัดการความรูในองคกรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีการปฏิบัติงานที่ยังไมเปน
ระบบ และขั้นตอนการดําเนินงานยังขาดความถูกตอง เนื่องจากบุคลากรยังขาดทักษะดานการจัดการ
ความรู ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางลาชา ดังนั้นจึง ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหเปนระบบ
และขั้นตอนที่ถูกตอง เพื่อเปนการพัฒนาความรูดานทักษะการจัดการความรูใหแกบุคลากรภายใน
องคกร มีการจัดการฝกอบรม สัมมนา เพื่อการเรียนรูดานการจัดการความรูเฉพาะบุคลากรบางกลุมงาน
เทานั้น และควรใหสิทธิในการเรียนรูกับบุคลากรในองคกรอยางทั่วถึง และควรมีการถอดบทเรียนจากผู
ที่มีประสบการณการทํางานหรือผูที่จะเกษียณอายุ เพื่อรวบรวมเปนความรูสาธารณะ ซึ่งสอดคลองกับ
พาที เกศธนากร ที่ วิ จั ย พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผู บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผลการวิจัย พบวา ระบบการประเมินผูบริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
องคประกอบ 4 ดานคือ ดานปจจัยนําเขา (Inputs) ประกอบดวยองคประกอบยอยคือ เปาหมายของ
การประเมิน วัตถุประสงคการประเมิน มาตรฐานและตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เครื่องมือการประเมิน
และแหลงผูประเมิน ดานกระบวนการ (Process) ประกอบดวย การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ประเมินการประชุมชี้แจง และวางแผนการประเมิน การดําเนินการประเมิน การวิเคราะหผลการ
ประเมิ น การตั ดสินผลการประเมิน การสรุปและแจง ผลการประเมิน ดานผลผลิต (Output)
ประกอบดวย สรุปผลการประเมินผูบริหารมืออาชีพรายบุคคล และสรุปผลการประเมินผูบริหารมือ
อาชีพในภาพรวม และดานขอมูลปอนกลับ (Feedback) ประกอบดวย ขอมูลปอนกลับ สําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษารายบุคคล และขอมูลปอนกลับสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อนําระบบ
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การประเมินผูบริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชในสถานการณจริง พบวา ระบบการประเมิน
มีความตรงเชิงจําแนกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑดานความ
เหมาะสม ความเปนประโยชน ความเปนไปได และความถูกตองครอบคลุมอยูในระดับมาก และ รัดด และ
เดวี (Rudd & Davies) ทําการวิจัย เรื่องการประเมินงานประเมินตนเองของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา ใหขอเสนอ แนะเชิงนโยบายที่เนนกิจกรรม การ
ประเมินตนเอง ตรวจสอบจุดแข็งของการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทบทวนแกไข การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษามีการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมหรือไมอยางไร เพื่อ ประโยชนของสถานศึกษา
1.4 การนําผลการประเมินไปใช เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับ 4 เมื่อพิจารณา
รายขอคําถามของแบบสอบถามประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 1. สถานศึกษามีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทําแผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) อยางเหมาะสม 2. สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่ตอบสนองตัวชี้วัด และมี
ระบบการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมกับอนาคต 3. สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้นในอนาคต
องคประกอบนี้ประกอบดวยตัวแปรที่มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ ( factor loading)
อยูระหวาง .602 - .669 มีคาความแปรปรวนเทากับ 7.777 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ
6.535 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรในองคประกอบที่ 4
แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีความ
คิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกันแสดงวาตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร สามารถจัดอยูในกลุม
องคประกอบที่ 4 การนําผลการประเมินไปใชซึ่ง สุชาดา บวรกิติวงศ ไดอธิบายวา การนําผลการ
ประเมินไปใชนั้น เปนการนําเอาผลหรือสารสนเทศที่ไดจากการประเมินมากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การปฏิบัติ งานในโครงการหรือนโยบายการทํางาน ชวยใหผูบริหารหรือผูตัดสินใจใชในการวางแผน
ติดตาม หรือตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งในการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองซึ่งสอดคลองกับ W. Edwards
Deming ในเรื่องของวงจร PDCA การตรวจสอบ (Check – C) การตรวจสอบประเมินวาการดําเนินการ
บรรลุผลตามความตองการหรือไม การตรวจสอบประเมินอยางตอเนื่องจะสรางความมั่นใจวาคุณภาพ
ของผลผลิตจะมีอยูตลอดเวลา และการกําหนดมาตรการแกไขปญหา (Act – A) คือการนําวิธีการ
แกปญ หาที่ไดจากการตรวจสอบแลววาไดผลมากําหนดเปนมาตรฐานการทํางานเพื่อยึดถือเปนแนว
ปฏิ บัติ ต อไปหากพบว า เกิ ดข อ บกพรอ งขึ้ น ใหป ฏิ บัติ การแก ไ ขตามลั กษณะของปญ หาที่ คน พบ ซึ่ ง
สอดคล อ งกั บ อภิ ธี ร ทรงบั ณ ฑิ ต ย ได วิ จั ย แบบประเมิ น สถานศึ ก ษาตามแนวการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระบบ มัลคอม บัลดริจ สําหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหไดขอมูลการ
ประเมินสถานศึกษา ที่สําคัญที่สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและเพื่อ
การประเมินสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเปนขอมูลการบริหารคุณภาพภายใน
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สถานศึกษาที่สามารถนําไปประยุกตใชในการพั ฒนาและปรั บปรุ งคุณภาพให พัฒนาสูความเป นเลิ ศตอไป ซึ่ ง
สอดคลองกับ สมทรง สุทธิประภา ไดราย งาน การนําผลงานไปใชประโยชนในการพัฒนาชุดทดลอง
วงจรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส วาประโยชนที่ไดรับจากการนําผลการประเมินไปใช ดานประโยชนตอ
ผูเรียน ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีชุดทดลองเพียงพอในการเรียนภาคปฏิบัติ ทําใหผูเรียนได
ฝกทักษะตามสมรรถนะรายวิชา การเรียนดวยการปฏิบัติจริง เรียนเปนชิ้นงาน/โครงงาน จึงถือวาเปน
นวั ตกรรมทางการศึ กษาที่ ผูเ รีย นมีส วนรว มในการสร างและใชง าน “โดยผูเ รีย น เพื่ อผู เรี ยน”ด า น
ประโยชนตอผูสอน การพัฒนาผูเรียนใหเกิดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพเปนหน าที่ของครู โดยเปนการบูร
ณาการเรียนการสอน ใหผูเรียน“คิดเปน ทําเปน แกปญหาได” เปนการแกปญหาในชั้นเรียน สอดคลอง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดานประโยชนตอสถานศึกษา ทําใหประหยัดงบประมาณใน
การจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ซึ่ง สอดคลองกับ ศูน ยการศึกษานอกระบบอําเภอนายายอาม จังหวั ด
จันทบุรี ที่นําผลการสง เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู
ความเปนเลิศ ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามขอเสนอแนะของ สมศ.จากการประเมิน
ภายนอกรอบสอง คือ 1. สถานศึกษาควรระดมสมองจากภูมิปญญาทองถิ่น ผูนําชุมชน ครูประจํากลุม
เพื่อรวมกันปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายและ
ชุมชน พบวาสถานศึกษาไดจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการดําเนินงานคือไดหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ และหลักสูตรทองถิ่นที่หลากหลายและสอดคล องกับความตองการเพิ่มมากขึ้น
2. สถานศึกษาควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยกําหนดเปาหมายของโครงการที่ชัดเจน มีการ
ประเมินผลโครงการที่เปรียบเทียบกับเปาหมาย และนําผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการและรายงาน
ผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทุกฝายทราบอยางสม่ําเสมอ พบวา สถานศึกษาไดจัดโครงการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ ผลการดําเนินงานคือสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 3. ครู
ควรไดมีการพัฒนาดานการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียนตาม
สภาพจริงเพิ่มขึ้นและการจัดทําบันทึกหลังการสอน พบวาสถานศึ กษาไดจัด โครงการพัฒนาบุคคลากร
ผลการดําเนินงานคือครูมีทักษะในการสอนและการประเมินผลเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการทํา
วิจั ย และนํา ผลการวิ จัย ไปปรั บ ปรุง คุ ณ ภาพการสอนได 4. ผู เ รี ยนควรได รั บการเรี ย นเสริ ม ในวิ ช า
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และควรไดทํากิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายเชน การ
เรีย นรู จากการปฏิ บัติ จริ ง การทําโครงงาน รายงาน การเรี ยนรูดว ยกระบวนการกลุ มเพื่อเปน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน พบวาสถานศึกษาไดจัดโครงการคายวิชาการ ผลการดําเนินงานคือทําให
ผูเรียนมีวินัย มีคุณธรรม มีความเปนประชาธิปไตย เพิ่มขึ้น และไดรับการสอนเสริมในวิชาคณิตศาสตร
ภาษาอัง กฤษ สรุปผลการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสูความเปนเลิศสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาไดระดับคุณภาพดี ซึ่งสอดคลองกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุ รี กลาวถึง การนําผลการวิจัยและพัฒนาไปใชในการจัดการเรียนรูวา
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ผลการวิจัยไมวาจะเปนในรูปของขอความรูใหม สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม การยืนยันทฤษฎีขอความ
จริ ง แนวทาง การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง งานหรื อ การตอบป ญ หาข อ สงสั ย จะเป น ข อ มู ล หรื อ ความคิ ด ที่
ทรงคุณคาเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูที่เราตองการพัฒนา และเปนเครื่องมือที่ใชแสวงหายุทธศาสตรที่
เหมาะสมสําหรับการพัฒนา ถาเปนงานวิจัยในชั้นเรียน ผลการวิจัย ก็จะเปนประโยชนตอการศึกษา ตอ
ผูเรียน ดังนั้นการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนากลุมเปาใหบรรลุตามวัตถุประสงคจึงเปนสิ่ งที่ผูนิเทศ
จะต อ งตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และดํ า เนิ น การอย า งจริ ง จั ง เพื่ อ ให เ กิ ด ผลในการปฏิ บั ติ โ ดยเร็ ว
ผลการวิจัยนอกจากจะเปนประโยชนในดานการปรับปรุงและพัฒนางานหรือการจัดการเรียนการสอน
แลว ยังเปนประโยชน ตอการพัฒนาวิชาชีพอีกดวย โดยผูวิจัยสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนผลงาน
วิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ หรือปรับตําแหนงใหสูงขึ้นได เชนเดียวกับ จิรัฎฐพร สุพรรณพงศ ได
กลาวถึงเรื่องการนําผลการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ไดพิจารณาไวเปน 2 ประเด็น คือ
1. สภาพปญหาของการนําผลการประเมินไปใช สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ ผลการประเมินไมนาเชื่อถือ ไมทัน
ตอการใชงาน บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ ไมศึกษา เขาใจคลาดเคลื่อนในการนําผลการประเมินไป
ใช ผูบริหารสถานศึกษาไมเห็นคุณคา หรือความสําคัญของผลการประเมินขาดการนําผลการประเมินไป
วิเคราะหใชวางแผนอยางจริงจัง สงผลใหแผนไมค รอบคลุมมาตรฐาน สถานศึกษาขาดผูบริหาร เปลี่ยน
ยายบอย การนําผลการประเมินไปใชขาดความตอเนื่อง บุคลากรไมเพียงพอ ขาดความตั้งใจ จําใจทํา
ตามกฎหมาย มีแรงตานจากบุคลากรภายในสถานศึกษา ไมนําผลไปใชใหสอดคลองกับความกาวหนา
ของบุคลากร ขาดการชวยเหลือ กระตุน ใหความรู แกบุคลากรในสถานศึกษาและติดตามผลอยางจริงจัง
จากหนวยงานตนสังกัด 2. ประโยชนที่สถานศึกษาจะไดรับจากการนําผลการประเมินไปใช สิ่งที่ตอง
คํานึงถึงคือ นําไปจัดทําแผนแกปญหาปรับปรุงพัฒนาใหสถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน วางแผน
กํ า หนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป น ระยะๆ และป ก ารศึ ก ษาต อ ไป จั ด ทํ า ข อ มู ล
สารสนเทศ นําไปจัดทํารายงานประจําป (SAR) รายงานหนวยงานตนสังกัดและรายงานตอสาธารณชน
กอนจะไดมาซึ่งผลการประเมินในระหวางดําเนินงานไดมีการตรวจสอบประเมินเปนระยะๆ นําผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA เสริมแรง ใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดี ดีเดน
และปรับปรุงพัฒนางานไดตรงจุดเนื่องจากผลการประเมิน สะทอนใหเห็นจุดเดน จุดดอย
1.5 ภาวะผูนํา เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับ 5 เมื่อพิจารณารายขอคําถามของ
แบบสอบถามประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 1. ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมที่
มุงเนนใหเกิดการบูรณาการที่สรางความสามัคคี ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางานภายใน
องคการ 2. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ที่มุงเนนการถายทอดนโยบาย
ของสถานศึ กษาสู ผูมีสว นไดส วนเสี ย เพื่ อใหก ารรั บรู เขาใจ และสามารถการนําไปปฏิบั ติ เพื่ อการ
บรรลุ ผ ลร ว มกั น ได ทุ ก กลุ ม อย า งครอบคลุ ม ทั้ ง ป จ จุ บั น และอนาคต 3.ผู บ ริ ห ารมี ก ารมอบอํ า นาจ
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(Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ (Decision making) อยางเหมาะสมและเปน
ที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน
องคประกอบนี้ประกอบดวยตัวแปรที่มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading) อยู
ระหวาง .644 - .689 มีคาความแปรปรวน เทากับ 6.068 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ
5.099 ซึ่ง อธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรในองคประกอบที่ 5
แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลดานการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีความ
คิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวาตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรสามารถจัดอยูในกลุม
องคประกอบที่ 5 ภาวะผูนํา ซึ่งอธิบายไดวา ผูนําในยุคปจจุบันมีรูปแบบของความเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ที่นําความเจริญกาวหนามาสูองคการ ผูนําขององคการหลายแหงที่ประสบความสําเร็จลวน
แตมีความเปนผูนําเชิงกลยุทธทั้งสิ้น ความเปนผูนําเชิงกลยุทธ เริ่มจากการมีคุณสมบัติสําคัญ คือ เปนผูมี
วิสัยทัศนกวางไกล และนําวิสัยทัศนมาสูการปฏิบัติไดอยางเปนผลสําเร็จตามขั้นตอนตางๆ ซึ่งสอดคลอง
กับ เก็จกนก เอื้อวงศ ทําการศึกษาปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ พบวาการดําเนินงานในการดําเนินคุณภาพแตละดานยังไมสมบูรณ ปจจัยภายในที่สงเสริมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพประกอบดวย 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานวัฒนธรรมองคการ
ดานบุคลากร โดยประกอบไปดวยการที่ผูบริหารมีความมุงมั่นทุมเท สนใจใฝรู ใชทั้งการบริหารส วนมี
สวนรวมและการบริหารแบบเขมงวด การมีวัฒนธรรมองคการที่ดี คือมีความสัมพันธที่ดี มีแบบแผนการ
ทํางานเปนทีม มีตัวแบบการเปนครูที่ดี การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเห็นคุณคาการประเมินรวมทั้ง
การที่ครูมีความรับผิดชอบและเอาใจใสในการสอน สนใจใฝรู และเชื่อวาการประกันคุณภาพการศึกษา
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นโครงสรางการประสานงานที่คลองตัว และมีบุคลากร
หรือคณะทํางานรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ กลุมปจจัยภายนอก ไดแก การที่ชุมชนและกรรมการ
สถานศึกษาใหความสําคัญกับสถานศึกษาและสนับสนุน ชวยเหลือ ตลอดจนมีกฎหมาย/ นโยบายตน
สังกัดผลักดันใหโรงเรียนดําเนินการประกันคุณภาพ รวมทั้งหนวยงานตนสังกัดนิเทศชวยเหลือโรงเรียน
อยางจริง จัง ปจจัยที่เปนอุปสรรคไดแก การที่วัฒนธรรมองคการมีลักษณะแตกแยก แขงขัน ไมให
เกีย รติแ ละไมไ วว างใจซึ่ ง กัน และกัน ขาดการยอมรับความสามารถของเพื่ อ นครู ครูไม ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลง และครูไมเพียงพอ ครูขาดความรับ ผิดชอบความสนใจใฝเรียนรู มีทัศนคติไมดีตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง ผูบริหารไมใหเวลากับสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ลัดณา ศรีอัมพร
เอกกุล ศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขตนาน
จากผลการศึกษาพบวา ทั้ง 3 ดานคือดานการบริหารจัดการ ดานการมีสวนรวมของบุคลากร และดาน
ตรวจสอบและการประเมิ นคุณภาพภายใน อยู ในระดับปานกลาง ดานบริหารจัดการพบวา สภาพ
ดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่ อ
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สง เสริ มทานุ บํ า รุง ศิ ล ปวัฒ นธรรมอยู ในระดั บ มาก ส ว นในด า นการมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากรจากผล
การศึกษาพบวา สภาพดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาในดานการมีสวนรวมของบุคลากร
เกี่ยวกับการเปนคณะกรรมการดําเนินงานดานตางๆ ของบุคลากร อยูในระดับมาก สํา หรับดานการ
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในจากผลการศึกษาพบวา สภาพดําเนินการการการประกัน
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับในดานผูประเมินมีความเขาใจเกณฑและวิธีการตรวจเปนมาตรฐานเดียวกัน
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ ที่กลาวถึงแนวคิดเชิงระบบ ประกอบดวย
การนํ า องค ก รและยุ ท ธศาสตร อ งค ก ร โรงเรี ย นหลายโรงเรี ย นที่ ทํ า โครงการแล ว อาจไม ป ระสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร เริ่มตนอาจจะเกิดปญหา คือ การนําของผูอํานวยการ และผูบริหารโรงเรียน แลว
ยุทธศาสตรโรงเรียนไมมีความมั่นคงเพียงพอจะทําใหโรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพได ซึ่งบุญสง จาน
สิบสี ไดศึกษาถึงพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารตามการรับรูของครูโดยใชกรอบแนวคิดของกริฟฟทซ
คือ ผูใหการยอมรับเพื่อนรวมงาน ผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ผูใหความชวยเหลือ ผูประสานงานที่ดี
ประสานงานที่ดี ผูพูดที่มีประสิทธิภาพ ผูเขาสังคมไดดี และผูปรับปรุงแกไข ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
สนับสนุนใหครูไดพัฒนาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เปด
โอกาสใหครูไดมีสวนรวมคิดโครงการใหมๆ และมอบหมายใหรับผิดชอบตามความเหมาะสม จัดใหมีการ
วางแผนงานที่ริเริ่มใหม โดยการปฐมนิเทศ สามารถสั่งงานดวยวาจา แกครูอยางชัดเจนจนปฏิบัติไ ด
สนับสนุนการสรางบรรยากาศในสถานศึกษาและหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอนและชวยแกปญหา
สวนตัวที่ครูกําลังประสบอยู มีเทคนิควิธี หาเหตุผลเพื่อแกไขขอขัดแยงจนเปนที่ยอมรับของคูกรณี ที่เ ปน
ผูใตบังคับบัญชา รวมกันวางแผนงานวิชาการ ระบบดูแลความปลอดภัยในการทํางานของครูและหาแนว
ทางการปฏิ บัติง านที่ทํา ให เกิด การประสานงานที่ดี เข ารว มสั งสรรค กับครูใ นสถานศึกษานอกเวลา
ราชการอยางเหมาะสม สอดคลองกับ พันธศักดิ พลสารัมย ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูนําที่ ดีสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาวามีองคประกอบหลัก 2 ประการ ประการแรก ดานทักษะที่เปนเยี่ยมประกอบดวย
ทักษะในการปฏิบัติงาน (Technical Skill) ทักษะเกี่ยวกับคน (Human Skill) และทักษะในการคิดแบบ
องครวม (Conceptual Skill) ประการที่สอง ดานคุณลักษณะพึงประสงคประกอบด วย ความรู(รูแจง รู
จริง รูลึก รอบรู รูรอบ) ความฉลาด(ความฉลาดทางดานสติปญญา ดานการจัดการเกี่ยวกับอารมณ ดาน
ความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ความทรหดอดทน ความยืดหยุน มีรางกายที่แข็งแรงมีความเปนผูนําที่
ดี มีการสื่อสารที่ดี) การลงมือทํา ความคิด (ความคิดเชิงระบบ ความคิดรอบคอบ) ความดี ความเพียร
ความงดงามทั้งภายในและภายนอกซึ่ง สุรศักดิ ปาเฮ กลาววา ผูบริหารการศึกษาในยุคแหงการปฏิรูป
การศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงบริบทตาง ๆ ควรมีคุณลักษณะพื้นฐานที่สําคัญดังนี้ 1. มองกวางไกลอยาง
ตอเนื่องและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง 2. สามารถที่จะวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดแผนกลยุทธหรือ
แผนปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและนโยบายได 3. ไวตอการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง ใน
สัง คมภายนอกและภายในองค 4. สามารถในการจัดระบบการสื่อสารใหไดผล เพื่อเชื่อมโยงขอมูล
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ขาวสารตางๆ ไดทั่วถึง 5. มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนบุคลากร สรรหา
คัดเลือก กําหนดระบบการงบประมาณ ความกาวหนาในอาชีพ 6. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหาร สามารถที่จะเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาใชเปนแบบอยาง ซึ่ง
สอดคลองกับ ศักดิ์ชัย ภูเจริญ ที่กลาวถึงการสรางรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผูนําตองมีบทบาทใน
ฐานะผูบริหารการศึกษาวา ผูบริหารโรงเรียนตองมีบทบาทในการวางแผนและกําหนดนโยบาย การ
บริหารและการอํานวยการ การเปนผูนําทางวิชาการ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การเปนสัญลักษณและ
ตัวแทน การเผยแพร สื่อสาร สรางความสัมพันธ การจัดการความขัดแยง การทํางานเปนทีม สราง
แรงจูงใจสนับสนุน และพัฒนาบุคลากร ติดตามประเมินผลสอดคลองกับ ปราณี อธิคมานนท ที่กลาววา
ผูบริหารควรพัฒนาการใชภาวะผูนําดานการกระตุนการใชปญญาใหเพิ่มขึ้น โดยผูบริหารตองใหความ
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนผูใตบังคับบัญชาพัฒนาความคิด เพื่อหาแนวทาง วิธีการใหม ๆ ที่เปน
ประโยชนมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผลสําเร็จของงานเปนที่พึงพอใจของทุกฝาย ฉะนั้นผูบริหารที่
ชาญฉลาดจะตองเลือก ใชภาวะผูนําที่มุงการบริหารงานแบบการมี สวนรวม เพื่อทําใหผูใตบังคับบัญชา
เกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่ง หรือเปนผูนําการบริหารสถานศึกษาที่ตนเองสังกัดอยู ดังนั้นการบริหาร
สถานศึกษาในปจจุบัน ผูบริหารตองรูจักใชภาวะผูนํารวมทั้งเทคนิคและวิธีการบริหารงานที่หลากหลาย
โดยมุงเนนใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเพื่อคณะและเพื่อองคกรมากกวาเพื่อตนเอง
2. รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
จากขอคนพบรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ซึ่ง
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ 1. การบริหารจัดการ 2. การวางแผน 3. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 4. การนําผลการประเมินไปใช และ5. ภาวะผูนํา เปนพหุองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน
ดังนี้ 1. องคประกอบดานการบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางตรงตอ การวางแผน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการนําผลการประเมินไปใช 2.การนําผลการประเมินไปใช มีอิทธิพลทางตรงตอ การ
บริหารจัด การวางแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และภาวะผูนํา 3.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีอิทธิพลทางตรงตอ การวางแผน และภาวะผูนํา ซึ่งพิจารณาในภาพรวมพบวา เปนรูปแบบที่มุงเนนการ
วางแผน เพราะการวางแผน(Planning) เปนขั้นตอนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ(Management)
โดยทั่วๆไป การวางแผนเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการระบุวัตถุประสงคที่ตองการ มีการกําหนดกลยุทธ
ตางๆ ที่จะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้นได การวางแผนจึงเปนสิ่งจําเปน สําหรับผูบริหาร
และเจาหนาที่ เพื่อใหรูแนวทางการดํา เนินงานขององคกร ลดการดํา เนินงานที่ซ้ํา ซอนหรืองานที่
สิ้นเปลือง และชวยลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การวางแผนที่ดี จะตองมีการ
คาดคะเนทิศทาง หรือสถานการณในอนาคต โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ การวางแผนยังเปนประโยชนสําหรับการควบคุม ซึ่งถาไมมีการวางแผน ก็จะไมมีวิธีการใด
ควบคุมการปฏิบัติงานของโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ไดกลาวความสําคัญของการ
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วางแผนวามีความสําคัญ มากในการบริหารงาน เพราะจะชวยใหไมตองลองผิดลองถูก ซึ่งอาจทําให
สิ้นเปลืองกําลังทรัพย แรงงาน แ-ละเวลา การวางแผนจะชวยทําใหมองเห็นภาพขางหนาวาอะไรควรทํา
อะไรไมควรทํา หรืออะไรที่ควรจะเตรียมตัว และเตรียมพรอมเพื่อรับสถานการณ ซึ่ง Koontz สรุป
ความสําคัญของการวางแผนไว 4 ประการใหญๆ คือ1. ทําใหความไมแนนอนและการเปลี่ยนแปลงเกิด
ความสมดุล (To offset uncertainty and change) เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ แมจะมี
การวางแผนดีแคไหน ความผิดพลาดยอมเกิดขึ้นไดเสมอ แตถาไดมีการวางแผนลวงหนาเพื่อรองรับ
ความไมแนนอนหรือเปลี่ยนแปลงก็ยอมจะดีกวาและปลอดภัยกวา 2. ทําใหผลการปฏิบัติง านไปสูจุด
มุงหวังดังประสงค (To focus attention on objectives) การวางแผนอยางรอบคอบจะทําใหเขาใจใน
วัตถุประสงคไดชัดเจนและยังชวยลดความผิดพลาดในขณะทําตามแผนปฏิบัติงาน เพราะไดตระเตรียม
ไวกอนแลว 3. ทําใหประหยัดในการปฏิบัติงาน (To gain economical operation)หมายถึงงาน
ยิ่งใหญ ยิ่งควบคุมไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่ลงมือปฏิบัติ แตถาวางแผนไวกอนและคุมงานตาม
แผนจะชวยลดการสิ้นเปลืองตางๆ (cost) ไดมาก 4. ทําใหเอื้ออํานวยในการควบคุมการปฏิบัติงาน (To
facilitate control)หมายถึง การวางแผนที่ดียอมมีการกําหนดขั้นตอนไวลวงหนา ซึ่งเปนประโยชนใน
การควบคุมและการติดตามผลการปฏิบัติงานวาไดผลตรงตามขอตกลงหรือแผนที่วางไว และชวยให
ติดตามการปฏิบัติง านทําไดงายขึ้น หากไมมีแผนหรือทางเดิน (Direction) ที่ชัดเจน นอกจากจะ
ปฏิบัติงานตามแผนแบบลองผิดลองถูกเสมอๆ แลว ก็ยังยากตอการตรวจตราติดตามใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไวอีกดวย สอดคลองกับ ชูศักดิ์ ประเสริฐ ไดอธิบายวา การวางแผน คือ การมองอนาคต การเล็งเห็น
จุดหมายที่ตองการ การคาดปญหาเหลานั้นไวลวงหนาไวอยางถูกตอง ตลอดจนการหาทางแกไขปญหา
ตางๆ เหลานั้น การวางแผน เปนการใชความคิดมองจินตนาการตระเตรียมวิธีการตางๆ เพื่อคัดเลือก
ทางที่ดีที่สุดทางหนึ่ง กําหนดเปาหมายและวางหมายกําหนดการกระทํานั้น เพื่อใหสําเร็จลุลวงไปตาม
จุดประสงคที่ตั้งไว การวางแผน เปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่เกี่ยวกับการกําหนดสิ่งที่จะกระทําในอนาคต
การประเมินผลของสิ่งที่กําหนดวาจะกระทําและกําหนดวิธีการที่จะนําไปใชในการปฏิบัติ จึงสรุปไดวา
การวางแผนก็คือการคิดการหรือกะการไวลวงหนาวาจะทําอะไร ทําไม ทําที่ไหน เมื่อไร อยางไร และใคร
ทําการวางแผนจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคต การตัดสินใจ การปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับ อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ
ที่กลาวถึงการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหนา ไววา
แนวโนมการวางแผนของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหนาที่มีความเปนไปไดมาก และ
ภาพอนาคตที่ พึง ประสงคในระดับ มากที่สุ ด คือ คุ ณธรรม จริย ธรรม จะเป น เอกลั กษณ ที่เ ดน ชั ด
ของ วิสัยทัศน เปนผูนําดานคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต สรางผูเรียนใหเปนคนดี รับใชพระเจาและ
เพื่อนมนุษย จะมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจนในการวางแผน แผนมีวิสัยทัศนและพันธกิจที่
ชัดเจน จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดานการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ จะเนน
คุณภาพของผูเรียน ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการควบคูกัน มีการวางแผนที่มุงสูมาตรฐาน
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ระดับสากล จะพัฒนาผูเรียนใหสามารถจัดการกับสถานการณในอนาคตได ใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร หลักสูตรและแผนการเรียนการสอนจะตองมีการสอดแทรกหลักจริยธรรมใน
ทุกวิชา จะนําการวิเคราะหสถานการณมาใชในการวางแผน รวมมือกับชุมชนและศิษยเกา ในการจัดการ
เรียนการสอนอยางใกลชิด จะรวมมือกันในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนวความคิดของ
กลา ทองขาว ซึ่งกลาววา การบริหารงานของสถานศึกษาในขั้นการกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนจะมี
การกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา กําหนดพันธกิจที่ตองปฏิบัติไวชัดเจน กําหนดวัตถุ ประสงค เปาหมาย
และแนวปฏิบัติที่จะทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายบรรลุผล เปนกลยุทธระดับองคกร ระดับแผนงานและ
โครงการ แผนการปฏิบัติซึ่งเปนแผนสําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานประจําและงานโครงการ เปนคูมือ
ในการปฏิบั ติ งานของผู ที่ มี หน าที่ รั บผิ ดชอบนํ าแผนไปปฏิ บั ติ สํ าหรั บผูที่ เกี่ ยวข องกั บการบริ หารงาน
โครงการทุกคน เนื่องจากแผนปฏิบัติการเกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานหลายหนาที่ คนหลายคน หนวยงาน
หลายหนวยงาน ดังนั้นทุกคนจะตองวางแผนรวมกันเพื่อที่จะเดินหนาไปสูภาพฝนตามวิสัยทัศนสถานศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับ Helm ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงวัฒนธรรมและเชิงสัญลักษณในโรงเรียนคาทอลิกใน
เมื องอารลิ งตัน (Arlington) รั ฐเวอร จิ เนีย ในระหว างป การศึ กษา 1987-1988 พบว าผู บริหารโรงเรี ยน
คาทอลิกดังกลาวแสดงภาวะผูนําเชิงวัฒนธรรมและเชิงสัญลักษณโดยประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวตนแบบ
(Model) ในเรื่องคานิยมทางศาสนา ในขณะเดียว กัน ผูบริหารเหลานั้นก็มีความพิถีพิถันในการคัดเลือกครู
โดยเนนความสําคัญของครูในอันที่ จะเปนต นแบบที่ ดีสําหรับนักเรียน และเนนเปนพิเศษในเรื่องการให
การศึกษาอบรมดานศาสนา และการมีมโนธรรมอันสูงสง ซึ่งบรรยากาศเชนวานี้จะดําเนินไปอยางราบรื่นดวย
การสรางเสริมความสัมพันธในเชิงบวกระหวางครูอาจารย ตลอดจนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการรวม
แบงปนเทคนิควิธีการนิเทศการสอนและการรวมกันตัดสินใจแบบเปนทีมงาน นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดเนนถึง
“สายใยแหงสัมพันธภาพ” (Web of Relationships) ที่เชื่อมโยงผูปกครอง ครูอาจารย นักเรียน และ
ผูบริหารเขาไวดวยกันภายในขอบขายของเขตปกครองของวัด โดยย้ําวาสายใยดังกลาวเปนองคประกอบ
สําคั ญยิ่งในการสร างวั ฒนธรรม ผูวิ จั ยไดสรุ ปวาพฤติ กรรมของผู บริหารมีผลกระทบต อวั ฒนธรรมของ
โรงเรียนเปนอยางมาก และเสนอแนะวาจะตองมีการกําหนดแนวทางใหมๆ ในการฝกอบรมผูบริหารโรงเรียน
คาทอลิกตางๆ ใหมีศักยภาพที่จะเปนผูนําแบบปรับเปลี่ยนสภาพ (Transformational Leader) ซึ่งนงลักษณ
เรือนทอง ไดกลาวถึงรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล นั้น องคประกอบที่สําคัญอีกขอหนึ่งคือเรื่อง
การประกันคุณภาพ การตรวจสอบได และความนาเชื่อถือ วามีองคประกอบดวยกัน 8 ตัวแปร คือ 1.
โรงเรียนจัดระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge management) 2. มีการประเมินตนเอง3. มีการ
จัดทําวิสัยทัศนรวมกันตามขั้นตอน 4. มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน โรงเรียน
สงเสริมใหบุคลากรนําความรูที่ไดรับจากการอบรมมาใชในการเรียนการสอน 6. โรงเรียนมีการประเมิน
วิสัยทัศนเปนประจํา 7. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนตลอดเวลา 8. โรงเรียนมี
ระบบการตรวจการบานที่ใหนักเรียนทราบผลได
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จากขอค นพบที่ไ ดจากการวิจัย รู ปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณ ภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคตดังที่กลาวมา เปาหมายของทุกองคกรมุงไปที่การวางแผน นําแผนสูการปฏิบัติ ดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินไปใช ซึ่งแสดงใหเห็นวาการวางแผนมีความสําคัญเปน
อยางมากในการขับเคลื่อนงานดานการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา จะพบวาในขณะที่
องค การการศึ กษาตา งๆ ไม วา จะเป น ภาครั ฐและเอกชน ทั้ง ในประเทศและต างประเทศ ต างก็ ใ ห
ความสําคัญในการวางแผนพัฒนาการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น สําหรับประเทศไทยที่มี
การประกันคุณภาพการศึกษากันมาจนปจจุบันซึ่งเปนรอบที่สาม และกําลังจะผานพน กาวยางเขาสูการ
ประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สี่ นั้นยังคงเปนความวิตกกังวลใหกับทุกสถานศึกษาวาแนวทางในการ
ประเมินรอบที่สี่ จะเหมือน หรือตางจากเดิม จากการสัมภาษณผูสถานศึกษาหลายแหง ไดขอคิดเห็นวา
มาตรฐานและตัวบงชี้ ไมนาจะเปลี่ยนแปลง และถึงหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คงไมมากนัก ดังนั้น
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนตนสังกัด คงตองเตรียมการวางแผนเพื่อรองรับอนาคตวา สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือที่ทุกคนเรียกกันวา สมศ. จะมี
การดําเนินการไปในทิศทางใด ดัง นั้นแนวทางในการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคตทั้ง 5 องคประกอบคือ ดานการบริหารจัดการ ดานการวางแผน ดานการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน ดานการนําผลการประเมินไปใช และดานภาวะผูนํา จึงเปน อีกรูปแบบหนึ่งที่สถานศึกษา
สามารถนําไปประยุกตใช เพื่อกาวสูการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบตอๆไป
ตอนที่ 4 ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองกันวา รูปแบบการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความเปนประโยชนและ
ความถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย โดยทุกทานมีความเห็น
วาแตละองค ประกอบมี ความเหมาะสมมากเพราะเป นองคป ระกอบที่ครอบคลุม งานตา งๆ ภายใน
โรงเรียนและสามารถตอยอดไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องคประกอบทุกตัว
เหมาะสมในการผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใหมีความ
เปนสากล เนื่องจากมีความครอบคลุมการบริหารการจัดการศึกษาทุกดานตั้งแตจัดทําแผนกลยุทธ
จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อกําหนดแนวทางการประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีการพัฒนาผูบริหารและการ
บริ ห ารจั ด การในโรงเรี ย นอย า งเป น ระบบเน น การมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว นมี ก ารพั ฒ นาครู ใ ห มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูดานการประกันคุณภาพ ดวยวิธีการที่หลากหลาย และมีการพัฒนา
นักเรียนใหมีความพรอมในการเรียนรู รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต มีความเปนไปไดมากเพราะตัวแปรในแตละองคประกอบเขียนนําเสนอเปนรูปธรรมงายตอการ
นําสูการปฏิบัติและองคประกอบทุกองคประกอบจะมาจากพื้นฐานการดําเนินงานการพัฒนาการศึกษา
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อยูแลว จึงมีความเปนไปไดมากที่จะนําองคประกอบเหลานี้มาใชแตจะมีเพียงบางประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การประสานงานความรวมมือกับองคกรภายนอกประเทศ อาจจะตองมีการประสานงานผานหนวยงาน
กลางหรือตนสังกัดเพื่อทําใหเกิดความเปนไปไดมากที่สุด นอกจากนั้นองคประกอบที่เกี่ยวของกับ “คน”
ควรมาเปนลําดับหนึ่งเพราะ “คน” เปนปจจัยหลักในการพัฒนาในทุกๆ ดานแลวจึงมาพัฒนาระบบให
รองรับการเปลี่ยนแปลงของปจเจกบุคคล ผานกระบวนการ/เครื่องมือตางๆ ที่ผานเขามา ดังนั้ นการ
พัฒนาผูบริหาร ครู และนักเรียน จึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบบูรณาการ
รวมถึงกระบวนการนําไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและการดําเนินงานรวมกันเพื่อไมใหเกิดความ
ซับซอน รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีประโยชนแ ละมี
ความถูกตอง และเหมาะสม เพราะตัวแปรทุกตัวแปรในแตละองคประกอบเปนตัวแปรที่เปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาอยูแลว สามารถนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จได
แต จ ะต อ งดํ า เนิ น การอย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง พร อ มมี ก ารประเมิ น ผลเป น ระยะๆ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น
กระบวนการก็นําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในโอกาสตอไป
ขอเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มี
ความสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดังนั้นเพื่ อใหการศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
ในจากการศึ ก ษาวิ จั ย ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะเพื่ อ นํ า ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน ใ น
การขั บเคลื่อนการจั ดการศึก ษาดา นการศึก ษาขั้ นพื้น ฐานเพื่อพั ฒนาการบริหารจัดการการประกั น
คุณภาพสถานศึกษา ยิ่งขึ้นดังนี้
1.ขอเสนอแนะระดับนโยบาย
1.1 สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการคุณภาพองคความรูของขอมูลสารสนเทศ ที่ทําให
แนใจไดวา ขอมูลสารสนเทศ และความรูขององคการ มีคุณสมบัติ ถูกตอง แมนยํา มีความปลอดภัย เปน
ความลับ ทันตอเหตุการณ นาเชื่อถือ และสามารถพยากรณอนาคตได
1.2 สถานศึกษาควรมีกําหนดนโยบายในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง
และแกไขขั้นตอนการดําเนินงานใหครบถวนทุกกระบวนการทํางานที่จําเปน มีผู รับผิดชอบดําเนินการ
ตามวิธีการที่กําหนดไวอยางครบถวน เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณทั้งปจจุบัน และอนาคต
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2. ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ
2.1 สถานศึก ษาควรมีการเตรีย มความพร อมในดานบุค ลากรเพื่อรองรับการประเมิ น
คุณภาพภายนอกในรอบที่ 4 และรอบตอๆไปในอนาคต
- การเตรียมความพรอม ในเรื่องการถายทอดองคความรูดานการนําแผนสูการปฏิบัติ
- การระดมความคิดเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของ อยางมีสวนรวม สังเคราะหเปนองค
ความรูใหม เพื่อจะไดขอมูลที่หลากหลาย
- การเตรียมความพรอม ในเรื่องการนําแผนงานดานการประกันคุณภาพ ไปปฏิบัติจน
กลายเปนวัฒนธรรมขององคกรที่เปนปกติ
2.2 สถานศึก ษาควรมีก ารเตรี ยมความพรอมในดานงบประมาณเพื่อ ใช ในการบริ หาร
จัดการงานประกันคุณภาพ
2.3 สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมในดานระเบียบ วิธีปฏิบัติตางๆ จัดทําคูมือ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
2.4 สถานควรมีการพัฒนาความรวมมือระหวางสถานศึกษาดานการเสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน และตอเนื่อง สรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับบุตรหลาน เพราะสถานศึกษาเปนของชุมชน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
เพื่ อ ให อ งค ค วามรู ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การการประกั น คุ ณ ภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต ครั้งนี้มีการตอยอดและเกิดประโยชนในวงการศึกษาระดับตอไป ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต เพื่อสรุปเปนองคความรูที่ไดจากรูปแบบและความถูกตองเหมาะสม
2. ควรมีการศึกษาวิจัยในดานการนําผลการประเมินไปใช เพื่อสรุปเปนองคความรูใช เปน
แนวทางในการพัฒนาตอไป
3. ควรมีการศึกษาวิจัยในดานขอจํากัด สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต เพื่อสรุปเปนองคความรูใชเปนแนวทางใน
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1. นายวรวุฒิ แสงนากโรงเรียนบานหวยผักกูด
หมูที่ 10 บานหวยผักกูด ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ
2. นายสุวรรณชัย พรหมศร โรงเรียนเพชรละครวิทยา หมูท ี่ 8 บานทาเสา ต.เพชรละคร อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ
3. นายสมชาย เผือกตระกูลชัย โรงเรียนบานสะเดียง

หมูที่ 3 บานถนนสวางพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ

4. นายสถิตย จีนประสพ

หมูที่ 5 ถนนสระบุรี-หลมสัก ต.บุงคลา อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

โรงเรียนบานบุงคลา

5. นายประเสริฐ ชํานาญพันธ โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ เลขที2่ 90 บุษราคัม ต.ทาโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ
6. นายสุรพงษ แสงสีมุข โรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน
7. นายประจวบ เกียนแกง โรงเรียนบานนาระยะพัฒนา

เลขที่ 63 หมู 5 บานหนองตาวง ต.น้ํารอน อ.เมือง จ. เพชรบูรณ
หมู 1 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

8. นายพละ พันธุพินิจ

เลขที่ 214 หมู 8 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

9. นายเดชา กลมเกลาโรงเรียนบานโคกกรวด

หมูที่ 8 บานโคกกรวด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

10. นายสมศักดิ์ ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล ที่อยู 25 ถนนวจี ต.หลมสัก อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
11. นายบุญหนา พลกัณฑ โรงเรียนบานปากหวยขอนแกน หมูที่ 6 บานปากหวยขอนแกน ต.ตาลเดี่ยว อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
12. นางลักษณา พรหมพล โรงเรียนบานหลักดาน
13. นายสมบุญ ชูสงค โรงเรียนบานไทรงาม

หมูที่ 3 ถนนกกกะทอน-หวยสนามทราย บานหลักดาน
ต.หลักดาน อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ
ตั้งอยูเลขที่ 122/69 ถนนเทศบาลพัฒนา ต.ในเมือง
อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ

14. นายชัยชาญ ปญญาพวก โรงเรียนหนองไผ

เลขที่ 700 หมู 6 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

15. นายสมเดช วงศออนตา
โรงเรียนหนาศูนยเครื่องมือกล

หมูที่ 11 บานหนาศูนย ต.ปากชอง อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
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เรียน………………………………………………………………………..
แบบสั ม ภาษณ นี้ มีวั ต ถุป ระสงค เพื่ อ ใช เป น เครื่อ งมือ ในการสัม ภาษณผู ทรงคุณ วุ ฒิ ใ นการ
รวบรวมขอมูล หรือตัวแปรตางๆ สําหรับดุษฎีนิพนธ “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต” ( Quality Assurance Management in Schools For the Future) ขอมูลหรือตัว
แปรที่ไดรับจากการสัมภาษณทานมีคายิ่งตอการดําเนินการวิจัยครั้งนี้และเปนประโยชนอยางมากตอการ
พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต ผูวิจัยจะไดนําไปสังเคราะหและกําหนด
เปนกรอบในการวิจัยขั้นตอไป
แบบสัมภาษณ ประกอบดวย 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูทรงคุณวุฒิ
ตอนที่ 2 ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปรเพื่อเปนกรอบในการ
วิจัย
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหในการสัมภาษณเปนอยางดียิ่ง จึงฃอ
ขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

นางสาวณัฐตะวัน ลิ้มประสงค
(นางสาวณัฐตะวัน ลิ้มประสงค)
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูทรงคุณวุฒิ
คําชี้แจง : โปรดเขียนรายละเอียดสําหรับสถานภาพของทาน
ชื่อผูใหสัมภาษณ นาย นาง นางสาว ……………………………………………………..……………………………………..
ตําแหนง .......................................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน...............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป/เวลา

วันที่...............เดือน..........................พ.ศ…..……….. เวลา............................น.

ลงชื่อผูใหสัมภาษณ………...............................................................................................................................
ตอนที่ 2 : ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปร
คําชี้แจง : โปรดตอบคําถามอยางละเอียด
เกริ่นนํา
เปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู และการสงเสริมการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนทั้งนี้ เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
ระบบการประกัน คุณภาพจึง เปนกลไกสําคัญ ที่จะช วยในการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของคนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวาระบบการศึกษาของไทยไดมีการดําเนินการเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแลวก็ตาม แตจากการศึกษาวิจัยก็ยังพบวา มีปญหาและอุปสรรคตางๆ จํา นวน
มากในการดําเนินงาน เชน การขาดการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ มีค วามลาชา
ของกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายประกอบ ปญหาดานงบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาระบบ
และการประกันคุณภาพภายในมีจํ ากัด ปญหาดานครูและบุคลากรที ่ยัง ขาดความรู มีค วามเขา ใจไม
ตรงกัน และยัง ไมใหความรวมมือ อยางเพียงพอ ครูผูสอน ผูบริหาร สถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา ขาดการมีสวนรวมในกระบวนการ พัฒนาระบบคุณภาพภายใน ตลอดจนกระบวนการมีสวนรวม
ของผูปกครอง ชุมชนและนักเรียนยังมิไดรับการสงเสริมอยางเปนรูปธรรมเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีป ญหา
ดานการประสานงานของหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ปญหาดานการนําผลการประกัน
คุณภาพภายใน ไปใชปรับปรุงพัฒนาและการเผยแพรผลการประเมินตอสาธารณชนยังกระทําจํากัดและไม
เห็นเปนรูปธรรม

356
ในฐานะที่ ท านเป น ผู ท รงคุณ วุ ฒิ ด านการบริ ห ารองค กร พร อ มทั้ งมี ค วามรู แ ละความเข า ใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ทานคิดวาการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตควร
อยางไร
แบบสัมภาษณการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
1.ทานมีปญหาอะไรที่ตองไดรับการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาอยางเรงดวน เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของทาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ในการกํากับดูแลงาน ดานการประกันคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานของรัฐ ทานคิดวา
สามารถตอบสนองความตองการดานบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ทานมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสําหรับอนาคต
อยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอตรวจสอบและรายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย
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สําเนา

ที่ ศธ 0520.203.2/ 1200

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
21 ตุลาคม 2556

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด
ดวย นางสาวณัฐตะวัน ลิ้มประสงค รหัสนักศึกษา 53252942 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต” ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะหจากทานใน
การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 034 – 219136
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย

1. นาวาตรี ดร.พงศเทพ จิระโร อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตําแหนง ผูชวยหัวหนาสํานักงานคณบดี
2. ผศ.ดร. ปยนาถ บุญมีพิพิธ

อาจารยอาจารยกลุมพื้นฐานทางการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. ดร. พีรพัฒน วัชรินทรางกูร

ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ

4. ดร. สุพจน ประไพเพชร

ผูอํานวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ

5. ดร. เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ

อาจารยกลุมพื้นฐานทางการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เขต 1

360
แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
…………………………..……………………..…………………………………………..…………………………………
ตอนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงใน หนาขอที่ตรงกับสถานภาพของทาน
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)
ไมเกิน 30 ป
41 - 50 ป

31 - 40 ป
51 ปขึ้นไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

ปริญญาโท
อื่น ๆ (โปรดระบุ………………)

4. ประสบการณในการทํางาน (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)
ไมเกิน 10 ป
11 - 20 ป
21 - 30 ป
31 ปขึ้นไป
5. ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

6. ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)
ไมเกิน 5 ป
6 - 10 ป
11 - 15 ป
16 - 20 ป
21 - 25 ป
26 ปขึ้นไป
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ)

ขอที่
1

2

3
4
5
6
7
8
9

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
ผูบริหาร มีการจัดทําแผนกลยุทธที่ทาทายอนาคตซึ่งแสดงใหเห็นถึง
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ในการทํางานอยางชัดเจน มี
แผนปฏิบัติการที่ดีสอดคลองกับแผนกลยุทธ รวมถึงมีผลการดําเนินการ ที่
แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
และคํานึงถึงผูรับบริการ
ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ที่มุงเนนการ
ถายทอดนโยบายของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการรับรู
เขาใจ และสามารถการนําไปปฏิบัติ เพื่อการบรรลุผลรวมกันไดทุกกลุม
อยางครอบคลุมทั้งปจจุบันและอนาคต
ผูบริหารมีการมอบอํานาจ (Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาใน
การตัดสินใจ (Decision making) อยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูมี
สวนไดสวนเสียทุกคน
ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการบูรณา
การที่สรางความสามัคคี ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางานภายใน
องคการ
ผูบริหารมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย
สถานศึกษามีการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับอนาคตและกําหนดใหมี
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับใชในการทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน
สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่ตอบสนองตัวชี้วัด และมีระบบ
การติดตามประเมินผลที่เหมาะสมกับอนาคต
สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใช
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้นในอนาคต
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดยมี
การจัดทําแผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) หรือระบบคุณภาพอื่นๆ อยางเหมาะสม

วัดไดไม
คาดัชนี
วัดไดตรง
ตรงกับ
ความ
กับความ ไมแนใจ ความ
สอดคลอง
หมาย (+1) (0)
หมาย
(IOC)
(-1)
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ)

ขอที่

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต

10 สถานศึกษากําหนดใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการ โดยกําหนดเปาหมาย ผูรับผิดชอบ และมอบกลยุทธใน
การทํางานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
11 ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองคการทีด่ ีสําหรับอนาคต
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
(Good Governance)ใหการดําเนินการบรรลุผล
12 สถานศึกษามีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับ
นโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดี ทําใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
13 สถานศึกษามีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และมีการดําเนินงานตามแผนที่ครบถวน ครอบคลุมกับขอกําหนด
ทางกฎหมายโดยเฉพาะดานการเงิน
14 สถานศึกษามีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกําหนดวิธีการหรือมาตรการใน
การดําเนินงานที่สะทอนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งทางลบและทางบวก
15 มีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่
สําคัญ ซึ่งตองครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
16 สถานศึกษามีการควบคุมและกําหนดกิจกรรมระยะเวลา ผูรับผิดชอบ การจัดสรร
ทรัพยากร ของแผนงาน/โครงการอยางเหมาะสมทั้งปจจุบัน และอนาคต
17 แผนปฏิบัติการหรือโครงการของสถานศึกษามีความสอดคลองและตอบสนอง
เปาหมายของแผนกลยุทธ 3 -5 ป
18 ผูบริหารมีการ ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจในเรื่อง มาตรฐาน
ตัวชี้วัดเกณฑ เปาหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการเตรียมตัวสูอนาคตให
บุคคลทราบและนําไปปฏิบัติ
19 กิจกรรมในโครงการหรือแผนปฏิบัติการ มีการกําหนดวัตถุประสงค เปา
หมายที่สามารถปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จไดจริงทั้งปจจุบันและอนาคต
20 สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ กําหนดขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ และจัดสรรทรัพยากรใหแกแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม
อยางเหมาะสม

วัดไดไม
คาดัชนี
วัดไดตรง
ตรงกับ
ความ
กับความ ไมแนใจ ความ
สอดคลอง
หมาย (+1) (0)
หมาย
(IOC)
(-1)
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ)

ขอที่
21

22

23
24

25

26
27

28

29

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (4 ป และ 1 ป) โดยนํา
ปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สําคัญ มาใชประกอบการวิเคราะห เพื่อให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปและที่กําลังจะเกิดขึ้น
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการ แผนประจําป ที่ประกอบดวย วิสัยทัศน
พันธกิจ ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา ทิศทางในการพัฒนาในอนาคต ความเสี่ยงในดาน
ตางๆ กฎหมาย ระเบียบ และโครงสรางสถานศึกษา
มีการวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ใน 3- 5 ปขางหนา
ผูบริหารมีการวางแผนยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอความทาทายที่สําคัญของ
สถานศึกษาทําใหเกิดความสมดุลระหวางโอกาส ความทาทายทั้งระยะสั้น
ระยะยาว และ ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูบริหารมีการสื่อสาร ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจแผน
ยุทธศาสตร การนําแผนสูการปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเปาหมายระดับองคการ
ในอนาคต ลงสูระดับหนวยงานทุกหนวยงานและระดับบุคคลอยางเปน
ระบบ
มีการจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงาน
ใหสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการไดสําเร็จ
ผูบริหารมีการกําหนดกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจ
เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและ
องคกรเกิดใหมที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
สถานศึกษามีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /
ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น /คําชมเชย อยางมีประสิทธิผลและรวดเร็ว
เพื่อขจัดปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
มีการกําหนดผูรับผิดชอบ วิเคราะห เพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและทันทวงที
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ขอที่
30

31

32

33

34

35

36

37

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
สถานศึกษามีการสรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ
กับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเปดโอกาสใหชุมชน ทองถิ่น
เขามามีสวนรวม โดยผานกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆที่เปนการ
สงเสริมระดับการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่นอยางยั่งยืน
มีการประเมินความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสียในแตละกลุม และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการใหบริการ
และการดําเนินงานในครั้งตอไป
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนภูมิ หรือคูมือการติดตอ
สถานศึกษา การใหบริการกับผูที่มีสวนไดสวนเสียทราบ ซึ่งมีระยะเวลา
แลวเสร็จของงานบริการในแตละงานเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการ
มีระบบฐานขอมูล การวัด การวิเคราะห ทบทวน และการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ ที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติราชการที่มุงสูอนาคต และไปในแนวทางเดียวกัน
สถานศึกษามีฐานขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่
ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย
สถานศึกษามีกระบวนการจัดการสารสนเทศและความรู โดยมีระบบ
ขอมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งฮารดแวร และซอฟแวร มี
ความพรอม ทันเวลาตอการใชงานอยางตอเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และ
ภาวะฉุกเฉิน ทั้งปจจุบันและอนาคต
สถานศึกษามีการรักษากลไกที่ทําใหขอมูล สารสนเทศมีความพรอมใช
งาน ทั้งฮารดแวรและซอฟแวรทันสมัย ทันตอความตองการ ตอทิศทาง
การใหบริการทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
อนาคต
สถานศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันสิ่งที่สง ผลกระทบตอ
ระบบฐานขอมูล และสารสนเทศเพื่อใหมั่นใจวาฮารดแวรและซอฟแวรมี
ความเชื่อถือได ปลอดภัยและใชงานงาย
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38

39

40

41

42

43

44

45

46

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุผลในการรวบรวมและถายทอดความรู สูผูใตบังคับบัญชา
และบุคลากรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องและยั่งยืน
สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองคความรู ที่
ทําใหแนใจไดวาขอมูลสารสนเทศ และความรูขององคการมีคุณสมบัติใน
ความแมนยํา ถูกตอง ทันตอเหตุการณสามารถพยากรณอนาคตได มี
ความปลอดภัย เปนความลับ และเชื่อถือได
สถานศึกษามีการจัดระบบงาน ระบบการบริหาร ระบบการจัดการผล
ปฏิบัติงานของบุคลากร และผูที่เกี่ยวของ มีวิธีจัดการความมั่นคงและ
ความกาวหนาทางวิชาชีพ
มีการจัดระบบงาน และภาระหนาที่เพื่อใหเกิดความคลองตัว ทันตอความ
ตองการบริการทางการศึกษา ตลอดจนมีความเทาเทียมกัน เพื่อสงเสริม
ใหเกิดความรวมมือ ความคิดริเริ่ม สรางสรรคสูอนาคต
มีการวิเคราะห และปรับปรุงปจจัยของระบบงานใหมีความเหมาะสมเพื่อ
สรางแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย
ตลอดจนการใหรางวัล และสิ่งจูงใจเพื่อสงเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดี เกิด
ความผูกพันตอองคการ
สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล
เปนธรรม และแจงผลการประเมินใหบุคคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้นในอนาคต
มีการดํ าเนินการพั ฒนาบุ คลากร ภาวะผูนํา ตามแผนกลยุทธ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่กําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีดสมรรถนะที่
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงกลยุทธในอนาคต
มีระบบประกันคุณภาพของการพัฒนา/ ฝกอบรม รวมถึงการประเมิน
ประสิทธิผล และความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากรเพื่อนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาตอ
สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ และนํา
ปจจัยที่เกี่ยวของ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเนื่อง
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ขอที่
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53

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
สถานศึ ก ษากํ า หนดเกณฑ ที่ใ ช ใ นการพิ จ ารณาวา กระบวนการใดเป น
กระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน ที่
ทํ า ให ส ถานศึ ก ษาได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น ทางด า นคุ ณ ภาพ และการ
ใหบริการกับผูที่เกี่ยวของ
สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาที่หลักของแตละ
กระบวนการ กําหนดผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน โดยพิจารณาจาก
ขอมูลที่สําคัญ เชนองคความรู ความรูค วามสามารถของบุคลากรใน
กระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และทิศทางขององคกรในอนาคต
สถานศึกษานําเกณฑที่กําหนดไวมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุงวิธีการ
พิจารณา วากระบวนการใดเปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการ
ใดเปนกระบวนการสนับสนุน เพื่อประกอบการวางแผนกระบวนการใหมี
ความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบันและอนาคต
สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผล
การดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตใหมี
ประสิทธิภาพและคุมคา
สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการอนาคตสําหรับจากขอกําหนดที่
สําคัญ และนําปจจัยที่เกี่ยวของ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยาง
ตอเนื่อง
สถานศึกษากําหนดการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ
กําหนดผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เชนประชุมวางแผน พิจารณา
ทางเลือกตางๆที่สามารถเกิดขึ้นไดแลวจึงเลือกขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อมาใชในการปฏิบัติงาน
มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ
ตอการจัดการกระบวนการ เพื่อสถานศึกษาจะสามารถดําเนินงานไดอยาง
ตอเนื่อง
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การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
สถานศึกษากําหนดการวางแผนกําหนดทรัพยากรที่ตองใชในแตละขั้นตอนการ
ทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบ การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละ
กระบวนการ วิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน พิจารณาทางเลือกตางๆ ที่สามารถ
เกิดขึ้นไดแลว และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด สําหรับอนาคต
สถานศึกษากําหนดใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ
วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เพื่อใหเขาใจงายเนนประเด็นสําคัญ อาจใชรูปภาพ
ประกอบ มีการสื่อสารโดยวาจา สังเกตการณปฏิบัติงาน อัตราของเสีย
และประสิทธิภาพของผลงานโดยคํานึงถึงผลกระทบในอนาคต
สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากร
นําไปปฏิบัติ จนบรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ
สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขขั้นตอนการทํางานครบถวนทุก
กระบวนการที่จําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวอยาง
ครบถวน มีการทบทวน ปรับปรุง วิธีการตรวจสอบ และแกไขขั้นตอนการทํางาน
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณทั้งปจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้น
กําหนดใหมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับสถานศึกษา
มีผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เชน แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง กําหนดบทบาทหนาที่ ระบุความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานที่
ชัดเจนในการใหความรู รณรงค สงเสริม และประเมินความเสี่ยง
มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหาความ
สูญเสีย กําหนดชวงเวลาดําเนินการ และนําขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของมา
พิจารณาประกอบการวางแผน เชน การสงมอบงาน การรอคอยผลงานระหวาง
การปฏิบัติ และแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งปจจุบันและอนาคต
สถานศึกษามีการควบคุมความสูญเสีย ตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ทํางาน มีการทบทวน และปรับปรุงวิธีการควบคุมความสูญเสียตางๆที่
นํามาพิจารณาวายังคงมีความเหมาะสมและสอดคลองกับอนาคต
สถานศึกษามีการวางแผนอนาคตของงานวิชาการ การรวบรวมขอมูลและ
จัดทําระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และการทําแผนงาน
วิชาการหรือโครงการพัฒนางานวิชาการ
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ)

ขอที่
62

63

64

65
66

67

68
69
70
71

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
มีการบริหารงานวิชาการ ไดแก การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การจัด
กลุมการเรียน การจัดตารางสอน การจัดครูเขาสอนตามตารางสอน การจัด
ครูสอนแทน และการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชดําเนินงานวิชาการ
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยจัดทําการใช และ
ปรับปรุงแผนการสอน จัดหา ดูแล บํารุงรักษา และสงเสริมการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
อนาคต
มีการพัฒนาและสงเสริมงานทางดานวิชาการ ไดแก พัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น กระบวนการเรียนรู การสอนซอมเสริม จัด
กิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร กิจกรรมรวมหลักสูตรตามวิถีของทองถิ่น
กลุมสาระเพิ่มเติมที่สงเสริมการอยูร วมกันกับประชาคมอาเซียน
มีการนําผลการวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา มาจัดทําแผน
งบประมาณ ใหเหมาะสมกับสภาพปญหา หรือความจําเปนของสถานศึกษา
มีการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา ที่เปนเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินบริจาค อยางเหมาะสม จนเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูรับบริการ
มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลการใชเงิน
และผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ อยางเปนระบบ มีความโปรงใส
ตรวจสอบได
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการบัญชี
มีการบริหารพัสดุและสินทรัพย อยางคุมคา มีรายงานการใชทรัพยสินให
สาธารณชนรับรู อยางสม่ําเสมอ
มีการวางแผนบุคลากรที่มาจากการวิเคราะหตามความตองการและจําเปน
ของสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม
สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น โดยการสื่อสาร
เรื่องตางๆในรูปแบบที่หลากหลาย
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ)

ขอที่
72

73

74
75
76

77
78

79

80

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
มีการพัฒนาบุคลากร ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนาทักษะการ
วิเคราะหขอมูล มีการปฐมนิเทศ สอนงาน มอบอํานาจหนาที่ จัดฝกอบรม
สงไปดูงาน หรือศึกษาตอ จัดใหเขารวมประชุม หรือมีบทบาทในการเขา
รวมเปนคณะกรรมการตางๆ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก ระบบการประเมิน กระบวนการ
ประเมิน เอกสารการประเมิน และการใชผลการประเมินอยางมี
ประสิทธิภาพ
มีการกําหนดระบบ ระเบียบ แนวปฏิบัติ การลงโทษหรือการใหออกจาก
งาน ที่เปนไปตามหนวยงานหรือตนสังกัดกําหนดไว
มีการวางแผนงานบริหารทั่วไปที่ครอบคลุมภาระงานที่สําคัญทุกงาน
มีการจัดทํามาตรฐานของพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากลักษณะงาน
และความเหมาะสมในการปฏิบัติของแตละพื้นที่ เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต
มีการกํากับติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนางานบริหาร
ทั่วไปใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
มีแผนการดําเนินงานประจําปที่แสดงออกอยางชัดเจน ตามมาตรการที่
นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุงไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพ โดยให
ความสําคัญกับขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง/
สาม และผลการประเมิน คุณภาพภายในของตนสังกัดเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
มี ข อ ตกลงร ว มกั น ระหว า งสถานศึ ก ษากั บ หน ว ยงานต น สั ง กั ด หรื อ
หนวยงานสนับสนุน ทั้ง เปนลายลักษณอักษรหรือมีขอมูล เชิง ประจักษ
โดยคํ า นึ ง ถึง การประสานความรว มมื อ กั บ ทุ กภาคส ว นในการพั ฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการสําหรับอนาคต
การดํ า เนิ น งาน/โครงการ/กิ จ กรรม มี ผ ลกระทบต อ คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552-2561)
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ)

ขอที่
81
82

83

84
85

86
87
88
89
90
91

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยรับฟงความ
คิดเห็นของทุกฝายและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง และครอบคลุม
ประเด็นตางๆ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของทราบ
และจัดทําเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปนคูมือการ
ปฏิบัติงานสําหรับครูและผูเกี่ยวของ
มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ประชุมผูที่เกี่ยวของทุกฝายอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม มี
การวิเคราะหสภาพปจจุบันจากผลการประเมินภายในโดยตนสังกัด ผล
ประเมินภายนอกฯลฯ กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางการ
พัฒนา มีโครงการ/กิจกรรม แนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงาน ที่มุงสูอนาคต
จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มีองค
ประกอบครบถวนและสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5ป)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา สภาพปญหา/ความตองการของสถานศึกษา และทองถิ่น
มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มีรปู แบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่ชัดเจน
มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตามโครงสราง กําหนด
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน
มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ เปนปจจุบนั สามารถรองรับ
อนาคต สามารถนํามาใชไดทันที และจัดทําเปนเอกสารประจําป
มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ อยางชัดเจน
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ)

ขอที่
92

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต

มีแผนการนิเทศ และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
93 มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมมีการประชุมเพื่อวางแผนในอนาคตสําหรับการ
ติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน
94 มีการติดตามตรวจสอบภารกิจของสถานศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน ให
ครอบคลุม แผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการประจําป สภาพแวดลอมที่
สงเสริมการเรียนรู วิธีสอน การจัดกระบวนการเรียนรู ระบบการวัดและ
ประเมินผล และคุณภาพผูเรียน
95 มีการบริหารและการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางขององคกรการพัฒนา
วิชาชีพของบุคลากรและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
96 มีเครื่องมือเก็บขอมูล และมีการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่องทั้งระหวาง
และหลังการดําเนินงาน
97 ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยใชวิธีการและ
แหลงขอมูลที่หลากหลาย และนําผลการติดตามตรวจสอบไปใชเปนแนว
ทางการพัฒนาในอนาคต
98 มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และวางแผนการ
ประเมินโดยประชุมชี้แจงตามแผนการประเมินที่กําหนดจากทุกฝายที่มีสวน
รวม ดําเนินการประเมินโดยใชวิธีการและแหลงขอมูลที่หลากหลาย
รายงานผลและ สรุปรายงานผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบอยาง
ตอเนื่องทุกป
99 มีการวิเคราะห และสรุปรายงานผลการประเมิน โดยรวบรวมขอมูลผลการ
ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป
100 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจาก
ผูเกี่ยวของทุกฝายใหมีสวนรวม เปนรายงานคุณภาพที่สะทอนสภาพการ
ดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนาในปถัดไป

วัดไดตรง
กับความ
ไมแนใจ
หมาย
(0)
(+1)

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ
หมาย
(-1)

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง
(IOC)
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ)

ขอที่

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต

101 เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพร
ตอสาธารณชน และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
102 มีมาตรฐานการศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางชัดเจนและ
มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง
103 สถานศึกษาประชุมชี้แจงสรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดขึ้นกับครูและ
บุคลากรทุกคน โดยใหถือวาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เปนวัฒนธรรมการทํางานปกติของสถานศึกษา
104 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
โดยครูและบุคลากรทุกคนตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความสามารถใน
เรื่องตางๆ อยางหลากหลายจนไดรับการยอมรับจากผูเกีย่ วของ มีการ
เผยแพรนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรอื่น ๆ อยางตอเนื่อง
105 บุคลากรเขาใจทิศทางขององคกร และมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 80
ตอการนําองคกรสูอนาคตของผูบริหาร
106 ความสําเร็จของตัวชี้วัดสําคัญที่ผูบริหารใชในการติดตามการบริหารงาน
มากกวารอยละ 80
107 ความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีสําหรับอนาคต มากกวารอยละ 80 (อยางนอยดานละ1
มาตรการ/โครงการ)
108 คาความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการตอองคการในอนาคต
มากกวารอยละ 80
109 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย
ตามตัวชี้วัด เปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
องคกรในอนาคต มากกวารอยละ 80
110 ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรม
สรางความ สัมพันธของสถานศึกษามากกวารอยละ 80
111 ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการมากกวารอยละ 80

วัดไดตรง
กับความ
ไมแนใจ
หมาย
(0)
(+1)

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ
หมาย
(-1)

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง
(IOC)
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ)

ขอที่

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต

วัดไดตรง
กับความ
ไมแนใจ
หมาย
(0)
(+1)

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ
หมาย
(-1)

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง
(IOC)

112 ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการบริการมากกวารอยละ
80
113 การจัดการขอมูลสารสนเทศ มีความครอบคลุม ถูกตองทันสมัย และมี
ความเปนอนาคต โดยฐานขอมูลสนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย 1
ประเด็นยุทธศาสตรมากกวารอยละ80
114 ความพึงพอใจของผูเขาถึง หรือเขามาใชขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต
หรือทางสื่ออื่นๆ ของสถานศึกษา ตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพรบ.
ขอมูลขาวสารของสถานศึกษา พ.ศ. 2540 มากกวารอยละ 80
115 น้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผน การ
จัดการความรูอยางนอย 3 องคความรูมากกวารอยละ 80
116 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการจัดการขอมูลสารสนเทศ การพัฒนา
บุคลากร ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรางความกาวหนาในสาย
งาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบรองรับภาวะฉุกเฉินขององคกรแหง
อนาคต มากกวารอยละ 80
117 ความพึงพอใจตอกระบวนการสรางคุณคาที่มีการจัดคูมือการปฏิบัติงาน
และความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรฐานงานของกระบวนการที่
สรางคุณคามากกวารอยละ 80
118 มีการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพสําหรับอนาคตโดยใชแนวคิดเชิง
ระบบ PDCAหรือ อื่นๆ (SBM, KM, BSC, Change Management, Best
Practice )
119 ประสิทธิผลของกระบวนการบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานที่มุง
สูอนาคตไมต่ํากวารอยละ 80

ขอเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยและรายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือวิจัย
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สําเนา

ที่ ศธ 0520.203.2/ 1171

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
18 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง ขอทดลองเครื่องมือวิจัย
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด
ดวย นางณัฐตะวัน ลิ้มประสงค รหัสนักศึกษา 53252942 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต” ใน
การนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาทําการทดสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือในหนวยงานของทาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง
จึง เรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณา

ภาควิ ชาการบริห ารการศึ ก ษาขอขอบพระคุณ ในความ

อนุเคราะหของทานมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 034 – 219136
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รายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือวิจัย
1. โรงเรียนรัตนาธิเบศร นนทบุรี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี เขต 3

2. โรงเรียนบานมวงเจริญราษฎร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1

3. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1

4. โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3

5. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี เขต 8

6. โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม เขต 9

7. โรงเรียนวัดถ้ํามังกรทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1

8. โรงเรียนบานไผ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแกน เขต 25

9. โรงเรียนวาปปทุม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม เขต 26

10. โรงเรียนสตรีศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด เขต 27

11. โรงเรียนจักราชวิทยา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา เขต 31

12. โรงเรียนปากชอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา เขต 31

13. โรงเรียนสวางแดนดิน
14. โรงเรียนกุมภวาป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร เขต 23
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี เขต 2

15. โรงเรียนบึงกาฬ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บึงกาฬ เขต 21
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Descriptive Statistics
No.

N

Mean

Std. Deviation

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4.03
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.03
4.53
4.53
4.50
4.03
4.53
4.53
4.53
4.03
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03

.183
.507
.507
.507
.507
.507
.507
.183
.507
.507
.509
.183
.507
.507
.507
.183
.507
.507
.507
.507
.507
.507
.183
.183
.183
.183
.183

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
.952
.951
.951
.951
.951
.951
.951
.952
.951
.951
.955
.952
.951
.951
.951
.952
.951
.951
.951
.951
.951
.951
.952
.952
.952
.952
.952
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Descriptive Statistics
No.

N

Mean

Std. Deviation

Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50
Q51
Q52
Q53
Q54

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4.03
4.53
4.03
4.53
4.03
4.50
4.03
4.50
4.50
4.50
4.50
4.03
4.03
4.03
4.53
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03

.183
.507
.183
.507
.183
.509
.183
.509
.509
.509
.509
.183
.183
.183
.507
.183
.183
.183
.183
.183
.183
.183
.183
.183
.183
.183
.183

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
.952
.951
.952
.951
.952
.955
.952
.955
.955
.955
.952
.952
.952
.952
.951
.952
.952
.952
.952
.952
.952
.952
.952
.952
.952
.952
.952
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Descriptive Statistics
No.

N

Mean

Std. Deviation

Q55
Q56
Q57
Q58
Q59
Q60
Q61
Q62
Q63
Q64
Q65
Q66
Q67
Q68
Q69
Q70
Q71
Q72
Q73
Q74
Q75
Q76
Q77
Q78
Q79
Q80

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4.03
4.03
4.03
4.03
3.53
3.53
4.03
4.53
4.03
4.03
4.53
4.53
4.53
5.00
5.00
4.50
4.50
4.00
4.03
4.50
5.00
4.50
4.03
4.50
5.00
4.50

.183
.183
.183
.183
.571
.571
.183
.507
.183
.183
.507
.507
.507
.000
.000
.509
.509
1.017
.183
.509
.000
.509
.183
.509
.000
.509

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
.952
.952
.952
.952
.954
.954
.952
.951
.952
.952
.951
.951
.951
.953
.953
.955
.955
.958
.952
.955
.953
.955
.952
.955
.953
.955
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Descriptive Statistics
No.

Mean

Std. Deviation

Analysis N

Q81
Q82
Q83
Q84
Q85
Q86
Q87
Q88
Q89
Q90
Q91
Q92
Q93
Q94
Q95
Q96
Q97
Q98
Q99
Q100
Q101
Q102
Q103
Q104
Q105

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

5.00
5.00
4.53
4.53
4.53
5.00
5.00
4.50
4.03
4.03
4.50
4.07
4.03
4.03
4.50
4.50
4.03
4.53
5.00
4.53
4.50
5.00
4.50
4.53
4.53

.000
.000
.507
.507
.507
.000
.000
.509
.183
.183
.509
1.015
.183
.183
.509
.509
.183
.507
.000
.507
.509
.000
.509
.507
.507

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
.953
.953
.951
.951
.951
.953
.953
.955
.952
.952
.955
.951
.952
.952
.955
.955
.952
.951
.953
.951
.955
.953
.955
.951
.951
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Descriptive Statistics
No.

N

Mean

Std. Deviation

Q106
Q107
Q108
Q109
Q110
Q111
Q112
Q113
Q114
Q115
Q116
Q117
Q118
Q119

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.03
4.03
4.53
4.53

.507
.507
.507
.507
.507
.507
.507
.507
.507
.507
.183
.183
.507
.507

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
.951
.951
.951
.951
.951
.951
.951
.951
.951
.951
.952
.952
.951
.951

Scale Statistics
Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

Cronbach's Alpha

518.53

359.223

18.953

119

.953
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DATE: 3/21/2014
TIME: 10:11

L I S R E L

8.72

BY
Karl G. Jöreskog and Dag Sörbom
This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file

D:\from-nai\path21.SPJ:

Relationships
F3=F1 F4
F2=F4 F3 F1
F5=F3 F4
Path Diagram
End of Problem
Sample Size =

554

Covariance Matrix

F2
F3
F5
F1
F4

F2
-------53.86
20.48
7.44
41.96
9.12

F3
--------

F5
--------

F1
--------

F4
--------

13.01
4.14
22.24
4.46

3.15
8.94
2.14

71.94
11.28

3.73
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Number of Iterations =

4

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)
Structural Equations

F2 = 1.10*F3 + 0.12*F1 + 0.75*F4, Errorvar.= 19.20, Rý = 0.64
(0.078)
(0.035)
(0.14)
(1.16)
14.08
3.52
5.39
16.60
F3 = 0.23*F1 + 0.50*F4, Errorvar.= 5.66 , Rý = 0.57
(0.016)
(0.072)
(0.34)
14.05
6.85
16.60
F5 = 0.21*F3 + 0.33*F4, Errorvar.= 1.59 , Rý = 0.49
(0.019)
(0.036)
(0.096)
10.63
9.06
16.60

Reduced Form Equations
F2 = 0.38*F1 + 1.30*F4, Errorvar.= 26.11, Rý = 0.52
(0.035)
(0.16)
10.74
8.34
F3 = 0.23*F1 + 0.50*F4, Errorvar.= 5.66, Rý = 0.57
(0.016)
(0.072)
14.05
6.85
F5 = 0.048*F1 + 0.43*F4, Errorvar.= 1.83, Rý = 0.42
(0.0056)
(0.034)
8.47
12.52

Covariance Matrix of Independent Variables

F1

F4

F1
-------71.94
(4.33)
16.60

F4
--------

11.28
(0.85)
13.31

3.73
(0.22)
16.60

Covariance Matrix of Latent Variables

F2
F3
F5
F1
F4

F2
-------53.86
20.48
7.21
41.96
9.12

F3
--------

F5
--------

F1
--------

13.01
4.14
22.24
4.46

3.15
8.28
2.14

71.94
11.28

F4
--------

3.
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Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 2
Minimum Fit Function Chi-Square = 5.77 (P = 0.056)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 5.74 (P = 0.057)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 3.74
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 15.01)
Minimum Fit Function Value = 0.010
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0068
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.027)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.058
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.12)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.32
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.058
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.051 ; 0.078)
ECVI for Saturated Model = 0.054
ECVI for Independence Model = 4.40
Chi-Square for Independence Model with 10 Degrees of Freedom = 2415.41
Independence AIC = 2425.41
Model AIC = 31.74
Saturated AIC = 30.00
Independence CAIC = 2452.00
Model CAIC = 100.86
Saturated CAIC = 109.76
Normed Fit Index (NFI) = 1.00
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.20
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00
Relative Fit Index (RFI) = 0.99
Critical N (CN) = 884.08

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.18
Standardized RMR = 0.012
Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.97
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.13
Time used:

0.125 Seconds
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ภาคผนวก จ
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล
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สําเนา

ที่ ศธ 0520.107(นฐ) / พิเศษ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
12 ธันวาคม 2556

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน
ดวย นางสาวณัฐตะวัน ลิ้มประสงค นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “การบริห ารจั ดการการประกั นคุณ ภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต”มีความประสงค จะขอเก็ บ
รวบรวมขอมูลจากทาน และรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายประกัน หรือผูรับผิดชอบงานประกันในโรงเรียน
ของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความ
อนุเ คราะห จากท านโปรดแจ ง รองผูอํา นวยการโรงเรี ย นฝ ายประกัน หรือผู รับ ผิดชอบงานประกั น ใน
โรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแกนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 089-9273465,0-3421-8788
ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงสงเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา”
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
(Quality Assurance Management in Schools For the Future)
…………………………..……………………..…………………………………………..…………………………………………………….
คําชี้แจง
1.แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับ (1) ผูอํานวยการโรงเรียน (2) ผูรับผิดชอบงานดานการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
2. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบคําถามตามสภาพความเปนจริง
ที่ปรากฏในโรงเรียนของทาน คําตอบเหลานี้จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด
3. คําถามนี้มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทานเปนอยางสูง

นางสาวณัฐตะวัน ลิ้มประสงค
(นางสาวณัฐตะวัน ลิ้มประสงค)
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่องการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
-------------------------------------------------------------ตอนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงใน

หนาขอที่ตรงกับสถานภาพของทาน

1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)
ไมเกิน 30 ป
41 - 50 ป

31 - 40 ป
51 ปขึ้นไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

ปริญญาโท
อื่น ๆ (โปรดระบุ………………)

4. ประสบการณในการทํางาน (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)
ไมเกิน 10 ป
11 - 20 ป
21 - 30 ป
31 ปขึ้นไป
5. ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

6. ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)
ไมเกิน 5 ป
6 - 10 ป
11 - 15 ป
16 - 20 ป
21 - 25 ป
26 ปขึ้นไป
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ตอนที่ 2 : การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในชองขวามือเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาตัวแปรการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาเหลานี้มีความสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับใด
ระดับ 5 หมายถึง ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ นั้นมีความสําคัญมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ นั้นมีความสําคัญมาก
ระดับ 3 หมายถึง ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ นั้นมีความสําคัญปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ นั้นมีความสําคัญนอย
ระดับ 1 หมายถึง ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ นั้นมีความสําคัญนอยที่สุด
ขอที่

ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

1

ผูบริหาร มีการจัดทําแผนกลยุทธที่ทาทายอนาคตซึ่ง แสดงใหเห็นถึงนโยบาย วิสัยทัศน
พันธกิจ เปาประสงค ในการทํางานอยางชัดเจน มีแผนปฏิบัติการที่ดีสอดคลองกับแผน
กลยุทธ รวมถึงมีผลการดําเนินการ ที่แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรมและคํานึงถึงผูรับบริการ
ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ที่มุงเนนการถายทอดนโยบาย
ของสถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการรับรู เขาใจ และสามารถการนําไปปฏิบัติ
เพื่อการบรรลุผลรวมกันไดทุกกลุมอยางครอบคลุมทั้งปจจุบันและอนาคต
ผูบริหารมีการมอบอํานาจ (Empowerment) ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ
(Decision making) อยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน
ผูบริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการบูรณาการที่สรางความ
สามัคคี ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางานภายในองคการ
ผูบริหารมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย
สถานศึกษามีการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับอนาคต และกําหนดใหมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับใชในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน
สถานศึกษามีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่ตอบสนองตัวชี้วัด และมีระบบการติดตาม
ประเมินผลที่เหมาะสมกับอนาคต
สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้นในอนาคต
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทํา
แผนพัฒนา (Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ (PDCA) หรือระบบคุณภาพ
อื่นๆ อยางเหมาะสม

2

3
4
5
6
7
8
9

ระดับความสําคัญของตัวแปร
5 4 3 2 1
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ขอที่

ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

10 สถานศึกษากําหนดใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ โดย
กําหนดเปาหมาย ผูรับผิดชอบ และมอบกลยุทธในการทํางานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
11 ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองคการทีด่ ีสําหรับอนาคต เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance)
ใหการดําเนินการบรรลุผล
12 สถานศึกษามีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี ทําใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
13 สถานศึกษามีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
มีการดําเนินงานตามแผนที่ครบถวน ครอบคลุมกับขอกําหนดทางกฎหมายโดยเฉพาะ
ดานการเงิน
14 สถานศึกษามีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกําหนดวิธีการหรือมาตรการในการ
ดําเนินงานที่สะทอนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งทางลบและทางบวก
15 มีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ซึ่งตอง
ครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
16 สถานศึกษามีการควบคุมและกําหนด กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ การจัดสรร
ทรัพยากร ของแผนงาน/โครงการอยางเหมาะสมทั้งปจจุบัน และอนาคต
17 แผนปฏิบัติการหรือโครงการของสถานศึกษามีความสอดคลองและตอบสนองเปาหมายของแผน
กลยุทธ 3-5ป
18 ผูบริหารมีการ ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจในเรื่อง มาตรฐาน ตัวชี้วัด
เกณฑ เปาหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการเตรียมตัวสูอนาคตใหบุคคลทราบและ
นําไปปฏิบัติ
19 กิจกรรมในโครงการหรือแผนปฏิบัติการ มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายที่
สามารถปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จไดจริงทั้งปจจุบันและอนาคต
20 สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ กําหนดขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และ
จัดสรรทรัพยากรใหแกแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม อยางเหมาะสม
21 มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (4 ป และ 1 ป) โดยนําปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่สําคัญ มาใชประกอบการวิเคราะห เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไปและที่กําลังจะเกิดขึ้น
22 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการ แผนประจําป ทีป่ ระกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการดําเนินงานที่ผานมา ทิศทางในการ
พัฒนาในอนาคต ความเสี่ยงในดานตางๆ กฎหมาย ระเบียบ และโครงสรางสถานศึกษา
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23 มีการวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ใน 3- 5 ปขางหนา
24 ผูบริหารมีการวางแผนยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอความทาทายที่สําคัญของสถานศึกษาทําใหเกิด
ความสมดุลระหวางโอกาส ความทาทาย ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และ ความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูบริหารมีการสื่อสาร ถายทอด ใหความรู และทําความเขาใจแผนยุทธศาสตร การนํา
25 แผนสูการปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเปาหมายระดับองคการในอนาคต ลงสูระดับหนวยงานทุก
หนวยงานและระดับบุคคลอยางเปนระบบ
มีการจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ใหสามารถบรรลุ
26
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการไดสําเร็จ
ผูบริหารมีการกําหนดกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจเพื่อให
27 ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและองคกรเกิดใหมที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
28 สถานศึกษามีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น /คํา
ชมเชย อยางมีประสิทธิผลและรวดเร็ว เพื่อขจัดปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
29 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ วิเคราะห เพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และผูมสี วนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและทันทวงที
สถานศึกษามีการสรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ และผูมี
30 สวนไดสวนเสีย โดยเปดโอกาสใหชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวม โดยผานกระบวนการหรือ
กิจกรรมตางๆที่เปนการสงเสริมระดับการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่นอยางยั่งยืน
มีการประเมินความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียในแต
31
ละกลุม และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานในครั้งตอไป
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนภูมิ หรือคูมือการติดตอสถานศึกษา
32 การใหบริการกับผูที่มีสวนไดสวนเสียทราบ ซึ่งมีระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแต
ละงาน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
มีระบบฐานขอมูล การวัด การวิเคราะห ทบทวน และการปรับปรุงผลการดําเนินการ ที่ชวย
33 สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการที่มุงสู อนาคต และไปใน
แนวทางเดียวกัน
สถานศึกษามีฐานขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
34
ราชการ รวมทั้ง ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ทีค่ รอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย
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สถานศึกษามีกระบวนการจัดการสารสนเทศและความรู โดยมีระบบขอมูลและ
สารสนเทศที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งฮารดแวร และซอฟแวร มีความพรอม ทันเวลาตอการ
ใชงานอยางตอเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ทั้งปจจุบันและอนาคต
สถานศึกษามีการรักษากลไกที่ทําใหขอมูล สารสนเทศมีความพรอมใชงาน ทั้งฮารดแวรและ
ซอฟแวรทันสมัย ทันตอความตองการ ตอทิศทางการใหบริการทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในอนาคต
สถานศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันสิ่งที่สงผลกระทบตอระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศเพื่อใหมั่นใจวาฮารดแวรและซอฟแวรมีความเชื่อถือได ปลอดภัยและใช
งานงาย
สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลใน
การรวบรวมและถายทอดความรู สูผูใตบังคับบัญชาและบุคลากรทีเ่ กี่ยวของอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน
สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ และองคความรู ทีท่ ําใหแนใจไดวา
ขอมูลสารสนเทศ และความรูขององคการมีคุณสมบัติในความแมนยํา ถูกตอง ทันตอ
เหตุการณสามารถพยากรณอนาคตได มีความปลอดภัย เปนความลับ และเชื่อถือได
สถานศึกษามีการจัดระบบงาน ระบบการบริหาร ระบบการจัดการผลปฏิบัติงานของ
บุคลากร และผูที่เกี่ยวของ มีวิธีจัดการความมั่นคงและความกาวหนาทางวิชาชีพ
มีการจัดระบบงาน และภาระหนาที่เพื่อใหเกิดความคลองตัว ทันตอความตองการบริการ
ทางการศึกษา ตลอดจนมีความเทาเทียมกัน เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือ ความคิด
ริเริ่ม สรางสรรคสูอนาคต
มีการวิเคราะห และปรับปรุงปจจัยของระบบงานใหมีความเหมาะสมเพื่อสรางแรงจูงใจ ใน
การปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย ตลอดจนการใหรางวัล และ
สิ่งจูงใจเพื่อสงเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดี เกิดความผูกพันตอองคการ
สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล เปนธรรม และ
แจงผลการประเมินใหบุคคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นในอนาคต
มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา ตามแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่กําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให
บรรลุผลตามเปาประสงคเชิงกลยุทธในอนาคต
มีระบบประกันคุณภาพของการพัฒนา/ ฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล และ
ความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากรเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาตอ
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สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ และนําปจจัยที่เกี่ยวของ มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวน
อยางตอเนื่อง
สถานศึกษากําหนดเกณฑที่ใชในการพิจารณาวากระบวนการใดเปนกระบวนการสราง
คุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน ที่ทําใหสถานศึกษาไดเปรียบในการ
แขงขันทางดานคุณภาพ และการใหบริการกับผูที่เกี่ยวของ
สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย ภาระหนาที่หลักของแตละกระบวนการ กําหนด
ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากขอมูลที่สําคัญ เชนองคความรู ความรู
ความสามารถของบุคลากรในกระบวนการ ภาระงาน เปาหมาย และทิศทางขององคกรใน
อนาคต
สถานศึกษานําเกณฑที่กําหนดไวมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุงวิธีการพิจารณา วากระบวนการ
ใดเปนกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน เพื่อประกอบการ
วางแผนกระบวนการใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบันและอนาคต

50 สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน
และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและคุมคา
51 สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนกานาคตรสําหรับอจากขอกําหนดที่สําคัญ และนํา
ปจจัยที่เกี่ยวของ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเนื่อง
52 สถานศึกษากําหนดการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ กําหนดผูรับผิดชอบ
วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เชนประชุมวางแผน พิจารณาทางเลือกตางๆที่สามารถเกิดขึ้นไดแลวจึง
เลือกขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อมาใชในการปฏิบัติงาน
53 มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบตอการจัดการ
กระบวนการ เพื่อสถานศึกษาจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
54 สถานศึกษากําหนดการวางแผนกําหนดทรัพยากรที่ตองใชในแตละขั้นตอนการทํางาน กําหนด
ผูรับผิดชอบ การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ วิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน
พิจารณาทางเลือกตางๆ ที่สามารถเกิดขึ้นไดแลว และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุ ด
สําหรับอนาคต
55 สถานศึกษากําหนดใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เพื่อให
เขาใจงายเนนประเด็นสําคัญ อาจใชรูปภาพประกอบ มีการสื่อสารโดยวาจา สังเกตการณ
ปฏิบัติงาน อัตราของเสีย และประสิทธิภาพของผลงานโดยคํานึงถึงผลกระทบในอนาคต
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56 สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ จน
บรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ
57 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขขั้นตอนการทํางานครบถวนทุกกระบวนการที่จําเปน
มีผูรับผิดชอบดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวอยางครบถวน มีการทบทวน ปรับปรุง วิธีการ
ตรวจสอบ และแกไขขั้นตอนการทํางาน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณทั้งปจจุบันและ
อนาคตมากยิ่งขึ้น
58 กําหนดใหมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับสถานศึกษา มีผูรับผิดชอบ
วิธีดําเนินการที่ชัดเจน เชน แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดบทบาทหนาที่ ระบุ
ความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนในการใหความรู รณรงค สงเสริม และประเมิน
ความเสี่ยง
มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน
กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหาความสูญเสีย กําหนดชวงเวลาดําเนินการ
59 และนําขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของมาพิจารณาประกอบการวางแผน เชน การสงมอบงาน
การรอคอยผลงานระหวางการปฏิบัติ และแผนผังแสดงขัน้ ตอนการปฏิบัติงานทั้งปจจุบัน
และอนาคต
60 สถานศึกษามีการควบคุมความสูญเสียตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน มีการทบทวน
และปรับปรุงวิธีการควบคุมความสูญเสียตางๆที่นํามาพิจารณาวายังคงมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับอนาคต
61 สถานศึกษามีการวางแผนอนาคตของงานวิชาการ การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และการทําแผนงานวิชาการหรือโครงการพัฒนางาน
วิชาการ
62 มีการบริหารงานวิชาการ ไดแก การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดกลุมการเรียน
การจัดตารางสอน การจัดครูเขาสอนตามตารางสอน การจัดครูสอนแทน และการนํา
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชดําเนินงานวิชาการ
63 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยจัดทําการใช และปรับปรุงแผนการ
สอน จัดหา ดูแล บํารุงรักษา และสงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
เนื้อหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต
64 มีการพัฒนาและสงเสริมงานทางดานวิชาการ ไดแก พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
หลักสูตรทองถิ่น กระบวนการเรียนรู การสอนซอมเสริม จัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร
กิจกรรมรวมหลักสูตรตามวิถีของทองถิ่น กลุมสาระเพิ่มเติมที่สงเสริมการอยูรวมกันกับ
ประชาคมอาเซียน
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65 มีการนําผลการวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา มาจัดทําแผนงบประมาณ ให
เหมาะสมกับสภาพปญหา หรือความจําเปนของสถานศึกษา
66 มีการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา ที่เปนเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ
เงินบริจาค อยางเหมาะสม จนเกิดประโยชนสงู สุดตอผูรบั บริการ
67 มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลการใชเงิน และผลการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ อยางเปนระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
68 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการบัญชี
69 มีการบริหารพัสดุและสินทรัพย อยางคุมคา มีรายงานการใชทรัพยสินใหสาธารณชนรับรู
อยางสม่ําเสมอ
มีการวางแผนบุคลากรที่มาจากการวิเคราะหตามความตองการและจําเปนของสถานศึกษา
70 ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม
71 สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น โดยการสื่อสารเรื่องตางๆใน
รูปแบบที่หลากหลาย
72 มีการพัฒนาบุคลากร ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูล มีการ
ปฐมนิเทศ สอนงาน มอบอํานาจหนาที่ จัดฝกอบรมสงไปดูงาน หรือศึกษาตอ จัดใหเขา
รวมประชุม หรือมีบทบาทในการเขารวมเปนคณะกรรมการตางๆ
73 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก ระบบการประเมิน กระบวนการประเมิน เอกสาร
การประเมิน และการใชผลการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
74 มีการกําหนดระบบ ระเบียบ แนวปฏิบัติ การลงโทษหรือการใหออกจากงาน ที่เปนไปตาม
หนวยงานหรือตนสังกัดกําหนดไว
75 มีการวางแผนงานบริหารทั่วไปที่ครอบคลุมภาระงานที่สําคัญ ทุกงาน
76 มีการจัดทํามาตรฐานของพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากลักษณะงานและความ
เหมาะสมในการปฏิบัติของแตละพื้นที่ เพื่อรองรับการปกิบัติงานในอนาคต
77 มีการกํากับติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนางานบริหารทั่วไปใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว
78 มีแผนการดําเนินงานประจําปที่แสดงออกอยางชัดเจน ตามมาตรการที่นํามาปรับปรุงและ
พัฒนา เพื่อมุงไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง/สาม และผลการประเมิน คุณภาพภายในของตนสังกัด
เปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
79 มีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานสนับสนุน ทั้ง
เปนลายลักษณอักษรหรือมีขอมูลเชิงประจักษ โดยคํานึงถึงการประสานความรวมมือกับ
ทุกภาคสวนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสําหรับอนาคต
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80 การดํ า เนิ น งาน/โครงการ/กิ จ กรรม มี ผ ลกระทบต อ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)
81 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยรับฟงความคิดเห็น
ของทุกฝายและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
82 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอง และครอบคลุมประเด็นตางๆ ตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
83 มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของทราบ และจัดทําเอกสาร
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับครูและผูเกี่ยวของ
84 มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประชุมผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝายอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
85 มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการมีสวนรวม มีการวิเคราะห
สภาพปจจุบันจากผลการประเมินภายในโดยตนสังกัด ผลประเมินภายนอกฯลฯ กําหนด
เปาหมายที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา มีโครงการ/กิจกรรม แนวทางการนิเทศ
กํากับ ติดตามการดําเนินงานที่มุงสูอนาคต
86 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มีองคประกอบครบถวน
และสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5ป)
87 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปญหา/ ความตองการของสถานศึกษา และทองถิ่น
88 มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา มีรปู แบบการบริหารจัดการศึกษาที่
ชัดเจน
89 มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงานตามโครงสราง กําหนดบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน
90 มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ เปนปจจุบนั สามารถรองรับอนาคต
สามารถนํามาใชไดทันที และจัดทําเปนเอกสารประจําป
91 มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบ กอนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนฯ อยางชัดเจน
92 มีแผนการนิเทศ และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
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93 มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคลากรทุกฝายมี
สวนรวมมีการประชุมเพื่อวางแผนในอนาคตสําหรับการติดตามตรวจสอบความกาวหนา
ของการปฏิบัติงาน
94 มีการติดตามตรวจสอบภารกิจของสถานศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน ใหครอบคลุม แผน
ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการประจําป สภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู วิธีสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู ระบบการวัดและประเมินผล และคุณภาพผูเรียน
95 มีการบริหารและการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางขององคกรการพัฒนาวิชาชีพของ
บุคลากรและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
96 มีเครื่องมือเก็บขอมูล และมีการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่องทั้งระหวางและหลังการดําเนินงาน
97 ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยใชวิธีการและแหลงขอมูลที่หลากหลาย
และนําผลการติดตามตรวจสอบไปใชเปนแนวทางการพัฒนาในอนาคต
98 มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และวางแผนการประเมินโดยประชุมชี้แจงตาม
แผนการประเมินที่กําหนดจากทุกฝายทีม่ ีสวนรวม ดําเนินการประเมินโดยใชวิธีการและแหลง ขอมูล
ที่หลากหลาย รายงานผลและ สรุปรายงานผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบอยางตอเนื่องทุกป
99 มีการวิเคราะห และสรุปรายงานผลการประเมิน โดยรวบรวมขอมูลผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
100 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจากผูเกี่ยวของทุกฝายให
มีสวนรวม เปนรายงานคุณภาพที่สะทอนสภาพการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน และ
แนวทางการพัฒนาในปถัดไป
101 เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน
และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
102 มีมาตรฐานการศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางชัดเจนและมีการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง
103 สถานศึกษาประชุมชี้แจงสรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคน โดยใหถือ
วาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเปนวัฒนธรรมการทํางานปกติของสถานศึกษา
104 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยครูและบุคลากรทุก
คนตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความสามารถในเรื่องตางๆ อยางหลากหลายจนไดรับการยอมรับ
จากผูเกี่ยวของ มีการเผยแพรนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรอื่น ๆ อยางตอเนื่อง
105 บุคลากรเขาใจทิศทางขององคกร และมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 80 ตอการนํา
องคกรสูอนาคตของผูบริหาร

ระดับความสําคัญของตัวแปร
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ขอที่

ตัวแปรการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต

106 ความสําเร็จของตัวชี้วัดสําคัญที่ผูบริหารใชในการติดตามการบริหารงานมากกวารอยละ80
107 ความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
สําหรับอนาคต มากกวารอยละ 80 (อยางนอยดานละ1มาตรการ/โครงการ)
108 คาความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการตอองคการในอนาคต มากกวารอยละ 80
109 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดเปา
หมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรในอนาคต มากกวารอยละ 80
110 ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรมสรางความ
สัมพันธของสถานศึกษามากกวารอยละ 80
111 ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารราชการมากกวารอยละ 80
112 ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการบริการมากกวารอยละ 80
113 การจัดการขอมูลสารสนเทศ มีความครอบคลุม ถูกตอง ทันสมัย และมีความเปนอนาคต
โดยฐานขอมูลสนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตรมากกวารอยละ 80
114 ความพึงพอใจของผูเขาถึง หรือเขามาใชขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต หรือทางสื่ออื่นๆ
ของสถานศึกษา ตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพรบ. ขอมูลขาวสารของสถานศึกษา
พ.ศ. 2540 มากกวารอยละ 80
115 น้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผน การจัดการความรู
อยางนอย 3 องคความรูมากกวารอยละ 80
116 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการจัดการขอมูลสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรางความกาวหนาในสายงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และระบบรองรับภาวะฉุกเฉินขององคกรแหงอนาคต มากกวารอยละ 80
117 ความพึงพอใจตอกระบวนการสรางคุณคาที่มีการจัดคูมือการปฏิบัติงาน และความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรฐานงานของกระบวนการที่สรางคุณคามากกวารอยละ 80
118 มีการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพสําหรับอนาคตโดยใชแนวคิดเชิงระบบ PDCA
หรือ อื่นๆ(SBM, KM, BSC, Change Management, Best Practice )
119 ประสิทธิผลของกระบวนการบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานที่มุงสูอนาคตไมต่ํากวา
รอยละ ๘๐

ระดับความสําคัญของตัวแปร
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401
รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

รายชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนวัดนอยใน
โรงเรียนวัดนาคปรก
โรงเรียนวัดประสาท
โรงเรียนวัดสังขกระจาย (แจมวิชาสอน)
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
โรงเรียนวัดสํานักครอ
โรงเรียนบานไทรทอง
โรงเรียนบานหนองเปด
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
โรงเรียนทามะกาปุญสิริวิทยา
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
โรงเรียนบานหัวหิน
โรงเรียนวัดบานยาง
โรงเรียนพระบุบานหันราษฎรประสาท
โรงเรียนสระแกวราษฎรบํารุง
โรงเรียนบานกระเดื่อง
โรงเรียนบานคําหัวชางโนนตุนปามะนาว
โรงเรียนชุมชนบานโตนศรีพิมลวิทยา
โรงเรียนบานดงกลาง
โรงเรียนบานปาหมอหนองคู
โรงเรียนบานเหลานกชุมวิทยาสรรค
โรงเรียนบานบอแก
โรงเรียนบานหัวบึงสวาง
โรงเรียนบานกุดเลา
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

รายชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบานเหลาประชานุเคราะห
โรงเรียนทาใหม "พูลสวัสดิ์ราษฏรนุกูล"
โรงเรียนบานหนองสลุด
โรงเรียนทุงขนานวิทยา
โรงเรียนวัดโปง
โรงเรียนวัดบานอาง
โรงเรียนบานคลองคต
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
โรงเรียนวัดเขาไผ (เชี่ยววิทยาคุณ)
โรงเรียนวัดเขาฉลาก
โรงเรียนวังดอกไม
โรงเรียนบานหลุมขาว
โรงเรียนบานเหลื่อมพิทยาสรรพ
โรงเรียนบานละกอ
โรงเรียนชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา
โรงเรียนบานตากิ่ม
โรงเรียนบานดอนตะหนิน
โรงเรียนบานดานทองหลาง
โรงเรียนบานเสลาถั่วแปบ
โรงเรียนบานโนนเพ็ด
โรงเรียนบานดงพลอง (สํานักงานสลากกินแบงฯ)
โรงเรียนบานเพิก (รัฐประชาสามัคคี)
โรงเรียนบานหนองหวา
โรงเรียนบานปอบิด
โรงเรียนชุมชนดอนไพล
โรงเรียนบานทาลาดขาว
โรงเรียนบานบึงพระ
โรงเรียนบานกอกวิทยา
โรงเรียนบานชอผกา
โรงเรียนชํานิพิทยาคม
โรงเรียนบานทุงจังหัน

402
รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ที่
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

รายชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนลําปลายมาศ
โรงเรียนชุมชนบานดอนอะราง
โรงเรียนทุงแสงทองพิทยาคม
โรงเรียนบานถนน (ประสมทรัพยประชานุกูล 1)
โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย (บานบัว)
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนบานหนองมวง
โรงเรียนบานดอนหวาย
โรงเรียนบานหนองหัวหมู
โรงเรียนบานตะกรุมทอง
โรงเรียนบานหนองไผ
โรงเรียนบานหนองกี่ประชาสามัคคี
โรงเรียนบานสวายสอ
โรงเรียนบานโคกสะอาด
โรงเรียนบานหนองกราด
โรงเรียนบานดงน้ําเดื่อ
โรงเรียนบานพี้
โรงเรียนบานซับขอย
โรงเรียนบานหนองไผ
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนบานมะกอก
โรงเรียนบานดอนเวียงจันทน
โรงเรียนชุมชนบานมะคา
โรงเรียนบานอิตื้อดอนหวายขมิ้น
โรงเรียนชุมชนบานลาด
โรงเรียนบานมวงโพธิ์ศรี
โรงเรียนบานโคกกลาง
โรงเรียนบานขี้เหล็กขี้ตุนหลุบเปลือย
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

ที่
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

รายชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดพลับพลา
โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู
โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
โรงเรียนวัดเขาขลุง
โรงเรียนวัดซับเสือแมบ
โรงเรียนวัดสวางอารมณ
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
โรงเรียนวัดสําโรงเหนือ
โรงเรียนวัดบางน้ําผึ้งนอก
โรงเรียนวัดนางสาว (ลาวราษฎรบํารุง)
โรงเรียนวัดหนองสองหอง
โรงเรียนวัดนาขวาง
โรงเรียนเขาฉกรรจวิทยาคม
โรงเรียนบานคลองเจริญ
โรงเรียนบานคลองนางาม
โรงเรียนวัดพุแค
โรงเรียนวัดหนองหวา
โรงเรียนวัดถนนเหล็ก
โรงเรียนวัดปอกแปก
โรงเรียนบานปาไมพระฉาย
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1
โรงเรียนวัดพระธาตุ
โรงเรียนวัดหนองหลอด
โรงเรียนบานบอสําราญ
โรงเรียนบานสระหลวง
โรงเรียนวัดทาทอง
โรงเรียนบานหนองผือ
โรงเรียนวัดดอนสําโรง
โรงเรียนวัดลาดปลาเคา
โรงเรียนบานหวยเจริญ
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม

403
รายชื่อโรงเรียนที่เปน/125ตกลุมตัวอยาง
ที่
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

รายชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบานบอเวฬุ
โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ
โรงเรียนศรียานุสรณพลิ้ว
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
โรงเรียนบานสรางแกว
โรงเรียนโพหัก (วงศสมบูรณราษฏรอุปถัมภ)
โรงเรียนวัดหลวง (คลึงวิทยาคม)
โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสนวิทยา)
โรงเรียนโคกตูมวิทยา
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
โรงเรียนวัดบางกระเจา
โรงเรียนวัดใหญบานบอ (บานบอราษฎรบํารุง)
โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง
โรงเรียนซับมวงวิทยา
โรงเรียนบานคลองหวา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนบานตลุงเหนือ
โรงเรียนบานเขาหินตั้ง
โรงเรียนบานโนนบอ
โรงเรียนบานหนองหญาแพรกทาแร
โรงเรียนบานหินลาดวังตอ
โรงเรียนบานแดงนอย
โรงเรียนบานคําหญาแดง
โรงเรียนบานนาฝายนาโพธิ์
โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
โรงเรียนจักราชวิทยา
โรงเรียนบานศรีสุข (คุรุราษฎรสามัคคี)
โรงเรียนบานหนองหวา (ประชาสรรค)

ที่
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

รายชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเขาถ้ํากุญชร
โรงเรียนวัดโชติทายการาม
โรงเรียนวัดบานสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบานดงพลอง
โรงเรียนเพชรบูรณพิทยาคม
โรงเรียนบานสักแหง
โรงเรียนบานโนนงิ้ว
โรงเรียนวัดสรางโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ)
โรงเรียนวัดหนองคลา (สํานักงานสลากกินแบงฯ)
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง "ปรีชาคุณวุฒิ"
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
โรงเรียนบานกะสัง
โรงเรียนบานหนองผักแวน
โรงเรียนบีกริม
โรงเรียนบานครัว (ซิเมนตไทยสงเคราะห)
โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดชมนิมิตร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
โรงเรียนบานหนองคลอง
โรงเรียนปาหวายวิทยายน
โรงเรียนสวางศิริพัฒนา
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
โรงเรียนบานทุงยาว
โรงเรียนบานหนองหญาปลอง
โรงเรียนบานหวยน้ําโจน
โรงเรียนวัดครอพนัน
โรงเรียนวัดเขานอย (ศิลาทองวิทยาคาร)
โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา
โรงเรียนวัดบางหอย ม.

404
รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ที่

รายชื่อสถานศึกษา

ที่

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

โรงเรียนมะคาวิทยา
โรงเรียนบานเมืองนาท
โรงเรียนบานเกาคอ
โรงเรียนบานสะเดาหวาน
โรงเรียนวัดหนองปลอง
โรงเรียนบานปญจคาม (เรียนติสสวงศวิทยา)
โรงเรียนวัดหวยหิน
โรงเรียนบานหนองกุง
โรงเรียนวัดหวยหวาย
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
โรงเรียนบานธารทิพย
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
โรงเรียนบานโตก
โรงเรียนบานหนองหิน
โรงเรียนบานโคกกอ
โรงเรียนบานหนองคอสวนออย
โรงเรียนบานหนองสําราญ
โรงเรียนบานใหมโสพิมพ
โรงเรียนบอทองลพบุรี
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสมุทรปราการ
โรงเรียนวัดบางกอบัว
โรงเรียนวัดแพะโคก
โรงเรียนบานเขารวก (รวมมิตรพัฒนา)
โรงเรียนวัดวังเลน
โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค
โรงเรียนวัดสุนันทาราม
โรงเรียนบานเขาสามสิบ
โรงเรียนบานภูเงิน
โรงเรียนบานเขาดิน
โรงเรียนบานคลองธรรมชาติ

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

รายชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดคีรีวัน
โรงเรียนวัดหนองพลวง
โรงเรียนชุมชนบานชอระกา
โรงเรียนบานคลองหวยนา
โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม
โรงเรียนพอขุนผาเมืองรําลึก
โรงเรียนบานหัวนา
โรงเรียนบานเหลากวาง
โรงเรียนชุมชนบานหนองเลา
โรงเรียนบานกุดน้ําใส
โรงเรียนบานหนองเม็ก
โรงเรียนบานเกาใหม
โรงเรียนบานวังไฮวังทอง
โรงเรียนวัดตาล
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
โรงเรียนโรงพยาบาลอานันทมหิดล
โรงเรียนบานหนองจิกยาว
โรงเรียนบานหนองแหน
โรงเรียนบานหัวเขา
โรงเรียนวัดทามะกรูด
โรงเรียนคลองนาเกลือนอย
โรงเรียนวัดศรีคงคาราม
โรงเรียนวัดบางกะเจากลาง
โรงเรียนวัดพวงนิมิต
โรงเรียนบานคลองสิบสาม
โรงเรียนบานใหมไทรทอง
โรงเรียนบานหนองกะทะ
โรงเรียนเขาสิงโต
โรงเรียนบานคลองน้ําใส
โรงเรียนบานบะขมิ้น (วัชระอนุสรณ)

405
รายชือ่ โรงเรียนที่เปน/ถึกลุมตัวอยาง
ที่
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

รายชื่อสถานศึกษา

ที่

รายชื่อสถานศึกษา

โรงเรียนบานหวยหินขาวมิตรภาพที่ 213
264 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
โรงเรียนวัดทาวัว
265 โรงเรียนวัดโนนสภาราม
โรงเรียนบานหนองผือ
266 โรงเรียนหนองแซงวิทยา
โรงเรียนหวยยางวิทยาสรรพ
267 โรงเรียนบานชางขาม
โรงเรียนวัดเขาฉลาก
268 โรงเรียนวัดบานนางิ้ว
โรงเรียนวัดอัมพวัน
269 โรงเรียนบานดอนวัว
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถวยงามวิทยา
270 โรงเรียนบานหนองพลวงนอย
โรงเรียนบานเนินหลังเตา
270 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
272 โรงเรียนบานกลวย
โรงเรียนวัดทองจรรยา
273 โรงเรียนบานดงประชานุกูล
โรงเรียนอนุบาลบานนา (วัดชาง)
274 โรงเรียนบานโนนตะแบก
โรงเรียนบานโพน
275 โรงเรียนบานโนนสะอาด
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
276 โรงเรียนบานลําปาสักมูล
โรงเรียนบางบอวิทยาคม
277 โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ
อุปถัมภ)
โรงเรียนซอยพิเศษสาย4 ซาย
รวมทั้งสิ้น 277 โรงเรียน
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ภาคผนวก ช
หนังสือขอสัมภาษณและรายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบของการวิจัย

407

สําเนา

ที่ ศธ 0520.203.2 /592

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
21 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญยืนยันรูปแบบงานวิจัย
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย แบบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ
ดวย นางสาวณัฐตะวัน ลิ้มประสงค รหัสนักศึกษา 53252942 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับ
อนาคต” ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทานเปนผูเชี่ยวชาญยืนยัน
รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต” เพื่อเปนประโยชนของงานวิจัย
ตอไป
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา ภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ กษาขอขอบพระคุ ณ ในความ
อนุเคราะหของทานมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 034 – 219136

408
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบของการวิจัย
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
1. รศ. ดร.สรรสรรเสริญ ใหมชุม

2. ผศ. ดร. ชูชีพ เบียดนอก

3. ดร. สมศักดิ์ ฮดโท
4. ผศ. ดร.วารุณี สกุลภารักษ
5. ดร.วิไลลักษณ แกวจินดา

6. ดร.นิติรัฐ โสดานิล
7. ดร. จิรฐา จรวงษ

อาจารยสถาบันรัชตภาคย ศูนยจังหวัดยะลา
ผูประเมินอภิมานภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูประเมินอภิมานภายนอกการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผูประเมินอภิมานภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน)
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
อาจารยประจํา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/แผนงาน โรงเรียนประภัสสรวิทยา
อาจารยพิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ผูประเมินอภิมานภายนอก (เลขที่ 54-5-00163)
ผูประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน)
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 จ. สระบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม จ. สุพรรณบุรี
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ภาคผนวก ซ
แบบสัมภาษณตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

410

แบบสัมภาษณตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
เรื่อง “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต”
(Quality Assurance Management in School for the Future)
ขอมูลผูเชี่ยวชาญ ชื่อ

นาย

นาง

นางสาว ...............................................................

ตําแหนงงานปจจุบัน ....................................................................................................................................
การศึกษาสูงสุด.............................................................. สาขา ..................................................................
ประสบการณในตําแหนงงาน..... ป สถานที่ทํางาน ..................................................................................
คําชี้แจง แบบแสดงความคิดเห็นฉบับนี้ ประกอบดวย 2 ตอน
ตอนที่ 1 องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ตอนที่ 2 ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต
แบบแสดงความคิดเห็นฉบับนี้เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางยิ่งต อการวิจัยกอนมีการสรุป
ผลการวิ จั ย โดยขั้ น ตอนนี้ เ ป น การตรวจสอบรู ป แบบ ผู วิ จั ย ได กํ า หนดกรอบการตรวจสอบรู ป แบบ
ครอบคลุ ม ทั้ ง 4 ด า น คื อ ความเหมาะสม ความเป น ไปได ความเป น ประโยชน และความถู ก ต อ ง
ครอบคลุม ทานสามารถศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาไดตามแบบแสดงความคิดเห็ นที่แนบมานี้
ซึ่งการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช
เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคตตอไป
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ที่สละเวลาใหความอนุเคราะหแสดงความคิดเห็ นตอ
ผลการวิจัยในครั้งนี้
(นางสาวณัฐตะวัน ลิ้มประสงค)
นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

411
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นตอองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
โปรดทําเครื่องหมาย √ และระบุความคิดเห็นเพิ่มเติมของทาน
ในฐานะที่ทานมีความรูและประสบการณในเรื่องการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสําหรับอนาคต โปรดระบุความคิดเห็นของทานที่มีตอองคประกอบการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตตอไปนี้ ซึ่งเปนผลมาจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
องค ป ระกอบการบริ ห ารจั ด การการประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาสํ า หรั บ อนาคต ประกอบด ว ย 5
องคประกอบ รายละเอียดตามตาราง
องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ(Management)
ขอ

ความเหมาะสม

รายละเอียด

1 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และ
แกไขขั้นตอนการทํางานครบถวนทุกกระบวน
การที่จําเปน มีผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
วิธีการที่กําหนดไวอยางครบถวน มีการทบทวน
ปรับปรุง วิธีการตรวจสอบ และแกไขขั้นตอน
การทํางาน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณทั้งปจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้น
2 สถานศึกษานําเกณฑที่กําหนดไวมาพิจารณา
ทบทวน และปรับปรุงวิธีการพิจารณา วา
กระบวนการใดเปนกระบวนการสรางคุณคา
และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับ สนุน
เพื่อประกอบการวางแผนกระบวนการใหมี
ความเหมาะสมตอการปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง
ขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณ ในปจจุบัน
และอนาคต
3 กําหนดใหมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตกับสถานศึกษา มีผูรับผิด ชอบวิธีดําเนิน
การที่ชัดเจน เชน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กําหนดบทบาทหนาที่ ระบุความรับ
ผิดชอบ แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนในการให
ความรู รณรงค สงเสริม และประเมินความเสี่ยง

ความถูกตอง
ครอบคลุม
เปนไป
เปน
ไมเปน ถูกตอง ไมถูกตอง
ไมได ประโยชน ประโยชน

ความเปนไปได

เหมาะ ไม
เปน
สม เหมาะสม ไปได

ความเปนประโยชน

412
องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ(Management) (ตอ)
ความถูกตอง
ครอบคลุม
เหมาะ ไม เปนไปได เปนไป
เปน
ไมเปน ถูกตอง ไมถูกตอง
สม เหมาะสม
ไมได ประโยชน ประโยชน
ความเหมาะสม

ขอ

รายละเอียด

4 สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการจาก
ขอกําหนดที่สําคัญ และนําปจจัยที่เกี่ยวของ มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุง
กระบวนอยางตอเนื่อง
5 มีกําหนดใหมีการวางแผนการควบคุมความ
สูญเสียตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน
กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาและคนหา
ความสูญเสีย กําหนดชวงเวลาดําเนินการ และ
นําขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของมาพิจารณาประกอบ
การวางแผน เชน การสงมอบงาน การรอคอย
ผลงานระหวางการปฏิบัติ และแผนผังแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งปจจุบันและอนาคต
6 สถานศึกษามีขอกําหนดดานกฎหมาย และ
ขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน
และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตให
มีประสิทธิภาพและคุมคา
7 มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต และมีผลกระทบตอการจัดการ
กระบวนการ เพื่อสถานศึกษาจะสามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
8 มีการวิเคราะห และปรับปรุงปจจัยของระบบงาน
ใหมีความเหมาะสมเพื่อสรางแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การยกยอง
ชมเชย ตลอดจนการใหรางวัล และสิ่งจูงใจเพื่อ
สงเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดี เกิดความผูกพันตอ
องคการ

ความเปนไปได

ความเปนประโยชน

413
องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ(Management) (ตอ)
ความเหมาะสม

ขอ

รายละเอียด

9 สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดขอบขาย
ภาระหนาที่หลักของแตละกระบวนการ กําหนด
ผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน โดยพิจารณา
จากขอมูลที่สําคัญ เชนองคความรู ความรู
ความสามารถของบุคลากรในกระบวนการ ภาระ
งาน เปาหมาย และทิศทางขององคกรในอนาคต
10 สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ จน
บรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ
11 สถานศึกษากําหนดเกณฑที่ใชในการพิจารณา
วากระบวนการใดเปนกระบวนการสรางคุณคา
และกระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน
ที่ทําใหสถานศึกษาไดเปรียบในการแขงขัน
ทางดานคุณภาพ และการใหบริการกับผูที่
เกี่ยวของ
12 มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา
ตามแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่
กําหนดไวและการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีด
สมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให
บรรลุผลตามเปาประสงคเชิงกลยุทธในอนาคต
13 สถานศึกษามีการจัดการคุณภาพของขอมูล
สารสนเทศ และองคความรู ที่ทําใหแนใจไดวา
ขอมูลสารสนเทศ และความรูขององคการมี
คุณสมบัติในความแมนยํา ถูกตอง ทันตอ
เหตุการณสามารถพยากรณอนาคตได มีความ
ปลอดภัย เปนความลับ และเชื่อถือได
14 สถานศึกษามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่มีประสิทธิผล เปนธรรม และแจง
ผลการประเมินใหบคุ คลากรทราบ เพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นในอนาคต

ความเปนไปได

ความเปนประโยชน

ความถูกตอง
ครอบคลุม

เหมาะ ไม
เปนไป
เปน
ไมเปน
เปนไปได
ถูกตอง ไมถูกตอง
สม เหมาะสม
ไมได ประโยชน ประโยชน

414
องคประกอบที่ 2 การวางแผน (Planning)
ความเหมาะสม

ขอ

รายละเอียด

1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สภาพปญหา/ ความตองการของ
สถานศึกษา และทองถิ่น
2 มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของทราบ และจัดทํา
เอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว
เปนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับครูและ
ผูเกี่ยวของ
3 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจําป มีองคประกอบครบถวน
และที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (3-5ป)
4 เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอ
หนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน
และนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
5 มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากการมีสวนรวม มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันจาก
SAR ผลการประเมินภายในโดยตนสังกัดผลประเมิน
ภายนอกฯลฯ กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน กําหนด
แนวทางการพัฒนา หรือโครงการ/กิจกรรม กําหนด
แนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตาม
6 มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจ มีผูรับผิดชอบ
กอนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ
อยางชัดเจน โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุก
ฝาย

ความเปนไปได

ความเปนประโยชน

ความถูกตอง
ครอบคลุม

เหมาะ ไม
เปนไป
เปน
ไมเปน
เปนไปได
ถูกตอง ไมถูกตอง
สม เหมาะสม
ไมได ประโยชน ประโยชน

415
องคประกอบที่ 2 การวางแผน (Planning)(ตอ)
ความเหมาะสม

ขอ

รายละเอียด

7 มีแผนการนิเทศ และมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางสม่ําเสมอ
8 มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคลากรทุกฝายมี
สวนรวมและมีการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม
ตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน
9 มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมผูที่
เกี่ยวของทุกฝายยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
10 มีการจัดโครงสรางองคกรตามภารกิจของสถานศึกษา
มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจน
11 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยรับฟงความ
คิดเห็นของทุกฝายและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
12 มีขอมูลสารสนเทศจัดเก็บอยางเปนระบบ เปน
ปจจุบันและสามารถนํามาใชไดทันที มีการนํา
ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาจัดทํา
เอกสารประจําป
13 มีการจัดทําคูมือการบริหารงาน อธิบายภาระงาน
ตามโครงสราง กําหนดบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน
14 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความ
สอดคลอง และครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ

ความเปนไปได

ความเปนประโยชน

ความถูกตอง
ครอบคลุม

เหมาะ ไม
เปนไป
เปน
ไมเปน
เปนไปได
ถูกตอง ไมถูกตอง
สม เหมาะสม
ไมได ประโยชน ประโยชน

416
องคประกอบที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation of performance)

ขอ

รายละเอียด

1 ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนิน การ
/โครงการที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารราชการมากกวา
รอยละ 80
2 ความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/
โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
มากกวารอยละ 80 (อยางนอยดานละ1
มาตรการ/โครงการ)
3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้ วัดของ
องคการ เปาหมายของโครงการตามแผน
บริหารความเสี่ยงมากกวารอยละ 80
4 ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานการ
บริการมากกวา รอยละ 80
5 คาความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของ
ผูรับบริการตอองคการ มากกวารอยละ 80
6 ผูรับบริการและเครือขาย มีความพึงพอใจใน
การใหบริการและกิจกรรมสรางความ สัมพันธ
ของสถานศึกษามากกวารอยละ 80

ความเหมาะสม

ความเปนไปได

ความเปนประโยชน

ความถูกตอง
ครอบคลุม

เหมาะ ไม เปนไปได เปนไป
เปน
ไมเปน ถูกตอง ไมถูกตอง
สม เหมาะสม
ไมได ประโยชน ประโยชน
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องคประกอบที่ 4 การนําผลการประเมินไปใช (Implementation)
ความถูกตอง
ครอบคลุม
เหมาะ ไม เปนไปได เปนไป
เปน
ไมเปน ถูกตอง ไมถูกตอง
สม เหมาะสม
ไมได ประโยชน ประโยชน
ความเหมาะสม

ขอ

รายละเอียด

ความเปนไปได

ความเปนประโยชน

ความเปนไปได

ความเปนประโยชน

1) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินมาใชในการ
วางแผนระยะตอไปโดยมีการจัดทําแผนพัฒนา
(Improvement plan) ไดตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) หรือระบบคุณภาพอื่นๆ อยางเหมาะสม
2) สถานศึ กษามี ก ารกํ าหนดแนวปฏิ บั ติที่ ดี ที่
ตอบสนองตัวชี้วัด และมีร ะบบการติดตาม
ประเมินผลที่เหมาะสมกับอนาคต
3) สถานศึกษามีการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีขึ้นในอนาคต

องคประกอบที่ 5 ภาวะผูนํา (Leadership)
ความเหมาะสม

ขอ

รายละเอียด

1 บริหารสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมที่
มุงเนนใหเกิดการบูรณาการที่สรางความสามัคคี
ความรวมมือ และความทุมเทในการทํางาน
ภายในองคการ
2 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถใน
การสื่อสาร ที่มุงเนนการถายทอดนโยบายของ
สถานศึกษาสูผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการรับรู
เขาใจ และสามารถการนําไปปฏิบัติ เพื่อการ
บรรลุผลรวมกันไดทุกกลุมอยางครอบคลุมทั้ง
ปจจุบันและอนาคต
3 ผูบริหารมีการมอบอํานาจ (Empowerment)
ใหแกผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ
(Decision making) อยางเหมาะสมและเปนที่
ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน

เหมาะ ไม
เปน
สม เหมาะสม ไปได

ความถูกตอง
ครอบคลุม

เปนไป
เปน
ไมเปน
ถูกตอง ไมถูกตอง
ไมได ประโยชน ประโยชน
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอรูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต ดานความเหมาะสม ความเปนไปได การใชประโยชน และความถูกตองครอบคลุม
ผูวิจัยนําองค ประกอบมาวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) โดยกําหนด
สัญลักษณที่ใชแทนองคประกอบทั้ง 5 องคประกอบในการวิเคราะหทางสถิติ ดังนี้
factor 1
factor 2
factor 3
factor 4
factor 5

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

การบริหารจัดการ
การวางแผน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การนําผลการประเมินไปใช
ภาวะผูนํา

จากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) พบวา คาไค-สแควร (Chi-Square :
) มี คา เทา กั บ 5.74 (P-value = 0.05675) แสดงให เห็ น วา ไมมี นั ยสํ า คัญ ทางสถิ ติ หมายถึ ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ประกอบกับการพิจารณาดัชนีความสอดคลองอื่นๆ ดังนี้ คาดัชนี
ความกลมกลืน (Goodness of fit Index : GFI) เทากับ 1.00 คา Adjusted Goodness of fit Index
(AGFI) เทากับ 0.97 คา Relative Fit Index (RFI) เทากับ 0.99 คา Root Mean Squared Residual
(RMR) เทากับ 0.18 คาดัชนี Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ
0.058 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในระดับดี
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แผนภูมิแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับ อนาคตที่ มีความกลมกลืน สอดคลองกับ ขอ มูลเชิ งประจั กษ และสอดคล องกั บแนวคิด ทฤษฎี ที่
สนับสนุนความสัมพันธเชิงตรรกะ
จากขอมูลขางตนโปรดแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบองคประกอบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
1. ความเหมาะสม
เหมาะสม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไมเหมาะสม

......................................................................................................................................................................
2. ความเปนไปได

เปนไปได

เปนไปไมได

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................
3. ความเปนประโยชน
เปนประโยชน
ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไมเปนประโยชน

......................................................................................................................................................................
4. ความถูกตองครอบคลุม

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
(.....................................................................)
ผูใหขอมูล
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ - ชื่อสกุล
สถานที่อยูปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2518
พ.ศ.2525
พ.ศ.2546
พ.ศ. 2553
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2527
พ.ศ.2548

พ.ศ.2551
พ.ศ.2553

นางสาวณัฐตะวัน ลิ้มประสงค
1 แยก 8 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 26
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)วิทยาลัยครูธนบุรี
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนจรวยพรวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนจรวยพรวิทยา
ผูประเมินภายนอกระดับขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานรับรอง
คุณภาพและประเมินมาตรฐานการศึกษา (องคการมหาชน)
ขาราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร
พนักงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ผูประเมินภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธ ยาศัย สํ านั กงานรับ รองคุ ณภาพและประเมิ น มาตรฐาน
การศึกษา (องคการมหาชน)

