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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

         ในวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้  
 2.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2  ผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

   2.2.1  หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
   2.2.2  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  
   2.2.3  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการสงเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาดานการสงเสริมการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

 2.3  การดําเนนิการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.3.1  การจัดระบบการบริหารสารสนเทศ 
   2.3.2  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   2.3.3  การทําแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   2.3.4  การดําเนินการตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
   2.3.5  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
   2.3.6  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
   2.3.7  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
   2.3.8  การผดุงระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 
 2.4  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 2.5  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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2.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
        พระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาติ  พุทธศกัราช  2542  ไดกําหนดความหมาย ไวดงัตอไปนี ้
        “สถานศึกษา”  หมายความวาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียน  ศูนยการเรียน  วิทยาลัย 
สถาบัน  มหาวิทยาลัย  หนวยงานทางการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน  ที่มีอํานาจ
หนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  
         “สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

2.2  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    
     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดความหมายของคําวา
ผูบริหารสถานศึกษาไววา  หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหง 
ทั้งของรัฐและเอกชน 

        ผูบริหาร  หมายถึง  บุคคลที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององคการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในองคการธุรกิจเรียกวาผูจัดการ (Manager) แตในองคกรของรัฐ
เรียกวาผูบริหาร  (Administrator)  (วิโรจน  สารรัตนะ,  2545,  หนา  3) 

        ผูบริหาร  หมายถึง  บุคคลที่ทํางานรวมกับบุคคลอื่นหรือกลุม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการ  ผูบริหารเปนผูบงการพฤติกรรมของคนอื่น  การทํางานของผูบริหารอาจใชการจูงใจ 
การสั่งการ  หรือการใชกฎระเบียบ  ในการบังคับบัญชาคนอื่นใหทํางาน  โดยยดึวัตถุประสงคของ
องคการเปนหลัก  ผูบริหารอาจจะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดวย  (อาคม  วัดไธสง, 2547, หนา 

15-16) 

        จากที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  ผูบริหารหมายถึง  บุคคลที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดขององคการ  ซ่ึงตองใชความรูความสามารถของนักบริหารทั้งมวลในการพัฒนา  ควบคุม 
กํากับและติดตามใหการดําเนินงานขององคไปสูจุดมุงหมายที่กําหนด 

           2.2.1  หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

        การบริหารเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษย  ซ่ึงถือวาเปนสัตวสังคม สังคมมนุษยเปนสังคมที่
มีการรวมตัวกันเปนหมูเหลา  มีการรวมกลุมเปนชุมชนขนาดตางๆ จากหมูบานเปนเมือง  เปนประเทศ  
การที่คนมารวมเปนกลุมยอยตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  มีกิจกรรมในการทํางานรวมกัน  การทํางาน
รวมกนัจะเปนไปดวยความราบรื่นและบังเกิดความเจริญกาวหนา  กลุมหรือสังคมจําเปนตองมีการ
จัดระบบและระเบียบเพื่อการดําเนินการตางๆ ในการทํางานรวมกัน  ความจําเปนที่จะตองมีการ
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จัดระบบและระเบียบเพื่อการดําเนินกิจการตางๆรวมกันนี้คือสาเหตุที่กอใหเกิด  “สถาบันทางสังคม”  
และ “การบริหาร” ขึ้น  (วินัย  สมมิตร,  สมัย  ร่ืนสุข  และสุนทร  ศรีรักษา,  2528,  หนา  1)  
        การบริหารงานนั้น  โดยทั่วไปจะมีงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการประสานงาน  และการ
ควบคุมงาน  เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายของการศึกษา  ดวยเหตุนี้จึงตองมีการกําหนดเปาหมาย
อยางชัดเจน  หรือเปล่ียนแปลงเปาหมายเดิมใหเปนไปตามเปาหมายของสังคม  และอุดมการณทาง
การเมือง  ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  การกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเปาหมายการศึกษานี้ยอมตองการ
ผูนําที่จะทําหนาที่บริหารงานการศึกษา  (เมธี  ปลันธนานนท,  2525,  หนา 2) 
        อํานาจหนาท่ี  (Authority)  คือสิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิโดยชอบธรรม ซ่ึงจะใชทรัพยากร
สําหรับการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค  ในการบริหารงาน  สามารถจําแนกความแตกตางระหวาง
อํานาจหนาที่ตามสายงานหลัก  (Line Authority)  และอํานาจหนาที่ของงานที่ปรึกษา  (สมชาย  หิรัญกิตติ,  
2542,  หนา  12) 
       เมธี  ปลันธนานนท  (2525,   หนา 199)  สรุปวาหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน มี  6  ประการ
ดวยกันคือ 
   1)  เปนผูจัดการโรงเรียน 

   2)  เปนผูนําทางการสอน 
   3)  เปนผูมีวนิยัที่ผูใตบังคับบัญชาและนักเรียนจะถือเอาเปนแบบอยางได 

  4)  เปนผูอํานวยประโยชนใหเกิดมนุษยสัมพันธอันพึงประสงคในโรงเรียน 
   5)  เปนผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
   6)  เปนคนกลางไกลเกลี่ยขอขัดแยงตางๆ 
       การบริหาร  เปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดประสงคขององคการ  โดยอาศัย
หนาที่ทางการบริหาร  ที่สําคัญคือการวางแผน  (Planning)  การจัดการองคการ  (Organizing)  การนํา 
(Leading)  และการควบคุม  (Controlling)  (วิโรจน  สารรัตนะ,  2545,  หนา  3) 
        วินัย  สมมิตร,  สมัย  ร่ืนสุข  และสุนทร  ศรีรักษา  (2528,  หนา 11-12)  ไดกลาวถึงการวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารหรือบทบาทหนาที่ซ่ึงผูบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารการศึกษาจะตองทํา
หรือควรทํานั้นผลการวิจัยแตกตางกัน  โดยนํามาเสนอบางสวนดังนี้   
           1)  แรม  เซเยอร  (Ramseyer,  1983;  อางถึงใน วินัย สมมิตร, สมัย ร่ืนสขุ  และสุนทร  
ศรีรักษา, 2528)  กับคณะทําการวิจัยใหกับฝายศึกษาของรัฐตางๆ ในภาคใตของสหรัฐอเมริกา  สรุปงาน
บริหารการศึกษาไวได  8 ประเภท คือ 
                 (1)  การพัฒนาการสอนและหลักสูตร 
                 (2)  การปกครองนักเรียน 
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                   (3)  การเปนผูนําของชุมชนที่โรงเรียนตัง้อยู 
                 (4)  การบริหารงานบุคคล ซ่ึงเปนเจาหนาที่ฝายการศึกษาทั้งที่เปนครูและตาํแหนง
อยางอื่นที่ไมใชครู 
                 (5)  การบริหารงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 
                 (6)  การจดัการเกีย่วกบัรถ หรือเรือ หรือถนนที่นกัเรยีนตองใชในการมาโรงเรยีน 
                 (7)  การจัดระบบบริหารการศึกษาและระบบการบริหารโรงเรียนใหถูกตองตาม
วิธีการบริหารการศึกษาที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 
                 (8)  การบริหารงานธุรการ  การเงินและบริการตางๆ ของโรงเรียน 
        ฟคส  (Fisk, 1983; อางถึงใน วินัย  สมมิตร, สมัย  ร่ืนสุข  และสุนทร  ศรีรักษา, 2528)  
สรุปวางานบริหารการศึกษามี  4  ประเภท  คือ   

    1)  ความสัมพนัธกับชุมชน 
    2)  การปรับปรุงสงเสริมโอกาสทางศึกษา 
    3)  การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร 
    4)  การจัดทําและดูแลเรื่องการเงิน อาคารสถานที่ และอุปกรณ 

        จากขางตนพอสรุปไดวา  หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาคือการเปนผูนําองคการทางดาน
การวางแผน (Planning) การจัดการองคการ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling)  
เพื่อการปฏิบัติงานทางดานการจัดการศึกษาอันประกอบดวยงานบริหารงานวิชาการ  งานบริหาร
งบประมาณ  งานบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไป ใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
        2.2.2  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน   
        ในการจัดศึกษามิใชเพียงผูปกครองจะตองทาํความเขาใจกับสถานศึกษาเทานั้น  แตสถานศึกษา
ก็ตองทําความเขาใจกับผูปกครองดวย  ดังนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองทําความเขาใจกับบทบาท
หนาที่ของตนเองเสียกอนที่จะบริหารงานใดๆ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  กําหนดบทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาไว
ในมาตราที่  39  จํานวน  4  ดาน  ดังนี้ 

1)  งานวิชาการ 
2)  งานบุคลากร 
3)   งานดานงบประมาณ 
4)   งานบริหารทั่วไป 

       จากงานทั้ง  4  งานที่กลาวมานี้  งานวิชาการถือวาเปนงานหลัก  สวนงานอื่นๆ อีก 3 งาน
ถือเปนงานสนับสนุน  (เมตต  เมตตการุณจิต,  2547,  หนา  169) 
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        ผูบริหาร  (Manager)  เปนบุคคลที่ทําหนาที่ในกระบวนการบริหาร  โดยอาศัยหนาที่  5  ประการ
คือ 
    1)  การวางแผน  (Planning)  คือการกําหนดเปาหมาย  กําหนดกลยุทธและพัฒนา
แผนยอยเพื่อกําหนดกิจกรรม 
    2)  การจัดองคกร  (Organizing)  คือการกําหนดความตองการที่จะปฏิบัติ  จะทํา
อยางไรและใครเปนผูปฏิบัติ 
    3)  การจัดบุคคลเขาทํางาน  (Staffing)  คือการสรรหาคนที่เหมาะสม  การพัฒนาคน
เพื่อใหงานบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 
    4)  การชักนํา  (Leading)  คือการสั่งการและการจูงใจที่เกี่ยวของกับกลุมบุคคลและ
การแกปญหาความขัดแยง 
    5)  การควบคุม  (Controlling)  ทรัพยากรมนุษย  คือการตรวจสอบกิจกรรมที่จะให
เกิดความแนนอน  เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนและนําไปสูความสําเร็จตามจุดมุงหมายของ
องคการ  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน,  สมชาย  หิรัญกิตติ,  ลัทธิกาล  ศรีวะรมย,  สุดา  สุวรรณาภิรมย  และ
ชวลิต  ประภวานนท,  2539,  หนา  4) 
        สุพล  วังสินธ  (2545,  หนา  16-17)  กลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ในเรื่องการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  พอสรุปไดดังนี้ 
    1)  เปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคของครูและ
นักเรียน 
    2)  เปนผูนําในการบริหาร  โดยยึดแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
(School-Based  Management : SBM ) 

3)   เปนผูนําดานการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาการเรียนรู 
    4)  เปนผูนําในการพัฒนางานวิชาการ 

    5)  เปนผูประสานความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนา
การศึกษา 
    6)  เปนผูนําในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย  โดยรวมกันทํางานเปนทีม  และ
สงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 

 7)  เปนผูนําในการจัดการศึกษาและเปนเอกลักษณขององคกรในทางสรางสรรค 
    8)  เปนผูนําในการบริหารคุณภาพ  โดยใหทุกคนมีสวนรวมคิด  รวมตัดสินใจ 
ลงมือทํา และรับผิดชอบรวมกันเพื่อมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 
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    9)  เปนผูสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ในการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
    10)  เปนผูนําในการจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        สุพล  วังสินธ  (2545,  หนา  33)  กลาวถึงคุณลักษณะพิเศษ  6  ประการของผูบริหาร
สถานศึกษา ประกอบดวย 
   1)  ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน  (Personal  Effectiveness)   
   2)  ความสามารถในการทํางานรวมกับคนอื่น  (Interpersonal Relations) 
   3)  การมีภาวะผูนําดานการจดัการศึกษา  (Educational  Leadership) 
   4)  ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  (Planning 
and Accountability) 
   5)  การมีภาวะผูนําชุมชน  (Community  Leadership) 
   6)  การมีภาวะดานศาสนา วฒันธรรม และจริยธรรม  (Religious,  Cultural  and  
Ethical  Leadership) 
        บทบาทและสมรรถภาพของผูบริหาร  (Stephen J. Knezevick, 1984, p. 17-18)  
           1)  เปนผูกําหนดทิศทางการบริหาร  (Direction  Setter)  เชน  รูเทคนิคตางๆ ของ
การบริหาร PPBS. MBO QCC เปนตน  
           2)  มีความสามารถกระตุนคน  (Leader Catalyst)  
           3)     ตองเปนนกัวางแผน  (Planner)  
           4)     ตองเปนผูมีความสามารถในการตัดสนิใจ  (Decision Maker)  
           5)     ตองมีความสามารถในการจัดองคการ  (Oraganizer)  
           6)     ตองเปนผูกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง  (Change Manager)  
           7)     ตองเปนผูใหความรวมมอื  (Coordinator)  
           8)     ตองเปนผูติดตอส่ือสารที่ดี  (Communicatior)  
           9)     ตองเปนผูแกปญหาขัดแยงในองคการได  (Conflict Manager)  
          10)   ตองสามารถบริหารปญหาตางๆ ได  (Problem Manager)  
           11)    ตองรูจักวเิคราะหและจดัระบบงาน  (System Manager)  
          12)    ตองมีความสามารถในดานวิชาการทั้งการเรียนและการสอน  (Instructional 
Manager)  
           13)    ตองมีความสามารถในการบริหารบุคคล  (Personnel Manager)  
           14)    ตองมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร  (Resource Manager)  
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           15)    ตองมีความสามารถในการประเมินผลงาน  (Appraiser)  
           16)    ตองมีความสามารถในการประชาสัมพันธ  (Public Relator)  
           17)    ตองสามารถเปนผูนําในสังคมได  (Ceremonial Head) 
(พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทกัษ  และสุชาต ิ กจิพิทกัษ,  อินเทอรเน็ต,  2546)  
        บทบาทของหัวหนาฝายที่ผูนําในฝายงานตางๆ เปนนักบริหารระดับตนที่จะใชบทบาท
ของผูนําในการบริหาร  จึงควรมีพฤติกรรมแสดงออกใหทันตอเหตุการณเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ปจจุบันและอนาคต  
           1)  บทบาทผูนําในฐานะนกัวางแผน  
           2)  บทบาทหนาที่ในดานการสอนงาน  
           3)  บทบาทในการเปนผูนําใชเทคโนโลยี  
           4)  บทบาทผูนาํในฐานะผูประสานงาน  
           5)  บทบาทผูนาํในฐานะนกัแกปญหา  
           6)  บทบาทผูนาํในฐานะนกัพัฒนา  
           7)  บทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
           8)  บทบาทในการสงเสริมประชาธิปไตย  
(พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทกัษ  และสุชาต ิ กจิพิทกัษ,  อินเทอรเน็ต,  2546)  
        จากขอความขางตนสรุปไดวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  คือตองเปนนักวางแผน 
เปนผูนําการสอนและการใชเทคโนโลยีตลอดจนเปนผูประสานงาน  เปนนักแกปญหา  นักพัฒนา 
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวิถีประชาธิปไตยในการทํางาน 
 2.2.3  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการสงเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       
        การประกันคุณภาพการศึกษา  มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ใหได
ผลผลิตที่มีคุณภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซ่ึงสาระในพระราชบัญญัติ
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตราที่  48  ไดระบุไววา ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษานั้น มีบุคลากรหรือผูเกี่ยวของมากมาย ไมวาจะเปนผูบริหาร คณะครู 
ผูปกครอง  ชุมชน  และสังคม  ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของเหลานั้น ควรเขามามีบทบาทรวมกันในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  มิใชเปนเรื่องของสถานศึกษาเพียงอยางเดียว  สําหรับบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษา  สรุปไดดังนี้  คือ 
        “ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการสงเสริม  สนับสนุน
อํานวยความสะดวกในการใหคําปรึกษา และดูแลใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทุกฝายเขามา
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มีสวนรวม โดยบทบาทของผูบริหารจะตองเปนผูนํา/แกนหลักในทุกขั้นตอนของการดําเนินการ”
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2546,  หนา  29) 
        จากบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ทําใหผูวจิัยสรุปประเด็นที่สําคัญๆ ของบทบาทของผูบริหารเปน  5  ประการ  คือ  สงเสริม  (Promotion)  
อํานวยความสะดวก (Facility) ใหคําปรึกษา (Consultance) กํากับดแูล (Monitor) ภาวะผูนํา  (Leadership) 

  1)  การสงเสริม  (Promotion) 
         พวงรัตน  เกสรแพทย  (2543,  หนา  176)  กลาวไวในเรื่องหนาที่ของสมาชิก
ในเรื่องการสรางทีมงานวาหมายถึง  การสนับสนุนการทํางานรวมกัน  (Promoting)  เพื่อใหสมาชิก
ในกลุมไดแสดงความเห็นในแงตางๆ 
                ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ  (2541,  หนา 137)  กลาวในเทคนิคการจูงใจดวย
งาน (Task  motivation)  วา  การมอบหมายงาน  (Job  delegation)  หมายถึงการใหบคุคลรบัผิดชอบงาน
เพื่อจูงใจใหเกิดความสุขและความพอใจกับงานที่ไดรับ  ผูบริหารจึงควรคํานึงถึงความรูความชํานาญ 
ความตองการและนิสัยของแตละบุคคล  เชน  บางคนชอบงานที่ตองติดตอสัมพันธกับคนอื่น  ก็ตอง
มอบหมายงานที่มีหนาที่ในการควบคุมการตอนรับแขก เปนตน หากมอบหมายงานไดถูกตอง
สอดคลองกับลักษณะนิสัย  ความตองการ  และความรูความชํานาญแลวก็จะจูงใจพนักงานใหปฏิบัติงาน
ไดอยางเต็มที่และมีความสุขในการทํางาน 
                  ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ  (2541,  หนา 137)  กลาวในเทคนิคการจูงใจ
ดวยงาน  (Task motivation) วา ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน (Job advancement)  ผูบริหารควร
อธิบายถึงความกาวหนาในการปฏิบัติงานของพนักงาน เชน กฎเกณฑ ระเบียบขององคการในการ
สนับสนุนพนักงานใหไดเล่ือนขั้น  เล่ือนตําแหนง การมีโอกาสจะมีความกาวหนาในเรื่องการลา
ศึกษาตอ  การเดินทางไปศึกษาดูงาน  การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทน  การบอกถึงโอกาส
กาวหนาเหลานี้ จะเปนสิ่งจูงใจใหพนักงานอุทิศเวลา  ทุมเทความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่
เพื่อใหเกิดผลดีกับองคการ 
                ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ  (2541,  หนา  176 )  กลาวในบทบาทของบุคคล
ในทีมงานวา  ผูสํารวจ-ผูสงเสริม  (Explorer-promotors)  เปนผูที่นําความคิดใหมๆ และตอสูเพื่อให
ไดมาซึ่งความคิดใหมๆ เหลานั้น  โดยมีความสามารถที่จะดึงความคิดจากผูมีความคิดสรางสรรค  ผูมี
ความคิดริเริ่ม จะคนควาทรัพยากรเพื่อที่จะสงเสริมความคิดเหลานั้น  จุดออนก็คือเขาอาจจะไมมี
ความอดทนที่จะควบคุมทักษะและกําหนดรายละเอียด 
              จากขอความที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  บทบาทในการสงเสริม  (Promotion)  
ของผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  การสนับสนุนใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติงานรวมกัน  
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มีสวนรวมในการนําความคิดใหมมาปฏิบัติงาน  มีการมอบหมายงานที่ทําใหบุคลากรมีความสุข
ความพอใจ โดยมีการอธิบายความกาวหนาในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหไดเล่ือนขั้น  เล่ือนตําแหนง  
มีโอกาสความกาวหนาการศึกษาตอ  การศึกษาดูงาน 
    2)  อํานวยความสะดวก  (Facility)     
                สุทัศนา  มุขประภาต  (2543,  หนา  13)  กลาวถึงการเอือ้อํานวยความสะดวก  
(Facilitate)  หมายถึงผูบริหารตองใหบุคลากรมีความสะดวก  คลองตัวอยางเพยีงพอในการปฏิบัติ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  เชน  จัดหาที่พักใหอยางเหมาะสม  จัดหาหอง  โตะทํางานประจําตําแหนงให  
จัดหาบริการการใชส่ือ  วัสดุการสอน  เอกสาร  ตํารา  ที่ใชศึกษาคนควาอางอิง  และใชประกอบการสอน 
เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ  มีเจาหนาที่ คนงานภารโรงพรอม  เพื่อการใชหองทาํงาน  หองเรียน 
หรืออาคารสถานทีแ่ละบริเวณเอยางมีประสิทธิภาพ  ทัง้นี้เพื่อใหครู  อาจารย  บุคลากรของสถานศกึษา
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มศักยภาพ ทั้งยังมีขวัญและกําลังใจดี อีกดวย 
               การเปนผูอํานวยใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางคนงาน  (Interaction  Facilitation)  
คือการที่ตองเปนผูสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาทั้งหลาย  มีความใกลชิดสนิทสนมและมีความเขาใจ
หรือพอใจระหวางกันโดยมีความสัมพันธที่ดีระหวางกันอยูเสมอ 
                การเปนผูอํานวยใหงานตางๆ ประสานกันดวยดี  (Work  Facilitation)  คือการ
เปนผูนําที่ตองใหความกระจางเกี่ยวกับงานและคอยสั่งการงานตางๆ ใหดําเนินไปดวยดี  โดยมิให
เกิดการติดขัด ในดานทรัพยากรหรือส่ิงจําเปนตางๆ การทํางานทุกอยางสะดวก  ราบรื่น  โดยมีการ
วางแผนที่ดี  มีการจัดตารางเวลาการทํางาน  การระบุขอบเขตลักษณะงานใหเห็นไดแจงชัดและ
ประสานงานกันไดโดยไมติดขัดแตอยางใด  (ธงชัย  สันติวงษ,  2543,  หนา  488) 
                จากขอความที่กลาวขางตนสรุปไดวา  บทบาทในการอํานวยความสะดวก  (Facility) 
หมายถึง  การสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา  มีความเขาใจตอกัน  มีความพึงพอใจตอกนั  มีความสะดวก  
คลองตัวอยางเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  ใหความกระจางเกี่ยวกับงานและคอย
ส่ังการงานตางๆ ใหดําเนินไปดวยดี  โดยมีความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
    3)  ใหคําปรึกษา  (Consultance)   
                 ในการจัดโปรแกรมใหบริการอยางตอเนื่องใหบริการอยางตอเนื่องแกบุคลากร
นั้น ขึ้นอยูกับการแกปญหาตางๆ ของมนุษยที่เปนสมาชิกในองคการหรือระบบงาน เพราะสมาชิก
ในองคการยอมตองการความชวยเหลือชนิดตางๆ ดังนั้นเพื่อท่ีองคการหรือระบบโรงเรียนจะไดจัด
ใหความชวยเหลือตางๆ แกบุคลากรไดตามสมควรและถูกตอง  การใหคําปรึกษายอมตองจัดใหมีขึ้น 
เพื่อชวยในการปรับตัวของบุคลากรตอส่ิงตางๆ เชนตําแหนงงาน  ภาวะการทํางาน  บุคลากรอื่นๆ  
นอกจากนี้ก็เพื่อใหคําแนะนําในเรื่องของบุคลากรเอง ทั้งในสวนที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการ
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ทํางานในขอเสนอแนะในการพัฒนาการทํางานแผนอาชีพ เปนตน  (เมธี  ปลันธนานนท,  2523, หนา 
240) 
               การใหคําปรึกษา  (Consultation)  เปนรูปแบบหนึ่งที่ผูนําหรือผูบริหารเปดโอกาส
ใหผูรวมงานหรือระหวางผูดําเนินการหรือผูเกี่ยวของ  ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นกอนที่
ผูบริหารจะวินิจฉัยเพื่อใหภารกิจนั้นๆ สําเร็จตามวัตถุประสงค  อาจจะเปนการจัดตั้งชั่วคราวเพื่อ
ปรึกษาปญหาเฉพาะหนาหรือจะกระทําในรูปของการใหเปนที่ปรึกษา  กรรมการ  ประธาน  หรือ
ในรูปของคณะกรรมการ  (Committee)  ขอเสนอแนะหรือขอคิดเหลานี้  ผูบริหารอาจจะเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยก็ได  การปรึกษาหารือเปนการรับฟงความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลบางประการ
กอนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินการและเพื่อประเมินผลบางประการที่อาจมองขามไป  นอกจากนี้ 
การปรึกษาหารือยังเปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อเสริมสรางใหเกิดความเขาใจ
และเปดโอกาสใหมีการเสนอแนะทางเลือกประกอบการตัดสินใจ (เมตต  เมตตการุณจิต  (2547, 
หนา  24)   
     การใหคําปรึกษา  เปนเทคนิคที่จะชวยใหสมาชิกกลุม  มีทักษะในการวินิจฉัย
ปญหาและกําหนดวิธีการแกปญหาความสัมพันธระหวางบุคคลและการทํางานของกลุม  (วิโรจน  
สารัตถะ,  2545,  หนา  42-43)   
                การใหคําปรึกษา  หมายถึง  ความสัมพันธระหวางบุคคลสองคนแบบเผชิญหนากัน  
ผูใหคําปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ  จะจัดเตรียมสถานการณการเรียนรู  เพื่อใหผูมาขอรับคําปรึกษา
ไดรูจักตนเอง  ทั้งในสถานการณปจจุบันและอนาคต  สามารถดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข  
เปนประโยชนแกองคกร  สังคม  ตลอดจนเรยีนรูวิธีแกปญหาในอนาคต  (นรินทร  แจมจํารัส,  2544,  
หนา  87)   
               จากขอความที่กลาวมาขางตน  บทบาทในการใหคําปรึกษา  (Consultation)  ของ
ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ศาสตรพิเศษของผูบริหารสถานศึกษาในการชวยใหบุคลากรเขาใจ
ตนเองและสิ่งแวดลอมของตน  และชวยสงเสริมใหบุคลากรนั้นมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ  
ใหสามารถทําหนาที่ของตนเองไดอยางมีความสุข  โดยสามารถวินิจฉัยปญหาและกําหนดวิธีการ
แกปญหากอนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินการเพื่อเสริมสรางใหเกิดความเขาใจและเปดโอกาสใหมี
การเสนอแนะทางเลือกประกอบการตัดสินใจ   
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           4)  กํากับดูแล  (Monitor)  
                 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ  (2541, หนา 12) กลาวไวในบทบาทของการ
จัดการดานสารสนเทศ  (Information  role) วา บทบาทในการติดตาม  (Monitor  Role)  ผูจัดการควรมี
บทบาทในการรับรูขอมูล ทั้งภายในและภายนอกองคกร    
                บทบาทของการจัดการของ  มิ้นซเบิรก  (Mintzberg’s  Managerial  Role (Robbins,  
1996, p. 6; อางถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ  , 2541, หนา 13)  ผูติดตาม (Monitor) หมายถึง
ผูรับรูความหลากหลายของขอมูลเปนศูนยกลางทั้งภายในและภายนอก 
                ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ  (2541,  หนา  137)  กลาวไวในเทคนิคการจูงใจ
ดวยงาน (Task  Motivation) วา การชี้แจงผลงาน  (Job Supervision) หมายถึงผูบริหารที่ดูแลติดตาม
การทํางานของพนักงานอยางใกลชิด  จะทราบถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  และใหขอมูลปอนกลับ 
เพื่อใหทราบวาตนปฏิบัติไดดีเพียงใด การใหบุคคลไดทราบถึงผลงานของตนจะเปนสิ่งจูงใจให
พนักงานเต็มใจปฏิบัติหนาที่  และปรับเปลี่ยนหรือแกไขสวนที่ยังขาดหรือบกพรองใหดีขึ้น 
              ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ  (2541, หนา 137)  กลาวไวในรายละเอียดของ
งาน  (Job  Description)  วา  ผูบริหารควรกําหนดขอบขายและขอบเขตของงานใหชัดเจน  ตั้งแต
เปาหมาย  รายละเอียดของงาน  มาตรฐานของการปฏิบัติงาน  ขอบเขตของงานในความรับผิดชอบ 
อํานาจหนาที่  ซ่ึงจะทําใหบุคคลสะดวกในการปฏิบัติงาน ปองกันการหลีกเลี่ยงการทํางาน ควบคุม
การทํางานไดทั่วถึงและสามารถประเมินผลงานไดชัดเจน  แตหากขอบขายงานและความรับผิดชอบ
ไมชัดเจน  จะทําใหพนักงานขาดการจูงใจ  ไมมีความแนใจ ขาดความรูสึกความเปนเจาของ และ
ทํางานไมเต็มความสามารถ  มีผลใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ 
               ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ  (2541,  หนา  176)  กลาวในบทบาทของบุคคล
ในทีมงานวา  ผูทําหนาที่กระตุน-ผูทําหนาที่จัดระเบียบ  (Thurster-Organizers)  เปนผูที่จะวางนโยบาย  
และทําใหความคิดไปสูการกระทําที่เปนรูปธรรมที่เปนจริงได  ตลอดจนการวางเปาหมาย  สรางแผนงาน 
วางตัวบุคคลและสรางระบบเพื่อจะใหแนใจวางานเสร็จทันเวลา 
               ผูควบคุม-ผูตรวจสอบ  (Controller-inspectors)  เปนผูที่มีหนาที่เกี่ยวของอยางมาก
กับการสรางกฎเกณฑและขอบังคับตางๆ ซ่ึงจะตองมีความสามารถในการตรวจสอบรายละเอียดตางๆ 
และทําใหแนใจวาความผิดพลาดจะไมเกิดขึ้น  เพราะไมมีจุดบกพรองหรือมองขามจุดไป 
                  จากขอความที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา บทบาทในการกํากับดูแล (Monitor) 
ของผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  บทบาทในการติดตาม  (Monitor role)  เพื่อรับรูขอมูล ทั้งภายใน
และภายนอกองคกรประกอบการดูแลติดตามการทํางานของบุคลากรเพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงาน  
และใหขอมูลปอนกลับ  ผูบริหารกําหนดขอบขายและขอบเขตของงานใหชัดเจน  ตั้งแตเปาหมาย  
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รายละเอียดของงาน  มาตรฐานของการปฏิบัติงาน  ขอบเขตของความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ เพื่อ
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอันที่จะบรรลุกฎเกณฑและขอบังคับตางๆ ของงาน 
           5)  ภาวะผูนํา  (Leadership)      
                ทุกๆ สังคมยอมมีหัวหนาหรือผูนําเสมอ  ในสังคมระดับประเทศมีพระมหากษัตริย
หรือประธานาธิบดี  หรือนายกรัฐมนตรี  เปนหัวหนาหรือเปนผูนาํ  สําหรับในสังคมเชนโรงเรียน  ซ่ึง
เปนองคกรทางสังคมประเภทหนึ่ง  มีครูใหญหรืออาจารยใหญ  หรือผูอํานวยการโรงเรียน  เปนหัวหนา
หรือเปนผูนํา  บุคคลที่ปฏิบัติงานรวมกันกับหัวหนาหรือผูนํา  เรียกวาผูตาม  หรือผูรวมงาน  หรือ
เพื่อนรวมงาน  หากกําหนดใหผูนําเปนเปนผูบังคับบัญชา  ผูตามหรือผูรวมงานก็เปนผูใตบังคับบัญชา  
(สงวน  สุทธิเลิศอรุณ,  2523,  หนา  166) 
                องคการทุกรูปแบบยอมตองการผูนํา  ผูนําเปนปจจยัที่สําคัญยิ่งตอการบริหารงาน  
เพราะผูนําเปนสัญลักษณและเปนจุดรวมแหงพลังของสมาชิกในองคการ  ความสามารถและลักษณะ
ของผูนํามีสวนสัมพันธใกลชิดกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ  ดังนั้นผลงานของโรงเรียน
จึงเปนผลสะทอนจากภาวะผูนําของครูใหญหรืออาจารยใหญโรงเรียนนั้นๆ  (สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, 
2523,  หนา  166) 
                การขาดภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล  เปนปญหาอันดับหนึ่งที่เผชิญหนาองคการ
อยูทุกวันนี้ ไมนาสงสัยเลยวามีผูบริหารหลายคนไมสามารถเปนผูนําได ภาวะผูนําจําเปนตองมีใน
ตัวผูบริหาร ภาวะผูนําจะกอใหเกิดการจูงใจในการปฏิบัติงาน  (ชาญชัย  อาจิณสมาจาร,  2539,  หนา  69;  
อางถึงใน  สุทัศนา  มุขประภาต,  2543,  หนา 97) 
                ผูนํา  หมายถงึ  ใครก็ไดที่สามารถนําคนอื่นหรือกลุม  โดยพฤติกรรมของเขามี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนอื่น  ทําใหคนอื่นมีพฤติกรรมคลอยตาม  ตลอดทั้งการกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือริเร่ิมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองคกร  (อาคม  วัดไธสง,  2547,  หนา 2) 
                ผูนํา  หมายถงึ  ผูที่มีอิทธิพล  อํานาจหนาที่และพลังอํานาจเหนือผูอ่ืนและชักชวน
ผูอ่ืนเหลานั้น  ปฏิบัติภารกิจหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปไดตามเปาหมายที่กําหนดไว  (สุทัศนา  มุขประภาต, 
2543,  หนา  97) 
                นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2547,  หนา  24)  ไดใหความหมายของคําวาผูนาํไว  4  
ประการคือ 
        (1)  ผูนําคือ  ผูมีอิทธิพลในทางถูกตอง ตอการกระทําของผูอ่ืนและมีมากกวา
คนอื่นๆ 
        (2)  ผูนําคือ  ผูที่ไดรับการเลอืกตั้งจากกลุมใหเปนหวัหนา 
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        (3)  ผูนําคือ  ผูใชอิทธิพลมากในการกําหนดเปาหมาย  หรือการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายของกลุมหรือองคการ 
        (4)  ผูนาํคือ  ผูไดรับตาํแหนงในสํานกังาน และมีอิทธิพลในตวัสูง  (มองใน
เชิงตําแหนงงาน) 
                จากขอความขางตนพอสรุปไดวา  ผูนําคือ  ผูที่มีอิทธิพลตอเหนือผูอื่นในการ
ปฏิบัติงานโดยอาจมีอํานาจหนาที่หรือไมมีก็ไดและอิทธิพลดังกลาวสงผลใหงานนั้นบรรลุเปาหมายได 
                 ภาวะผูนํา  นักวิชาการใชคําแตกตางกันออกไป  เชน  การเปนผูนํา  ความเปน
ผูนํา ประมุขศิลป  ซ่ึงมาจากภาษาอังกฤษวา  Leadership   
                ภาวะผูนํา  หมายถึง  กระบวนการที่ผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจที่ตนมีอยูในการ
ชักนําหรือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาภายในองคการหรือในกลุมคนในสถานการณตางๆ เพื่อให
สมาชิกของกลุมไดปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพที่สุดใหบรรลุเปาหมายขององคการ  
(ประสาน  หอมพูล  และทิพวรรณ  หอมพูล,  2540,  หนา  83; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2547, หนา 109-110) 
                ภาวะผูนํา  หมายถึง  กระบวนการสั่งการและใชอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆ ของ
กลุมสมาชิกภายในองคการ  (สมยศ  นาวีการ,  2538,  หนา  400; อางถึงใน  สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2546, หนา 110)   
                ภาวะผูนํา  ภาวะผูนําของกลุมนับวามีอิทธพิลตอการทํางานของกลุมอยางมาก
ผูนําที่มีความกลาในการตัดสินใจ เมื่อเผชิญกับปญหาตางๆ ยอมสรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นกับ
ผูรวมงานไดดีกวาผูนําที่ไมกลาตัดสินใจ  เมื่อเผชิญกับปญหา  นอกจากนี้ผูนํากลุมทํางาน  ตองเปน
คนมีความยุติธรรม  มีหลักการและมีความเปนเพื่อนรวมงานที่ดีของกลุมอีกดวย  (เอกชัย  กี่สุขพันธ,  
2528,  หนา  23) 
                ภาวะผูนํา  หมายถึง  ผูที่มีอิทธิพล  อํานาจหนาที่และพลังอํานาจเหนือผูอ่ืนและ
ชักชวนใหผูอ่ืนเหลานัน้  ปฏิบัติภารกจิหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปไดตามเปาหมายที่กาํหนดไว  (สุทัศนา  
มุขประภาต,  2543,  หนา  97) 
                ภาวะผูนํา  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกในรูปของกระบวนการความสามารถ
หรือกิจกรรม  ซ่ึงกอใหเกิดอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอื่น  โดยที่บุคคลอื่นจะคลอยตามหรือ
ปฏิบัติตามผูนํา  เพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง  (อาคม  
วัดไธสง,  2547,  หนา 3) 
                จากขอความขางตนสรุปไดวา  ภาวะผูนํา  (Leadership)  หมายถึง  กระบวนการ
ที่ผูนําใชอิทธิพล  หรืออํานาจที่ตนมีอยูในการชักนําหรือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาใหดําเนินงาน
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ในหนาที่ที่รับผิดชอบใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการ         
         จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  สามารถสรุปไดวาผูบริหาร
สถานศึกษาควรมีบทบาทในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดานการสงเสริม  
การอํานวยความสะดวก การใหคําปรึกษา  การกํากับดูแลและดานภาวะผูนํา 
 

2.3  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
    
 การดําเนนิการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  มีสาระโดยสรุปได 8 ประการคือ 
 2.3.1  การจัดระบบการบริหารสารสนเทศ  ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทําหนาที่กําหนดแนวทางวิธีการดําเนินการ  กํากับ  ติดตาม  ให
ความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน  เสนอแตงตั้งบุคคลทําหนาที่ตรวจสอบ  ทบทวน  
และรายงานคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  รวมทั้งการใหมีระบบสารสนเทศที่มีขอมูลเพียงพอ
ตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2.3.2  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา
ใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน  สถานศึกษา  ทองถ่ิน  และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3.3  การทําแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยมีการวิเคราะหความตองการจําเปนอยางเปนระบบ  กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลัก
วิชาการ  ผลการวิจัย  ขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได มีแผนการปฏิบัติการประจําปรองรับ  กําหนด
บทบาทผูที่เกี่ยวของ  และการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.3.4  การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมและมุงสูการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
 2.3.5  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดยใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาและเปนไปตามสภาพจริง  ผลการตรวจสอบนําไปปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
 2.3.6  การประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยจัดใหผูเรียนทุกคน  ทุกระดับชวงชั้นของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่สําคัญดวย
เครื่องมือมาตรฐาน 
 2.3.7  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  โดยระบุความสําเร็จตามเปาหมายในแผน
และผลการประเมินตามขอ (2.3.6) เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
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 2.3.8  การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใหหนวยงานตนสังกัด  ทําการสงเสริม 
สนับสนุน  และรวมดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ศึกษา  วิเคราะหและ
วิจัย  และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
นอกจากนี้ใหหนวยงานตนสังกัดระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษาทําการตรวจสอบทบทวน
คุณภาพ  สถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกๆ สามป  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ,  2546,  หนา  21-22) 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
      ธัญญาทิพย  บูรณพันธวิวัฒน  (2544,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียน
นครนายกวิทยาคม  จังหวัดนครนายก   ปการศึกษา  2543  พบวา  การศึกษาการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ตามความคิดเห็นของบุคลากรฝายบริหารโรงเรียน  
และฝายปฏิบัติการสอนอยูในระดับนอย  และบุคลากรมีความคาดหวังที่ตองการใหมีการดําเนินประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับมากที่สุด  ผลการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพการศกึษา
ในสภาพการปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของฝายบริหารโรงเรียนกับฝายปฏิบัติการสอนอยูในระดับ
นอย  สวนความคาดหวังที่ตองการใหมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนนครนายก
วิทยาคม  อยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน  และความคิดเห็นของบุคลากรทั้งฝายบริหารโรงเรียน
และฝายปฏิบัติการสอน  มีความคิดเห็นวา ควรดําเนินการจัดอบรมใหความรูการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหบุคลากรอยางทั่วถึง  วางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ  
บุคลากรทุกฝาย  ทุกคนตองรวมมือกันดําเนินการและมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลเปนระยะ
และอยางใกลชิด 
       ธงชัย  พุมชลิต  (2545,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดตราด  พบวา  ระดับความคิดเห็นของ
ผูบริหาร  โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ผูบริหารใหความสําคัญดาน
การวางแผน  ดานการปฏิบัติ ดานการปรับปรุงแกไขและดานการตรวจสอบประเมิน  อยูในระดับ
มากทุกดาน  ระดับความคิดเห็นของครู  พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา  ครูใหความสําคัญดานการตรวจสอบประเมินผล อยูในระดับมาก สวนดานการปฏิบัติ  ดานการ
ปรับปรุงแกไขและดานการวางแผนอยูในระดับปานกลาง  และการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
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ของผูบริหารและครู  พบวา  ระดับความคิดเห็นของผูบริหารและครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 
        ชรินทรรัตน  เพ็ชระ  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสระแกว  พบวา  การดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสระแกว  โดยรวม
และรายดาน  มีการดําเนินการอยูในระดับมาก  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสระแกว  โดยรวมและรายดาน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสระแกว  โดยรวมและรายดาน 
ดานการรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่ขนาดแตกตางกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สวนดานการศึกษาและการเตรียมการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญมีการ
ดําเนินการมากกวาโรงเรียนขนาดกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
        นงลักษณ  เพ็งดิษฐ  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดนนทบุรี  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะเกี่ยวกับภาวะผูนํา  มนุษยสัมพันธ  และ
วิสัยทัศนอยูในระดับสูงกวาระดับปานกลางทุกดาน  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนนทบุรี  อยูในระดับสูงกวาระดับปานกลาง
ทุกดานและคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวกับภาวะผูนํา  มนุษยสัมพันธและวิสัยทัศน 
มีความสัมพันธกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
       สมศักดิ์  ทองเนียม  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางปจจัย
การบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
ชลบุรี  พบวา  ปจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก  จํานวน  
3  ดาน  คือลักษณะขององคกร ซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติและดานลักษณะของบุคลากร ตามลําดับ สวนดานลักษณะของสภาพแวดลอมอยูในระดับ
ปานกลาง  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
ชลบุรี  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  การดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยูในระดับมาก  จํานวน  3  ดาน  คือดานการศึกษาและเตรียมการ 
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาไดแกดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและการนําแผนการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช ตามลําดับ สวนดานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและ
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง  และปจจัยการบริหารกับ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
โดยมีความสัมพันธกันในระดับสูงและเปนความสัมพันธทางบวก 
 

2.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตาม
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  เร่ืองบทบาทของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของในระดับสถานศึกษา  จํานวน  5  บทบาท  คือ
บทบาทดานการสงเสริม  บทบาทดานการอํานวยความสะดวก  บทบาทดานการใหคําปรึกษา   บทบาท
ดานการกํากับดูแล   และบทบาทดานภาวะผูนํา  กับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  8  ดาน  คือ  การจัดระบบการบริหารสารสนเทศ   การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  การทําแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษา  การ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  และการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 


