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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

โลกในยุคปจจุบัน  เปนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว   จึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูและปรับตัวให

ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา   และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจาก

กระแสโลก โดยปจจัยสําคัญที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดงักลาวไดคอื คณุภาพคน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 1) คนนับวาเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของ
ชาติในอนาคตการพัฒนาคนจึงเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการพัฒนาทรัพยากรดานอื่นๆ (กรมวิชาการ, 
2542,   หนา 1)  ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 

2550-2554) กําหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสรางทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจและ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และ

อัญเชิญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุงสู

สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550, หนา 
47) 

ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึงใหความสําคัญลําดับสูงกับการพัฒนา

คุณภาพคน เนื่องจากคนเปนทั้งเปาหมายสุดทายที่จะไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการ
พัฒนา ขณะเดียวกันคนเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสูเปาประสงคที่ตองการ จึงจําเปนตอง

พัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุลท้ังจิตใจ รางกาย ความรูและทักษะความสามารถ เพื่อให
เพียบพรอมทั้งดานคุณธรรม และ ความรู  ซ่ึงจะนําไปสูการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล รอบคอบและ
ระมัดระวัง ดวยจิตสํานึกในศีลธรรมและคุณธรรม ทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถ

ตัดสินใจโดยใชหลักความพอประมาณ ในการดําเนินชีวิตอยางมีจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต อดทน 
ขยันหมั่นเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดี ใหคนพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยูในครอบครัวที่อบอุนและสังคม
ที่สงบสันติสุข ขณะเดียวกันเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ
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และเปนธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนฐานการดํารงชีวิตและ
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน นําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550, หนา 47)  

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง โดยจะตอง

เปนการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ทําใหเปนคน

ที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัว

ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม  รูจักพึ่งพาตนเอง และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2543,
หนา 1) จะเห็นไดวารัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมาก  เพราะการศึกษา

เปนการพัฒนาคน กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดํารงอยูอยางยั่งยืนตองอาศัยระบบการ
ประกันคุณภาพเปนกลไกขับเคลื่อน (สุภาพร  ไผโพธิ์, 2551, หนา 2) 

สถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง โดยใหมีการบริหารจัดการ

ทํางานที่เนนคุณภาพ มีระบบการประเมินผลภายในผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา   เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลาเปนการสรางความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน

การศึกษาที่กําหนด จากนั้นจึงจัดทํารายงานผลใหผูที่เกี่ยวของรับทราบทุกป และตองไดรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อช้ีจุดแข็ง จุดออนใหสถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพ (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2547, หนา 35) ผูบริหารสถานศึกษาจึง
ตองมีวิสัยทัศนและมีความสามารถในการกระตุนใหขาราชการในสถานศึกษา ใชศักยภาพทํางานให

เกิดผลสูงสุดและมีประสิทธิภาพ ในการทํางานที่มีประสิทธิภาพนั้นปจจัย หรือตัวแปรที่สําคัญ  คือ  

ภาวะผูนํา (พูนทรัพย  นพวงศ  ณ อยุธยา,       2533,      หนา 144)   
ภาวะผูนําเปนศิลปะท่ีจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอนักบริหารที่จะนําองคการไปสู

ความสําเร็จ เนื่องจากผูนําจะมีสวนสําคัญในการกําหนดปญหา ตัดสินใจ วางแผน และรับผิดชอบตอ

ความอยูรอด  หรือการพัฒนาของกลุม  หากมองแตผิวเผินจะเห็นวาการเปนผูนําเปนเรื่องไม

ยากลําบาก แตการเปนผูนําที่ดีเปนส่ิงที่ทําใหสมบูรณยาก ปจจุบันนี้องคการตางๆ มักจะประสบ

ปญหาการขาดแคลนผูนําในอุดมคติที่มีวิสัยทัศน คุณธรรม ความเสียสละ และเปนประชาธิปไตย 
การเสริมสรางภาวะผูนําเปนทักษะที่บุคคลสามารถเรียนรูและพัฒนาไดจากการฝกฝนความสามารถ

ในการใชอํานาจและชักจูงใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม หรือการใชศิลปะในการใชอิทธิพลใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม

จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของกลุม เราจะเห็นวา ผูนําและภาวะผูนําจะตองควบคูไป
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ดวยกัน โดยผูนําจะตองแสดงภาวะผูนําและบุคคลที่แสดงภาวะผูนําก็จะเปนผูนําของกลุม (มัลลิกา 
ตนสอน, 2545, หนา165) 

ผูบริหารตองเปนมืออาชีพ ซ่ึงเปนผูมีความรูและประสบการณเหมาะสมกับวิชาชีพช้ันสูง
ทางการบริหารการศึกษา รวมทั้งจําเปนตองเปนผูนําทางวิชาการ ซ่ึงเปนปจจัยประการหนึ่งในการ
เสริมสรางการเรียนที่จะทําใหการเรียนของเด็กไทยไดมาตรฐานสูงระดับโลกทั่วหนากัน คือภาวะ
ผูนําทางวิชาการที่เขมแข็ง ผูบริหารโรงเรียนยุคใหมตองมีความเปนผูนําทางวิชาการที่เขมแข็ง เปน
ผูจัดการที่เฉียบแหลม เปนผูประสานชุมชนที่ดี เปนผูอํานวยความสะดวกที่เชี่ยวชาญ และเปนผูมี
วิสัยทัศนที่กวางไกล (ธีระ  รุญเจริญ, 2550, หนา 43) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารยุคปฏิรูป
การศึกษา ตองรับผิดชอบในภารกิจดานผูเรียนเปนภารกิจหลัก เปนภารกิจที่สถานศึกษาให
ความสําคัญที่สุด และเปนภารกิจที่จะตองจัดสรรเวลา บุคคลและทรัพยากรลงไปใหไดมากที่สุด 
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนใหเปนไปตามหมวด 4 แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สวนงานดานอื่นถือเปน
งานสนับสนุนไมใชภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงไปที่การ
เรียนรูของผูเรียนควบคูไปดวย (สุภัคกาญจน  ฤทธิ์ละคร, 2548, หนา 2)  

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะเปน

ระบบที่สรางความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพมาตรฐานผูสําเร็จการศกึษามี

ความรูความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกาํหนด และตามที่สังคมตองการ 
และสืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายบทบาทการจัดการศึกษา ใหสถานศึกษาเปน
หนวยรับผิดชอบจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนที่เช่ือมั่นและพอใจของผูเรียน ผูปกครอง 
ชุมชนและสังคม หนวยงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย ตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตั้งแตการวาง
แผนการดําเนินงานและตรวจสอบผลการดําเนินงานตามภาระรับผิดชอบอยางเปนระบบ และมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว (กรมวิชาการ, 2542, หนา 2)    
ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงหมายถึงการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม

ตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องซึ่งจะเปนการสรางความ

มั่นใจใหกับผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชนและสังคมโดยรวมวาการ
ดําเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด เพราะการประกันคุณภาพมีแนวคิดอยูบนพื้นฐานของการปองกัน 
ไมใหเกิดการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ และผลผลิตไมมีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2544, หนา 7) ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษา โดยใหมีทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก (รุงชัชดาพร  
เวหะชาติ, 2551, หนา 160)   

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระบุไวในมาตรา  48 ใหหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพ

ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการ

จัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
สวนการประกันคุณภาพภายนอก ในมาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทํา

การประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความ

มุงหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญตันิี ้ใหมี

การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแหง อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการ

ประเมินครั้งสุดทาย  และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน (กรม
วิชาการ, 2546, หนา 23-24)  

จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบแรก (พ.ศ. 2546-2548)  สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)ไดสงรายงานผลการประเมินฉบับ
สมบูรณใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต2 ทราบ ทั้งส้ิน140 แหง และไดวิเคราะห  

สังเคราะหผลการประเมิน เพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของโรงเรียน

ในสังกัด เพื่อใชเปนการสะทอนถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษา และเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตอไป โดยจําแนกเปน มาตรฐานดานผูเรียน จํานวน 7 มาตรฐาน 30  

ตัวบงชี้ มาตรฐานดานครู จํานวน 2 มาตรฐาน16 ตัวบงชี้ และมาตรฐานดานผูบริหาร จํานวน 5  
มาตรฐาน  22 ตัวบงชี้ ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบแรก  (2546-2548) พบวา 
ดานผูเรียน ภาพรวมผลการประเมินอยูในระดับพอใช (คาเฉลี่ย เทากับ 2.34    ) ดานครู ภาพรวมผลการ
ประเมินอยูในระดับพอใช  (คาเฉลี่ย  เทากับ 2.16) ดานผูบริหาร ภาพรวมผลการประเมินอยูในระดับ

พอใช (คาเฉลี่ย  เทากับ 2.50) แตดานผูเรียนในมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม

หลักสูตร มีผลการประเมินอยูในระดับปรับปรุง (คาเฉลี่ย เทากับ 1.34) จากการพิจารณามาตรฐานทั้ง 
3 ดาน จะเห็นไดวาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับวิชาการของสถานศึกษาควรไดรับการพัฒนาอยาง

เรงดวน โดยการใชภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาใหสูงขึ้นทุกดาน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2,  กลุมงานสงเสริม 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา,  2551,  หนา 13) 
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นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียนที่อยู

ในระดับตัวประโยค คือ ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 
ซ่ึงเปนการประเมินระดับชาติในวิชาหลักหรือความสามารถสําคัญตามจุดหมายและคําอธิบาย

รายวิชาในหลักสูตร โดยประเมินทุกป ผลการประเมินที่ไดนอกจากจะเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา

ของประเทศในภาพรวม  แลวยังใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย

ระดับชาติ และใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภูมิภาค  เขตพื้นที่การศึกษาและ

ระดับสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 1-2) 
ในปการศึกษา 2551  สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสระแกว เขต  2 พบวาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2551  (NT_2551)  ของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว 
เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละทุกรายวิชาต่ํากวาครึ่งของคะแนนเต็ม  คะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาไทย

เทากับ 14.15 คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตรเทากับ 12.62  และคะแนนเฉลี่ยของวิชาวิทยาศาสตร
เทากับ 12.38   เมื่อพิจารณารอยละของจํานวนนักเรียน พบวานักเรียนสวนใหญอยูในระดับพอใช แต

เปนที่นาสังเกตวา ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 จะตองไดรับการปรับปรุงมากเปนอันดับแรก  และรองลงมาเปนวิชาคณิตศาสตร

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2, กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 

[CD], 2551, File:NT_51.) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชัน้ประถมศึกษาปที ่6  ปการศึกษา 2551 

(O-NET_2551)  ของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยของวิชา

ภาษาไทยเทากับ 39.15    คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตรเทากับ 38.86 และคะแนนเฉลี่ยของวิชา

วิทยาศาสตรเทากับ 45.66 เมื่อพิจารณาจํานวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ50 ขึ้นไป พบวา

โรงเรียนสวนใหญมีคะแนนทุกรายวิชาต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม จะเห็นไดวาผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตองไดรับการแกไขอยาง

เรงดวน(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต2, กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา, [CD], 2551, File: O-Net_2551.) 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบแรก (พ.ศ. 2546-2548)ไดสะทอนถึง
วิกฤติคุณภาพการศึกษาทางดานวิชาการ ที่สอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดวยการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (NT_2551) และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   (O-NET_2551) ของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต  2  

ในดานคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรของนักเรียน ควรไดรับ
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การแกไข  จะเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษานั้นมีความสําคัญตอการบริหารงานภายในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะภารกิจหลักของสถานศึกษา  คือการบริหารงานวิชาการ  ซ่ึงผูบริหารงานวิชาการมีความ

รับผิดชอบโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน ตองเพิ่มความตระหนักกับปญหาดังกลาว

และตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ เพื่อใหคุณภาพการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว  โดยทําหนาที่

เปนผูนําในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามจุดมุงหมาย

และโครงสรางสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  รวมทั้งการพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่

สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ผูบริหารตองเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร จัดเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียน การนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการศึกษา   เพื่อทําหนาที่เปนผูนําการพัฒนางานตางๆ  ในสถานศึกษา  โดยเฉพาะการ

พัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงมีทั้งการ

ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก  เปาหมายสําคัญของการประกันคุณภาพ คือ 
การพัฒนาผูเรียน   ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร โดย

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูกํากับ ดูแลรับผิดชอบในฐานะผูนําที่เปนปจจัยสําคัญที่จะสามารถสงเสรมิ

คุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น  
จากสภาพปญหาดังกลาว  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุง พัฒนาภาวะผูนําทาง

วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
1.2.1.  เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสระแกว เขต 2 
1.2.2.  เพื่อศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2   
1.2.3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวาง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับ  

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 2 
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย  
 
1.3.1  เพื่อเปนแนวทางใหแกผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สระแกว เขต  2 ใชปรับปรุง  แกไขและพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ  ซ่ึงจะสงผลตอการประกัน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
1.3.2  เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับสถานศึกษา ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการ 

ปฏิบัติงานอันจะเกิดผลดีตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสระแกว เขต 2 ตอไป 
1.3.3  เปนขอมูลใหกับสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระแกว เขต 2 นําไปใชวางแผนพฒันา 

ผูบริหารสถานศึกษา  และเตรียมผูบริหารสถานศึกษาเพื่อเขาสูตําแหนงใหมีภาวะผูนําทางวิชาการ 
ซ่ึงจะสงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสตอไป 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 
1.4.1    ขอบเขตของเนื้อหา 

             1)  การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศกึษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ในปการศึกษา 2552  ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 165- 
273) ไดกําหนดภาวะผูนําทางวิชาการเปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อ

พัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว  5 ดาน  ไดแก 1) มุมมองและแนวโนมการ

เปล่ียนแปลงดานหลักสูตร 2) การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 3) การจัดโครงการสําหรับเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษ  4) การประเมินผลการสอนของครู  5) การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนา

ในวิชาชีพครู 
             2)  ศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตามมาตรฐาน  

ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 
(พ.ศ.2549-2553) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
(2551, หนา 38-60) กําหนดไว 3  ดาน ไดแก 1) ดานผูเรียน  2) ดานครู  3) ดานผูบริหาร    
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1.4.2    ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                           ประชากร  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของรัฐบาล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ปการศึกษา 2552  จํานวน 1,507 คน 
                          กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนไดมาจากการกําหนดกลุม 
ตัวอยางตามตารางของเครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970,    pp. 607-610) แลวนํามาเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ขาราชการครูแตละโรงเรียนและสุมดวยวิธีการสุมอยางงาย ดวยการจับสลาก ได
กลุมตัวอยาง จํานวน 306 คน 
     

1.4.3    ตัวแปรที่จะศึกษา  ประกอบดวย 
                           ตัวแปรตน ไดแก ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน คือ 
                          1)  มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร    
                          2)  การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน    
                          3)  การจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ     
                          4)  การประเมินผลการสอนของครู    
                          5)  การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชพีครู 

             ตัวแปรตาม ไดแก  การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 ดาน คือ 
                          1)  ดานผูเรียน    
                          2)  ดานครู    
                          3)  ดานผูบริหาร 
 
 

1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดของ เซยฟารธ (Seyfarth, 
1999, pp. 165-273) ไดกําหนดภาวะผูนําทางวิชาการเปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารในการปฏิบัติ 
กิจกรรม เพื่อพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว 5 ดานไดแก  1)  มุมมองและแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงดานหลักสูตร  2) การประเมนิผลการเรียนรูของนักเรียน  3) การจัดโครงการสําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ  4) การประเมินผลการสอนของครู  5) การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาใน
วิชาชีพครู 
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 ในการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสระแกว เขต2 ซ่ึงผูวิจัยไดใชตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา เพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที ่2 (พ.ศ.2549-2553) ของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2551, หนา 38 -60)  กําหนดไว 3 ดาน  

ไดแก  1)  ดานผูเรียน  2)  ดานครู  3)  ดานผูบริหาร ซึ่งกําหนดเปนกรอบแนวคิดของการ
วิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

                     ตัวแปรตน                                                           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 

1.6  สมมุติฐานการวิจัย 

  
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2  
 
 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา  จํานวน 5 ดาน คือ 
1)  มุมมองและแนวโนมการ 
      เปล่ียนแปลงดานหลักสูตร    
2)  การประเมินผลการเรียนรูของ 
      นักเรียน   
3)  การจัดโครงการสําหรับเด็กที่มี   
      ความตองการพิเศษ     
4)  การประเมินผลการสอนของครู    
5)  การวางแผนเพื่อพัฒนาความ 
     กาวหนาในวิชาชีพครู 

การประกันคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  จํานวน  
3 ดาน  คือ 
1)  ดานผูเรียน    
2)  ดานครู      
3)  ดานผูบริหาร   
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1.7  ขอตกลงเบื้องตน 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของรัฐ ที่เปดสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ .ศ. 2544 ใน3 ระดับ คือ  กอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และ

มัธยมศึกษาขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2  
 
 

1.8  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
               

1.8.1  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถในการพัฒนา 
งานดานวิชาการ การวางแผน การพัฒนา การใชหลักสูตร การนิเทศการศึกษา การกําหนดเปาหมาย  
การสนับสนุนและสงเสริมครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การรวมมือกันปฏิบัติงานจน

บรรลุเปาหมายของโรงเรียน  การพัฒนาสภาพการทํางานของครู  การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู

ใหเปนที่นาพอใจ การอํานวยการ เตรียมส่ือวัสดุอุปกรณที่จําเปนในกระบวนการเรียนการสอน  แบง
ออกเปน 5 ดาน ไดแก  
                        1)  มุมมองตอแนวโนมการเ ปล่ียนแปลงดานหลักสูตร หมายถึง ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรใหมๆ กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายที่ชัดเจน 

กําหนดเนื้อหาของหลักสูตรวางแผนรวมกับคณะครู แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนา

หลักสูตร สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียน การสอนที่หลากหลาย จัดทําตารางการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง การใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  
                        2)  การประเมนิผลการเรียนรูของนักเรียน หมายถึง การกําหนดนโยบาย กําหนดเวลา 
การวัดและประเมินผล สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจในการวัดและประเมินผล สงเสริมใหครู
รวมกันสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล กํากับดูแลใหครูวัดและประเมินผลนักเรียนตาม
สภาพจริง การประเมินผลที่หลากหลาย ดูแล กํากับ ติดตามและตรวจสอบเอกสารการวัดผลและ

ประเมินผล สนับสนุนใหครูวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหครูรายงานผลการประเมินเรียนรู

ของนักเรียนแกผูปกครองทราบ 
                        3)  การจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง การรับเด็กที่มีความ 
ตองการพิเศษทุกคนเขาเรียนในโรงเรียน วางแผนจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ แตงตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดการศึกษา  รวบรวมขอมูลนักเรียนไวอยางเปนระบบ กําหนด
ขั้นตอนในการคัดแยกนักเรียนใน 9 ประเภท กําหนดสถานที่ และรูปแบบการเรียนรวม สงเสริมครู
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เขารับการอบรม สนับสนุนครูจัดทําแผนการศึกษาเด็กรายบุคคล เผยแพรประชาสัมพันธการจัด

การศึกษาเรียนรวมแกผูปกครอง และหนวยงานภายนอก นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง     
                        4)  การประเมินผลการสอนของครู หมายถึง การจัดทําแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของครู หาขอมูลของครูผูสอน พิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงาน ควบคุมกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน  กระตุนคณะครูใหมีการประเมินตนเอง  นิเทศ  ติดตามผลการสอน  ประชุมคณะกรรมการ

ประเมินผล    
                        5)  การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู หมายถึง การกําหนดนโยบาย  
เปาหมายในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพครู ศึกษาสภาพปญหา ความจําเปนในการพัฒนา 
สนับสนุนใหครูเขารวมอบรม สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นสงเสริมใหครูทําผลงาน 
กระตุนใหครูนําผลการเขาประชุม  อบรม  สัมมนาที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอน  สรางขวัญ

กําลังใจใหครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ติดตามผลการดําเนินงานภายหลัง
การเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาของครู   
 

1.8.2  การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง กระบวนการ 
บริหารการศึกษา ที่มุงใหผูเรียนเกิดคุณภาพการเรียนรูตามหลักเกณฑที่กําหนดและบุคลากรทุกฝาย

ในสถานศึกษารวมกันวางแผน กําหนดเปาหมายและวิธีการดําเนินงาน เพื่อหาขอบกพรอง พัฒนา

ปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง สรางความมั่นใจแกนักเรียน ผูปกครองและชุมชน โดยมีระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซ่ึงดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยใชมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนา  สงเสริม สนับสนุน  กํากับดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงแบงเปน 3 ดาน ไดแก 
                         1)  ดานผูเรียน หมายถึง เกณฑที่กําหนดเกีย่วกบัผูเรียน ซ่ึงประกอบดวย ผูเรียนมีคณุธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีทักษะ

ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนได และมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
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                        2)  ดานคร ูหมายถึง เกณฑที่กําหนดเกีย่วกับครู ซ่ึงประกอบดวย ครูมคีุณลักษณะที ่
เหมาะสม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปหรือเทียบเทา สอนตรงตามวิชาเอก /โท 
หรือความถนัดไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากําหนด สถานศึกษามีจํานวนครูตามเกณฑ 
ก.ค.ศ. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญใน 

8 กลุมสาระ 
                         3)  ดานผูบริหาร หมายถึง เกณฑที่กาํหนดเกีย่วกบัผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการบริหารวิชาการ   มีการ

บริหารที่มีประสิทธิผล มีโครงสรางการบริหาร มีการบริหารเชิงกลยุทธ ดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในเปนไปตามกฎกระทรวง       มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู เ รียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่ เ อ้ือตอการเรียนรู มีการสงเสริม
ความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 

1.8.3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 หมายถึง หนวยงานทางการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปนศูนยของการบริหารและจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแกว เขต 2 ซ่ึงประกอบดวย อําเภอวัฒนานคร อําเภออรัญประเทศ  
อําเภอตาพระยา  และอําเภอโคกสูง 
   

1.8.4  สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง หนวยงานที่บริหารและจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 ทั้งดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบคุคล และการบริหารงานทัว่ไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทํา
หนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  

 
1.8.5  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการ  หรือผูที่รักษาการในตาํแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาซึ่งปฏิบัติ

หนาที่อยูในสถานศกึษาระดบัประถมศกึษาของรัฐบาล สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาสระแกว 
เขต 2 

  
1.8.6  ครูผูสอน หมายถึง ผูที่ไดรับบรรจุแตงตั้งตามพระราชบัญญัติขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติการสอนอยูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของรัฐบาล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 


