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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงและมาตรา 35 กําหนดให
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคม
ผูประกอบวิชาชีพครูผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ซ่ึงหมายถึงกระทรวงไดมอบอํานาจในดานตางๆ ไปสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในการดูแลเขตพื้นที่การศึกษานั้นแตละเขตพื้นที่การศึกษา จะมีคณะกรรมการและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือลมเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา 
ใหสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาตามมาตรา 38 การกระจาย
อํานาจนั้นกระทรวงจะกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
โดยตรง ทั้งนี้แตละสถานศึกษาจะมีการบริหารและการจัดการเปนอิสระโดยที่การบริหารงาน
ในแตละสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจะมีการบริหารงาน หรือรูปแบบการบริหารที่แตกตางกันไป 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 30-33) 
 ในดานการบริหารงานนั้นไดแบงแบบการบริหารเปน  3 แบบ  ไดแก แบบอัตตาธิปไตย  

หมายถึง การบริหารที่ผูบริหารจะเปนผูวางนโยบาย และกําหนดเปาหมายโดยการพิจารณาเห็นชอบ
ลําพังคนเดียวไมปรึกษาหารือคนอื่นในการมอบหมายงานผูบริหารจะใชวิธีส่ังงาน สวนผูใตบังคับบัญชา
รอรับคําสั่งและปฏิบัติงานโดยไมมีขอโตแยง  ใชอํานาจในการตัดสินใจเลือกหรือกระทําสิ่งตางๆ  

โดยไมตองรอปรึกษาใคร หากมีการทํางานเปนทีม  ผูใตบังคับบัญชาจะไมมีโอกาสเลือกผูรวมงาน 

ผูบริหารจะเปนผูดํา เนินงานทั้ งหมดตามที่ เห็นสมควร  ตลอดจนการพิจารณาและประเมินผลงาน
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จะกระทําลําพังแตผูเดียว และไมมีกฎเกณฑที่ตายตัว ขึ้นอยูกับความพอใจของผูบริหาร  อํานาจและ
ความรับผิดชอบจะถูกมอบหมายจากเบื้องบนการตัดสินใจมักมาจากผูบริหารและเปนการสั่งลงมา  

การสื่อความหมายเปนการสั่งลงมาตามสายงาน ประกาศของหนวยงานมักจะเปนคําสั่งและขอกําหนด
ใหปฏิบัต ิแบบประชาธิปไตย หมายถึง การบริหารที่ผูบริหารและผู ใตบังคับบัญชาตางก็รวมมือ 
ซ่ึงกันและกัน  ผูบริหารเปนผูนําในการวางนโยบายและจุดหมาย โดยผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม
ในการใหความคิดเห็น และมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตลอดจนรวมรับผลสําเร็จของงานทําใหครูมี
ขวัญกําลังใจในการทํางาน แบบตามสบาย หมายถึง การบริหารที่ผูบริหารมอบอํานาจ  สิทธิ และเสรีภาพ
ในการวินิจฉัย  ส่ังการ  การวางนโยบาย  กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย  ตลอดจนการแบงงาน
ใหแกผูใตบังคับบัญชาทั้งหมด เมื่อเกิดปญหาใดๆ ขึ้น ก็จะใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูตัดสินใจเอง  

ไมมีระเบียบแบบแผนและขาดกฎเกณฑ โรงเรียนอยูในสภาพเหมือนสังคมขาดผูนํา แตสิ่งที่ดี
เห็นชัดเจนก็คือ ปญหาเรื่องการขัดแยงจะไมเกิดขึ้น  (White & Lippitt, 1960, p. 61)   
 การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนั้น ตองเปนกระบวนการบริหารงานที่มีการวางแผนเปนกระบวนการ 

ซ่ึงบุคคลหรือองคการทําการตัดสินใจไวลวงหนาเกี่ยวกับงานที่จะกระทําในอนาคต เพื่อที่จะใหบรรลุ
ถึงเปาหมายที่ตองการ (ธงชัย  สันติวงษ, 2528, หนา 2) โดยแผนนั้นเกิดจากการวางแผนที่มีสวนรวม 

มีเปาหมายชัดเจน สอดคลองกับสภาพของโรงเรียนและที่สําคัญคือ มุงเนนคุณภาพนักเรียน โรงเรียน
ดําเนินการสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความมุงมั่นในการพัฒนางาน มีความรู มีทักษะ และแรงจูงใจตอ
การปฏิบัติงานตามบทบาทอยางมีประสิทธิผล ทํางานในหนาที่อยางเปนระบบ (ชาญชัย  อาจินสมาจาร, 
2542, หนา 122) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประสานความรวมมือกับทุกฝาย และ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 
2541, หนา 54) 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  9  

พ.ศ.2545–2549  ไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  20  ป  มีจุดมุงหมาย
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศใหเกิดพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุข
ของคนไทย  ใหคนไทยตระหนักถึงความจําเปนและการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด  ทัศนคติ  
การทํางาน  โดยยึด  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  นําทางเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการแนวใหม  
มุงสูประสิทธิภาพและคุณภาพใน  3  ดาน  คือ  ดานที่  1  “สังคมคุณภาพ”  สรางคนใหเปนคนดี  
คนเกงพรอมคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีเมืองที่นาอยู  โปรงใสเปนประชาธิปไตย  

มีความเปนธรรมในสังคม  ดานที่  2  “สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู”  เปดโอกาสใหทุกคน
มีสวนรวมคิดรวมทําอยางสรางสรรครูทันโลก  ดานที่  3  “สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน”  
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ดํารงไวซ่ึงคุณธรรมและคุณคาของเอกลักษณสังคมไทยที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน  รู  รัก  สามัคคี  มีจารีต
ประเพณีที่ดีงาม 
     การใชการศึกษาเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนนั้น  นอกจากจะใหความสําคัญกับ
การพัฒนาศักยภาพโดยตรงแลว  ยังจําเปนตองคํานึงถึงระบบกลไกและสภาพแวดลอมที่จะสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มที ่ เพื่อเตรียมคนใหมีคุณลักษณะ  “มองกวาง  คิดไกล  ใฝดี”  

ใหสามารถเผชิญกับสถานการณที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได  นั่นคือ  จะตองให
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นเอง แตปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาการศึกษาไทยมีปญหาเรื่องคุณภาพ
อยางมาก ไมวาจะเปนการประเมินในยุคใดสมัยใดหรือประเมินโดยใคร  โดยเฉพาะโรงเรียนในชุมชน  

คุณภาพการศึกษาอยูในเกณฑคอนขางต่ํามาก  และเปนปญหาที่สําคัญของการจัดการศึกษาไทย
ที่ตอเนื่องกันมายาวนาน  ถึงแมวาในชวงแรกๆ เราจะใหความสําคัญกับการขยายการศึกษาเชิงปริมาณ  

เพื่อที่จะใหคนไทยไดมีโอกาสเรียนรูที่เทาเทียมกัน  แตเร่ือง  “คุณภาพการศึกษา”  ก็เปนเรื่องสําคัญ  

แตในระยะที่ผานมาไดรับความสนใจไมมากนัก  (รุง  แกวแดง, 2544, หนา 29) 
 การประกันคุณภาพ เปนสิ่งที่สถานศึกษาทุกแหงจะตองปฏิบัต ิเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ของสถานศึกษา และเพื่อใหเปนไปตามสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6 คือ ประการแรก  สถานศึกษาจะตองดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกป โดยควรเริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2543 ประการที่สอง 

ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่สถานศึกษา
ทุกแหงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง อันประกอบดวย  การวางแผนการดําเนินงาน การประเมินผล 

และการปรับปรุงการดําเนินงาน โดยสถานศึกษาตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ที่สอดคลองกับ
ความมุงหมายและหลักการ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษา
และเปาหมาย ปรัชญา ธรรมนูญสถานศึกษา กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน ติดตาม
ประเมินผลการทํางานของตนเองอยางตอเนื่อง และนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประการที่สาม การดําเนินการประกันคุณภาพภายในทุกขั้นตอน 

ควรดําเนินการประสานงาน และการมีสวนรวมของทุกกลุมทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก บุคลากร
ในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง บุคลากรของหนวยงาน และองคกรตางๆ ในชุมชน 

และเขตพื้นที่การศึกษาและภูมิภาค  เพื่อใหสอดคลองกับหลักการที่ใหสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และประการที่ส่ี สถานศึกษาควรจัดทํา
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในใหเรียบรอย กอนเริ่มปการศึกษาใหมของทุกป โดยแสดงผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทางหรือแผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปการศึกษาตอไป แลวเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของตามที่กระทรวงกําหนด 
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และสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสาธารณชน โดยจัดทํารายงาน
โดยสรุปปดประกาศไวที่สถานศึกษา จัดใหผูปกครองและเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ รวมทั้ง
มีรายงานที่มีรายละเอียดครบถวนที่พรอมจะใหผูที่สนใจขอดูไดตลอดเวลา 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนเรื่องเดยีวกับกระบวนการบรหิารอยางมีคุณภาพ 
ทั้งองคการ บุคลากรภายในจะตองรวมกันพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพดี และจะตองดําเนินการอยางตอเนือ่ง
โดยไมหยุด ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีการรวมกันกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนวา ตองการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณสมบัติอยางไร และถาจะใหผูเรียนมีคุณสมบัติดังกลาวก็ตองชวยกันคิดและชวยกัน
วางแผน (Plan) แลวชวยกันทํา (Do) ชวยกันตรวจสอบ (Check) และปรับปรุงแกไขขอบกพรอง (Action) 
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา 
โดยรวมกันทํางานเปนทีม จากเหตุผลดงักลาว ความสําคัญของการพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เปนความตองการของผูรับบริการของโรงเรียนและสังคม ซ่ึงสงผลใหโรงเรียน
ดํารงอยูไดอยางมั่นคง และสามารถบริหารงานใหบรรลุจุดมุงหมายตามนโยบายและวัตถุประสงค 
ของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพราะเปนระบบที่สรางความมั่นใจวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดและ
สังคมตองการ และสืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายบทบาทการจัดการศึกษา 
ใหสถานศึกษาเปนหนวยรับผิดชอบจัด และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนที่เชื่อมั่น และพอใจของ
ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม ตั้งแตการวางแผนการดําเนินงาน และการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามภาระรับผิดชอบอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว  
ปจจัยที่จะสงผลใหการศึกษามีคุณภาพ ไดแก หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการ
ที่จะผลักดันใหปจจัยตาง  ๆมีคุณภาพ และนําไปสูการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอยางแทจริง (กรมวิชาการ, 
2542, หนา 2) 
  กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหนวยงาน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนอันเปนสถานศึกษาในฐานะหนวยปฏิบัติการ จํานวน
ไมนอยกวา 30,000 โรงเรียน ตองถือปฏิบัติและดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนนโยบายสําคัญ และมีความเรงดวน
ในการดําเนินการ ที่หนวยปฏิบัติการทางการศึกษาทุกหนวยจะตองมี “การพัฒนาระบบการประกัน
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คุณภาพการจัดการศึกษา” เพื่อเกิดความมั่นใจในความมีคุณภาพ ความมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และ
เปนที่เชื่อถือของผูเกี่ยวของกับการศึกษา อันไดแก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียกับการศึกษาทั้งหมด อยางยั่งยนืยาวนานตลอดไป 
 ปญหาที่พบในการดําเนินงานทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ที่สรุปไดคือ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต 3 ในปการศึกษา 2551 สวนใหญต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากขาดความตอเนื่องในการประเมิน  
ติดตามผล  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  บุคลากรมีความไมชัดเจนในการปฏิบัติงาน  โรงเรียนสวนใหญ
ยังจัดหลักสูตรสถานศึกษามาสมบูรณ  ครูขาดความเชื่อมโยงระหวางหลักสูตร  แผนการสอน  
กิจกรรมการเรียนรู  การวัดผลประเมินผล  กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการยังไมดีเทาที่ควร 
การวัดผลประเมินผลไมเปนไปตามสภาพจริง  โรงเรียนขนาดเล็กขาดสื่อ  เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ครูขาดความเขาใจในเรื่องการจัดทําเอกสารหลักฐานทางวิชาการ นักเรียนไมเปนบุคคลแหงการเรียนรู  
ครูมีความเขาใจในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมชัดเจน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต 3, 2552, หนา 12)  ปญหาสวนหนึ่งเกิดมาจากผูบริหารที่ขาดความรูความสามารถ ดังที่ ธีระ  รุญเจริญ 
(2543, หนา 72) กลาวไววา ในดานการจัดการศึกษา มีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ  จึงจะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จและ
เปนไปตามแนวทางที่พึงประสงค การเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเปนไป
อยางรวดเร็วและตลอดเวลา ซ่ึงกอใหเกิดความสลับซับซอนและปญหาอยางไมมีส้ินสุด จําเปนตอง
อาศัยผูนําที่มีวิสัยทัศนความรูความสามารถและมีคุณธรรมในการดําเนินการ จึงจะทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จตามความมุงหมายที่คาดไว   
  จากสภาพปญหาและเหตุผลเกี่ยวกับความสําคัญของคุณภาพการศึกษาที่จะตองดําเนินงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระบบประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา  แบบการบริหารที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนตอไป 
 จากที่ไดกลาวมาแลวมีแบบการบริหารดานตางๆ ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา ในที่นี้ผูวิจัย
มุงเนนในดานการบริหารหรือแบบการบริหารซึ่งแบบการบริหารที่ผูวิจัยจะศึกษานั้น จะแบงไดเปนแบบ
การบริหารแบบอัตตาธิปไตย แบบการบริหารแบบประชาธิปไตย และแบบการบริหารแบบตามสบาย 
แบบการบริหารเหลานี้จะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาแบบการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 
 1.2.2  เพื่อศึกษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต 3 
  1.2.3  เพื่อหาความสัมพันธกับแบบบริหารที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
 1.2.4  เพื่อสรางสมการพยากรณแบบการบริหารที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 
 

1.3 ความสําคัญของการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้มุงเนนจะศึกษาในเรื่อง แบบการบริหารที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยใชแบบการบริหาร 
3 แบบ คือ แบบอัตตาธิปไตย แบบประชาธิปไตย และแบบตามสบาย เพื่อตองการทราบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดานผูเรียน ดานครู และดานผูบริหาร ผลการวิจัยนี้จะเกิดประโยชน
ตอผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนาทักษะในการบริหารงานหรือภาวะผูนําของผูบริหาร ใหเปนผูบริหารมืออาชีพได  
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 1.4.1  แบบการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.4.2  แบบการบริหารแบบอัตตาธิปไตย แบบประชาธิปไตย และแบบตามสบายของ
ผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 สงผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 
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1.5  ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.5.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาแบบการบริหารที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีขอบเขตการศึกษาตามมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอกที่กําหนดไว 3 ดาน ดังนี้ 
  1)  ดานผูเรียน 
  2)  ดานคร ู
  3)  ดานผูบริหาร 
         1.5.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          1)  ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ในปการศึกษา 2552  จํานวน 1,090 คน จาก 84 โรงเรียน  จําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ดังนี้ 
    (1)  สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน  40 โรงเรียน  ผูบริหาร  40  คน  ครู 714 คน 
    (2)  สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน  34 โรงเรียน  ผูบริหาร  34  คน ครู 249 คน 
    (3)  สถานศึกษาขนาดเล็ก    จํานวน  10 โรงเรียน  ผูบริหาร  10  คน  ครู  43 คน 
รวมผูบริหาร 84 คน ครู 1,006 คน ประชากรทั้งหมด 1,090 คน 
           2)  กลุมตัวอยาง 
    (1)  ผูบริหาร โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 84 คน 
    (2)  ครู กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & 
Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 285 คน 
 1.5.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
                       1)  ตัวแปรตน ไดแก  แบบการบริหารการศึกษา  3  แบบ คือ  แบบอัตตาธิปไตย  
แบบประชาธปิไตย  แบบตามสบาย 
          2)  ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพการศึกษาซึ่งวัดจาก มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ไดกาํหนดไว 3 ดาน ประกอบดวย ดานผูเรียน ดานครู ดานผูบริหาร 
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แบบการบริหาร 
-  แบบอัตตาธปิไตย 

   -  แบบประชาธิปไตย 
   -  แบบตามสบาย 

    คุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอก 

 -  ดานผูเรียน 
               -  ดานครู 
               -  ดานผูบริหาร 

1.6 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
  การวิจัยคร้ังนี้มุงวิจัยแบบการบริหารที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยศึกษาตัวแปรดังนี้ 
  1.6.1  แบบการบริหาร 
 ไวท และลิพพิท (White & Lippitt, 1960, p. 61) ไดกําหนดแบบการบริหารออกเปน 3 แบบ  
คือ แบบอัตตาธิปไตย  แบบประชาธิปไตย และแบบตามสบาย ผูวิจัยไดศึกษาแบบการบริหาร 3 แบบนี้  
เนื่องจากแบบการบริหารทั้ง 3 แบบ มีความแตกตางกันอยางชัดเจน 
 1.6.2  เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่  2  
(พ.ศ. 2549 – 2553) 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคกรมหาชน (2551, หนา 38-59) 
กําหนดเกณฑการประเมิน 3 ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครู 2 มาตรฐาน และดานผูบริหาร 5 มาตรฐาน 
ซ่ึงแสดงใหเห็นกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
        ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวความคดิในการวิจยั 
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1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.7.1  แบบการบริหาร หมายถึง วิธีการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารปฏิบัติ แบงออกเปน  
3  รูปแบบ ไดแก การบริหารแบบอัตตาธิปไตย การบริหารแบบประชาธิปไตย และการบริหาร
แบบตามสบาย 
         1)  แบบอัตตาธิปไตย หมายถึง  การบริหารที่ผูบริหารจะเปนผูวางนโยบายและกําหนด
เปาหมายโดยการพิจารณาเห็นชอบลําพังคนเดียว ไมปรึกษาหารือคนอื่นในการมอบหมายงาน  

ผูบริหารจะใชวิธีส่ังงาน สวนผูใตบังคับบัญชารอรับคําสั่งและปฏิบัติงานโดยไมมีขอโตแยง ใชอํานาจ
ในการตัดสินใจเลือกหรือกระทําสิ่งตางๆ โดยไมตองรอปรึกษาใคร  หากมีการทํางานเปนทีม  

ผูใตบังคับบัญชาจะไมมีโอกาสเลือกผูรวมงาน ผูบริหารจะเปนผูดําเนินงานทั้งหมดตามที่เห็นสมควร  

ตลอดจนการพิจารณาและประเมินผลงาน จะกระทําลําพังแตผูเดียว  และไมมีกฎเกณฑที่ตายตัว  

ขึ้นอยูกับความพอใจของผูบริหาร  อํานาจและความรับผิดชอบจะถูกมอบหมายจากเบื้องบน  

การตัดสินใจมักมาจากผูบริหารและเปนการสั่งลงมา  การสื่อความหมายเปนการสั่งลงมาตามสายงาน  

ประกาศของหนวยงานมักจะเปนคําสั่งและขอกําหนดใหปฏิบัติ 
          2)  แบบประชาธิปไตย หมายถึง การบริหารที่ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา
ตางก็รวมมือซ่ึงกันและกัน  ผูบริหารเปนผูนําในการวางนโยบายและจุดหมาย  โดยผูใตบังคับบัญชา
มีสวนรวมในการใหความคิดเห็น  และมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตลอดจนรวมรับผลสําเร็จของงาน
ทําใหครูมีขวัญลําลังใจในการทํางาน 
          3)  แบบตามสบาย หมายถึง การบริหารที่ผูบริหารมอบอํานาจ สิทธิและเสรีภาพ
ในการวินิจฉัย ส่ังการ การวางนโยบาย  กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย  ตลอดจนการแบงงาน
ใหแกผูใตบังคับบัญชาทั้งหมด  เมื่อเกิดปญหาใดๆ ขึ้น ก็จะใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูตัดสินใจเอง  

ไมมีระเบียบแบบแผนและขาดกฎเกณฑโรงเรียนอยูในสภาพเหมือนสังคมขาดผูนํา  แตส่ิงที่ดีเห็นชัดเจน
ก็คือปญหาเรื่องการขัดแยงจะไมเกิดขึ้น 
 1.7.2  คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะโดยรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
          1)  ดานผูเรียน หมายถึง ผูที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่พึงประสงค  มีสุขนิสัย  
สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัย  ดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  คิดไตรตรอง  มีวิสัยทัศน  มีความรู
และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนา
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ตนเองอยางตอเนื่อง  มีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  และ
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 2)  ดานครู หมายถึง ผูที่มีคุณวุฒิ  ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ   
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3)  ดานผูบริหาร หมายถึง ผูที่มีภาวะผูนํา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความมุงมั่น  
และอุทิศตนในการทํางาน  มีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ
และเปนผูนําทางวิชาการ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนระบบครบวงจร ใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษา 
 1.7.3  สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 ระดับ คือ  
ระดับชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3) ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6) และ/หรือชวงชั้นที่ 3 
(ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 84 โรงเรียน 
 1.7.4  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 หมายถึง หนวยงานทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่กํากับ ดูแล 
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี จํานวน 4 อําเภอ 
คือ อําเภอศรีราชา  อําเภอเกาะสีชัง  อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ ในปการศึกษา 2552 
มีสถานศึกษาภาครัฐในสังกัด จํานวน 95 โรงเรียน การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะสถานศึกษา
ที่เปดสอน ตั้งแตระดับชวงชั้นที่ 1 ถึงระดับชวงชั้นที่  2 และ/หรือระดับชวงชั้นที่ 3 จํานวน 84 โรงเรียน 
(ดูภาคผนวก ก) 
  1.7.5  ตําแหนง หมายถึง ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา จําแนกเปน 2 ระดบั คือ 
 1)  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง หัวหนาสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ซ่ึงดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการเรียนการสอนระดับชวงชั้นที่ 1 
ชวงชั้นที่ 2 และ/หรือระดับชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 จํานวน 
84 โรงเรียน 
 2)  ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ ซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน และ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการเรียนการสอน 
ระดับชวงชั้นที่ 1 ชวงชั้นที่ 2 และ/หรือระดับชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต 3 จํานวน 84 โรงเรียน 
 
 


