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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
                 ในการวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี ้
 2.1  สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต 3 
 2.2  ผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
   2.2.1  การบริหารสถานศึกษา 
  2.2.2  ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
   2.2.3  หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.3  แบบการบริหาร 
       2.3.1  แบบอัตตาธิปไตย 
      2.3.2  แบบประชาธิปไตย 
    2.3.3  แบบตามสบาย 
 2.4  คุณภาพการศึกษา 

   2.5  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
  2.5.1  ความหมายของการประกันคณุภาพ 
  2.5.2  หลักการ แนวคิด และกระบวนการประกันคณุภาพการศึกษา 
     2.5.3  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
  2.6.1  งานวิจยัในประเทศ 
     2.6.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 2.7  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
มีรายละเอียด  ดังนี ้
 

2.1  สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 อันเปนพื้นฐานของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณที่จะยกระดับการศึกษาของชาติใหมีมาตรฐาน และ
จัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงเกิดการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบขึ้น คือ การปฏิรูประบบ
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บริหารและการจัดการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
การปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษาไดหลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา 
ประกอบดวย ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและกระทรวงศึกษาธิการ 
เปนหนวยงานเดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ มีโครงสรางใหมเปน 2 ระดับ คือ ระดับกระทรวง 
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ระดับกระทรวง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ 
และทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล มีหนวยงานหลักที่เปนนิติบุคคล 5 สวนราชการ คือ 
  1)  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  2)  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  3)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  5)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไดหลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา ระดับจังหวัด/อําเภอ 
ประกอบดวย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ/กิ่งอําเภอ สํานักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
จัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มีจํานวน 175 เขตพื้นที่ในเบื้องตน และกําหนดโครงสรางภายในเขตพื้นที่การศึกษาเปน 6 กลุม หรือ 
7 กลุม (กรณีที่มีกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ตามจํานวนสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่กําหนด) และ 1 หนวย มีหนาที่ดังนี้ 

              1)  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และความตองการของทองถ่ิน 
                            2)  วิเคราะหการจัดตัง้งบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงาน         
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                   3)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 

     4)  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
       5)  ศึกษาวิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูล ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 6)  ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ ทุกดาน เพื่อสงเสริม สนบัสนุน การจัด
และการพัฒนาสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 7)  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา 

    8)  ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน และ
ทุกองคกรที่เกี่ยวของ ในเขตพื้นที่การศึกษา 

 9)  ดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในเขต
พื้นที่การศึกษา 

            10)  ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ดานการศึกษา 

    11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะ
สํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 

  12)  ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุ
ใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
  โครงสรางการบริหารงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก กลุมอํานวยการ 
กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และหนวยตรวจสอบภายใน 
  จังหวัดชลบุรีมีจํานวนเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 3 เขต คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ประกอบดวย อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอบานบึง และอําเภอหนองใหญสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2 ประกอบดวย  อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบอทองและ
อําเภอเกาะจันทร และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ประกอบดวย อําเภอศรีราชา 
อําเภอเกาะสีชัง อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด กํากับ ดูแล บริหารการจัดการศึกษาภายในหนวยงาน และ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาครัฐและเอกชนและมีรองผูอํานวยการ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 อีกจํานวน 10 คน เปนผูชวยกํากับ ดูแล และใหบริการ
การจัดการศึกษา สถานศึกษาในเขตอําเภอศรีราชา อําเภอเกาะสีชัง อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ 
คือ 

1)  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จํานวน 95 แหง ในปการศึกษา 2552 

2)  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการบริหารการจัดการศึกษาเอกชน 
(สช.) จํานวน 57 แหง  
 โดยมีโครงสรางการบริหารภายในจําแนกเปน 7 กลุม คอื 

1) กลุมอํานวยการ 
2) กลุมบริหารงานบุคคล 
3) กลุมนโยบายและแผน 
4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
5) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
7) หนวยตรวจสอบภายใน 

 นโยบายการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยึดตามนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงใหคนไทยไดรับการพัฒนา และสงเสริมใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี คนเกง มีความสุข รักการเรียนรู พึ่งตนเองได มีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
อยางยั่งยืน เพ่ือความมั่นคงของมนุษย และพรอมกาวทันสังคมโลก สงเสริมการจัดบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ สําหรับคนไทยทุกคนอยางทั่วถึง บนพื้นฐานความเปนไทย 
 เปาหมายในการศึกษา การดําเนินการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต 3  มีเปาหมายในการใหบริการดังนี้ 

              1)  เด็กปฐมวัย อายุแรกเกิด-5 ป ไดรับการพัฒนาและการเตรียมความพรอม ใหมี
คุณลักษณะตามวัย 

              2) ผูเรียนวยัการศึกษาภาคบังคับทุกคนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ มีโอกาสเรียนตอจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน และมีโอกาสในการเลือกทีจ่ะเรียนตอหรือ
ประกอบอาชพีได 

              3) ผูเรียนและผูสําเร็จการอาชีวศึกษา มีปริมาณตามความตองการจําเปนของประเทศ 
มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระได                 
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              4)  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศกึษา มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ
ในการเพิ่มขดีความสามารถ ที่เปนฐานในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการรวมมือและการแขงขันกับ
ตางประเทศ 

               5) ประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีโอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

               6) หนวยงานทางการศึกษาจดัและสงเสริมการจัดการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 
มีการวิจยั ใหบริการวิชาการแกสังคม เพือ่ความเขมแขง็ของชุมชน มีสวนรวมในการจัดการศกึษา
และสงเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกฬีาเพื่อการศึกษา 
  สรุปไดวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 มีโครงสรางการบริหารงาน และ
สภาพการจัดการศึกษา ตามแนวนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยมีภารกิจหนาที่หลัก 
ไดแก มุงเนนการจัดการศึกษาภาคบังคับ ใหแกประชาชนอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และไมเก็บคาใชจาย 
 จะเห็นไดวาบทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอ 7 ระบุไวอยางชัดเจนวา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะตองจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแบบการบริหารที่สงผลตอคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วามีการบริหารแบบใดและอยูในระดับใด 
 

2.2  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในดานของการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักความมีเอกภาพ
เชิงนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ เนนการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของ
ทองถ่ินเปนสําคัญ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนํา จึงเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง 
ในการสนับสนุนและสรางบรรยากาศแหงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษากาวสู
ความเปนเลิศ โดยผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูบริหารมืออาชีพ ปฏิบัติหนาที่บริหารงาน
ใหเกิดประสิทธิผล แกองคกร และจัดการองคกรใหไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค มีการทํางาน
อยางจริงใจ จริงจัง และตอเนื่อง บนพื้นฐานของการกําหนดบทบาทของตน ในดานการใฝรูใฝเรียน 
มีวิสัยทัศน บุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ เสียสละ และสรางศรัทธาจากผูรวมงานได ซ่ึงจะสงผล
ใหเกิดแรงจูงใจไปสูจุดมุงหมายรวมกัน 
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 2.2.1  การบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษา คือ การบริหารกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลหลายๆ คน รวมมือกัน
ดําเนินการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสมาชิกในสังคมในทุกๆ ดาน ใหมีความรูความสามารถ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมที่ตรงกับความตองการของสังคม โดยอาศัยกระบวนการตางๆ 
ใหบุคคลพัฒนาตน และดํารงอยูอยางมีความสุข และมีผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูทําหนาที่ 
ในการบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษา ใหดําเนินไปตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว
อยางชัดเจน ดังนั้นผูบริหารจะตองนําเทคนิค วิธีการ และกระบวนการตางๆ ในการบริหารที่มี
ความเหมาะสมมาใชในการบริหารใหเกิดประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายใหมากที่สุด นักการศึกษา
ไดใหความหมายของการบริหารสถานศึกษาไวหลากหลายดังนี้ 
 วิโรจน สาระรัตนะ (2542, หนา 11) กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคกรโดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ ที่จะให
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารที่มีความสามารถจะตองใชทักษะ
ทางการบริหาร แสดงบทบาทหนาที่โดยตองเขาใจสภาพแวดลอมขององคกร สภาพแวดลอมภายนอก  
และสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยตองมีจริยธรรมทางการบริหารที่ดีดวย 
และ เสาวนิตย  ชัยมุสิก (2544, หนา 92) ไดกลาวเพิ่มเติมวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  เปนระบบการบริหารงานที่คลองตัว สะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได หลักสําคัญ
ของการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางพัฒนาระบบราชการ ตองบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนแก
ประชาชน โดยมีเปาหมายที่ผูเรียนตองเปนคนดี มีความสุข (สนธิรัก  เทพเรณู และคนอื่นๆ, 2548, 
หนา 37) ซึ่งสอดคลองกับที่ หวน  พินธุพันธ (2548, หนา 3) ที่กลาววาการบริหารสถานศึกษา
เปนการจัดกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกในสังคมทกุๆ ดาน 
นับตั้งแตบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม เพื่อใหคานิยมตรงกันกับ
ความตองการทางสังคม โดยอาศัยกระบวนการควบคุมสิ่งแวดลอมของสังคมที่ดํารงชีวิตอยู 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา คือ การบริหารจัดการดวยวิธีการตางๆ 
เพื่อใหเกิดความรวมมอืกันของบุคลากร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษา โดยมีผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ ใหการดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนแกประชาชน โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามความตองการของ
สังคม 
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 2.2.2  ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวขององคกร 
โดยเฉพาะองคกรภาคเอกชนนั้น เห็นไดชัดเจนวา ความอยูรอดขององคกรขึ้นอยูกับผูบริหาร
เปนสําคัญ  ดังนั้นจึงตองสรรหาผูบริหารที่มีฝมือหรือมีความสามารถสูง  เพื่อความสําเร็จ
ในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร (ธีระ  รุญเจริญ และคนอื่นๆ, 2545, หนา 1) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษา ไวดังนี้ 
 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ ที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา 
แตละแหง ทั้งของภาครัฐและเอกชน (ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119 ตอนที่ 123 ก, หนา 3) มีหนาที่
เปนหัวหนาของครู อาจารย และใชความรูความสามารถในการจัดการใหการดําเนินงานของสถานศึกษา 
บรรลุผลสําเร็จ (ธีระ  รุญเจริญ และคนอื่นๆ, 2545, หนา 244) โดยตองวางแผนกําหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู และวางแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักนโยบายที่วางไว  
มีการควบคุม ติดตามประเมินผล สรางขวัญและกําลังใจใหแกครู ตลอดจนรักษาองคกร ใหสามารถ
ดํารงอยูในสังคมไดอยางมั่นคง พัฒนาองคกรใหมีความกาวหนาสูงยิ่งขึ้น และเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
ในการสงเสริมใหครูไดมีความรูความสามารถในดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และตองดํารงรักษาคุณภาพในการปฏิบัติงานของครู (ตองจิตร  โสมะภีร, 2546, หนา 19) นอกจากนี้
ผูบริหารสถานศึกษายังมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององคกร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (วิโรจน  สาระรัตนะ, 2543, หนา 3) 
 จากที่กลาวมา สรุปไดวาผูบรหิารสถานศึกษา คือ ผูที่ดูแลรักษาและพัฒนาสถานศึกษา
ใหดํารงอยูในสังคม ดวยความมั่นคง  เจริญกาวหนา และใชความรูความสามารถ ความพยายาม 
ปฏิบัติหนาที่ใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย นโยบายของสถานศึกษาและประยุกตใช
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารมาผสมผสาน เพื่อท่ีจะพัฒนาสถานศึกษา
ไปสูความเปนเลิศ ผูบริหารที่จะเปนผูนําที่ประสบผลสําเร็จตองรูและเขาใจบทบาทของตนเองวา 
ควรปฏิบัติอยางไรตองานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางราบรื่น บรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุด ในฐานะที่เปนผูที่มีสวนรวมรับผิดชอบ
อยางใกลชิดตอการจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนแบบอยางของผูนําการเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และตองเปนผูอํานวยความสะดวก
ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา เปนผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสราง และประสานความสัมพันธอันดี
กับทุกฝาย ตองเปนผูนําที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเจริญกาวหนาทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู สงเสริมพัฒนาครูใหจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอน ที่สอดคลองกับหลักสูตร ตรงตามความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน สนับสนุน
การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีการสื่อสารมาใชในการจัดการเรียนรู 
 2.2.3 หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
  ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีบทบาท มีความสําคัญสูงสุดในการบริหารและ
จัดการศึกษาของโรงเรียน  ใหเปนผลสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ  ดังนั้น
ผูบริหารจึงตองตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง โดยคํานึงถึงหนาที่ของตนเองเปนหลักดังนี้ 

             1)  เปนผูนําทางสังคมผูบริหารจะตองสงเสริมความสัมพันธทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ใหมีความสามัคคี และรวมมือรวมใจในการทํางาน 

             2)  เปนผูนําดานกระบวนการ ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทของจราจรที่จะให
การสื่อสารและการดําเนินงานตางๆ เปนไปดวยความสะดวก 

      3)  เปนผูนําดานภารกิจ ผูบริหารจําเปนตองหาวิธีการที่จะทําใหงานของสถานศึกษา 
สําเร็จลุลวงไดดี (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ และคนอื่นๆ, 2541, หนา 36) 
 วินิจ  เกตุขํา (2535, หนา 138-139) ไดกลาวถึงหนาที่ของผูบริหารวา  เปนตัวบงชี้วาองคกร
หรือหนวยงานนั้น ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงใด ฉะนั้นผูบริหารจึงควรมีบทบาทหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 

 1)  เปนตวัแทนและสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา 
 2)  พัฒนาการทํางานเปนทีม 
 3)  ใหคําปรึกษา แนะนํา ที่เหมาะสม 
 4)  ใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5)  บริหารเวลาไดด ี
 6)  ควบคุมสภาพความเครียดไดด ี

  ธงชัย  สันติวงษ (2535, หนา 76-77) ไดสรุปบทบาทหนาที่ของผูบริหารไว 3 ขอ คือ 
 1)  หนาทีใ่นการติดตอกับผูอ่ืน 
 2)  หนาทีใ่นการสื่อขอความหรือขอมูล 
 3)  หนาทีใ่นการตัดสินใจ 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 32) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่
ของผูบริหารสถานศึกษาในแบบการบริหารที่ใชในโรงเรียนเปนฐานวา จะตองมีบทบาทหนาที่ดังนี้ 

        1)  เปนผูนําในการพัฒนาไปสูเปาหมาย 
      2)  เปนผูกระตุนและชกันําการใชกําลังคน 
     3)  เปนผูพัฒนาทรัพยากร 
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              4)  เปนผูพัฒนาเปาหมายใหมๆ ของโรงเรยีน โดยรวมมอืและเกีย่วของกับฝายตางๆ  
              5)  เปนผูแสวงหาทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน 

  นอกจากนั้นเพื่อใหการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรูและเขาใจหัวใจของการเรียนรูของนักเรียน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา
จึงตองมีหนาที่ในการเปนผูนําในการดําเนินงาน ดังนี้ (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2543, หนา 42) 

              1)  เปนผูวางนโยบายที่ชดัเจนเกีย่วกับการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
              2)  เปนผูวางแนวทางการปฏิบัติใหชัดเจน ใหสอดคลองกับนโยบายทีว่างไว 
              3)  เปนผูสรางกลไกในการจัดระบบการเรียนรูที่ครบวงจร คือ มีการจัดวิธีการเรียน   

การสอนของครู แนวทางการจัดหลักสูตรใหม ระบบการวัดผลประเมินผล การจัดสภาพแวดลอม 
การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 

             4)  เปนผูวางระบบมาตรฐานการจัดการศกึษา 
             5)  เปนผูวางระบบการตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรูที่ชัดเจน เกี่ยวกับคุณภาพ

การเรียนรู กระบวนการเรียนรู ทั้งสิ่งที่เปนทักษะพื้นฐานสําคัญ และสิ่งที่เปนความตองการ
ทางการศึกษาของนักเรียน ทั้งจากภายนอกและภายในสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู ไดกําหนดหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาไว 
6 ประการ คือ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2540, หนา 15; อางถึงใน สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2543, 
หนา 10-11) 

            1)  หนาทีใ่นการกําหนดวตัถุประสงค นโยบาย และเปาหมายของโรงเรียน 
            2)  หนาที่ในการจัดกิจกรรมบริหารตางๆ เพื่อใหโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค 

ตามนโยบาย และเปาหมายที่กําหนดไว 
            3)  หนาทีใ่นการนําการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
           4)  หนาที่ในการสรางขวัญ กําลังใจและสรางความสุขในการทํางานใหกับบุคลากร

ในโรงเรียน 
           5)  หนาที่ในการสรางความรวมมือ ระดมสมองและสติปญญาของบุคลากร

ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อการบริหาร 
           6)  หนาที่ในการจัดหาทรัพยากร ควบคุม กํากับ และติดตามบุคลากรในการใช

ทรัพยากรใหเกิดประโยชน อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่มีคุณลักษณะ ประสบการณ 
และความรูความสามารถ ทั้งในดานการบริหารจัดการ การใฝหาความรู มีคุณธรรมจริยธรรม และ
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เปนผูรูจักใชศาสตรและศิลป ในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
หรือตามแผนปฏิบัติการที่วางไว 
 

2.3  แบบการบริหาร 
 
                ไวท และลิพพิท  (White & Lippitt, 1960, p. 61) ไดกําหนดแบบการบริหารการศึกษา
ออกเปน  3  แบบ ดังนี้ 

 2.3.1  แบบอัตตาธิปไตย (autocratic type) 
            การบริหารแบบนี้ เปนการบริหารที่ผูบริหารจะเปนผูวางนโยบาย และกําหนดเปาหมาย
โดยการพิจารณาเห็นชอบลําพังคนเดียว ไมปรึกษาหารือคนอื่นในการมอบหมายงาน ผูบริหารจะใช
วิธีส่ังงาน สวนผูใตบังคับบัญชารอรับคําสั่ง และปฏิบัติงานโดยไมมีขอโตแยง ใชอํานาจในการตัดสินใจ
เลือกหรือกระทําสิ่งตางๆ โดยไมตองรอปรึกษาใคร หากมีการทํางานเปนทีม ผูใตบังคับบัญชา
จะไมมีโอกาสเลือกผูรวมงาน ผูบริหารจะเปนผูดําเนินงานทั้งหมดตามที่เห็นสมควร ตลอดจน
การพิจารณาและประเมินผลงานก็จะกระทําลําพังแตผูเดียว และไมมีกฎเกณฑที่ตายตัว ขึ้นอยูกับ
ความพอใจของผูบริหาร อํานาจและความรับผิดชอบจะถูกมอบหมายจากเบื้องบน การตัดสินใจ
มักมาจากผูบริหารและเปนการสั่งลงมา การสื่อความหมายเปนการสั่งลงมาตามสายงาน ประกาศ
ของหนวยงานมักจะเปนคําสั่งและขอกําหนดใหปฏิบัติ 

 ในทํานองเดียวกัน การบริหารการศึกษาแบบอัตตาธิปไตย จึงมีลักษณะที่ผูบริหารการศึกษา
จะพิจารณาตัดสินใจถึงความเหมาะสมของการศึกษาที่พึงมีหลักสูตรสําเร็จรูปถูกนํามาใช 
ครูตองทําตามหลักสูตร ศึกษานิเทศกจะเปนตัวแทนจากสวนกลาง และงานของศึกษานิเทศกคือ   
การตรวจสอบดูวาครูไดทําตามหลักสูตรที่ไดวางไวหรือไม การประชาสัมพันธตลอดจนงบประมาณ
การเงิน ลวนแลวแตมีขั้นตอนเสร็จส้ินแลวจากสวนกลาง ปราศจากการมีสวนรวมของคณะครู 
 จากรายละเอียดดังกลาวขางตนจะเห็นวาแบบการบริหารแบบอัตตาธิปไตย เปนแบบที่
ไมพึงประสงค แตในบางสถานการณและบางลักษณะขององคการ การบริหารแบบอัตตาธิปไตย 
อาจจะเหมาะสมกวาการบริหารแบบอื่น ลักษณะของหนวยงานที่เหมาะตอการบริหารแบบนี้ ไดแก 

1)  หนวยงานเล็กๆ ซ่ึงใชการตัดสินใจสั่งการเพียงคนเดยีวได 
  2)  หนวยงานที่มีผูบริหารที่มีความรูความสามารถ มีความจริงใจตอหมูคณะ 
เพราะทุกอยางขึ้นอยูกับผูบริหารแตเพียงผูเดียว 
  3)  หนวยงานที่ผูใตบังคับบัญชาไมมีความรับผิดชอบ และไมกระตือรือรน
ในการทํางาน 
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  4) หนวยงานที่ ผู ใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นขัดแยงกนัอยูเสมอ ไมสามารถ
หาขอยุติได ตองอาศัยการตดัสินใจจากผูบริหาร 
 อยางไรก็ตามแมวาการบริหารในรูปแบบนี้ จะยังนิยมใชกันอยูในบางสถานการณและ
บางหนวยงาน ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการใชรูปแบบการบริหารแบบนี้ก็คือ 
 1)  โอกาสผิดพลาดยอมมีอยู เพราะการตดัสินใจหรือส่ังการขึ้นอยูกับคนๆ เดียว 
 2)  หากเปนงานที่ใหญเกินความสามารถของผูบริหารแตผูเดียวยอมกอใหเกิด
ความเสียหายขึ้นได 
 3)  ผูใตบังคับบัญชาขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค ทํางานเหมือนเครื่องจักร
เพราะคอยรับคําสั่งแตเพียงอยางเดียว 
 4)   ผูใตบังคับบัญชาขาดขวญัและกําลังใจในการทํางาน 
 5)  กอใหเกิดการแตกแยก ชิงดีชิงเดน และสงเสริมการประจบสอพลอ 
 แมวาการบริหารรูปแบบนี้จะมีจุดออนดังกลาว ในปจจุบันก็ยังมีผูใชกันอยู ผูบริหาร
บางคนนิยมใชการบริหารแบบนี้อยางเต็มที่ บางคนอาจมีการเผด็จการในบางเรื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความรูและคานิยมในการทํางานของผูบริหาร 

   2.3.2  แบบประชาธิปไตย  (democratic type)   
 การบริหารงานในแบบนี้ มีลักษณะการบริหารที่ผูบริหาร และผูใตบังคับบัญชาตางก็รวมมือ
ซ่ึงกันและกัน ผูบริหารเปนผูนําในการวางนโยบาย และจุดมุงหมาย โดยผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม
ในการใหความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตลอดจนรวมรับผลสําเร็จของงานทําใหครู
มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
 ในบรรยากาศของการบริหารการศึกษา ครูจะเปนที่ยอมรับนับถือและขอเสนอแนะของ
ครูจะเปนที่ยอมรับ การตัดสินใจสวนใหญจะมีการอภิปรายอยางกวางขวาง ครูทุกคนจะมีสวนรวม
ในกิจกรรมทุกชนิด การสื่อความหมายจะมีทั้งมาจากเบื้องบน และมาจากเบื้องลาง หรือการสื่อความหมาย
ในระดับเดียวกัน มีการกระจายอํานาจในดานการเรียนการสอน เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดง
ความสามารถและพัฒนาบุคลิกภาพของตน ทั้งครูและนักเรียนมีความเปนอิสระ สงเสริมใหมี
การแสดงออกและทดลองทางการศึกษา ครูมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของหมูคณะบทบาท
ของผูบริหารจะมีลักษณะเปนผูนํา ทํางานรวมกับครู คอยใหความชวยเหลือ ใหขาวสาร และ
ใหการสนับสนุน 
 หนวยงานทีเ่หมาะสมกับการบริหารแบบนี้ ควรมีลักษณะดังนี ้
                       1)  องคการขนาดใหญและมีงานมาก  ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือและความคิดเห็น 
จากหลายๆ ฝาย 
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                      2)  ผูรวมงานทุกคนตองมีความรู ความสามารถ  ในการปฏิบัติหนาที่ และ
มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ 
                         3)  ผูรวมงานจะตองเปนผูยอมรับในการทํางานเปนหมูคณะ รับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน และรูจักแบงปนความรับผิดชอบ 
 จากลักษณะและความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  ทําใหดูเหมือนกับวาแบบการบริหาร
การศึกษาแบบนี้ จะกอใหเกิดผลสําเร็จเปนสวนใหญ ทั้งนี้ผูบริหารจําเปนตองระมัดระวังในเรื่อง
ตอไปนี้ 
                          1)  ผูรวมงานไมเขาใจหลักการประชาธิปไตยดีพอ มีการใชสิทธิและเสรีภาพ
เกินขอบเขต 
                          2)  ผูรวมงานไมเคยชินตอการบริหารงานแบบนี้ อาจไมสามารถใหความรวมมือ
ไดถูกตองและเต็มที่ 
                          3)  ผูนําจะตองมีความสามารถที่จะนําและประสานงาน ไปในทางที่ถูกตองและ
เหมาะสม 
                          4)  ผูรวมงานจาํเปนตองเขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่ตนพึงม ี

 2.3.3  แบบตามสบาย (laissez-faire type) 
 การบริหารแบบตามสบายนี้ เปนแบบของการบริหารที่ผูบริหารมอบอํานาจ สิทธิและ
เสรีภาพในการวินิจฉัย สั่งการ การวางนโยบาย กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจน
การแบงงานใหแกผูใตบังคับบัญชาทั้งหมด เมื่อเกิดปญหาใดๆ ขึ้น ก็จะใหผูใตบังคับบัญชา
เปนผูตัดสินใจกันเอง ไมมีระเบียบแบบแผน และขาดกฎเกณฑ โรงเรียนอยูในสภาพเหมือนสังคม
ขาดผูนํา แตส่ิงที่ดีเห็นชัดเจนก็คือปญหาเรื่องการขัดแยงจะไมมีเกิดขึ้น 

  อยางไรก็ตามแบบของการบริหารการศึกษาดังกลาวนี้ ตางก็มีสวนดีและสวนดอยกันทั้งสิ้น 
การที่ผูบริหารจะเลือกใชรูปแบบใดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถ ความเชื่อของผูบริหาร ตลอดจน
ขึ้นอยูกับสภาพการณ ส่ิงแวดลอม และเวลา เปนสําคัญ แตที่แนนอนก็คือการบริหารงานแบบหนึ่ง
อาจจะเหมาะกับหนวยงานหนึ่ง แตอาจไมเหมาะกับอีกหนวยงานหนึ่ง จึงเปนหนาที่ของผูบริหาร
ที่จะพิจารณาเลือกใชแบบใด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารมากที่สุด 
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2.4  คุณภาพการศึกษา 
 
  ปจจุบันนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา กลยุทธในการบริหารที่ดีที่สุดคือการเนนเรื่องคุณภาพ
ซ่ึงเปนที่พึงประสงคของทุกคน จึงมีผูใหความหมายของคุณภาพและคุณภาพการศึกษาไวตางๆ กัน 
ดังนี้ 
                 2.4.1  ความหมายของคุณภาพ  
             มีนักวิชาการไดใหความหมายของคุณภาพไวแตกตางกนัดังนี ้

 สุนทร  พูนพิพัฒน (2540, หนา 6) ไดใหความหมายของคุณภาพวา หมายถึง คุณสมบัติ
และคุณลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑหรือบริการ ที่แสดงใหเห็นวามีความสามารถที่จะกอใหเกิด
ความพึงพอใจ ไดตรงตามความตองการที่ไดระบุไว 
          ไพศาล  ไกรสิทธ์ิ (2541, หนา 336) กลาววา คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะหรือ
ลักษณะที่จําเปนอันบอกความเปนเลิศ การมีมาตรฐาน ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค  หรือ
ความสามารถสนองตอบผูใชบริการ ซ่ึงคุณภาพเปนสิ่งที่มีลักษณะเปนพลวัต 
         วารินทร  สินสูงสุด (2542, หนา 88) กลาววา  คุณภาพ หมายถึง ความตรงกับความมุงหมาย
หรือความเหมาะสมกับการใชประโยชน หรือการบงชี้รูปลักษณะ ที่ทําใหเกิดความสมบูรณ 
 วรภัทร  ภูเจริญ (2544, หนา 9)  ใหความหมายวา คุณภาพในสมัยโบราณ คือ ของดี 
ของหายาก ของแพง 
          สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2542, หนา 45) ใหความหมายวา คุณภาพ หมายถึง การทําใหลูกคา
พอใจดวยการทําใหความตองการ และความหวังของลูกคาไดรับการตอบสนอง ซ่ึงไดรวบรวมคําวา 
คุณภาพ จากนักวิชาการที่สําคัญ ดังนี้ คุณภาพสมัยเกา หมายถึง ระดับที่บงบอกวาผลิตภัณฑนั้น
สอดคลองกับขอกําหนดหรือไมและระดับที่บงบอกความเปนเลิศในราคาที่ยอมรับได รวมทั้ง
ความเหมาะสมสําหรับการใชสอย คุณภาพสมัยใหม หมายถึง ความสอดคลองกับที่ตองการ
ความคาดหวังของลูกคา สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเงื่อนไขของลูกคา คือ การใชงานและราคามูลคา
ที่มอบใหแกลูกคา 
          พีราเต (Peratee, 1995, p. 23) กลาววา “คุณภาพเปนประเด็นที่เกี่ยวกับลูกคา ซ่ึงไมเพียงแต
ตอบสนองความตองการของลูกคาเทานั้น แตตองสรางความพึงพอใจในดานความปลอดภัย อายุ
การใชงานที่ยืนยาว และความภาคภูมิใจที่ไดเปนเจาของ” 
         ฟเกนบาม (Feigenbaum, 1999, p. 19) ใหความหมายของคุณภาพวา หมายถึง องคประกอบ
โดยรวมของคุณลักษณะสินคา และบริการที่นําออกตลาด การผลิต การบํารุงรักษาสินคา และ
บริการที่ใชจะตอบสนองความคาดหวังของลูกคา 
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                 จากความหมายของคุณภาพ ที่นักวิชาการไดกลาวไว มีแนวคิดใหความสําคัญกับลักษณะ
สินคา และบริการการสนองตอบความตองการ และความพึงพอใจของลูกคา ซ่ึงสามารถนํามาสรุป
ไดวา คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะรวมของผลิตภัณฑ บริการ กิจกรรมกระบวนการผลิตกระบวนการ
ขององคกร บุคลากรที่ตรงตามมาตรฐาน บรรลุความตองการที่บงชี้ชัดเจน และทําใหผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจ 
         2.4.2  ความหมายของคุณภาพการศึกษา 
               จากความหมายของคุณภาพ เปนการใหความสําคัญตอลักษณะของสินคา และบริการ
การตอบสนองความตองการ  และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการในดานการศึกษาผลผลิตของ
ระบบการศึกษา คือมนุษยที่มีชีวิตจิตใจอารมณ และความรูสึก มีความสามารถทั้ง ในเชิงสรางสรรค
และทาํลาย ซ่ึงแตกตางจากผลผลิตของระบบอุตสาหกรรมที่เปนที่เปนวัตถุ ผูรับบริการที่สําคัญของ
ระบบการศึกษา คือ นักเรียนและผูปกครอง การที่โรงเรียนตอบสนองความพึงพอใจไดทั้งหมด
ไมอาจถือไดวาโรงเรียนจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ เนื่องจากความตองการของผูรับบริการ
อาจมิใชสิ่งที่ผูรับบริการจําเปนตองไดรับ นักเรียนและผูปกครองอาจไมทราบวาสิ่งที่จําเปน 
ตองเรียนรู หรือทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพคืออะไร และอาจเรียกรอง
ในสิ่งที่ไมเหมาะสม หรือไมเปนประโยชน  (Whatmough, 1994, p. 59)  การตอบสนองความพึงพอใจ
ของนักเรียนและผูปกครองเพียงประการเดียว จึงมิใชการใหบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ซ่ึงไดมี
นักวิชาการใหความหมายของคําวาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 วรภัทร  ภูเจริญ (2541, หนา 11) ไดกลาวถึงความหมายของคุณภาพการศึกษาวาเปนเรื่องของ
ความพึงพอใจของลูกคา (customer satisfaction) ไมวาจะเปนความตองการจริงๆ (need) หรือ
ความคาดหวัง (expectation) ทั้งในปจจุบันและอนาคต ในการบริหารการศึกษานั้น คําวา ลูกคา 
จะเปลี่ยนเปนผูเกี่ยวของ (stakeholder) ซ่ึงไดแก ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน รัฐบาล หนวยเหนือ 
นายจาง ฯลฯ 
 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ  (2541, หนา 27) ใหความหมายวา คุณภาพการศึกษา หมายถึง
การที่ผูเรียนเกิดคุณลักษณะตางๆ ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตร 
                 โอเรทเวียท (Ovretveit, 1992, p. 55) กลาววาคณุภาพการศึกษามี 3 ดาน คือ 
                  1)  คุณภาพในดานของผูรับบริการ หมายถึง ส่ิงที่ผูรับบริการตองการจากการศึกษา 
                    2)  คุณภาพในดานของนักวิชาการ หมายถึง การบริการทางการศึกษานั้นเปนไปตามที่
นักวิชาการศึกษากําหนด ทั้งยังมีการใชเทคนิคและขั้นตอนที่ถือวาจะทําใหเกิดผลตามที่ผูรับบริการ
ตองการได 
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                  3)  คุณภาพในดานของการจัดการ หมายถึง การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดผลผลิต และเปนไปตามแนวทางที่ผูบริหารการศึกษาระดับสูงกําหนด 
                แนวคิดของ โอเรทเวียท (Ovretveit) นี้เปนการผสมผสานแนวคิดเชิงธุรกิจที่มุงสนอง
ความตองการของลูกคากับสิทธิหนาที่การตัดสินใจของนักการศึกษารวมถึงการยอมรับขอจํากัด
ดานงบประมาณและการควบคุมจากหนวยงานของรัฐที่โรงเรียนตองรับไปปฏิบัติซ่ึงสรุปวา 
คุณภาพการศึกษาเปนการประสานการใหบริการทั้งส่ิงที่เปนความจําเปนสิ่งที่เปนความตองการแก
ผูรับบริการโดยการลงทุนอยางประหยัด 
                วอทเมาท (Whatmough, 1994, pp. 94-95) ที่กลาววา คุณภาพการศึกษาเปนการพิจารณา
คุณภาพจากทัศนะของบุคคล 2 กลุม นั่นคือ ผูมารับบริการ และนักการศึกษา หากการจัดการของ
สถานศึกษาสามารถทําใหผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจ ก็หมายความวามีคุณภาพตามทัศนะที่หนึ่ง 
นอกจากนั้นการจัดการศึกษาตองสอดคลองและเปนไปตามหลักการและวัตถุประสงคของ
การจัดการศึกษาอีกดวย ซ่ึงประเด็นหลังนี้จะเกี่ยวของกับความพึงพอใจตามทัศนะของนักการศึกษา 
 สรุปไดวา คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติและคุณลักษณะที่มีอยูในตัวสินคา หรือการใหบริการ 
ที่สามารถสนองตอบความพึงพอใจของลูกคาหรือผูที่มารับบริการไดอยางดียิ่ง สวนคุณภาพ
ในทางการศึกษา หมายถึง การที่ผูเรียนเกิดคุณลักษณะตางๆ ครบถวน ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
(สมศักดิ์  สินธุระเวชญ, 2541, หนา 28) หรือการทําใหผูปกครอง ชุมชน สังคม พึงพอใจในคุณภาพ
ของผลผลิต คือ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งคุณภาพของนักเรียนจะเกิดขึ้นได
ตองเกิดจากคุณภาพของสถานศึกษา คุณภาพของสถานที่จัดการเรียนการสอน คุณภาพการเรียนรู 
คุณภาพการสอน ขณะที่หากพิจารณาถึงกระบวนการปฏิบัติงานองครวมในโรงเรียน ซ่ึงมิไดมี
เฉพาะดานการจัดการเรียนการสอนเพียงดานเดียว คุณภาพการศึกษาจึงหมายถึง คุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน และกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถในการตอบสนองความตองการและความจําเปนสําหรับผูเรียนและสังคมปจจุบัน 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู, 2548, หนา 2) 
 

2.5  การประกันคุณภาพการศึกษา  
 

 2.5.1  ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพเปนกระบวนการปองกันความผิดพลาด ที่จะเกิดขึ้นกอนและ
ในระหวางการผลิต เปนความพยายามที่จะประกัน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผลิตภัณฑหรือบริการ
จะมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว เพื่อสรางความมั่นใจและความพึงพอใจแกผูบริโภคได
เปนอยางดี ซ่ึงมีผูใหความหมายของการประกันคุณภาพไวดังนี้ 
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 ในแงการศึกษามีผูใหความหมายเกีย่วกับการประกันคุณภาพไวตางๆ กนั 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 2) ใหความหมายวา     
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อสรางความมั่นใจตอผูปกครอง 
ชุมชนและสังคมวา การดําเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจที่ไดรวมกันกําหนดไวน้ันจะใหผลผลิต
ของการศึกษาที่มีคุณภาพอันพึงประสงคตามความคาดหวังของผูปกครอง ชุมชนสังคม                
              สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541, หนา 4) ใหความหมายเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพไววา การประกันคุณภาพ หมายถึง การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของวา โรงเรียนมีแนวทางจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และสอดคลองกบั
หลักการ นโยบาย และจุดเนน ของแผนการศึกษาของรัฐ และโรงเรียนไดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว
อยางเปนรูปธรรม เพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีของผูเรียนแตละคนและทุกคน 
                 กรมสามัญศึกษา (2542, หนา 8) ใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไววา 
เปนกระบวนการพัฒนาการศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจ และเปนหลักประกันตอผูเรียน ชุมชน 
ผูปกครอง และสังคม วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนที่จบการศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเปนที่ยอมรับของสังคม 
  สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ (2542, หนา 20) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
การรับประกันคุณภาพของกระบวนการบริหารงานในสถานศึกษาวา ไดมีการวางแผนการทํางาน
และดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ เพื่อใหผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
การศึกษา และตรงตามความตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวนเกี่ยวของ และผูรับบริการหรือ
ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจ 
 สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การใหความมั่นใจแกผูรับบริการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษา
มีความรู ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด และสังคมตองการ 

 2.5.2  หลักการ แนวคิด และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
  หลักการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเปน

ระบบที่สรางความมั่นใจวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพ มาตรฐานผูสําเร็จการศึกษา
มีความรู ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด และสังคมตองการ 
โดยมีหลักการดังตอไปนี้ (กรมวิชาการ, 2542, หนา 3) 
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 1)  การสรางความมั่นใจและความพึงพอใจในคณุภาพการศึกษา 
 2)  การมีสวนรวมในการดาํเนินงานการศึกษาของทุกฝาย ทั้งผูใหและผูรับบริการ 

และสังคมตองการ โดยมีหลักการดังตอไปนี้  
       (1)  การสรางความมั่นใจและความพึงพอใจในคณุภาพการศึกษา 
       (2)  การมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษาของทุกฝายทั้งผูใหและผูรับบริการ 
       (3)  ความรวมมือทางวิชาการขององคกร บุคลากรในพืน้ที่ 
       (4)  การดําเนนิงานเนนคุณภาพในการปฏบิัติงานทุกระดับ ทุกขั้นตอน 
       (5)  การดําเนนิงานสามารถติดตามตรวจสอบได 
       (6)  การรายงานสูสาธารณะชนและผูเกีย่วของ 

 กรมสามัญศึกษา (2542, หนา 5-6) ไดเสนอแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาไว 
ดังนี้ 

1)  การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนา (child-centered development)  
มุงประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ โดยเชื่อวามนุษยมีศักยภาพที่จะเรียนรู และพัฒนาตนเอง
ไดตลอดชีวิต ในการจัดการศึกษาจึงตองชวยกระตุน เอื้ออํานวยความสะดวก และสงเสริมผูเรียน
แตละคน ใหพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

2)  การใชสถานศึกษาเปนฐานในการบริหารจัดการ (school-based management) 
โดยมุงใหโรงเรียนมีอํานาจในการตัดสินใจบริหารจัดการศึกษาไดดวยตนเอง อันจะนําไปสู
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพของผูเรียน เพิ่มความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
และเปนการเสริมพลังใหสถานศึกษา ชุมชน และสังคม รวมมือกันจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน 
 3)  การมีสวนรวมและการรวมคดิรวมทํา (participation and collaboration) โดยมุงให
ทกุฝายทุกสวนของสังคมเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
กับบุคคลและกับสังคมโดยสวนรวม ทําใหเกิดความรูสึกวาการศึกษาเปนเรื่องของทุกคน (all for 
education) ที่จะตองมุงมั่นรวมกันพัฒนา 

4)  การกระจายอํานาจทางการศึกษา (decentralization of education) เปนการมุง
กระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการศึกษา (stakeholders) โดยเชื่อวา
การกระจายอํานาจทางการศึกษา ใหผูที่ถือประโยชนโดยตรง จะทําใหเกิดความตระหนักตอผลได
ผลเสียที่เกิดขึ้น ผูที่ถือประโยชนโดยตรง จะทําใหเกิดความตระหนักตอผลไดผลเสียที่เกิดขึ้น และ
เกิดความรวมมือในการมุงมั่นพัฒนาการศึกษาอยางจริงจัง 
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5)  การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) มุงใหสถานศึกษา
แสดงความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ในการจัดการศึกษาตอ ผูเรียน ผูปกครอง  ชุมชน และสังคม 
ในการปฏิบัติหนาที่ใหไดมาตรฐาน ซ่ึงสามารถตรวจสอบได เพื่อเปนหลักประกันสรางความเชื่อมั่น
ตอผูปกครอง ชุมชน และสังคม 
 กระบวนการประกันคณุภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญ 3 ประการ  คือ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 79-80) 

1)  การควบคุมคุณภาพการศึกษา  (quality control)  คือ  กระบวนการหรือแนวปฏิบัติ
ที่นําการศึกษาเขาสูคุณภาพ ประกอบดวย 

  (1)  การกําหนดมาตรฐานดานผลผลิต ปจจัย และกระบวนการ 
                            (2)  การพัฒนาเขาสูมาตรฐาน  หมายถึง  การพัฒนาปจจัยทางการศึกษาตางๆ 
ไดแก การพัฒนาครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และผูบริหารการศึกษา และสนับสนุน
ปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                          2)  การตรวจสอบและการแทรกแซงคุณภาพการศึกษา (quality audit and  intervention) 
คือ กระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 
 (1)  การประเมินความกาวหนาของโรงเรียน  และการจัดทํารายงานของโรงเรียน
ตอประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีลักษณะเปนการติดตามและตรวจสอบของโรงเรียน 
(Internal Audit) 
                       (2)  การติดตามและตรวจสอบของหนวยงานที่เกีย่วของ (external audit) 
                       (3)  มาตรการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนที่มีคุณภาพไมถึงเกณฑมาตรฐานของ 
หนวยงานทีเ่กีย่วของ (quality intervention) 
                         3)  การประเมินคุณภาพ (quality assessment) คือ กระบวนการหรือแนวปฏิบัติ
ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานที่กําหนดประกอบดวย 
                             (1)  การทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (external school review) 
                             (2)  การประเมินเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (accreditation) 
                          (3)  การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม หรือการประเมิน 
คุณภาพการศกึษา (total quality education) 

 การดําเนินการทั้ง 3 ประการ เปนกระบวนการที่มีความสัมพันธและสงผลซึ่งกันและกัน 
กระบวนการแทรกแซงคุณภาพการศึกษา สามารถดําเนินการทั้งในระหวางกิจกรรมการควบคุม
คุณภาพการศึกษา และในกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 2.5.3  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 ความหมายของมาตรฐาน คําวา มาตรฐาน มีผูใหความหมายไวตางๆ กนัดังนี ้

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538, หนา 254) 
ใหความหมายของคําวา มาตรฐาน หมายถึง ส่ิงที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด 
 เสนอ  ภิรมจิตผอง (2536, หนา 45) ใหความหมายของมาตรฐานไววา หมายถึง สภาพ
ที่พึงปรารถนาหรือสภาพที่ควรจะเปนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจจะเรียกวาเปนสภาพในอุดมคติ
แตเปนไปไดจริง 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539, หนา 7) ไดใหความหมายของ
มาตรฐานในเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาวา หมายถึง สภาพที่พึงประสงคซ่ึงระบุถึงหนวยงาน
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เอกสารดังกลาวไดวางกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่มีคุณลักษณะเฉพาะแหง
กิจกรรม หรือผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมนั้น  ๆเพื่อเปนหลักเกณฑที่ใชประโยชนกันทั่วไปจนเปนปกติวิสัย 
โดยมุงใหบรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามขอกําหนดที่วางไว  
 กรมวิชาการ ใหความหมายของมาตรฐานการศึกษาไววา หมายถึง ขอกําหนดทางการศึกษา
ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดาน คือ (กรมวิชาการ, 2539, หนา 1) 
 1)  มาตรฐานการศึกษาดานผลผลิต หมายถึง คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้น
ในตัวผูเรียน  ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 2)  มาตรฐานการศึกษาดานปจจัย หมายถึง คน อุปกรณ งบประมาณ สถานที่ และ
เทคโนโลยีที่จําเปนตองมี ตองใช เพื่อนําไปสูผลผลิตที่มีคุณภาพ 
 3)  มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ หมายถึง ระบบ วิธีการ เทคโนโลยีเชิงระบบ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 สรุปไดวา มาตรฐานการศึกษา หมายถึง สภาพที่พึงประสงคที่หนวยงานทางการศึกษา
กําหนดขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามตองการ 
ประกอบดวย มาตรฐานดานปจจัย มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานผลผลิต 
    มาตรฐานการประกันคณุภาพภายนอก ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และตัวบงชี้ เพื่อเปนแนวทางใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด ประกอบดวย มาตรฐานดานผูเรียน 
7 มาตรฐาน 32 ตัวบงชี้ มาตรฐานดานครูผูสอน 2 มาตรฐาน 13 ตัวบงชี้ และมาตรฐานดานผูบริหาร 
5 มาตรฐาน 20 ตัวบงชี้ 
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 มาตรฐานดานผูเรียน 
 มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค 
 ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผูเรียนมีวนิัย มีความรับผิดชอบ 
 ตัวบงชี้ที่ 1.2  ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต 
 ตัวบงชี้ที่ 1.3  ผูเรียนมีความกตัญูกตเวท ี

                   ตัวบงชี้ที่ 1.4  ผูเรียนมีความเมตตากรณุา โอบออมอาเอื้อเฟอ เผ่ือแผ และไมเห็นแกตัว 
 ตัวบงชี้ที่ 1.5  ผูเรียนมีความประหยดั และใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 ตัวบงชี้ที่ 1.6  ผูเรียนปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม 
 มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีสุขนสัิย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี

                        ตัวบงชี้ที่ 2.1  ผูเรียนรูจักดแูลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
 ตัวบงชี้ที่ 2.2  ผูเรียนน้ําหนัก สวนสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
                        ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผูเรียนไมเสพหรือแสวงหาผลประโยชนจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสีย่งตอความรุนแรง โรคภัย และอุบัตเิหตุ รวมทั้งปญหาทางเพศ 
                ตัวบงชี้ที่ 2.4  ผูเรียนมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอ่ืน 
             ตัวบงชี้ที่ 2.5  ผูเรียนราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอื่น และ
ชอบมาโรงเรียน 
 มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตร ีกีฬา 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1  ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ 
                        ตัวบงชี้ที่ 3.2  ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานดนตรี/นาฏศิลป โดยไมขัด
หลักศาสนา 
                     ตัวบงชี้ที่ 3.3  ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานกีฬา/นันทนาการ 
                   ตัวบงชี้ที่ 3.4  ผูเรียนสนใจและเขารวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม
ของทองถ่ิน 
 มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
               ตัวบงชี้ที่ 4.1  ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห สรุปความคิดอยางเปนระบบ 
และมีการคิดแบบองครวม 
                ตัวบงชี้ที่ 4.2  ผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมวีิจารณญาณ และคิดไตรตรอง 
                        ตัวบงชี้ที่ 4.3  ผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค และจินตนาการ 
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 มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
รวบยอดระดับชาติ ในระดับดี (ถาไมมีผลระดับชาติ ใหใชผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่ หรือ
ผลการเรียนระดับสถานศึกษา ตามลําดับ) ใน 8 กลุมสาระ ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
 ตัวบงชี้ที่ 5.1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ตัวบงชี้ที่ 5.2  กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 
 ตัวบงชี้ที่ 5.3  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
                        ตัวบงชี้ที่ 5.4  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ตัวบงชี้ที่ 5.5  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพละศกึษา 
 ตัวบงชี้ที่ 5.6  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 ตัวบงชี้ที่ 5.7  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ตัวบงชี้ที่ 5.8  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
                        ตัวบงชี้ที่ 6.1  ผูเรียนรักการอาน สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว 
                       ตัวบงชี้ที่ 6.2  ผูเรียนใฝรู ใฝเรียน สนุกกับการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
                   ตัวบงชี้ที่ 6.3  ผูเรียนสามารถใชหองสมุด ใชแหลงเรียนรู และสื่อตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
               มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
                       ตัวบงชี้ที่ 7.1  ผูเรียนสามารถวางแผน ทํางานตามลําดบัขั้นตอนไดอยางมีประสิทธภิาพ 
                    ตัวบงชี้ที่ 7.2  ผูเรียนสามารถทํางาน สามารถปรับตัว และทํางานเปนทมีได 
                 ตัวบงชี้ที่ 7.3  ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรูเกีย่วกับอาชีพที่ตน
สนใจ 
      มาตรฐานดานครู 
            มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 
                       ตัวบงชี้ที่ 8.1  ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
 ตัวบงชี้ที่ 8.2  ครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 ตัวบงชี้ที่ 8.3  ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด 
           ตัวบงชี้ที่ 8.4  ครูที่ไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากําหนด 
 ตัวบงชี้ที่ 8.5  สถานศึกษามจีํานวนครูตามเกณฑ 
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 มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
    ตัวบงชี้ที่ 9.1  ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีประสิทธิภาพการสอน และเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
   ตัวบงชี้ที่ 9.2  ครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพ การสอน และ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ตัวบงชี้ที่ 9.3  ครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพการสอน และ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ตัวบงชี้ที่ 9.4  ครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีประสิทธิภาพการสอน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
          ตัวบงชี้ที่ 9.5  ครูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิภาพ
การสอน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ตัวบงชี้ที่ 9.6  ครูในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีประสิทธิภาพการสอน และเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
        ตัวบงชี้ที่ 9.7  ครูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 ตัวบงชี้ที่ 9.8  ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  มีประสิทธิภาพการสอน 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 มาตรฐานดานผูบริหาร 
 มาตรฐานที่ 10  ผูบริหารมภีาวะผูนําและมคีวามสามารถในการบริหารจัดการ 
 ตัวบงชี้ที่ 10.1  ผูบริหารมีคณุธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่น และอุทิศตนในการทาํงาน 
 ตัวบงชี้ที่ 10.2  ผูบริหารมีความคิดริเร่ิม และมีวิสัยทัศน 
 ตัวบงชี้ที่ 10.3  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและเปนผูนํา
ทางวิชาการ 
                        ตัวบงชี้ที่ 10.4  ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผล และผูเกี่ยวของมคีวามพึงพอใจ
ในการบริหาร 
 มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบ
ครบวงจรใหบรรลุเปาหมาย 
                    ตัวบงชี้ที่ 11.1 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสรางการบริหารและระบบ
การบริหารงาน ที่มีความคลองตัวสูง ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
 ตัวบงชี้ที่ 11.2  สถานศึกษามีการบริหารงานเชิงกลยุทธ 
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                       ตัวบงชี้ที่ 11.3  สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีสวนรวม และมีการตรวจสอบ
ถวงดุล 
                        ตัวบงชี้ที่ 11.4  สถานศึกษามีระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนไปตาม
กฎกระทรวง 
 มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
           ตัวบงชี้ที่ 12.1  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 
       ตัวบงชี้ที่ 12.2  สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ตัวบงชี้ที่ 12.3  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
 มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 
                    ตัวบงชี้ที่ 13.1  สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู ระดับสากล  
ระดับชาติและระดับทองถ่ินที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง และความตองการของ
ผูเรียนและทองถ่ิน 
               ตัวบงชี้ที่ 13.2  สถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ เอื้อตอการเรียนรู 
 มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 
                   ตัวบงชี้ที่ 14.1  สถานศึกษามีระบบกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 
  ตัวบงชี้ที่ 14.2  สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 

2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 

 เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ (2540, บทคัดยอ) ศึกษาการวิเคราะหระบบการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบวา ระบบการประกันคุณภาพที่เนนการควบคุมการปฏิบัติงานตาม
สายการบังคับบัญชา และใชปฏิทินการศึกษาเปนเกณฑวัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีการวางแผน
ปฏิบัติงานระยะ 1 ป มากที่สุด สวนการกําหนดเกณฑและมาตรฐานของงาน การทบทวนและปรับปรุง
การปฏิบัติงานยังไมพบแผนที่ชัดเจน และขาดปจจัยสําคัญตามแนวทางของระบบประกันคุณภาพ
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การศึกษาตามทฤษฎีทั้ง 3 ระบบยอย คือ ระบบการวางแผน บุคลากรมีสวนรวมนอย และไมมีเปาหมาย 
มาตรฐาน และเกณฑการวัดที่ชัดเจน ระบบการควบคุมคุณภาพขาดการตรวจสอบจากหนวยงาน
ภายนอก และระบบการทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับผูรับใบอนุญาต บุคลากรไมมี
สวนรวมในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน 
 จิรภา  สงวนสุข (2540, หนา 72–73) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน  
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ตามความคิดเห็นของครูนครเชียงใหม จํานวน  140  คน ซ่ึงผลการศึกษา
สรุปไดวา คุณลักษณะที่พึงประสงคที่สําคัญหรือจําเปนอยางยิ่งของผูบริหารโรงเรียนมีดังนี้ 
คุณลักษณะสวนตัว ดานบุคลิกภาพคือความเชื่อมั่นในตนเองสามารถวินิจฉัยตัดสินใจโดยใชเหตุผล 
ดานมนุษยสัมพันธคือใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ดานคุณธรรม จริยธรรม คือยึดหลัก
ความถูกตองหรือคุณธรรมในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ดานภาวะผูนํา คือความคิดริเร่ิม
สรางสรรคและมีวิสัยทัศนที่กวางไกล คุณลักษณะสวนวิชาชีพในดานความรูเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
ผูบริหารโรงเรียนตองมีความรูเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  นโยบายการศึกษาของ
สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น และสามารถถายทอดใหคณะครูไดทราบและปฏิบัติได สําหรับ
ในดานความสามารถในการบริหารจะตองสามารถวางบุคลากรไดอยางเหมาะสมกับงาน 
เพื่อใหงานสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น ซ่ึงคุณลักษณะสวนวิชาชีพ ทั้งสองดานของผูบริหาร
โรงเรียนนี้ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญมากกวาคุณลักษณะสวนตัว และนอกจากนั้นผูบริหาร
โรงเรียนควรมีความยุติธรรม มีความสามารถในการติดตามงาน มีความรอบรูดานติดตามสถานการณ
และความเคลื่อนไหวของสวนกลางและทองถ่ิน ไมลําเอียง วางตัวเปนกลาง ยิ้มแยมแจมใส มีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผ่ือแผทุกๆ คน พัฒนาตนเองในสวนวิชาชีพอยูตลอดเวลา สามารถแบงงานใหเหมาะสมกับคน 

 ทัศนา   สิขัณฑกสมิต (2540, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยการบริหารที่สงผลตอ 
การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ พบวา ระดับปจจัยการบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาแตละปจจัย  
พบวาอยูในระดับมาก โดยมีปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงสุด  
สวนระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณา
แตละปจจัยอยูในระดับมาก และความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยภาพรวมพบวา สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ .01 และเมื่อแยกวิเคราะห
เปนรายปจจัยพบวา ทุกปจจัยมีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก และปจจัยการบริหารโรงเรียน
ที่สงผลตอปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน พบวา ปจจัยดานลักษณะบุคคล ปจจัยดานนโยบาย
การบริหารและการปฏิบัติงาน สงผลตอการกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน 
งานจัดระบบขอมูลและสารนิเทศเพื่อการวางแผนและการวางแผนนิเทศที่สอดคลองกับสภาพปญหา 
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ปจจัยดานลักษณะสภาพแวดลอม ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานสงผลตอ
การดําเนินการตามแผนนิเทศที่วางไว และปจจัยดานลักษณะองคการ ปจจัยดานลักษณะสภาพแวดลอม
และปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติสงผลตอการประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบ 
 จํานง  ชายธัญกรรม และคนอื่นๆ (2541, หนา 65) ไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาความพรอม
และศักยภาพการประกันคุณภาพเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนเทคโนโลยี
ภาคเหนือ ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบวา ปจจัยดานปรัชญา
และเปาหมายของโรงเรียนมีศักยภาพในระดับมาก ในดานบุคลากรและดานทรัพยากรเพื่อการเรียน
การสอนอยูในระดับมากที่สุด สวนศักยภาพในดานการจัดการ และการบริหารอยูในระดับปานกลาง 
และสุดทายผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนอยูในระดับมาก 
 เฉลิม  คําพิมพา และคนอื่นๆ (2541, หนา 59) ไดทําการวิจัยเร่ือง ศึกษาความพรอมที่จะรับ
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูวิชาการ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย พบวา ความพรอมที่จะรับการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษามีมากในมาตรฐานคุณภาพนักเรียน มาตรฐานการเรียนการสอน และ
มาตรฐานการบริหารโรงเรียน สวนมาตรฐานโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
มีมากพอๆ กัน 
            สุนีย  บุญทิม (2542, หนา 105-120)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในชวงปฏิรูปการศึกษา (พุทธศักราช 2539–2550)  ตามความคาดหวัง
ของผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 พบวา ผูบริหาร
และครูมีความคาดหวังวา ผูบริหารโรงเรียนควรจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานแบบมสีวนรวม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ ผูบริหารโรงเรียน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษา คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนตองมีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอบทบาทภารกิจใหม
ไดอยางเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และตองเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต  มีคุณธรรมสูง  
มีความกระตือรือรนตื่นตัวอยูตลอดเวลา 
 คุณลักษณะที่พึงประสงคที่สําคัญในแตละดานที่เกี่ยวของ คือ ผูบริหารสถานศึกษา  
จะตองมีภาวะผูนําในการบริหารองคกรเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย จะตองเปนผูที่มีภาระหนาที่ 
ที่จะกอใหเกิดความรวมมืออยางดีระหวางสมาชิกฝายตางๆ ขององคการ ผูบริหารที่มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคจะตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจะไดพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12 ป  
จะเนนความสําคัญของมรดกไทย เพ่ือใหมีโอกาสไดศึกษาใหเหมาะสมกับระดับและวัยของนักเรียน  
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ตลอดจนทองถ่ินที่สถานศึกษาตั้งอยู ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ยอมเปนที่เคารพรัก
ของศิษยและผูใตบังคับบัญชายิ่งขึ้น เพราะนั่นคือการใชความรู– สติปญญา ในการบริหารจัดการระบบ
ทั้งหมดของสถานศึกษา และยิ่งถาสภาวะทุกอยางที่ประกอบขึ้นเปนตัวบุคคลรวมทั้งคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะทางจิตใจที่เปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณตางๆ นักบริหารที่มี
บุคลิกภาพดีจะไดเปรียบผูอ่ืนหลายประการ  ไมวาจะไดรับความนิยมชมชอบ  ผูคนนิยมรักใครชอบพอ
คนที่มีกิริยามารยาทวางตัวดีพูดจาดีน้ําใจงาม  อยูที่ใดคนก็จะรัก  หากเปนผูนําก็จะไดรับการพัฒนา
อันนําไปสูความสําเร็จ และกาวหนาในหนาที่การงานและสามารถปรับตัวไดดีตอสถานการณตางๆ  
ผูที่มีบุคลิกภาพดีจะปรับตัวไดดีและแสดงออก ซ่ึงพฤติกรรมที่พึงประสงคตลอดเวลา รวมทั้งทักษะ
การบริหารงานนั้นตองใชทั้งศาสตรและศิลปใหเหมาะสมกับสถานการณไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ประกอบกับผูบริหารจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ บุคลิกลักษณะนาเชื่อถือ  
รูจักใชเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน แสวงหาและใชทรัพยากรในการนําความรูไปประยุกตใช
อยางเหมาะสม 
 อํารุง  จันทวานิช และคนอื่นๆ (2542, หนา 73) ศึกษาองคประกอบบางประการที่มีอิทธิพล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่มอิีทธิพลตอความแปรปรวน
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ องคประกอบดานครู องคประกอบดานโรงเรียน องคประกอบ
ดานเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน และองคประกอบดานตัวนักเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดคือ ตัวแปร
ดานครู ไดแก ความเห็นของครูตอความสามารถของนักเรียน วุฒิครู ประสบการณในการสอนของ
ครู และการอบรมเพิ่มเติม จํานวนคาบที่สอนใน 1 สัปดาห ตัวแปรดานโรงเรียน ไดแก ขนาดของ
โรงเรียน พื้นที่โรงเรียน และจํานวนนักเรียน ตัวแปรดานเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ไดแก 
ภาษาที่นักเรียนใชพูดที่บาน ระดับการศึกษาของบิดามารดา และการอานหนังสือพิมพ ตัวแปร
ดานนักเรียน ไดแก การเรียนซ้ําชั้นในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากการศึกษาพบวา 
ถึงแมวาจะมีตัวแปรหลายดานที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมากที่สุดคือความเห็น
ของครูตอความสามารถของนักเรียน ตัวแปรที่สําคัญรองลงมาคือ ประสบการณการสอนของครู 
ขนาดโรงเรียน วุฒิครู ภาษาที่นักเรียนพูดที่บาน ตามลําดับ กลาวคือ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง คือ นักเรียนที่เรียนโรงเรียนขนาดใหญ ครูมีวุฒิสูงและมีประสบการณในการสอน
มานาน 
 กาญจนา  เวชวิฐาน และคนอื่นๆ (2543, หนา 79) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความพรอม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบวา ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมทุกดาน ปรากฏวามีความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา
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อยูในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณารายดานทั้ง 4 ดาน พบวา มีความพรอมในระดับปานกลาง
ทุกดาน ดานที่มีความพรอมสูงสุดคือ การปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของกรมสามัญศึกษา ซ่ึงเมื่อพิจารณายอยลงไปในสวนของมาตรฐานการศึกษา พบวา การปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานดานปจจัย และดานกระบวนการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
ความพรอมดานรองลงมาคือ ดานการศึกษา และดานที่มีความพรอมต่ําที่สุดคือ ดานความรู 
ความสามารถเรื่องการประเมินผลของผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และครู อาจารย นอกจากนี้พบวา 
โดยภาพรวมโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน มีความพรอมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
โดยโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก มีความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ไมแตกตางกัน สวนความพรอมในแตละดานคือ ดานการศึกษาและเตรียมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานการวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา ดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โรงเรียน
ขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก มีความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ไมแตกตางกัน สวนความพรอมในแตละดานคือ ดานการศึกษาและเตรียมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานการวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา ดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของกรมสามัญศึกษา และดานความรูความสามารถเรื่องการประเมินผล พบวา โรงเรียนที่มี
ขนาดตางกันจะมีความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาในดานนั้นๆ แตกตางกนัอยางมนียัสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 
 บรรจง  มนตกสิสูตร  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาในเรื่อง  ความพึงพอใจของครูที่มีตอ
พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางละมุง  
พบวา  ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอบางละมุง  ดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง  สวนดาน
การบริหารงานบุคคล  งานธรุการ  การเงินและพัสดุ  งานอาคารสถานที่  งานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับมาก  สําหรับความพึงพอใจของครูประสบการณนอยกับครูที่มี
ประสบการณมากตอพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอบางละมุง  แตกตางกัน 
 วสันต ชางนาค  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาในเรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  พบวา  พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  อยูในระดับมาก  
ในดานการมีความคิดริเริ่ม  ดานการปรับปรุงแกไข  ดานการใหการยอมรับนับถือ  ดานการให
การชวยเหลือ  ดานการโนมนาวจิตใจ  ดานการประสานงาน  และดานการเขาสังคม 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

 
38

 รณภพ ตรึกหากิจ  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาในเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดระยอง  พบวา  
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดระยอง  สวนใหญอยูในระดับมาก  และขาราชการครูชายและหญิงมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะ
ของผูบริการไมแตกตางกัน 
             วิรัช ชูสิน (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงาน
กับกระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดยะลา พบวา ระดับกรมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัดยะลา 
ตามทัศนะของอาจารย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดาน
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
             ประสงค  ปาสิงห (2546, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
ลําปาง  พบวา 
                           1)  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําปาง  ทั้ง  5 ดาน  อยูในระดับมาก  
โดยดานคุณธรรม จริยธรรม เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคมากกวาดานอื่น 
                           2)  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําปาง  พบวา  คุณลักษณะที่พึงประสงค
ในดานบุคลิกภาพ ผูบริหารแตงกายสะอาดสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ และขยันกระตือรือรน
ในการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน  ดานภาวะผูนําผูบริหารควรมีความเปนประชาธิปไตยมีคาเฉลี่ย
สูงกวาขออื่น  ในดานทักษะการบริหารผูบริหารควรมีการวางแผนการบริหารงานโรงเรียน 
โดยใหทุกฝายมีสวนรวมและควบคุมดูแล  กํากับ  ตรวจสอบ  การใชจายงบประมาณของโรงเรียน
ไดอยางถูกตอง  โปรงใส  มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน  ในดานความรูสติปญญาผูบริหารควรมีความรู
ความเขาใจ  เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของชาติทุกระดับ และในดานคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร
มีความซื่อสัตย  สุจริต  ยุติธรรม  มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน 

 2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 จาคอบศ และมอรแกน (Jacobs & Morgan, 1974, p. 12) ไดศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ
ของการปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิภาพ (ineffective performance) โดยออกแบบสอบถามนักบริหาร 
6,000 คน เกี่ยวกับสาเหตุของผลการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ นักบริหาร ระบุสาเหตุเกิดจาก  
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1) ขาดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรที่ชัดเจน 2) นโยบายและระเบียบปฏิบัติไมมีประสิทธิภาพ  
3) การศึกษาอบรมทักษะบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมีประสิทธิภาพ 4) ภาวะผูนําในการบริหาร
ไมเพียงพอ 5) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาไมดี 6) ขวัญกําลังใจของ
บุคลากรไมดี นอกจากนี้ผูบริหารรอยละ 90 เชื่อวาผลการปฏิบัติงานอาจปรับปรุงใหดีขึ้นไดดวย
การใชทักษะและความรูที่เหมาะสม 
 ดันแคน (Duncan, 1983; อางถึงใน สุชาติ  คงเจริญ, 2544, หนา 33) ไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ของครูใหญในเมืองเบอรมิวดา โดยศึกษาจากเจาหนาที่ทางการศึกษาของรัฐ ครูในโรงเรียน และ
ศึกษาจากตัวของผูบริหารโดยตรง ในการศึกษาครั้งนี้ไดตั้งจุดมุงหมายไววา ผูบริหารโรงเรียน
ไดใชเวลาปฏิบัติงานภารกิจของงานบริหารโรงเรียนดานใดบาง และเกิดผลสําเร็จหรือไมเพียงใด 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนโดยตรง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง
ทั้ง 3 กลุม ไดพิจารณาเห็นวาผูบริหารโรงเรียนจะตองเพิ่มความรับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหาร
โรงเรียนใหไดผลมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดเสนอแนะวามีความจําเปนที่จะตองจัดโครงการฝกอบรม
ผูบริหารโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถการบริหารโรงเรียนใหมากขึ้น โดยกําหนดให
เจาหนาที่ทางฝายการศึกษาไดกําหนดโครงสรางการฝกอบรมแกผูบริหารโรงเรียน และรวมทั้ง
ผูที่จะเขาสูตําแหนงบริหารโรงเรียนดวย 
                 ซาโตโกะ ซูกิโมโต (Zatoko Zookimoto, 1993, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษา
แบบภาวะผูนําและระดับของประสิทธิผลของครูภาษาอังกฤษที่มีประสบการณในการสอนนอย 
ปานกลาง และมาก ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง พบวา ครูที่มีประสบการณในระดับนอย
ปานกลาง มักใชวิธีการแบบที่ 1 (การควบคุม) ในขณะที่ครูที่มีประสบการณมากมักใชวิธีการแบบที่ 4 
(การสงเสริม) และวิธีการจัดการหองเรียนขึ้นอยูกับระดับของประสบการณของครูและประสิทธิผล
ของการจัดการหองเรียนขึ้นอยูกับระดับประสบการณของครู ครูที่มีระดับประสบการณนอยและ
ปานกลาง มีประสิทธิผลอยูในระดับ 1 (ประสิทธิผลนอย) ในขณะที่ครูที่มีระดับประสบการณมาก 
มีประสิทธิผลอยูในระดับ 2 (ประสิทธิผลปานกลาง) 
 วอลทสเตทเตอร (Wohlstetter, 1995, pp. 22-25) ไดศึกษาผลการนํารูปแบบการบริหาร
แบบใชโรงเรียนเปนฐาน (school-based management) ไปปฏิบัติ พบวา มีหลายแหงประสบความสําเร็จ 
แตก็มีอีกหลายแหงที่นําไปใชไมไดผล เงื่อนไขสําคัญที่ทําใหการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน
ประสบผลสําเร็จก็คือ การกระจายอํานาจไปใหผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงไดแก คณะกรรมการโรงเรียน
และคณะอนุกรมการ ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจมากที่สุด และสาเหตุของความลมเหลวก็คือ 
ผูบริหารทํางานโดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลัก กระบวนการทํางานไมเปล่ียนแปลง 
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 นิวบาย (Newby, 1998, p. 89) ไดวิจัยเร่ือง “Total Quality Management and the Elementary 
School” ศึกษาการบริหารคุณภาพทั้งองคกรเปนองคประกอบหลักของผูนํา ระบบความคิด และ
การมอบอํานาจ ความมั่นใจในการปรับปรุงอยางตอเนื่องขององคกร ซึ่งโรงเรียนมองเห็นถึง
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง และเปนแรงกระตุนคณะกรรมการในเรื่องคุณภาพการศึกษา
กําหนดคุณภาพโดยลูกคา  
 เฮยเวิรด (Heyward, 1999, p. 4019) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนําระบบ
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมาใชในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล ประเทศแอฟริกาใต พบวา 
มีแนวโนมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในแอฟริกาใต โดยมีสถานศึกษาที่สามารถ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพใหกับนักเรียนไดอยางแทจริง 
  

2.7  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ ผูวิจัยไดนําบทสรุปของหลักการ แนวทาง และงานวิจัยของแตละทาน มาวิเคราะห
สังเคราะห และใชเปนพื้นฐานในการกําหนดขอบขาย เนื้อหา และกรอบแนวคิดของการวิจัย เร่ือง
แบบการบริหารที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 ดังนี้  

    2.7.1  แบบการบริหารจะพิจารณาในแบบของการบริหาร 3 แบบ ตามแนวคิดของ ไวท 
และลิพพิท (White & Lippitt, 1960, p. 61)  ดังนี้ 
                         1)  แบบอัตตาธิปไตย หมายถึง การบริหารที่ผูบริหารจะเปนผูวางนโยบายและ
กําหนดเปาหมายโดยการพิจารณาเห็นชอบลําพังคนเดียว ไมปรึกษาหารือคนอื่นในการมอบหมายงาน  

ผูบริหารจะใชวิธีส่ังงาน สวนผูใตบังคับบัญชารอรับคําสั่งและปฏิบัติงานโดยไมมีขอโตแยง  ใชอํานาจ
ในการตัดสินใจเลือกหรือกระทําสิ่งตางๆ โดยไมตองรอปรึกษาใคร  หากมีการทํางานเปนทีม  

ผูใตบังคับบัญชาจะไมมีโอกาสเลือกผูรวมงาน ผูบริหารจะเปนผูดําเนินงานทั้งหมดตามที่เห็นสมควร  

ตลอดจนการพิจารณาและประเมินผลงาน จะกระทําลําพังแตผูเดียว  และไมมีกฎเกณฑที่ตายตัว  

ขึ้นอยูกับความพอใจของผูบริหาร  อํานาจและความรับผิดชอบจะถูกมอบหมายจากเบื้องบน  

การตัดสินใจมักมาจากผูบริหารและเปนการสั่งลงมา  การสื่อความหมายเปนการสั่งลงมาตามสายงาน  

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

ไมมีระเบียบแบบแผนและขาดกฎเกณฑโรงเรียนอยูในสภาพเหมือนสังคมขาดผูนํา  แตสิ่งที่ดี
เห็นชัดเจนก็คือปญหาเรื่องการขัดแยงจะไมเกิดขึ้น 
                  2.7.2  คุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษา ผูวิจัยใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพการประเมิน
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 -2553) ดังนี้ 
          1)  ดานผูเรียน หมายถึง ผูที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่พึงประสงค  มีสุขนิสัย  
สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัย  ดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  คิดไตรตรอง  มีวิสัยทัศน  มีความรู
และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนา
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 
 
  

 


