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1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
 การศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพของคนเป็นปัจจัยหลัก
สู่ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ ดังน้ันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
จึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ        
โดยกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ มีคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้อันเป็นสากล มีความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
มีสุขนิสัยรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น
ในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันพึงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ
ที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
หน้า 4-5) ทํานองเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
กําหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหามีทักษะในการประกอบอาชีพ 
มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2549, 
หน้า ว)   
 ปัจจุบันเป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษา อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษา
จะต้องดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งได้กําหนดกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 สถานศึกษาจําเป็นจะต้องดําเนินตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งหลาย 
ได้เกิดความม่ันใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้รับการศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง  ผู้บริหารโรงเรียนจึงจําเป็นต้องใช้บทบาทในการดําเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างเต็มที่   
 บทบาทความเป็นผู้นําเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน    
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์การ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2546, หน้า 3)
เป็นที่ยอมรับกันว่าบุคคลท่ีมีความสําคัญในทุกระดับของสังคมคือ บุคคลท่ีมีบทบาทเป็นผู้นํา เป็นผู้มี
ความสําคัญต่อความอยู่รอด สวัสดิภาพ และสันติสุขของสังคม และประเทศชาติทั้งหมด (พระธรรมปิฎก,  
2541, หน้า 1) นอกจากนี้ผู้บริหารมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การและการจัดการ
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ในทุกระดับ ทั้งในภาครัฐ เอกชน ระดับโลก ชาติหรือท้องถิ่น (สงวน นิตยารัมพงศ์, 2541, หน้า 83)   
ดังที่ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2539, หน้า 10) กล่าวว่าในระดับองค์การมีการยอมรับกันว่าความสําเร็จ
ขององค์การ ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (results-based management) 
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ล้วนแต่ขึ้นกับภูมิปัญญาความคิดอ่าน และแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์
ของผู้นําองค์การ  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2553ก, หน้า 5) ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ให้มีการประเมินคุณภาพภายในซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือ
โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่
คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ
และโครงสร้าง การวางแผน และการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่นํามาตรฐานการศึกษาที่กําหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ และอาจกําหนดตัวบ่งช้ีที่เน้นบริบทหรือเอกลักษณ์ท้องถ่ินเพิ่มเติมอีกก็ได้  
ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง นําผลการประเมิน
คุณภาพภายใน และภายนอกมาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนา ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ผลักดันสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูงให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น และ
เป็นสถานศึกษาตัวอย่างหรือเป็นต้นแบบให้แก่สถานศึกษาแห่งอื่นๆ ร่วมมือกับชุมชนและองค์กร
ทางวิชาการให้การช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจให้บรรลุตามมาตรฐาน
ให้ได้ ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาต่อไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2553, หน้า 2) ระบุไว้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคัญประการหนึ่ง
ที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร 
สถานประกอบการ ที่รับช่วงผู้จบการศึกษาแต่ละแห่ง มีคุณภาพได้มาตรฐาน แม้จะไม่เท่ากัน
แต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ ความสามารถ 
มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด ผู้เรียนจึงเป็นบุคคล
สําคัญที่สุดที่สถานศึกษาต้องคํานึงถึงตลอดเวลา กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือ
ที่มีความสําคัญอย่างย่ิงในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน    
 ปัจจุบันจากผลการประเมินพบว่า ยังมีสถานการณ์อันน่าเป็นห่วง ด้านคุณภาพการศึกษา  
เพราะปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กระดับตํ่ากว่าอุดมศึกษาไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และ
ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการศึกษาไทยยังขาดมาตรฐานและขาดระบบการประกันคุณภาพ
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การศึกษา สถานศึกษาเมื่อผ่านการรับรองมาตรฐานไปแล้วขาดการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง  
ขาดเอกภาพด้านนโยบาย ขาดเกณฑ์มาตรฐานในการรับรองคุณภาพการศึกษาและขาดมาตรฐาน
ด้านคุณภาพของการศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2551, 
หน้า 11-12) ในการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจหลักสําคัญที่โรงเรียน บุคคลเกี่ยวข้องทั้งหลาย
อันได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เรียน พ่อแม่  
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องร่วมกันกําหนดคุณลักษณะ
ที่คาดหวังของเยาวชนในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นแกนหลักในการบริหารและดําเนินการ
ร่วมกับแกนนําอ่ืนๆ เพ่ือช่วยผลักดันส่งเสริมสนับสนุน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545, หน้า 23) ผู้นําและความเอาจริงเอาจังของผู้บริหารสถานศึกษา และการกระจายอํานาจ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสําคัญของการประกันคุณภาพ (กรมวิชาการ, 2544, หน้า 16)  
บทบาทของผู้บริหารจึงเป็นองค์ประกอบ และเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้การดําเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเกิดความสําเร็จได้ บทบาทดังกล่าวได้แก่ 
ภาระในความรับผิดชอบโดยตรง บทบาทในการบริหารตัดสินใจด้านต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาจัดการศึกษา
ในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและคุณภาพ บทบาทในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ตลอดจน
วิธีดําเนินงานของโรงเรียนร่วมกับบุคลากรและชุมชน เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ นโยบายรัฐที่กําหนดไว้คือ สามารถผลิตและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณภาพมากที่สุด  
ทั้งเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึ่งเป็นกําลังในการพัฒนาชาติต่อไป (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 1-4) นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังเป็นตําแหน่งทางการศึกษา
ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานโดยเป็นผู้นําระเบียบ กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนดมาดําเนินการ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ผู้บริหารจึงถูกคาดหมายว่าจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในทุกสิ่งทุกอย่าง (ธราธร 
ตันวิพงษ์ตระกูล, 2547, หน้า 2) ซึ่งสอดคล้องกับ ประภาส โปธิปัน (2543, หน้า 1) ที่กล่าวว่า ผู้บริหาร
จะต้องคอยช้ีแนะ แนะนําตัดสินใจแก้ปัญหา อํานวยการ ควบคุมดูแล บํารุงขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร
รวมถึงการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักคือนักเรียน บรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้
ในหลักสูตร ดังที่ สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์ (2542, หน้า 150) เสนอว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพ มีการทํางานที่มีมาตรฐาน 
มีการทํางานเป็นทีม ให้ทุกคนมีส่วนร่วม สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มีระบบการสร้างขวัญกําลังใจ จัดทําธรรมนูญสถานศึกษา ระบบสารสนเทศ การทบทวนคุณภาพของ
สถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง สําหรับการบริหารจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพน้ัน 
ต้องมุ่งให้เกิดความสมานฉันท์ มีการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถ่ินและสถานศึกษา ให้ท้องถ่ินตลอดจน
เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทํานองเดียวกับ รุ่ง แก้วแดง (2543, หน้า 278-279) กล่าวถึง
ความสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีบทบาททางวิชาการท่ีเข้มแข็ง  
เป็นผู้จัดการที่เฉียบแหลม เป็นผู้ประสานชุมชนที่ดี เป็นผู้อํานวยความสะดวกท่ีเช่ียวชาญ และเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองอนาคตโรงเรียนในทางสร้างสรรค์   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รับผิดชอบจัดการศึกษาในระบบ  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1-อ.2) ระดับ
ประถมศึกษา (ป.1- ป.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) และ
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การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประสานความร่วมมือศูนย์การศึกษานอกระบบ  
มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ ภายในปี 2553 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างสมํ่าเสมอภาคและทั่วถึง 
ประชากรวัยเรียนมีคุณธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  
เขต 2, 2551, หน้า 13-14) ถึงแม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา  
ได้พยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด แต่ผลที่ได้รับยังไม่อยู่ในขั้นพอใจและมั่นใจได้ว่า
มีคุณภาพการศึกษาใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นใดก็ตาม จากผลการวิจัยปัญหาการดําเนินงาน
การประกันคุณภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า
ปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน่ืองมาจากการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ
การศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (วิฑูรย์ หนูขาว, 2550, 
หน้า 89-91) และสํานักปฏิรูปการศึกษาได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาของไทยที่ผ่านมาว่า การศึกษาไทย
ไม่สามารถทําหน้าที่ หรือมีบทบาทสําคัญในการเผชิญกับวิกฤตของปัญหาในด้านต่างๆ คือ ด้านปริมาณ
ซึ่งพบว่าประชากรไทยได้รับการศึกษาน้อย ด้านคุณภาพการศึกษาเมื่อเทียบกับนานาชาติพบว่า
การศึกษาไทยมีคุณภาพตํ่าด้านความเสมอภาคในสิทธิทางการศึกษายังคงมีความเหลื่อมล้ําในสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในกลุ่มต่างๆ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ พบว่านอกจากศักยภาพของประเทศไทยอยู่ในระดับตํ่ามากแล้ว ยังเป็นการยาก
ที่ประชากรไทย จะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ย่ิงไปกว่าน้ัน
เด็กไทยยังมิได้รับการส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและภูมิปัญญาไทย (สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2544, หน้า 2)   
 จากการรายงานประจําปี 2551 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2551, หน้า 11-12) พบว่าปัญหาและ
อุปสรรคในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา คือ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน และการบริหารจัดการของผู้บริหาร
ยังไม่ได้บูรณาการเรื่องการประกันคุณภาพภายในเข้ามาในการปฏิบัติงานปกติ และจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกในด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่จะไม่ได้มาตรฐานในมาตรฐานที่ 4 เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 
มาตรฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมาตรฐานที่ 6 ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ในด้านครูส่วนใหญ่จะไม่ได้มาตรฐานในมาตรฐานที่ 9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในส่วนของมาตรฐานด้านผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่จะต้องพัฒนา
ในเรื่องงานวิชาการให้มากยิ่งขึ้น โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร่ืองการประเมิน ผู้บริหาร
ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพเป็นผู้พัฒนาองค์กร นําองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียนและชุมชน 
ด้วยการตัดสินใจในการทํางานต่างๆ เพ่ือผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทํากับผลของการกระทํา ผู้บริหาร
จึงต้องเลือกแต่กิจกรรมที่จะนําไปสู่ผลดี ผลทางบวก ผู้บริหารต้องมีความรู้ในการบริหารแนวใหม่ๆ 
เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลากหลายใช้ความสามารถของตนในฐานะผู้นําจูงใจหรือนําให้ผู้อ่ืน
ร่วมมือร่วมใจกับตนดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยต้นสังกัด
ควรให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการส่งเสริมสถานศึกษา ให้ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
 จากความสําคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  

และการประกันคุณภาพภายในมีความสําคัญต่อคุณภาพของบุคลากร ผู้เรียนและชุมชนเป็นอย่างย่ิง 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาการประกันคุณภาพที่ย่ังยืน
กับบุคลากร ผู้เรียนและชุมชนต่อไป  
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยต้ังคําถามดังน้ี 
 1.2.1 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 อยู่ระดับใด 
 1.2.2 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อยู่ระดับใด 
 1.2.3 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับสูง 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ี 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา   
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับ       
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  
เขต 2 ประกอบด้วย 
  1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของมินท์ซเบิร์ก (Mintzberg, 1973, 
pp. 93-94) จํานวน 3 ด้าน คือบทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บทบาทด้านสารสนเทศ 
และบทบาทด้านการตัดสินใจ   
   2) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศึกษาจากกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 14 ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553ก, หน้า 5) กําหนดให้จํานวน 8 ด้าน 
ได้แก่ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 1.5.2 ขอบเขตของประชากร 
   1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จําแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จํานวน 113 คน ครู จํานวน 1,128 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,241 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จําแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จํานวน 113 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive selected) และครู จํานวน 300 คน 
ได้มาโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, p. 608) โดยใช้อําเภอเป็นช้ันการแบ่ง แล้วนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ จํานวนครูแต่ละโรงเรียน 
และสุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 413 คน 
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 1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา   
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ บทบาทของผู้บริหาร ประกอบด้วย 3 ด้าน   
  (1) บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
   (2) บทบาทด้านสารสนเทศ  
   (3) บทบาทด้านการตัดสินใจ 
   2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 ด้าน 
   (1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
   (2) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
   (3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   (4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
   (5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   (6) การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
   (7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี   
   (8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ มินท์ซเบิร์ก  
(Mintzberg, 1973, pp. 93-94) มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2) บทบาทด้านสารสนเทศ 3) บทบาทด้านการตัดสินใจ และการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ศึกษาจากกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 14 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553ก, หน้า 5) จํานวน 8 ด้าน ได้แก่ 1) การกําหนด
มาตรฐานการศึกษา 2) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ                     
4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา              
6) การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี และ              
8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 จากแนวคิดดังกล่าวจึงนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดังภาพ 1 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา 
 การดําเนินการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 
1. บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่าง    
    บุคคล 
2. บทบาทด้านสารสนเทศ   
3. บทบาทด้านการตัดสินใจ  
 

 1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ในการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้กําหนด
นิยามศัพท์เฉพาะดังน้ี 
 1.7.1 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การแสดงออกหรือพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ตําแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
  1) บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหาร
เก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นเตือนและใช้คําสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามหน้าที่ จัดระบบ
ประสานงานและสร้างเครือข่ายการสื่อสารในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีทีมงาน
ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของสถานศึกษา และการเป็นตัวแทนช้ีแจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจวัตถุประสงค์ 
นโยบาย แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 
  2) บทบาทด้านสารสนเทศ หมายถึง การควบคุมกํากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ การแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน นิเทศการสอน
ในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร ให้คําแนะนํา แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริม
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ศึกษาต่อ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ส่งเสริมการจัดทํา จัดเก็บข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันสมัย เป็นระบบ ในสถานศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการให้ความสําคัญกับการจัดทําข้อมูล
เพ่ือการประเมินผลด้านคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับชุมชน ให้ความรู้และบริการด้านต่างๆ แก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ รายงานผล
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาสู่สาธารณชน 
  3) บทบาทด้านการตัดสินใจ หมายถึง การปรับเปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสมกับ
ตําแหน่งงาน จัดภูมิทัศน์และนําเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในสถานศึกษา ส่งเสริมการทํางานวิจัย
ในสถานศึกษา ศึกษาสาเหตุของปัญหาก่อนกําหนดวิธีการแก้ปัญหา ประชุมและแก้ปัญหาร่วมกับ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการเกิดปัญหาในสถานศึกษา 
การวางแผนจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา บริหารให้เป็นไปตามระเบียบกําหนดและตรงกับ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างสรรค์ประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา ให้ความสําคัญในการให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 1.7.2 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การทําหน้าที่ที่กําหนด
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษา หมายถึง มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา       
ที่ครอบคลุม สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน  
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจําปีรองรับ กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
สภาพความสําเร็จของการพัฒนา กําหนดวิธีดําเนินการ ครอบคลุมด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
กระบวนการการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารจัดการเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย 
  3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพภายใน กํากับ ติดตาม ให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงาน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวน และ
รายงานคุณภาพ และการจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
  4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กํากับ ติดตามการดําเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน และ
อํานวยความสะดวกให้บุคลากรในสถานศึกษาทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง
และบรรลุเป้าหมาย 
  5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและทบทวน และรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา     
  6) การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การจัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิตามหลักสูตร และตามระดับช้ัน ทั้งระดับสถานศึกษา และระดับชาติด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 
  7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี หมายถึง สถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปีทุกปี โดยระบุความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พร้อมทั้งหลักฐาน ข้อมูล และผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เปิดเผยต่อสาธารณชน 
  8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง สถานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และ
เผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
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รวมทั้งกํากับ ติดตาม ส่งเสริม ประเมินผล และผดุงประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 1.7.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นศูนย์ของการบริหารและจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบ่อทอง และ
อําเภอเกาะจันทร์  
  1.7.4 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 1.7.5 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษาหรือผู้ที่รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่อยู่ในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 1.7.6 ครู หมายถึง บุคลากรที่ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2   
 
1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทางการศึกษานําไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา             
ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 




