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บทคัดย่อ 
     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการบริหารของสถานศึกษาในสังกัดส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 2) ศึกษาระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
4) ศึกษาปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน 357 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson ,s product moment 
correlation coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple regression analysis) 
     ผลการวิจัยพบว่า 
      1) ปัจจัยการบริหารของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านภาวะผู้น า 
รองลงมา คือ ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการติดต่อสื่อสาร  และ
ด้านการจูงใจ ตามล าดับ 
  2) การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ด้านการจัดท ารายงาน ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจ าป ีด้านการประเมินคุณภาพภายใน ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ตามล าดับ 
  3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
  4) ปัจจัยการบริหาร ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ได้แก่ ด้านทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอน ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านโครงสร้างองค์การ สามารถร่วมกันพยากรณ์
ได้ร้อยละ 59.13 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  
   Z'y = .389X5 + .335X3 + .134X1  
ค าส าคัญ: ปัจจัยการบริหาร การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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ABSTRACT 
  
  The purposes of this research were to study 1) the level of schools’ administrative factors under 
the Secondary Educational Service Area Office 6; 2) the level of Internal Quality Assurance Performance 
of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 6; 3) the relationship between 
administrative factors and internal quality assurance performance of schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 6; 4) the administrative factors affecting internal quality assurance 
performance of schools under the Secondary Educational Service Area Office 6. The research samples 
were 357 participants of administrators and teachers under the Secondary Educational Service Area 
Office 6. The instrument for data collection was a questionnaire. The statistics for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient 
and step wise multiple regression analysis.  
   The research results were as follows: 
    1) the level of schools’ administrative factors under the Secondary Educational Service 
Area Office 6, as a whole was at a high level, ranking by mean scores from high to low: leadership, 
resources for learning and teaching, organizational structure, communication, and motivation respectively. 
   2) the level of Internal Quality Assurance Performance of Schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 6, as a whole was at a high level, ranking by mean scores from high 
to low: standard setting of schools, performance following educational management development 
plan of schools, annual report, making educational management development plan of schools, internal 
quality assessment, monitoring and checking educational quality, educational quality development, 
and management of administration and information system. 
    3) the relationship between administrative factors and internal quality assurance 
performance of schools under the Secondary Educational Service Area Office 6 was highly positive 
with statistical significance of .05. 
    4) the administrative factors affecting internal quality assurance performance of schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 6 with statistical significance of .05 were resources 
for learning and teaching, communication, and organizational structure. The predictive power was at 59.13% 
with statistical significance of .05. It could be written in the predictive equation of standard scores as      
   Z'y = .389X5 + .335X3 + .134X1  
 
 

Keywords: Administrative factors, Schools’ internal quality assurance 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยด ีเพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือ ความเมตตา และ
ความกรุณายิ่งจาก ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี อาจารยที่ปรึกษาหลัก และ ดร.นิวัตต นอยมณี อาจารย
ทีป่รึกษารวม ขอขอบพระคุณ ดร.ดาวประกาย ระโส ประธานสอบวิทยานิพนธ ผูชวยศาตราจารย
ดร.กัญภร เอ่ียมพญา และ ผูชวยศาตราจารย ดร.พอเจตน ธรรมศิริขวัญ ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา 
ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตางๆ ทุกขั้นตอนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง และขอขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ทาน ดังปรากฏชื่อ
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ที่ใหความกรุณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และใหคําแนะนํา
จนทําใหผูวิจัยมีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหผลการวิจัยสําเร็จไดดวยดี  
   ขอขอบคุณผูบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ทายท่ีสุดนี้ขอขอบพระคุณกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตลอดจนคณาจารยทุกๆ ทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแก
ผูวิจัย และขอบคุณเพื่อนๆ รวมหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกคน 
ที่ใหความชวยเหลือผูวิจัยเปนอยางด ี
   คุณคาและประโยชนที่พึงไดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอนอมบูชาคุณบิดา มารดา และ
บูรพาจารยทุกๆ ทานที่ไดอบรม สั่งสอน ใหความรูจนทําใหผูวิจัย มีโอกาสในการทําวิจัยครั้งนี้
จนเปนผลสําเร็จ 
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สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

(5) 

สารบัญ 
  

 หนา 
หนาอนุมัติ ....................................................................................................................................... (1) 
บทคัดยอภาษาไทย .......................................................................................................................... (2) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................... (3) 
กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................................... (4) 
สารบัญ ............................................................................................................................................ (5) 
สารบัญตาราง .................................................................................................................................. (7) 
สารบัญภาพ .................................................................................................................................... (9) 
 

บทที่ 
     1 บทนํา ....................................................................................................................................... 1 
        1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ............................................................................ 1 
        1.2 คําถามการวิจัย .................................................................................................................. 5 
        1.3 วัตถุประสงคการวิจัย ......................................................................................................... 5 
        1.4 สมมติฐานของการวิจัย ...................................................................................................... 5 
        1.5 ขอบเขตการวิจัย ................................................................................................................ 6 
        1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย .................................................................................................... 7 
        1.7 นิยามศัพทเฉพาะ .............................................................................................................. 8 
        1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ............................................................................................. 10 

 

     2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ............................................................................................. 11 
        2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ................................... 12 
             2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ......................... 12 
             2.1.2 บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ....................... 13 
             2.1.3 ขอบขายการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 6 ....... 14 
        2.2 หลักการแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ......................... 14 
             2.2.1 ความหมายของงานประกันคณุภาพคุณภาพภายในสถานศึกษา ............................ 14 
             2.2.2 หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา .......................................................... 15 
             2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา......................................... 17 
             2.2.4 กฎกระทรวง วา ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
                     พ.ศ. 2553 ............................................................................................................ 18 
             2.2.5 กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ................................ 21 
             2.2.6 การปฏิรูปการศึกษากับการประกันคุณภาพการศกึษา .......................................... 36 
             2.2.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา……………………………………..………..39 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

(6) 

บทที่                                                                                                           หนา             
        2.3 หลักการแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการบริหาร ........................................................... 41 
             2.3.1 ความหมายของการบริหาร ................................................................................... 41 
             2.3.2 แนวคิดเก่ียวกับปจจัยการบริหาร .......................................................................... 42 
             2.3.3 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ .................................................... 44 
             2.3.4 ปจจัยการบริหารที่เก่ียวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ............. 47 
        2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ......................................................................................................... 56 
             2.4.1 งานวิจัยในประเทศ ............................................................................................... 56 
             2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ ............................................................................................. 60 
        2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย .......................................................................................... 62 
 
     3 วิธีดําเนินการวิจัย .................................................................................................................. 63 
        3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ............................................................................................. 63 
        3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ........................................................................... 63 
        3.3 การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ................................................................... 65 
        3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล .................................................................................................... 66 
        3.5 การวิเคราะหขอมูล ......................................................................................................... 66 
        3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ....................................................................................... 67 
  
     4 ผลการวิเคราะหขอมูล ........................................................................................................... 68 
        4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล .............................................................................. 68 
        4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล .................................................................................................... 69 
 
     5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ....................................................................................... 85 
        5.1 สรุปผลการวิจัย .............................................................................................................. 87 
        5.2 อภิปรายผล .................................................................................................................... 91 
        5.3 ขอเสนอแนะ .................................................................................................................. 97 
 
รายการอางอิง ................................................................................................................................. 99 
 
ภาคผนวก...................................................................................................................................... 106 
        ภาคผนวก ก หนังสือราชการ .............................................................................................. 107 
        ภาคผนวก ข การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือ ............................................................ 114 
        ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพื่อการวิจัย .............................................................................. 124 
 
ประวัติผูวิจัย .................................................................................................................................. 133 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

(8) 

สารบัญตาราง 
  

ตาราง หนา 
     1 การวิเคราะหปจจัยการบริหารที่สัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
        สถานศกึษา ........................................................................................................................... 46 
     2 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณ 
        ในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา .............................................................................. 69 
     3 คาเฉลี่ยคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน 
        ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
        เขต 6 โดยภาพรวมและรายดาน…………………………………………………………..………………………71 
     4 คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
        มัธยมศึกษา เขต 6 ดานโครงสรางองคการ ............................................................................ 71 
     5 คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
        มัธยมศึกษา เขต 6 ดานภาวะผูนํา ........................................................................................ 72 
     6 คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหาร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        มัธยมศึกษา เขต 6 ดานการติดตอสื่อสาร ............................................................................. 73 
     7 คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
        มัธยมศึกษา เขต 6 ดานการจูงใจ .......................................................................................... 74 
     8 คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
        มัธยมศึกษา เขต 6 ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ...................................................... 74 
     9 คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคณุภาพภายใน 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวม .............................................. 75 
     10 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษา              
          ของสถานศกึษา .................................................................................................................. 76 
     11 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
          ของสถานศกึษา .................................................................................................................. 77 
     12 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ..78 
     13 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
          การจัดการศึกษาของสถานศึกษา……………………………………………………………………………….79 
     14 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
          สถานศึกษา ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา…………………………………………….79 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

(8) 

ตาราง                                                                                                           หนา 
     15 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
          สถานศึกษา ดานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา……..80 
     16 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
          สถานศึกษา ดานการจัดทํารายงานประจําป………………………………………………………………..81 
     17 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
          สถานศึกษา ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา…………………………………………………………….82 
     18 ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
          สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ........................................................ 83 
     19 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนน 
          มาตรฐาน (β) และการทดสอบนัยสําคัญดวยคา t ของปจจัยการบริหารตางๆ ท่ีสงผลตอ         
          งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ........................................................................ 83 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 

สารบัญภาพ 
  

ภาพ หนา 
     1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ........................................................................................................... 7 
     2 องคประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ....................................... 27 
     3 ตัวแปรที่สัมพันธและเชื่อมโยงสูมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ..................................... 28 
     

 

              
  
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน ที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จึงจําเปนท่ีแตละประเทศตองเรียนรู ปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเตรียมพรอมเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก 
โดยปจจัยสําคัญที่ตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว คือ คุณภาพของคน (ปราณี 
สุขดีศรีสวัสดิ์, 2557, หนา 40) การเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะ
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย สิ่งที่จะทําให
มนุษยเราอยูรอดไดในสังคมปจจุบัน มีความจําเปนอยางยิ่งตองพัฒนาคุณภาพของมนุษยในทุกๆ ระดับ 
โดยเรื่องการศึกษา ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชน 
ใหมคีวามรู ความสามารถ และทักษะในการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขพรอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน (สุภาวดี ตรีรัตน, ออนไลน, 2559) เครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปจจุบัน คือ การนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช ทั้งนี้เพราะเชื่อวา
จะเปนการทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษาสอดคลองกับเปาหมาย หลักการในการจัดการศึกษา 
และความตองการของผูทีเ่ก่ียวของ โดยมีการตรวจสอบ ตรวจทาน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ สถานศึกษาจึงตองใหความสําคัญตอเรื่องคุณภาพ การที่สถานศึกษาตองให
ความเชื่อมั่นตอสังคมวาจะจัดการศกึษาที่มีคุณภาพไดกลายเปนหลักประกันวาผูรับบริการไดรับสิ่งที่ดีที่สุด
ตามมาตรฐานที่กําหนด คือ การประกันคุณภาพการศึกษา (Cheng, 1996; อางถึงใน จินตนา เทียมทิพร 
และคนอ่ืนๆ, 2555, หนา 2) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 สาระตามที่กฎหมายกําหนดไว
ใหรัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมี
การเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีความรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษา
ดังกลาวมคีุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย
ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบ
การดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย (ราชกิจจานุเบกษา, 2560, หนา 14)  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หนา ง-จ) กลาวถึงผลการพัฒนา
การศึกษาในชวงป 2552-2559 พบวา ไทยประสบความสําเร็จในหลายดานและมีอีกหลายดาน
ยังเปนปญหาที่ตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวนในระยะตอไป ดานคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนา
อยางไมเปนที่นาพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ํากวา
คาเฉลี่ยมาก และต่ํากวาประเทศในแถบเอเชีย สวนประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน
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ยังตองมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น สวนดานประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ และ
การใชจายงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางและระบบการจัดการที่ตองไดรับ
การปรับปรุงเปนลําดับแรก โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยูจํานวนมาก 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาการใชจายงบประมาณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาครูคอนขางนอย 
การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันเพื่อใชในการบริหารจัดการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก การสงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการจัดและสนับสนุนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2554ก, หนา 2) กลาวถึง
เปาหมายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู และการสงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เปนสิ่งสําคัญที่ทุกฝายที่มีสวนในการจัดการศึกษาตองตระหนัก และดําเนินการจนบรรลุผลในท่ีสุด 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ของคนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 รุง แกวแดง (2544, หนา 275; อางถึงใน วราภรณ ชวยแกว, 2555, หนา 2) ไดใหขอเสนอวา 
เพ่ือใหการศึกษาของประเทศไทยมีคุณภาพ จึงจําเปนตองมีการวางระบบการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะทําใหสถานศึกษาตื่นตัวในการแขงขันกันสรางคุณภาพและ
สรางมาตรฐานการศึกษา ประเด็นที่สําคัญที่เสนอคือ ตองมีระบบประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยไดมีการกระจายอํานาจและ
นโยบายไปสูหนวยงานตางๆ ในสังกัด เพ่ือใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
และทุกฝายที่เก่ียวของมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการจัดการและพัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอนตั้งแต
การกําหนดเปาหมาย การวางแผน การทําตามแผน การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงาน นอกจากนี้การประกันคุณภาพการศึกษายังเปนประโยชนแกผูมีสวนเกี่ยวของ คือ 
ผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกัน และความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ครูไดทํางานอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพที่ดี มีความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได และสามารถพัฒนาตนเองและผูเรียนอยางตอเนื่อง ทําใหเปนที่ยอมรับของผูปกครอง
และชุมชน ผูบริหารไดใชภาวะผูนํา และความรูความสามารถในการบริหารอยางเปนระบบ และ
มคีวามโปรงใส เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผูปกครองและ
ชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ กอใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนประโยชนตอสังคม หนวยงาน
ทีกํ่ากับดูแลใหสถานศึกษามีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะชวยแบงเบาภาระ
ในการกํากับดูแลสถานศึกษา และกอใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของ
สถานศึกษา ผูประกอบการ ชุมชนสังคมและประเทศชาติไดเยาวชนและคนที่ดีมีคุณภาพและศักยภาพ
ที่จะชวยทํางานพัฒนาองคกร ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2560, หนา 48) ไดสรุปผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาในการประเมินภายนอกรอบท่ีสาม 
(พ.ศ. 2554-2558) ของสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
พบวา สถานศึกษามัธยมศึกษา ไดรับการรับรองรอยละ 79.49 โดยพบตอไปวาแมสถานศึกษาที่ไดรับ
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การรับรองผลการประเมินที่สะทอนคุณภาพผูเรียน ยังไมนาพึงพอใจเห็นไดจากผลการประเมิน
ตามตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยในระดับพอใช 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ไดกําหนดถึงความมุงหมายและหลักการ
ในการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดในหมวด 6 มาตรฐาน และ
การประกันคุณภาพการศกึษา มาตรา 47 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ทีต่องดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยจะตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ซ, หนา 18) 
  จากผลการประเมินภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ปการศึกษา 2557 มีสถานศึกษาเขารวมประเมินทั้งสิ้น 54 โรงเรียน มีผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับดีเยี่ยม จํานวน 33 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 61.11 และระดับดีมาก จํานวน 6 โรงเรียน 
คิดเปนรอยละ 29.63 และระดับดี จํานวน 5 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 9.26 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6, 2558, หนา 2) ปการศึกษา 2558 มีสถานศึกษาเขารวมประเมินทั้งสิ้น 54 โรงเรียน 
มีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับดีเยี่ยม จํานวน 32 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 59.26  
ระดับดีมาก จํานวน 22 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 40.74 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6, 2559, หนา 6) และปการศึกษา 2559 มีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับ
ดีเยี่ยม จํานวน 29 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 53.70 ระดับดีมาก จํานวน 24 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 44.44 
และตองปรับปรุง จํานวน 1 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 1.85 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6, 2560ข, หนา 17) 
  ปฐมพงษ นิติพจน (2556, หนา 3) กลาววา เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุ
ตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) สถานศึกษาตองมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (สมศ.) กําหนดโดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในนั้น ถือวาเปนหนาที่หลักของบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศกึษา โดยการดําเนินงาน
จะตองใหผูที่มีสวนเก่ียวของ เชน ผูบริหาร ครู ผูเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา พัฒนา ปรับปรุง รวมกันคิดรวมกันทํา และรวมกัน
ผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ พัฒนาผูเรียนอยางมีคณุภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง 
ชุมชนและสังคม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553, หนา 8-9) กลาวถึง
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวา มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน
ของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานสถานศึกษา 2) เพ่ือนําผลการประเมิน
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คุณภาพภายในมาใชเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3) เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4) เพ่ือนําขอมูล
ผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปจัดทํารายงานประจําป
การที่จะทําใหสถานศึกษาจะบรรลุเปาหมายจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิดทางการบริหารจากนักการศึกษา และผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ศึกษางานวิจัยในเรื่องปจจัย
การบริหารท่ีสงผลตองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งผลการศึกษาตามแนวคิดของนักการศึกษา
และงานวิจัยของนักการศึกษา พบวา มีปจจัยหลายดานที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนี้ ดานภาวะผูนํา ดานบุคลากร ดานเทคโนโลยี ดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
ดานการทํางานเปนทีม ดานงบประมาณ และดานโครงสรางองคกร (สมพร ชาญประโคน, 2556, 
หนา 97) และยังมีงานวิจัยอ่ืนๆ ที่ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ซึ่ งประกอบไดดวย ปจจัยการบริหารดานโครงสรางของโรงเรียน 
ดานการติดตอสื่อสารดานภาวะผูนํา ดานแรงจูงใจ ดานสภาพแวดลอมองคกร ดานลักษณะของบุคลากร 
ดานการทํางานเปนทีม และดานวัฒนธรรมองคกร (กฤษฎา การีชุม, 2554, หนา 169) ผลการประเมิน
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ปการศึกษา 2557-2559 ทั้ง 3 ปการศึกษา สรุปไดวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีผลการดําเนินงานลดต่ําลงอยางตอเนื่อง 
อาจจะสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554ก, หนา 2-3) กําหนดวาเพ่ือใหการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษามีความเขมแข็งเกิดประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ผูเกี่ยวของทุกฝาย
ควรเรงดําเนินการใหเกิดประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญโดยสรางความตระหนักรับรู และเห็นคุณคา
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การกําหนดเปาหมาย และดําเนินกิจกรรม/โครงการที่ใชผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก หรือผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดทําข้ึน เพ่ือแกปญหา
หรือพัฒนาคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา ตลอดจนใชผลการวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานตนสังกัดจะทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน และรวมพัฒนาสถานศึกษา
ใหสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น ตลอดทั้งเสริมสรางใหสถานศึกษาเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับ 
ตามมาตรฐานการศึกษาอยางแทจริง  
  จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรและเปนคณะทํางานในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ถึงปจจัยการบริหารทีม่ีความสัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และปจจัย
การบริหารใดบางที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือไม อยางไร
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสังเคราะหผลงานวิจัยในดานปจจัยการบริหารที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พบวา มีงานวิจัยที่ไดทําการศึกษาระดับปจจัยทางการบริหาร สภาพปจจัย
ทางการบริหาร ระดับการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และทําการศึกษาเชิงความสัมพันธ 
ระหวางตัวแปรตน คือ ปจจัยการบริหารกับตัวแปรตาม คือ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
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ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินการ
โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชน และหนวยงานที่ เ กี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา75) และศึกษาถึงปจจัยการบริหารดานใดที่สงผลหรือมีอิทธิพลตอ
ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูล 
ในการหาแนวทางสําหรับผูบริหาร ครู และผูมีสวนเก่ียวของสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตอไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตั้งคําถามดังนี ้
 1.2.1 ปจจัยการบริหารของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 6 อยูในระดับใด 
            1.2.2 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 อยูในระดับใด 
            1.2.3 ปจจัยการบริหารดานใดมีความสัมพันธกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 
 1.2.4 ปจจัยการบริหารใดบางท่ีสงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยางไร 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับปจจัยการบริหารของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 
 1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 
 1.3.4 เพื่อศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานดังนี้ 
 1.4.1 ปจจัยการบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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 1.4.2 ปจจัยการบริหารอยางนอย 1 ปจจัยสงผลตอดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย   
 
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
  1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยการบริหารจากการสังเคราะห
แนวความคิดของ ลิเคิรท (Likert, 1967; อางถึงใน วินัย วิทยไพบูลย, 2553, หนา 12-13); สเตียรส 
(Steers, 1977; อางถึงใน ทรงศักดิ์ สูสุข, 2551, หนา 18); ฮอย และมิเกิล (Hoy & Miskel, 2001;
อางถึงใน เสาวนีย ตรีพุทธรัตน, 2547, หนา 20; อางถึงใน อริยา คงเพียรภาค, 2554, หนา 16); 
สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 6); อริยา คงเพียรภาค (2554, หนา 126); วราภรณ ชวยแกว (2555, 
หนา 97); ปริญญา นิสาสวงษ (2556, หนา 109); สมพร ชาญประโคน (2556, หนา 97) โดยผูวิจัย
นํามาสังเคราะหเปนปจจัยการบริหารที่สอดคลองกัน จึงนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย
ปจจัยการบริหาร 5 ดาน คือ 1) ดานโครงสรางองคการ 2) ดานภาวะผูนํา 3) ดานการติดตอสื่อสาร 
4) ดานการจูงใจ 5) ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน และการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ผูวิจัยศึกษาจากแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 83) ประกอบดวย 8 ดาน คือ 1) ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 2) ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) ดานการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 4) ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ดานการประเมินคุณภาพภายใน 7) ดานการจัดทํา
รายงานประจําป 8) ดานการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
  1.5.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง 
   1) ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปการศึกษา 2560 จํานวน 54 แหง จํานวนทั้งสิ้น
3,281 คน 
   2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปการศึกษา 2560 จํานวน 357 คน ไดมาโดยการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973, p. 888) 
  1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
     1) ตัวแปรตน คือ ปจจัยการบริหาร ประกอบดวย 5 ดาน คือ 
      (1) ดานโครงสรางองคการ 
     (2) ดานภาวะผูนํา 
     (3) ดานการติดตอสื่อสาร 
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     (4) ดานการจูงใจ 
     (5) ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
    2) ตัวแปรตาม คือ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 
8 ดาน คือ 
      (1) ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       (2) ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      (3) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
      (4) ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      (5) ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
      (6) ดานการประเมินคุณภาพภายใน 
      (7) ดานการจัดทํารายงานประจําป 
      (8) ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษา ปจจัยการบริหารใดบางที่สงผลตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
โดยนําหลักการแนวคิดทฤษฎีมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
    สถานศึกษา 
2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
    ของสถานศึกษา 
3. ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา   
    การจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
5. ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. ดานการประเมินคุณภาพภายใน 
7. ดานการจัดทํารายงานประจําป 
8. ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวแปรตน 
ปจจัยการบริหาร 

1. ดานโครงสรางองคการ 

2. ดานภาวะผูนํา 

3. ดานการติดตอสื่อสาร 

4. ดานการจูงใจ 

5. ดานทรัพยากร 
    เพ่ือการเรียนการสอน 

ตัวแปรตาม 
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 
 1.7.1 ปจจัยการบริหาร หมายถึง องคประกอบท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในการวิจัยครั้งนี้ไดสังเคราะห
ปจจัยการบริหาร จํานวน 5 ดาน ดังนี ้
    1) ดานโครงสรางองคการ หมายถึง กระบวนการของการกําหนดความสัมพันธ
อยางเปนทางการระหวางบุคคล มีลักษณะการแบงงานอยางเปนทางการกําหนดบุคคลตามความเหมาะสม
ของงานมีความยืดหยุน มีสายการบังคับบัญชาที่สั้นสนับสนุนใหมีการประสานงานอยางทั่วถึง
จัดบุคลากรใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจและจัดกระบวนการ
ดําเนินงานในเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปสูเปาหมายขององคการในที่สุด 
    2) ดานภาวะผูนํา หมายถึง การแสดงออกของผูบริหาร ไดแก ความรู ความสามารถ  
ทักษะการบริหาร มีวิสัยทัศน ใชหลักเหตุผลในการบริหารงาน สามารถนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานประสานงานกับบุคคล หรือหนวยงานตางๆ สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ได
รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ด ี
    3) ดานการติดตอสื่อสาร หมายถึง ผูบริหารสามารถใชเทคนิคการสื่อสารหลากหลาย
ชองทางใชภาษาทีช่ัดเจน เขาใจงาย ใชหลักเหตุผลในการสื่อสาร มีการกระทําท่ีสอดคลองกับคําพูด 
และมีการใชขอมูลยอนกลับเพ่ือใหเกิดความม่ันใจและเขาใจตรงกันใชการติดตอสื่อสาร ในการแกไข
ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    4) ดานการจูงใจ หมายถึง ผูบริหารมกีารกําหนดจุดมุงหมายในการทํางาน การเปดโอกาส
ใหแสดงความคิดเห็นการรับฟงขอเสนอแนะ ใหความสนใจตอบุคลากรเปนรายบุคคล สรางขวัญกําลังใจ
แกบุคลากร จัดระบบงานที่ดี มอบหมายงานตามความรู ความสามารถของบุคลากร พรอมท้ัง
สรางบรรยากาศในการทํางาน จัดเตรียมอุปกรณที่เอื้อตอการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
   5) ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน หมายถึง ทรัพยากรตางๆ ที่ถูกนํามาใช 
โดยผานกระบวนการวางแผนติดตาม ประเมินผล เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน หรือใชสนับสนุน
ไดแก งบประมาณ อาคารสถานที่หรือสิ่งปลูกสราง เพ่ือใชในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีตางๆ รวมถึงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนการระดมทรัพยากรเพื่อใหเพียงพอตอ
การจัดการเรียนการสอนและการตรวจสอบรายงานการใชงบประมาณ 
 1.7.2 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดสรางความมั่นใจตอผูปกครองชุมชน และสังคม
วาการดําเนินงานของสถานศกึษาตามพันธกิจที่ไดรวมกําหนดไวนั้นจะชวยสงผลใหผลผลิตของการศึกษา
มีคุณภาพอันพึงประสงคตามความคาดหวังของผูปกครองชุมชน และสังคมในการวิจัยครั้งนี้ พิจารณา
จากการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 ดาน ดังนี ้
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   1) ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการของ
สถานศึกษาในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ตองครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู รวมทั้งคํานึงถึง
ศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ินดวย 
  2) ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา แผนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปสอดรับกับเปาหมาย 
วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร เปนเครื่องมือชี้นําการดําเนินงานตามกลยุทธ นําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศน
และมาตรฐานการศึกษาที่สถานศกึษาวางเปาหมายไว 
  3) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาภายใน
สถานศกึษาใหมีประสิทธิภาพ มีหลักการบริหาร และกระบวนการบริหารที่หลากหลาย ใชกระบวนการ
บริหารการทํางานเชิงระบบ (PDCA) มีกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) หรือ
กระบวนการบริหารแบบมุ งผลสัมฤทธิ์  (RBM) มีการจัดระบบสารสนเทศในรูปแบบตางๆ 
ที่ผานการประมวลผล หรือจัดทําเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการคนหา สามารถสืบคนขอมูลได
ทันเหตุการณ 
   4) ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่บุคลากรและผูเก่ียวของไดรวมกันจัดทําอยางเปนระบบ 
มีความชัดเจนถูกตอง มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยางตอเนื่อง และรายงานผลการดําเนินงาน
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
  5) ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ จัดทําเอกสารหลักฐานแสดงความกาวหนาของการปฏิบัติงาน รายงาน/กิจกรรม
โครงการ กําหนดวิธีการ/มาตรฐานการตรวจสอบ และทบทวน สรุปผลข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินงาน
การตรวจสอบและทบทวน พรอมท้ังนําผลการตรวจสอบและทบทวน ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
    6) ดานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยบุคลากรภายในหรือผูเกี่ยวของในดานตางๆ 
ไดแก ดานคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ดานสมรรถนะสําคัญ ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรของสถานศกึษา ดานคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา จัดทําระบบ
ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลักษณะที่พึงประสงค 
  7) ดานการจัดทํารายงานประจําป หมายถึง การสรุปและจัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศกึษา เปนการแสดงผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในรอบปภายในสถานศึกษา นําเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและผูที่เก่ียวของ ซึ่งสะทอนถึงคุณภาพ
ผูเรียน และศักยภาพสถานศึกษา โดยการแสดงหลักฐานขอมูลที่เท่ียงตรง เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากับทุกฝายที่เก่ียวของ  
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   8) ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานตามแนวทาง 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาใชในการพัฒนา
คุณภาพมีการจัดการองคความรูในรูปแบบตางๆ เสริมสรางเครือขายการเรียนรูที่หลากหลาย และ
นําผลการประเมินคุณภาพมาใช ในการกําหนดแผนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนฐานในการขับเคลื่อนใหเกิดความตอเนื่องและ
ยั่งยืน 
 1.7.3 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 1.7.4 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศกึษา และรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 1.7.5 ขาราชการครู หมายถึง ขาราชการครูในสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
หรือครูทีไ่ดรับมอบหมายใหดูแลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 
  

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนที่คาดวาจะไดรับดังนี้ 
 1.8.1 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของใชในการปรับปรุง 
พัฒนา การดําเนินการบริหารจัดการ เพ่ือประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย 
 1.8.2 เพ่ือนําไปใชดําเนินการวางแผน กําหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 1.8.3 เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร และกลวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  การศึกษาเรื่องปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผูวิจัยไดศึกษาคนควารวบรวมแนวคิดทฤษฎี
งานวิจัยท่ีเก่ียวของตามลําดับหัวขอตอไปนีด้ังนี้ 
  2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
  2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
  2.1.2 บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
   2.1.3 ขอบขายการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 6 
  2.2 หลักการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.2.1 ความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.2.2 หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.2.4 กฎกระทรวง วา ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 
    2.2.5 กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
    2.2.6 การปฏิรูปการศึกษากับการประกันคณุภาพการศึกษา 
   2.2.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา  
  2.3 หลักการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยการบริหาร 
   2.3.1 ความหมายของการบริหาร 
   2.3.2 แนวคิดเก่ียวกับปจจัยการบริหาร 
   2.3.3 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
   2.3.4 ปจจัยการบริหารที่เก่ียวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

12 

2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
  2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
  สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบ
ใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (มัธยมศึกษา) โดยใหดําเนินการแกไขกฎหมายที่เก่ียวของในการประกาศ
การจัดตั้งเขตพื้นท่ีการศึกษา (มัธยมศึกษา) โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดําเนินการไปพลางกอนเทาที่ไมขัดกับกฎหมาย ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จึงกําหนดมาตรการระยะสั้น เพ่ือใหการจัดการมัธยมศึกษาไดขับเคลื่อนตอไปอยางมีคุณภาพ และ
เปนไปตามมติของสภาการศึกษา จึงไดกําหนดใหจัดตั้งศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 
จํานวน 41 ศูนย และเครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา จํานวน 19 เครือขาย พรอมทั้งกําหนด
เปาหมายและตัวบงชี้คุณภาพความสําเร็จของการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งตอมากระทรวงศึกษาธิการ 
ไดประกาศกําหนดศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา จํานวน 41 ศูนย  ลงนามโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ) ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 ซึ่งศนูยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนยที่ 5 ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และจังหวัดสมุทรปราการ มีท่ีตั้งอยูท่ีอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตอมาไดประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 98ง ลงวันที ่18 สิงหาคม 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนด
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 109ง ลงวันที่ 
14 กันยายน 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา พ.ศ. 2553 และการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา พ.ศ. 2555 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34
วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2553 
  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 37 ระบุไววา 
การบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่ โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมดานอ่ืนดวยเวนแต
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา ใหรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
สภาการศึกษามีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบงเปนเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย การศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยูในความรับผิดชอบของแตละเขต
พ้ืนที่การศึกษา ทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกิดความไมคลองตัวและเกิดปญหา
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การพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันเปนการพัฒนาการศึกษาแกนักเรียน
ในชวงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพยิ่งข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2554ซ, หนา 131-132) ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จึงดําเนินงานบริหาร
ภายใตบริบทของ 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีจํานวนสถานศึกษา
ทั้งสิ้น 54 แหง (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6, 2553, หนา 3) 
  2.1.2 บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม
ใหดําเนินการจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิตมีหนาท่ีในการจัดการศึกษา ดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 
2553, หนา 2) 
   1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ความตองการของทองถิ่น 
   2) วิเคราะห การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
   3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี
การศกึษา 
   4) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศกึษา 
   6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษา ในเขตพื้นที่การศกึษา 
   7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพื้นที่
การศกึษา 
   8) ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคการชุมชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพื้นที่การศึกษา 
   9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพื้นท่ี
การศกึษา 
   10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศกึษา 
   11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคการ หนวยงานภาครัฐ เอกชนและ
องคการปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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   12) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
  2.1.3 ขอบขายการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีสถานศึกษา
ในความรับผิดชอบ จํานวนทั้งหมด 54 แหง ประกอบดวย สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 29 แหง
และสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25 แหง มีนักเรียนระดับกอนประถม จํานวน 253 คน
ระดับประถมศึกษา จํานวน 748 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 41,274 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 30,219 คน รวมจํานวนทั้งหมด 72,494 คน และมีขาราชการทั้งหมด 3,281 คน
โดยแยกเปนผูอํานวยการโรงเรียน 54 คน และรองผูอํานวยการโรงเรียน 46 คน รวมผูบริหารทั้งหมด 
100 คน ขาราชการครู ทั้งหมด 3,181 คน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 2560ก, 
หนา 12-13) 
 

2.2 หลกัการแนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  
  2.2.1 ความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553, หนา 110-114) ไดใหความหมายของ
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กําหนดการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือสรางความมั่นใจกับ
ผูเรียน ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย  
  รัตนา มณฑลเพชร (2550, หนา 30) กลาววา การประกันคุณภาพภายในเปนการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา ซึ่งถือเปนการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยมีแผนงานกิจกรรมการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีผูเรียนใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
  สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 12) สรุปวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนปกติของสถานศึกษา ที่มีแผนงานกิจกรรม
การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาที่เปนระบบ สะทอนถึง
ความมีคุณภาพโดยโรงเรียนรวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เปนการประเมินตนเองจากบุคลากรของสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่
กํากับดูแลสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
  อริยา คงเพียรภาค (2554, หนา 45) ใหความหมายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หมายถึงการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูเรียนผูปกครองและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
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  จํารัส นองมาก (2544, หนา 192-193; อางถึงใน สุภาภรณ สุตา, 2555, หนา 12) ระบุวา
การประกันคุณภาพภาพ คือ ระบบกระบวนการที่เรากําหนดขึ้นเพ่ือใหมั่นใจวา ถาเราทําตามระบบนี้
แลวจะมีคุณภาพ และมั่นใจวาผูบริโภคเขาจะพอใจ ในเรื่องของการศึกษา ถาผูบริโภคพอใจเราถือวา 
มีคุณภาพ 
  อัญชลี ธรรมวิธีกุล (ออนไลน, 2559) ใหความหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หมายถึง การบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการทางการศึกษา วาจะดําเนินการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และทําใหผู เรียนมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
  สรุปไดวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด  
  2.2.2 หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 11; อางถึงใน สุภาภรณ สุตา, 2555, 
หนา 13) กลาวถึงหลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและกระบวนการ ดังนี ้
   1) หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลาวถึง หลักการสําคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี 3 ประการ คือ 
    (1) จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารวมกัน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา 
โดยเปาหมายท่ีสําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 
    (2) การทีจ่ะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามขอ (1) ตองทําใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
ไมใชเปนกระบวนการที่แยกสวนมาจากดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
จะตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผนตรวจสอบประเมินผล และ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบ มีความโปรงใส และมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 
    (3) การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปน
ผูบริหารคร-ูอาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูที่เก่ียวของ
เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพื้นที่ หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 
วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษาใหมี
คุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม 
และประเทศชาติ 
   2) กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2544, หนา 7-10; อางถึงใน สุภาภรณ สุตา, 
2555, หนา 13) กลาวไววา กระบวนการการประกันคุณภาพภายใน ตามแนวคิดของการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษามีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี ้
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   (1) การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนา
สถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน 
   (2) การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน 
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ คือ กระบวนการบริหาร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหาร โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาตองรวมกัน
วางแผนและดําเนินการตามแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเปาหมายและมาตรฐาน
การศกึษา สวนการตรวจสอบคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาตองรวมกันตรวจสอบเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา เมื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแลว 
หนวยงานในเขตพ้ืนที่และตนสังกัดก็เขามาชวยติดตาม และประเมินคุณภาพเพ่ือใหความชวยเหลือ
ในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะทําใหสถานศึกษามีความอุนใจ และเกิดความตื่นตัวในการพัฒนา
คุณภาพอยูเสมอ 
   (3) การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหนวยงาน
ทีกํ่ากับดูแลในเขตพ้ืนท่ี และหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง ซึ่งถึงแมจะเปนบุคคลภายนอก
แตก็ยังถือวาเปนการประเมินภายใน เพราะดําเนินการโดยหนวยงานที่อยูในสายการบริหารของ
สถานศึกษาซึ่งจะดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเปนระยะๆ ตามที่กําหนด
โดยหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหความชวยเหลือ และสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพอันเปนการเตรียมความพรอมกอนรับการประเมินภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศกึษา ซึ่งเปนองคการมหาชน 
   3) กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เปนกระบวนการ
ครบวงจร (PDCA) ขั้นตอนการบริหารแบบครบวงจร ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 
   (1) การรวมกันวางแผน (planning-P) คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค   
และเปาหมายที่กําหนดข้ึน 
   (2) การรวมกันปฏิบัติตามแผน (doing-D) คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงาน
ที่ไดเขียนไวอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง 
   (3) การรวมกันตรวจสอบ (checking-C) คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ในแตละข้ันตอนของแผนงานวามีปญหาอะไรเกิดข้ึน จําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในข้ันตอนใด 
   (4) การรวมกันปรับปรุง (action-A) คือ การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา หรือ
ถาไมมีปญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดผลสําเร็จ เพื่อนําไปใชในการทํางาน
ครั้งตอไป 
  สรุปไดวา หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ การที่สถานศึกษารวมกันปรับปรุง
คุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย การวางแผน และการมอบหมาย
ภาระหนาที่ ของงานประกันคณุภาพการศกึษามีการสรางกระบวนการการประกันคุณภาพโดยยึดหลัก 
การควบคุม การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและใชหลักการบริหารที่เปนกระบวนการครบวงจร 
(PDCA) 
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  2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม หมวด 6 มาตรา 47 ใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตอสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545, หนา 3-5; อางถึงใน สัลมาน สะบูดิง, 2551) 
ไดกลาวถึงแนวคิดของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นฐานของการปองกัน
โดยไดผนวกแนวคิดของการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแนวคิดจากการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานและแนวคิดของระบบการประเมินผลภายในที่ยึดติดกับการทํางานปกติที่อาศัยวงจรการทํางาน
แบบ PDCA กลาวคือ แนวคิดของการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนแนวคิดท่ีมุงใหผูเรียน
เปนศูนยกลางของการเรียนรูทั้งปวงและยึดประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญโดยมีความเชื่อวา
มนุษยมีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต ดังนั้น ในการจัดการศึกษาจึงตองชวยกระตุน
เอ้ืออํานวยความสะดวก และสงเสริมใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพได
ตามมาตรฐานเพื่อเปนกําลังสําคัญ รวมมือกันอยางสรางสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศรวมทั้งสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
  แนวคิดจากการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school-based management: SBM) 
เปนแนวคิดในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่มีหลักการสําคัญๆ 5 ประการ คือ 
   1) หลักการกระจายอํานาจ (decentralization) เปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 
จากหนวยงานตนสังกัดไปยังสถานศึกษาใหมากท่ีสุด โดยมีความเชื่อวา โรงเรียนเปนหนวยงานสําคัญ 
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศกึษาของผูเรียนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ไดแก ผูปกครอง ชุมชน และสังคม จะเกิดความตระหนักในคุณประโยชนของการศึกษาและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจึงทําใหเกิดความรวมมือในการจัดการศึกษาเพื่อใหตอบสนองความตองการของทุกฝาย
และพรอมที่จะมุงมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับตอไป 
   2) หลักการมีสวนรวม (participation or collaboration) เปดโอกาสใหผูที่เก่ียวของ
และผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหารตัดสินใจและรวมจัดการศึกษาทั้งครู ผูปกครอง
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
จะเกิดความรูสึกเปนเจาของ และจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 
   3) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหกับประชาชน (return power to people) 
ในอดีต มีการจัดการศึกษากันหลากหลายบางแหงก็ใหวัดหรือองคกรในทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
ตอมามีการรวมกันจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเกิดเอกภาพและมาตรฐาน
ทางการศึกษา และเมื่อประชากรเพ่ิมขึ้นความเจริญกาวหนาตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษา
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โดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัดเกิดความลาชา และไมตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน
อยางแทจริง จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการศึกษาเอง 
   4) หลักการบริหารตนเอง (self-managing) ในระบบการการศึกษาทั่วไป สวนมาก 
กําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลางโรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง 
สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นไมไดปฏิเสธเรื่องการทํางานใหบรรลุเปาหมายและนโยบาย
ของสวนรวม แตมีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธีการท่ีสวนกลางทําหนาที่
เพียงกําหนดนโยบายและเปาหมาย แลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเอง โดยใหโรงเรียน
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งอาจจะดําเนินการไดหลากหลายดวยวิธีการ
ที่แตกตางกันแลวแตความพรอมและสถานการณของโรงเรียน ผลที่ไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม
ที่ทุกอยางถูกกําหนดมาจากหนวยงานตนสังกัด ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมก็ตาม 
   5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล (check and balance) เปนการใหหนวยงานตนสังกัด
มีหนาที่กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองคอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษาเพ่ือใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนด และเปนไปตามนโยบายของชาติ
แนวคิดของระบบการประเมินผลภายในที่ยึดติดกับการทํางานปกติ (built-in evaluation system) 
การดําเนินงานในโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายที่ตองการตามแนวคิดนี ้มีการทํางาน 4 ขั้นตอน คือ 
   (1) การวางแผนการทํางาน (plan)  
   (2) การปฏิบัติงานตามแผน (do)  
   (3) การตรวจสอบหรือการประเมินผลการทํางาน (check)  
   (4) การนําผลการประเมินยอนกลับไปปรับปรุงแกไขการทํางาน (action)  
  การทํางานตามกระบวนการหรือวงจรนี้ เรียกวา วงจรการทํางานแบบ PDCA ซึ่ง Edward 
Damming เปนผูนํามาใชกับการบริหารจัดการในปจจุบัน ซึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบการทํางาน 
(check) นั้นก็ยังมีวงจรการทํางานที่เปนแบบ PDCA คือ มีการวางแผนการลงมือทําการประเมิน
การตรวจสอบผลการประเมิน และการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานหลังจากรูผลการประเมินวา
มีจุดบกพรองในเรื่องใดบาง 
  สรุปไดวา แนวคิดของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษา
ทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชแนวทางการบริหารโรงเรียนเปนฐานและแนวคิดของระบบการประเมินผล
ภายในที่ยึดติดกับการทํางานปกติที่อาศัยวงจรการทํางานแบบ PDCA ซึ่งความสัมพันธสอดคลองกัน
และมีลักษณะการดําเนินงานท่ีอาศัยการมีสวนรวมในการดําเนินงานใหสําเร็จ รวมทั้งมีการปรับปรุง
และตรวจสอบความกาวหนาตามจุดหมาย/เปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งสถานศึกษาหรือหนวยงานในพ้ืนที่
สามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
  2.2.4 กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553  
  สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 80-85) กลาวถึง 
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไดกําหนด
สาระเก่ียวของกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไวในหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 
ของการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา โดยใหดําเนินการดังตอไปนี ้
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  หมวด 1 บททั่วไป  
  ขอ 3 ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศกึษาทุกระดับ ตองประกอบดวย  
   1) การประเมินคุณภาพภายใน 
   2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
   3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ขอ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ ตองประกอบดวย 
   1) การประเมินคุณภาพภายนอก 
   2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
  ขอ 5 ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการสวนรวมของชุมชน 
  ขอ 6 ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผย
รายงานนั้นตอสาธารณชน 
  ขอ 7 สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 
  หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  สวนที่ 1 การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ขอ 8 การประกันคุณภาพภายในที่กําหนดในสวนนี้ ใหใชบังคับแกการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แตไมรวมถึงการจัดการอาชีวศกึษา 
  ขอ 9 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย 
   1) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (3) ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ 
   2) เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน เปนรองประธานกรรมการ 
   3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
ในดานการจัดการศึกษา การบริหารการศึกษา หรือการประเมินการจัดการศึกษาจํานวนไมเกินเกาคน
เปนกรรมการ ซึ่งจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา จํานวนไมนอยกวาหาคนใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศกึษา เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ขอ 13 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 
   1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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   2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา
โดยใหนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคณุภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 
   3) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
   4) ปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบหมาย 
  ขอ 14 ใหสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคณุภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยดําเนินการดังตอไปนี ้
   1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศกึษาของสถานศึกษา 
   3) จัดระบบบริหารสารสนเทศ 
   4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   7) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
   8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  การดําเนินตามวรรคหนึ่ง ใหสถานศึกษายึดหลักการท่ีมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน   
ทีเ่ก่ียวของทั้งภาครฐัและภาคเอกชน โดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งไดใหหนวยงาน
ตนสังกัดหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แลวแตกรณีประกาศผอนผันการปฏิบัติและวางแนวทาง
ในการประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสมกับภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นแลว รายงาน 
ใหรัฐมนตรีทราบ 
  ขอ 15 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ 14 (1) ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษา    
ขัน้พ้ืนฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และตองครอบคลุมสาระการเรียนรูและ
กระบวนการเรียนรู รวมทั้งคาํนึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่นดวย 
  ขอ 16 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ 14 (2) ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
   1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
   2) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม 
   3) กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิง
ไดใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรูกระบวนการเรียนรู 
การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือนําไปสูมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 
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   4) กําหนดแหงวิทยากรภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
   5) กําหนดบทบาทหนาทีใ่หบุคลากรของสถานศกึษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
   6) กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดาผูปกครองและ
องคกร ชุมชน 
   7) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
   8) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
  ขอที่ 17 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาวิเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมเก่ียวกับ
รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน และ
รวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ขอที่ 18 ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ รวมทั้ง
ใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
  ขอ 19 ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลา ตามขอ 40 
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหนวยงานตนสังกัดอ่ืน 
แลวแตกรณ ีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 
  2.2.5 กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 1-3) ไดกลาวถึงการกําหนด
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไววา การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจสติปญญา ความรู และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยจัดกระบวนการ
เรยีนรูที่มุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวม
และของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมปิญญาไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มคีวามสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง เปนความมุงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพ่ิมเติมไดกําหนดหลักการสําคัญขอหนึ่ง คือ ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยที่กําหนดใหมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา เปนภารกิจสําคัญหมวดหนึ่งที่สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตองดําเนินการ อีกทั้งตองเปนไปตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดดวย 
  การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผูที่จบการศึกษามีคุณภาพตามท่ีมุงหวัง ผูปกครอง ชุมชน และองคกร/สถานประกอบการที่รับชวง
ผูจบการศึกษาเขาศึกษาตอหรือรับเขาทํางาน มีความมั่นใจวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง 
มคีุณภาพไดมาตรฐานแมจะไม เทากันแต ก็แตกตางกันไมมากนัก นักเรียนที่จบการศึกษา
จากสถานศึกษาทุกแหงมีความรูความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตร
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สถานศึกษากําหนด ดังนั้น ผูเรียนจึงเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดท่ีสถานศึกษา (ซึ่งหมายถึง ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรสนับสนุนทุกคนในสถานศึกษา) ตองคํานึงถึงตลอดเวลา ไมวาจะคิดทํากิจกรรมใดหรือ
โครงการใดก็ตาม ผูเรียนจะตองไดรับผลหรือประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยออม นอกจากนี้
ในการจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามที่คาดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนเครื่องมือ
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาในปจจุบันและตองดําเนินการอยางตอเนื่องในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และดําเนินการอยางยั่งยืน 
ผูเก่ียวของทุกฝายในสถานศึกษาตองมีการทํางานที่มุงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยมีความตระหนัก รับรู และเห็นคุณคาของการทํางานเปนระบบ มีคุณภาพ ผูเรียนตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายและดําเนินกิจกรรม/โครงการที่ใชผลการประเมิน
ตนเอง ผลการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก หรือผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดทําข้ึน เพ่ือแกปญหา
หรือพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา ตลอดจนใชผลการวิจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวของเปนฐานในการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียน การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงงานเปนระยะ จะชวยใหงานบรรลุผลไดอยางดี
และมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดกับผูเรียนก็จะเปนที่พึงพอใจกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรหรือ
สถานประกอบการท่ีรับชวงตอจากสถานศึกษา ดวยการดําเนินงานที่ทุกคนมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
รวมกันเชนนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
ที่แทจริง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิตในการทํางานของทุกคน เปนวัฒนธรรมของ
องคกรที่ยึดคุณภาพผูเรียนฝงแนนอยูในจิตใจตลอดเวลา 
  สําหรับระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานตนสังกัดจะทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนและ
รวมพัฒนาสถานศึกษาใหสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น ตลอดทั้งเสริมสรางใหสถานศึกษา
เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานการศึกษาอยางแทจริง 
  วิวัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 4-6) กลาวถึงป พ.ศ. 2544 
สืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษา
ตองมีระบบ หลักเกณฑ และวิธีการเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้นในชวงเวลาที่ยังไมมี
กฎกระทรวงไดมีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย ใหสถานศึกษาถือปฏิบัติไปพลางกอนและ
ในป พ.ศ. 2546 กระทรวงศกึษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ซึ่งไดกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษา โดยเนนความรวมมือจากทุกฝายที่เก่ียวของท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ตามภารกิจ 8 ประการ ดังนี ้
   1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   5) การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา 
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   6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 
   7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
   8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับนี้ มีวัตถุประสงคหลัก คือ 
เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบโดยเนนการดําเนินการประเมินตนเอง พัฒนาและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก แนวคิดการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นฐานของการปองกัน 
เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ตอมาป พ.ศ. 2553 ดวยเหตุที่มาตรา 47 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  บัญญัติ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ และตองเปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนด ดังนั้น จึงไดมีการยกเลกิกฎกระทรวงที่ออกไปแลว
และใหใชกฎกระทรวงที่ปรับใหม คือ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2553 แทนโดยที่หลอมรวมการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอกไวในฉบับเดียวกัน 
กฎกระทรวงฉบับนี้สรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกที่ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษาหรือ
การประเมินการจัดการศึกษา จํานวนไมเกิน 9 คน แตงตั้งโดยรัฐมนตรีเพื่อชวยในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด รวมทั้งสามารถแขงขันกับ
นานาอารยประเทศ และผูเรียนมีคณุภาพอยูในระดับตนๆ เมื่อเขารวมแขงขันในเวทีโลก 
  สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 6) กลาวถึงหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติของการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 8 ประการ 
ดังนี้ 
   1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
   3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
   7) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
   8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  จะเห็นไดวา ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสวนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น 
ยังคงกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติไวเชนเดิม กลาวคือ ใหสถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย 
ซึ่งไดแก มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษามีการพัฒนาและประเมินตนเองอยางตอเนื่องเปนประจํา
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ทุกป ใชกระบวนการบริหารท่ีดี สรางการมีสวนรวมจากทุกฝายในการบริหารและจัดการศึกษามุงให
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนการประกันคุณภาพการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึง   
ผลอันเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญที่สุด” 
  คุณภาพผูเรียนที่สังคมปจจุบันคาดหวัง 
  สํานักทดสอบทางการศกึษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 7-8) กลาววา จากการประเมิน 
ผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีผานมา สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา ไดใหขอเสนอแนะ
วิสัยทัศนเก่ียวกับคนไทยยุคใหมในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
ทีต่องการเห็นคนไทยไดเรยีนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน และ
มนีิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค 
มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแกประโยชนสวนรวม สามารถทํางานเปนกลุม ตลอดจนมีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก และความภาคภูมิใจในความเปนไทย ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ
ขายเสียง และสามารถกาวทันโลก เมื่อสรุปรวมโดยยอ คือ คนไทยยุคใหมไดเรียนรูตลอดชีวิต มีสติ
รูทัน มีปญญารูคิดมีสมรรถนะ และมีคุณธรรม รับผิดชอบตอครอบครัว ประเทศชาติ และเปนพลเมือง
ดีของโลก โดยมุงปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
   1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรูของคนไทย 
   2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
   3) การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม 
 โดยเพิ่มบทบาทของผูที่อยูภายนอกระบบการศึกษารวมบริหาร และจัดการศึกษา
ดวยหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้ยังคงสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะในหมวดที่วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ รัฐบาล
ชุดปจจุบันไดกําหนดกรอบแนวทางการปรับปรุงการศึกษาไว 4 ประการ นั่นคือ การพัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม 
และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม โดยไดกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และตัวบงชี้
ความสําเร็จไวดังนี ้    
   1) การศึกษาไทยมีคณุภาพและไดมาตรฐานระดับสากล 
   2) คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน และแสวงหาความรู
อยางตอเนื่อง 
   3) คนไทยใฝดี: มีคุณธรรม มีจิตสํานึกและคานิยมที่พึงประสงค เห็นแกประโยชน
สวนรวมมีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
   4) คนไทย คดิเปน ทําเปน แกปญหาได: มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถ
ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสารจากความเคลื่อนไหวของ
การจัดการศึกษาในปจจุบัน นอกจากสถานศึกษาจะมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคมในทองถิ่นของตนแลว สถานศึกษาจะตองผนวกสิ่งที่
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาและมีคุณภาพตามวิสัยทัศนที่สังคมในอนาคตควรจะเปนดวยเพื่อใหผูเรียน
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 9-12) กลาวถึง ระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (internal quality assurance) เปนระบบที่สถานศึกษา
สรางความมั่นใจ (assure) แกผูรับบริการทั้งผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคกรหรือ
สถานประกอบการที่ผูรับผูเรียนเขาศึกษาตอหรือทํางาน วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีทักษะ 
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด และสังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งสรางประโยชนใหแกครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม 
ดวยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งองคกรโดยใชหลักการมีสวนรวม บุคลากรในสถานศึกษา
โดยเฉพาะครูและผูบริหารตระหนักถึงเปาหมาย คือ ผลประโยชนที่เกิดกับผูเรียนเปนอันดับแรก 
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได และถูกกําหนดใหสถานศึกษา
ทุกแหงตองดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และประกาศกฎกระทรวง
ดังที่กลาวแลว ดังนั้น การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
จึงยึดหลักการ 3 ประการ คือ 
   1) การกระจายอํานาจ (decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัว 
ในการบริหาร และตัดสินใจดําเนินงานท้ังดานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
ทรัพยากร การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และผูสอนทําบทบาทหนาที่ในการสอน จัดกิจกรรม
และพัฒนาสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรไดอยางเต็มที่
สามารถจัดการศึกษาไดสอดคลองกับสภาพพื้นที่ ความตองการของชุมชน และสังคมไดมากที่สุด 
   2) การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน (participation) หนวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ ภูมิปญญาทองถิ่น/ปราชญชาวบาน 
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณุภาพผูเรียน ทั้งในฐานะเปนคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะทํางาน
ในสวนอื่นๆ ของสถานศึกษา โดยมีการรวมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน สงเสริมและติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงาน ตลอดจนรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา 
   3) การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเปนเปาหมาย (goals) ท่ีผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนตองไดรับรูเพ่ือการพัฒนารวมกัน 
และเพ่ือการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาวา สามารถนําพาผูเรียนไปสูมาตรฐาน
ที่ไดกําหนดรวมกันไวหรือไม จากเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาดังกลาว สถานศึกษาตองสรางการมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (school improvement plan) เลือกกลวิธีการ
พัฒนาที่เหมาะสม และสามารถทําใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม มีการประชาสัมพันธเปาหมายและ
จุดเนนที่ตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรู เพ่ือเปนสัญญาประชาคมและเพ่ือใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน 
  จากหลักการดังกลาวขางตน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีกระบวนการดําเนินการ
ที่สัมพันธตอเนื่องกัน 3 ขั้น คือ 
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   1) การประเมินคุณภาพภายใน เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษา 
หรือโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อนําผลจากการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น 
จึงตั้งอยูบนฐานความเปนจริง มีความเปนไปได และสําเร็จผลในเวลาอันเหมาะสม 
   2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงาน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เมื่อจะตรวจสอบความกาวหนา สถานศึกษาจะตองมีขอมูลสารสนเทศที่แสดงแนวโนม ผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบ
การเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียนและการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป มีวิธีการ
เก็บขอมูลที่ไมยุงยากและเกิดจากการปฏิบัติจริง ขอมูลสารสนเทศที่จะแสดงแนวโนมผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาไดไมควรต่ํากวา 3 ปการศึกษา ดังนั้น 
ครูทุกคนตองสามารถแสดงขอมูลผลการเรียนของผูเรียนไดเปนรายบุคคล รายหองเรียน รายชั้น 
รายกลุมสาระ จนเปนขอมูลรวมระดับสถานศึกษาไดหรือโครงการอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาดําเนินการ
ก็จะตองสามารถตอบไดวา เหตุใดจึงเพิ่มกิจกรรมใหมขึ้นหรือปรับลดกิจกรรมบางอยางลงขอมูล
สารสนเทศเหลานี้จะถูกนําไปสรุปรายงานใหคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ เพื่อรวมกันหาแนวทาง 
การพัฒนาตอไป 
   3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและ
โครงสราง การวางแผนและการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งสรางจิตสํานึก ใหเห็นวา การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนคําที่มีความหมายกวางมาก แตในระดับสถานศึกษานั้น
แทจริงแลว คือ หนาที่หลักของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยมีคุณภาพท่ีตองการ
ใหเกิดกับผูเรียนเปนเปาหมาย ซึ่งในปจจุบันกําหนดในรูปของมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ฉะนั้น ในการคิดกิจกรรม/โครงการหรือพัฒนานวัตกรรมใด ตองสะทอนผลที่เกิดกับผูเรียนได 
อยางไรก็ตามการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จไดตองเกิดจากผูปฏิบัติงานทุกคนทํางานอยางเปนระบบ
ทํางานรวมกันไดดี รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เลือกแนวทางที่ดีที่สุด ยอมรับ
ผลท่ีเกิดขึ้นรวมกัน และพรอมที่จะแกไขใหดีขึ้น 
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ภาพ 2  องคประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ที่มา: (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 12) 
 
  หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 14-15) กลาวถึง
กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไดกําหนด
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในสถานศึกษาดําเนินการโดยยึดหลักการ
มีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ ดังนี ้
   1) ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2) ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   3) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   4) ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   5) ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   6) ดานการประเมินคณุภาพภายใน 
   7) ดานการจัดทํารายงานประจําป 
   8) ดานการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
  ในที่นี้ขอนําเสนอรายละเอียดในแตละขอ และผูวิจัยไดบูรณาการ ดังนี้ 
  ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ข, หนา 24) กลาวถึงการกําหนด
มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ
ทีพึ่งประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียง
สําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาที่มีอยูในปจจุบันมีหลายระดับ เชน มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษา

การประเมิน 
คุณภาพภายใน 

การพัฒนาคณุภาพ 
การศกึษา 

การติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา 

การประกัน 
คุณภาพ 
ภายใน 
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ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อีกทั้งยังมีการกําหนดมาตรฐานขึ้นหลายประเภท เชน มาตรฐานการแนะแนว 
มาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มาตรฐานลูกเสือและเนตรนารี มาตรฐานการบริหารและ
การจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน เปนตน แตหากพิจารณาอยางถี่ถวนจะเห็นวามาตรฐาน
ทั้ งหลายนั้นมีวัตถุประสงค เฉพาะ และมี เปาหมาย คือ คุณภาพผู เรียน เปนสําคัญทั้งนั้น 
ตามกฎกระทรวงไดกําหนดไววา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น ตองกําหนดให
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และตองครอบคลุมสาระการเรียนรูและ
กระบวนการเรียนรู รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ินดวย ดังนั้นสถานศึกษา
จึงตองวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
ระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา นโยบายของหนวยงานสวนกลาง คุณลักษณะพิเศษของผูเรียนที่สถานศึกษา 
ทองถ่ิน และชุมชนคาดหวัง เชน ความมีสํานึกรักบานเกิด การเปนยุวเกษตรกร การอนุรักษอาชีพ
ทองถ่ิน/พื้นบาน การมีทักษะในอาชีพ (อาชีพใดอาชีพหนึ่ง) ความสามารถเฉพาะทางดานใดดานหนึ่ง 
เปนตน นํามาสังเคราะหหลอมรวมกําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยางไรก็ตาม
สถานศึกษาตองพึงตระหนักเสมอวามาตรฐานที่เกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน เปนเปาหมายสูงสุด
ในการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3  ตัวแปรท่ีสัมพันธและเชื่อมโยงสูมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มา: (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 16) 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 

มาตรฐานหนวยงาน 
ตนสังกัด 

มาตรฐานคุณภาพ 
ผูเรียนตามหลักสูตร 

ของสถานศึกษา 

ความตองการ 
และบริบท 

ของสถานศึกษา 

เอกลักษณ 
ของสถานศึกษา 

ความตองการ 
ของชุมชนและทองถิ่น 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(เนนที่คุณภาพ

ผูเรียน) 
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  มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดขั้นตอนนั้นควรมีการระบุตัวชี้วัดที่เปนองคประกอบ
ของมาตรฐานนั้นๆ ใหชัดเจนเพ่ือใหเกิดความสะดวกและความเขาใจตรงกันในการวัดและประเมินผล 
และการสื่อสารกับผูเก่ียวของในการกําหนดมาตรฐานนั้นควรประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแหงนั้นๆ บุคคลที่มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และคณาจารย คณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง 
ผูนําชุมชน นักปราชญ/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย/แหลงความรูใกลเคียง 
เจาของกิจการ/สถานประกอบการในชุมชน บุคคลที่เก่ียวของเหลานี้ควรอยางยิ่งที่จะตองมีสวนรวม 
ในการกําหนดคุณภาพผูเรียน เมื่อทุกคนที่เกี่ยวของเห็นพองตองกันในคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน
ทีร่วมกันกําหนด จึงมีความเต็มใจและเปนดีที่จะผลักดัน สนับสนุน และทํางานรวมกับสถานศึกษา 
ใหพัฒนาไปสูเปาหมายไดในเวลาอันรวดเร็ว 
  กลาวโดยสรุป การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คือ การดําเนินการของ
สถานศึกษาในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ตองครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู รวมทั้ง
คํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่นดวย 
  ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ค, หนา 5-22) กลาวถึงการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แผน (plan) เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม วิธีการท่ีไดผานการคิดมาแลวลวงหนา โดยผูมี
สวนเก่ียวของทุกฝายรวมกันคดิและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ สําหรับเปนเครื่องชี้นําการดําเนินการใดๆ 
ทีส่อดรับกับเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร การวางแผนมักมีการกําหนดวัตถุประสงค 
เปาหมาย และกรอบเวลาของการดําเนินการตามแผนอยางชัดเจนในสถานศึกษาตองมีการจัดทําแผน 
2 ประเภท คือ 
  1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเปนแผนที่มีรอบระยะเวลาการพัฒนา
ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเปนแผน 3 ป แผน 4 ป และแผน 5 ป
แลวแตความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะทอนกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธท่ีจะใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือนําไปสูเปาหมาย ไดคุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว  
  2) แผนปฏิบัติการประจําป (action plan/operation plan) ซึ่งแตกออกจาก
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการดําเนินงานเปนรายป แผนปฏิบัติการ
ประจําปแตละปควรมีจุดเนนที่ชัดเจน เปนรูปธรรม นอกจากความชัดเจนในการดําเนินกิจกรรม    
ตามกรอบเวลา สถานที่ งบประมาณ ผูรับผิดชอบแลว สถานศึกษาตองกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงาน ความกาวหนาของการดําเนินงาน การปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการดําเนินงาน 
มปีระสิทธิภาพ ราบรื่น คลองตัว มีการประเมินตนเองอันนําไปสูการไดขอมูลสารสนเทศ เพ่ือนําไป
เขียนรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษาตอไป 
  การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตองผานการคิดและวิเคราะห 
เชิงกลยุทธมาแลวอยางรอบดานและรอบคอบ โดยอาจใชวิธี SWOT analysis, balanced scorecard 
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หรือวิธีการอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสมสําหรับเปนเข็มทิศชี้นําการดําเนินงานตามกลยุทธ 
เพ่ือนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนและมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาวางเปาหมายไว 
สวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปจะมีการระบุวัตถุประสงค เปาหมาย การจัดสรรทรัพยากร และ
กรอบเวลาของการดําเนินงานตามแผนอยางชัดเจนในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา สถานศึกษาสามารถตรวจสอบตนเองไดวาเปนแผนพัฒนาที่มีคุณภาพหรือไม โดยพิจารณา
จากประเด็นที่กฎกระทรวงกําหนดใหตองดําเนินการ ดังนี ้
  1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
  2) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม 
  3) กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได
ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู 
การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสู
มาตรฐานการศกึษาที่กําหนดไว 
  4) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
  5) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศกึษา และผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  6) กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครอง และ
องคกร ชุมชน 
  7) กําหนดการใชงบประมาณ และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
  8) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทศวรรษหนานั้น สถานศึกษาตองใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ ตองเขาใจบริบทและความตองการของสถานศึกษาเอง
โดยการวิเคราะหความตองการจําเปนภายใตสถานการณท่ีเปนอยู มีขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได
ทั้งผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการทดสอบ
ระดับชาติ รวมทั้งผลการวิจัยจากการทําวิจัยชั้นเรียนของครูแตละกลุมสาระการเรียนรู เปนขอมูล
ประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรม หรือนวัตกรรมที่นํามาใชสอดคลองกับการแกปญหาและ
ความตองการใชแหลงวิทยาการท่ีอยูใกลเคียงใหเปนประโยชน และที่สําคัญมากที่สุดประการหนึ่ง คือ 
บุคคลทุกฝายที่เก่ียวของตองมีจิตสํานึกรวมในการจัดการศึกษาใหถึงเปาหมายท่ีหวังไวรวมกัน 
  กลาวโดยสรุป การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือ การดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาการศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา สอดรับกับเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร เปนเครื่องมือชี้นําการดําเนินงาน
ตามกลยุทธนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนและมาตรฐานการศกึษาที่สถานศึกษาวางเปาหมายไว 
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 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ฆ, หนา 1-23) กลาวถึงการพัฒนา
สถานศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดไว มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองจัดระบบ
การบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
  1) การจัดระบบบริหารสถานศึกษา 
   สถานศึกษาสามารถจัดระบบบริหารโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่มี
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย
ใชเทคนิคการบริหารและการจัดการใหสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เชน การใชวงจรการพัฒนา
คุณภาพ (PDCA: plan do check action) ของเดมิ่ง (Deming cycle) การบริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน (SBM) และกระบวนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (RBM) เปนตนการจัดโครงสรางการบริหาร
สถานศึกษาควรจัดใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดที่มีการแบงงานเปน 
4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารงานท่ัวไป ทั้งนี้ การบริหารงานตามโครงสรางของสถานศึกษา สถานศึกษาที่มี
ขนาดใหญหรือใหญพิเศษจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคณะกรรมการ หลายระดับหลายฝาย นับตั้งแต
ระดับบริหาร/อํานวยการ ระดับกลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้น หรือมีการตั้งคณะทํางานเฉพาะขึ้น 
เพ่ือรับผิดชอบงานเปนคราวๆ ไป สถานศึกษาขนาดกลางซึ่งจะมีความคลองตัวมากที่สุดก็จําเปนตองมี
การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดผูรับผิดชอบงานที่เหมาะสม เนนการทํางานรวมกันเปนทีมใหมากที่สุด 
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กควรเนนลักษณะการทํางานแบบบูรณาการ เชน รวมงานวิชาการและ
งานงบประมาณไวดวยกัน เพราะทุกงานตองเกี่ยวของกับการใชเงิน หรือรวมงานวิชาการกับงานบุคลากร 
เพราะการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตองเก่ียวของกับครู ครูทุกคนตองทํางานบริหารทั่วไปได 
เปนตน การทํางานในรูปคณะกรรมการอาจมีความจําเปนนอยมากสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
เพราะบุคลากรมีอยูเพียงไมกี่คน ดังนั้น ทุกคนจึงตองมีแผนการทํางานของตนเองควบคูกับ
แผนการสอนดวย เพ่ือเปนการตรวจสอบ การทํางานเปนระยะตามวงจรคุณภาพ มีการปรับปรุงงาน
ทันทวงทีไมทําใหงานคั่งคาง จึงมีเวลาใหกับการพัฒนาการเรียนการสอนไดเต็มที ่
  2) การจัดระบบสารสนเทศ 
   สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ฆ, หนา 22-23) กลาวไววา
สถานศึกษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุมและเพียงพอตอการนาํไปใช
ในการวางแผนการจัดการศึกษา สืบคนไดงายและรวดเร็ว ผูรับผิดชอบดูแลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตองทํางานอยางมีระบบโดยมีการกําหนดกรอบการเก็บขอมูลเฉพาะที่จําเปน วางแผนการเก็บขอมูล 
ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย สรางความเขาใจใหทุกฝาย ความตระหนักถึงความจําเปน
ในการเก็บขอมูลและสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือและใหขอมูลที่ถูกตอง ขอมูลและสารสนเทศ
ทั้งหลาย ลวนตองไดจากครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาทั้งสิ้น เมื่อมีความเขาใจที่ถูกตอง 
การไดมาซึ่งขอมูลก็จะมีความถูกตองและไดขอมูลที่เปนปจจุบันการศึกษาของสถานศึกษามีหลายดาน 
เชน ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับผูเรียน วิธีการ/รูปแบบ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ของครู วิธีการ/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา การมีสวนรวมพัฒนาการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาสถิติ และผลการใชแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษา วิธีการ/จํานวนครั้ง/
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จํานวนโครงการท่ีสถานศึกษาและชุมชน รวมมือกันพัฒนาเพ่ือสรางใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู
ในชุมชน เปนตน แตอยางไรก็ตามขอมูลและสารสนเทศที่นับวามีความสําคัญ และจําเปนที่สุด คือ
ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวกับผูเรียน สถานศึกษาจะตองจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียน
เปนรายบุคคลและตองทําใหเปนปจจุบันในทุกภาคเรียน เพ่ือการวางแผนและปรับปรุงการดําเนินงาน
ไดทันเหตุการณ การมีระบบขอมูลและสารสนเทศจึงจะนับวาไดประโยชนอยางแทจริง การจัดเก็บขอมูล
และสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟมเอกสารหรือจัดเก็บโดยใชระบบตางๆ จากคอมพิวเตอร 
ทั้งนีข้ึ้นอยูกับจํานวนผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาปจจุบันสถานศึกษาขนาดใหญใชคอมพิวเตอร
ชวยในการบันทึกขอมูลประมวลผล แลวสรุปเปนสารสนเทศ เพื่อการใชงานไดทันทีเชนเดียวกัน 
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีบุคลากรไมเพียงพอ ควรใชคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูล
และสารสนเทศเชนเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยลดภาระในเรื่องนี้ไดอยางมาก 
  กลาวโดยสรุป การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การบริหารจัดการศกึษาภายใน
สถานศกึษาใหมีประสิทธิภาพ มีหลักการบริหาร และกระบวนการบริหารที่หลากหลาย ใชกระบวนการ
บริหารการทํางานเชิงระบบ (PDCA) มีกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) หรือ
กระบวนการบริหารแบบมุ งผลสัมฤทธิ์  (RBM) มีการจัดระบบสารสนเทศในรูปแบบตางๆ 
ทีผ่านการประมวลผล หรือจัดทําเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการคนหา สามารถสืบคนขอมูลไดทันเหตุการณ 
 ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 24) กลาววา แผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางการทํางานเพ่ือใหทุกคนทุกฝายมีเปาหมาย
และแนวทางการดําเนินงานที่ไมขัดแยงกัน แตแผนจะไมมีความหมายถาการดําเนินงานของบุคลากร
ในสถานศึกษาไมดําเนินงานตามแผน ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางวิชาการควบคูกับ
การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรมยอมสรางคนที่มีคุณภาพใหเกิดขึ้นไดไมยากนัก 
ผูบริหารจะทําหนาที่จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดูแล กํากับ ติดตาม และนิเทศงานของบุคลากรทุกคน
ทุกฝาย เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว ใหความสําคัญการดําเนินงานและ
ปรับปรุงงานอยางตอเนื่องจนเปนปกติวิสัย ครูตองทําหนาที่จัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา แบงเวลาหรือบริหารเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว
ในแผนปฏิบัติการประจําปไดอยางเหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จตามแผน ทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานซึ่งทุกคนที่เก่ียวของ
จะปฏิบัตติามหนาที่และบทบาทของตนเองอยางดีที่สุด และภาคภูมิใจในความสําเร็จรวมกัน ดังนั้น 
ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาสถานศึกษา ผูบริหารจึงควรเปนผูนํา
ในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไว รวมทั้งมีการสงเสริม สนับสนุน กํากับ
ติดตาม และใหความชวยเหลือแกบุคลากรทุกคนทุกฝายใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว 
  กลาวสรุปไดวา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เปนกระบวนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่บุคลากรและผูเกี่ยวของไดรวมกัน
จัดทําอยางเปนระบบมีความชัดเจนถูกตอง มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยางตอเนื่อง และ
รายงานผลการดําเนินงานเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
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  ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ง, หนา 25-26) กลาวถึงการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดทํารายงาน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการติดตามตรวจสอบความกาวหนา
ของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น สถานศึกษาจําเปนตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล
และสารสนเทศที่ตอเนื่อง เพ่ือใหเห็นแนวโนมการปฏิบัติงานวาดีขึ้นหรือกําลังถอยลง และควรมี
การปรับปรุงแกไขหรือเรงพัฒนาในเรื่องใดบาง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จึงควรกระทําทุกป ถือเปนการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยางเปนระบบ
อยางตอเนื่อง การดําเนินงานทําไดทั้งระหวางและหลังการดําเนินงาน โดยความรวมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ควรใหความสําคัญกับคุณภาพผูเรียนเปนอันดับแรก และเชื่อมโยงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในดานอ่ืนๆ รวมถึงเอกลักษณของสถานศึกษาดวยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาในแตละครั้งเปนขอมูลเชิงประจักษใหกับผูเก่ียวของทุกฝายในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู 
การวัดและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานการศึกษา
ที่กําหนดไว 
  นอกจากนี ้กฎกระทรวงยังกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษามีหนาที่ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่งดวย โดยใหดําเนินการติดตามตรวจสอบอยางนอยหนึ่งครั้ง
ในทุกสามป ทั้งนี้ ในสวนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับการตรวจสอบคุณภาพ และไดรับประโยชนจากการติดตามตรวจสอบ
ครบถวน กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาใดมีสถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบจํานวนไมมากควรมีการติดตาม
ตรวจสอบเปนประจําทุกปสวนเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาอยูในความดูแลรับผิดชอบจํานวนมาก
ไมสามารถตรวจสอบใหครบไดภายใน 3 ป ก็ควรมีการประสานงานโดยอาศัยบุคลากร/ผูทรงคุณวุฒิ
ที่มคีวามรู ความสามารถ มารวมปฏิบัติการได ควรมีการแตงต้ังคณะทํางานในการออกติดตามตรวจสอบ 
มกีารกําหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งประเด็นการตรวจสอบตองสอดคลองกับระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการแจงผล
การตรวจสอบใหสถานศึกษาทราบ เปดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาอยางสม่ําเสมอนั้นจะทําใหผูปกครอง ชุมชน หรือแมแตผูเรียนเองรับรูถึงปญหา
อุปสรรคการดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษาและหาทางปรับปรุงและพัฒนารวมกัน รวมทั้งนําผลการตรวจสอบ
คุณภาพไปปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจําป และ
ใชเปนขอมูลเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกดวย 
  กลาวสรุปไดวา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา หมายถึง การแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ จัดทําเอกสารหลักฐานแสดงความกาวหนาของการปฏิบัติงาน รายงาน/กิจกรรม
โครงการ กําหนดวิธีการ/มาตรฐานการตรวจสอบ และทบทวน สรุปผลขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงาน
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การตรวจสอบและทบทวน พรอมทั้งนําผลการตรวจสอบและทบทวน ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
 ดานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554จ, หนา 7-10) กลาวถึง การประเมิน
คุณภาพภายในเปนกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่กระทําโดยบุคลากรภายในหรือผูเก่ียวของอยางตอเนื่องการประเมินคุณภาพภายใน
ถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อที่จะไดทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษาวาบรรลุตามเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม นําผลการประเมิน
ไปแกไขขอบกพรองไดทันที เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง (continuous improvement) การประเมิน
ภายในถือเปนกระบวนการตรวจสอบการทํางานของสถานศึกษาหรือการประเมินตนเอง (self-evaluation) 
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ควรยึดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนหลัก
แตอยางไรก็ตามควรสะทอนภาพความสําเร็จที่ชัดเจนอยางนอย 2 ดาน ดังนี ้
  1) คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรยีนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุกระดับชั้น พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูเรียน โดยระบุไดถึงกลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีความเสี่ยง กลุมผูเรียนที่มี
ปญหาในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน กลุมผูเรียนที่มีคุณลักษณะ ยังไมเปนไปตามที่พึงประสงค 
เพราะขอมูลจากการประเมินเหลานี้จะสะทอนใหเห็นวา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ
ตามที่กําหนดไวหรือไม อันนําไปสูการปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป 
  2) คุณภาพการศึกษาดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดไวแลวในทุกมาตรฐาน
ดวยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับสิ่งท่ีตองการประเมิน เชน ใชการสังเกต การสัมภาษณ 
การตรวจสอบจากเอกสารหรือขอมูลเชิงประจักษ เปนตน 
  กลาวสรุปไดวา การประเมินคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการประเมินผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา โดยบุคลากรภายในหรือผูเกี่ยวของ ในดานตางๆ 1) ดานคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู 2) ดานสมรรถนะสําคัญ 3) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
4) ดานคุณภาพการศึกษา 5) ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา จัดทําระบบขอมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและลักษณะที่พึงประสงค 
  ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ฉ, หนา 7-13) กลาววา 
จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถสรุปและจัดทํารายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และถือวาเปนรายงานประจําปของสถานศึกษาได 
ทั้งนี้ เพ่ือไมใหสถานศึกษาตองมีภาระในการจัดทํารายงานหลายเลม การจัดทํารายงานประจําป
ถือเปนเรื่องปกติที่สถานศกึษาตองจัดทําหลังการจัดการศึกษาผานไปแตละป ทั้งนี้นอกจากเพื่อนําเสนอ
ตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของแลว สถานศึกษาตองเปดเผย
รายงานนั้นตอสาธารณชนดวย รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษานี้
จะนําไปเปนฐานขอมูลและหลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาสําหรับรองรับการประเมินคุณภาพ
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ภายนอกดวยสถานศึกษาสามารถกําหนดรูปแบบของรายงานประจําปไดตามความเหมาะสม 
โดยใชภาษาที่อานเขาใจงายนําเสนอทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระสําคัญอาจแบงออกเปน
4 สวน 1) ขอมูลพ้ืนฐาน 2) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) ผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 4) สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 
  กลาวสรุปไดวา การจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป หมายถึง การสรุปและจัดทํา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เปนการแสดงผลการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปภายในสถานศึกษา นําเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และ
ผูที่เก่ียวของ ซึ่งสะทอนถึงคุณภาพผูเรียน และศักยภาพสถานศึกษา โดยการแสดงหลักฐานขอมูล
ที่เที่ยงตรง เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษากับทุกฝายที่เก่ียวของ 
  ดานการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
  สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ช, หนา 9-37) กลาวถึง การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง หมายถึง ความยั่งยืนของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีข้ึนอยางสมํ่าเสมอ มีการใชผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคณุภาพ ผลประเมินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของมาเปนฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะ
หรือทุกรอบการพัฒนา กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น สถานศึกษาตองยึดคุณภาพ
ทีส่อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเองจัดระบบและโครงสรางที่เหมาะสม วางแผน
และดําเนินงานตามแผนดวยจิตสํานึกที่วา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนภาระงานปกติที่ทุกคน
จะตองรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึนการทําใหคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่องนั้น 
สถานศึกษาควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี ้  
    1) สรางจิตสํานึก การพัฒนาใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
โดยถือวาการพัฒนาระบบการและกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนวัฒนธรรมการทํางานปกติ
ของสถานศึกษา 
  2) กําหนดมาตรฐานการศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางเดนชัด
เพ่ือสรางความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา รวมกันจัดระบบและโครงสรางที่เหมาะสม วางแผนและ
ดําเนินงานตามแผนโดยเนนระบบคุณภาพ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลา 
ที่เหมาะสมและปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
  3) นําผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือ
จากหนวยงานตนสังกัดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการใชขอมูลและ
สารสนเทศอยางชาญฉลาด 
  4) พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู (learning organization) โดยครู
และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู กลาวคือ รูจักพัฒนาตนเองใฝเรียนรู 
มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู และแบงปนความรูตลอดเวลา เกิดทีมผูเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ อยางหลากหลาย 
จนไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของ มีการเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูกับองคกรอ่ืนๆ 
มีนวัตกรรมใหมๆ ที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น 
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  สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานตามแนวทาง 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยนําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาใชในการพัฒนา
คุณภาพมีการจัดการองคความรูในรูปแบบตางๆ เสริมสรางเครือขายการเรียนรูที่หลากหลาย และ
นําผลการประเมินคุณภาพมาใชในการกําหนดแผนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนฐานในการขับเคลื่อนใหเกิดความตอเนื่องและ
ยั่งยืน 
  2.2.6 การปฏิรูปการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา  
  สํานักทดสอบทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 7-8) กลาวถึง เปาหมาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจสติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงปลูกฝง
จิตสํานึกที่ถูกตอง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และ
ความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
เปนความมุงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ทีแ่กไขเพ่ิมเติม ไดกําหนดหลักการสําคญัขอหนึ่ง คือ ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยที่กําหนดใหมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนภารกิจสําคัญหมวดหนึ่งท่ีสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของตองดําเนินการ 
อีกทั้งตองเปนไปตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กระทรวงศกึษาธิการเปนผูกําหนดดวย 
  การปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม มีเปาหมายหลัก คือ การพัฒนาคนไทยทั้งมวลใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตใหสามารถอยูรวมกับ
ผู อ่ืนไดอยางมีความสุข ใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู ใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา โดยมีการดําเนินงานดานกฎหมาย การกําหนดนโยบายและแผน รวมทั้งการนําแผน
ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย ใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และพบวาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในปจจุบัน อยูในบรรยากาศที่จําเปนตองเรงรัด พัฒนา ปรับปรุงแกไข ทบทวนกลวิธี และคนหา 
นวัตกรรมเพ่ือการนําไปสูการยกระดับคุณภาพการศกึษา เพ่ือใหคนไทยไดเรียนรู ปรับตัวใหทันตอโลก
ของกระแสโลกาภิวัฒน ที่มีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ อยางรวดเร็วและมีการแขงขันกันทุกๆ ดาน
สูงมาก ตลอดเวลา คนไทยจําเปน ที่จะตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเด็กไทยตองมีทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะชีวิต สามารถปรับตัว เขากับสังคมไดอยางสมดุล กระทรวงศึกษาธิการจึงไดเล็งเห็นและ
ใหความสําคัญตอการศึกษาโดยการปฏิรูปการบริหาร และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาใหมีคุณภาพ
อยางแทจริง ซึ่งกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) มีการปฏิรูป
การศกึษาและเรียนรูอยางเปนระบบ โดยมีการพัฒนา ดังนี ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 8) 

   1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ที่มีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเองและ
แสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   
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   2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ที่เปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพ
ที่มีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนคร ู  
   3) พัฒนาคณุภาพสถานศกึษาและแหลงเรียนรูยุคใหม เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ทุกระดับ/ประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหลงเรียนรูอ่ืนๆ สําหรับการศึกษา
และเรียนรูทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย   
   4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ที่มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน
ภาคเอกชนและทุกภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  การจัดการศึกษาดวยหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้มีความสอดคลองกับ
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะในหมวดที่วาดวยการประกันคุณภาพ
การศกึษา นอกจากนี้ รัฐบาลชุดปจจุบันไดกําหนดนโยบายดานการศึกษา คือ (สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6, 2559, หนา 4-8)  
   1) จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือก
ไปพรอมกัน   
   2) พัฒนาคนในทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สรางความรูและทักษะใหม
ที่สามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   
   3) สงเสริมอาชีวศึกษาและการศกึษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานที่มีทักษะ
ตรงตามความตองการทองถ่ินและตลาดแรงงาน   
   4) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเปนครู สงเสริม
ใหครูมีวุฒิตามวิชาท่ีสอน ใหสามารถนําเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใชเปนเครื่องมือชวยครู หรือ
เพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง   
   5) ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหทุกองคกร
มีบทบาทในการปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต    
   6) อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพ่ือเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียน
และประชาคมโลก   
   7) ปลูกฝงคานิยม และจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเปดพื้นที่
สาธารณะ ใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค   
   8) เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทองจํา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม มีชองทางในการใช
เทคโนโลยีระหวางหนวยงานและสถานศึกษา   
  การประกันคุณภาพการศกึษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของไทยอยางมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
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อยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก   
  ดวยเหตุนี้โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคตนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป 
จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) 
มาตรา 31 และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
 2559 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา  
หนวยงานตนสังกัด และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา 
สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหใชกับสถานศึกษาท่ีเปดสอน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด มีแนวคิดวาตองเปนมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได ประเมินไดจริง 
กระชับ และจํานวนนอย แตสามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาไดจริง ขอมูลที่ไดเกิดประโยชน
ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับหนวยงาน
ตนสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การกําหนดมาตรฐานจึงเนนที่คุณภาพผูเรียน คุณภาพคร ูคุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 โดยไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประกอบดวย 4 มาตรฐาน ดังนี้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2559ก, หนา 1)  
   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
   มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  
 ระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา (internal quality assurance) เปนระบบ 
ที่สถานศึกษาสรางความมั่นใจแกผูรับบริการทั้งผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคกรหรือ 
สถานประกอบการท่ีรับผูเรียนเขาศึกษาตอหรือทํางาน วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพได  
ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีทักษะ และ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ตลอดจนสรางประโยชนใหแกครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ดวยการบริหารจัดการ
ที่มคีุณภาพ ท้ังองคกรโดยใชหลักการมีสวนรวม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผูบริหาร
ตระหนักถึงเปาหมายสําคัญ คือ ผลประโยชนที่เกิดกับผูเรียน ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
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สถานศกึษา จึงเปนกลไกสําคญัประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีผูเก่ียวของ
สามารถตรวจสอบได (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 2559, หนา 2) จะเห็นไดวา 
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสวนของการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ใชกระบวนการ
บริหารที่ดี สรางการมีสวนรวมจากทุกฝายในการบริหารและจัดการศึกษามุงใหกาประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเปนการประกันคุณภาพการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงผลอันเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
ดังไดกลาวแลววา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาเกี่ยวของกับบุคลากร
ทุกคนทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและสถานศกึษาตองพรอมรับการประเมินภายนอกดวย  
  สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนเปาหมายสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มคีวามสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
  2.2.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
  กระทรวงศึกษาธิการ (2559ข, หนา 1) กลาวถึง นโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป 
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไดเสนอใหชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีความเขาใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานดังกลาว
ใหสอดคลองตามนโยบายของรัฐ จุดเนนของการปฏิรูปการศึกษาและสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีแนวคิดวามาตรฐานที่กําหนดตองสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุได ประเมินไดอยางเปนรูปธรรม 
กระชับ สามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาไดอยางแทจริง เนนการประเมินสภาพจริง ไมยุงยาก 
สรางมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บขอมูล และลดการจัดทําเอกสารที่ใช
ในการประเมิน 
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ) 
ไดมกีารลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแลวนั้น มีจํานวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผูเรียน 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน และ 2) คณุลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผลใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับนี้ เพ่ือเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
สถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา ทั้งนี้ ใหใชกับ
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สถานศึกษาที่เปดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สามารถใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เปนกรอบในการวางแผน
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแตการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่มุงสูมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา โดยดําเนินการวิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับใหม และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือมุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใตกรอบ 
4 มาตรฐานท่ีกระทรวงฯ ไดประกาศใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับนี้ มีความสอดคลองกับ
มาตรฐานเพื่อการประเมินคณุภาพภายนอกรอบที่สี่ สมศ.จะนําไปใชเปนกรอบมาตรฐานในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่จะเกิดขึ้นตอไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559ก, หนา 2-4) 
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 
มีจํานวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคณุภาพภายในที่มีประสิทธิผลซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
   1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
    (1) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคดิคํานวณตามเกณฑของ
แตละระดับชั้น 
    (2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหา 
    (3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    (4) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตร 
    (5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    (6) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน 
   2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
    (1) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    (2) ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย 
    (3) ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 
    (4) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
   1) การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  
    2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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     (1) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน
ทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
     (2) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
     (3) การวางแผนและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 
     (4) การวางแผน และจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่ เ อ้ือตอ
การจัดการเรียนรูอยางมีคณุภาพ 
    3) การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
    4) การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
    1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 
    2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น 
    3) การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคณุภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล 

    การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
 กลาวโดยสรุป การใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หมายถึง การดําเนินการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีจํานวน 4 มาตรฐาน คือ 
1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 2) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา 3) มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
4) มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ใหดียิ่งข้ึน 
 

2.3 หลกัการแนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยการบริหาร 
 
  ในการบริหารสถานศกึษา ผูบริหารควรมีหลักการและกระบวนการบริหาร การบริหารการศึกษา 
หลักการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหาร ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการบริหารสถานศึกษา
มีความเหมาะสม (วาสนา นันชัย, ออนไลน, 2559) 
  2.3.1 ความหมายของการบริหาร 
  คําวา การบริหาร (administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน “administrate” หมายถึง 
ชวยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมายใกลเคียงคําวา 
“minister” ซึ่งหมายถึง การรับใชหรือผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายดั้งเดิม
ของคําวา administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งตางๆ (วิรัช วิรัชนิภา, ออนไลน, 2559) 
ไดมีผูใหความหมายของการบริหาร ดังนี ้
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  กนิษฐา กลิ่นสุวรรณ การะเกด หมนมั่น และธิดาพร เฉลิมเชื้อ (2551, หนา 12) กลาววา
การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยอาศัยหรือหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญ 
คือ การวางแผน การจัดการองคกร การนํา และการควบคุม ซึ่งมีบุคคลและหรือกลุมบุคคลรวมกัน
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว พรอมท้ังใชกําลังคนและทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตอองคกร 
  กฤษฎา การีชุม (2554, หนา 18) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการทํางาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งตองอาศัยความรวมมือและกลุมผูบริหารเปนผูที่ตองรับผิดชอบตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวของงานท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งการบริหารยังถือเปนศาสตรที่มีวิทยากร
สามารถเรียนรูได และเปนทั้งศิลปท่ีมีลักษณะเก่ียวกับการปฏิบัติการประยุกตศาสตรตางๆ เพ่ือมาใช
ในการบริหาร 
  สุธรรม ธรรมทัศนานนท (2554, หนา 18) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการทํางาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งตองอาศัยความรวมมือและกลุมผูบริหารเปนผูที่ตองรับผิดชอบ
ตอความสําเร็จหรือลมเหลวของงานที่เกิดขึ้น รวมท้ังการบริหารยังถือเปนศาสตรที่มีวิทยากรสามารถ
เรียนรูได และเปนท้ังศลิปที่มีลักษณะเก่ียวกับการปฏิบัติ การประยุกตศาสตรตางๆ เพ่ือมาใชในการบริหาร 
  ภารดี อนันตนาว ี(2555, หนา 1) กลาวถึง การบริหารวาเปนกิจกรรมของคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
มกีารรวมมือกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยใชเทคนิคและวิธีการตางๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
รวมกัน 
  สุตาภรณ สุตา (2555, หนา 7) กลาววา การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานรวมกันของบุคคล
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว โดยผูบริหารใชอํานาจและศิลปะ
ทําใหผูปฏิบัติงานทํางานจนเปนผลสําเร็จดําเนินการเปนกระบวนการอยางมีระเบียบ และใชทรัพยากร
ตลอดจนเทคนิคอยางเหมาะสม 
  พจนีย มั่งคั่ง (2559, หนา 3) กลาวสรุปวา การบริหารเปนกระบวนการทํางานรวมกันของบุคคล
ตั้งแต 2 คนข้ึนไป ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การสั่งการ หรือการอํานวยการและ
การควบคุม ซึ่งจะมีความสัมพันธโดยตรงกับทรัพยากรขององคกร เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนและ
บรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุจุดหมายขององคกร โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญประกอบดวย การวางแผน 
การจัดการองคกร การนํา และการควบคุม 
  กลาวสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานหรือกิจกรรมรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไป
มกีระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โดยใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหาร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของงานที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
  2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยการบริหาร 
  การดําเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และเปนนวัตกรรมที่ใชเพื่อการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานภายใน
สถานศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด ผูวิจัยจึงขอนําเสนอแนวคิดของ
นักวิชาการ ที่กลาวถึงปจจัยทางการบริหาร ดังนี ้
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  ลิเคิรท (Likert, 1967, pp. 275-285; อางถึงใน วินัย วิทยไพบูลย, 2553, หนา 12-13) 
ไดทํางานคนควาวิจัยจากสํานักงานฝายขาย จํานวน 40 แหง พบวา องคการที่ประสบความสําเร็จ
ไมวาจะมีขนาดใดก็ตามขึ้นอยูกับความสัมพันธตอกัน และระบบการใชอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพ 
(an effective interaction influence system) โดย ลิเคิรธ (Likert) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการผลิต (productivity) ของระบบแตละความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับพนักงาน
ใหมีประสิทธิผลข้ึนอยูกับผูนํา หรือผูบริหารในการใชปจจัยการบริหาร ไดเหมาะสมเพียงใด ลิเคิรธ 
(Likert) เชื่อวา การบริหารที่มีประสิทธิภาพ คือ การบริหารที่ไดท้ังงาน น้ําใจคน และผลผลิตสูง 
ซึ่งปจจัยการบริหารดังกลาวเกิดจากองคประกอบที่สําคัญ 8 ประการ ดังนี้ 1) ภาวะผูนํา (leadership) 
2) สภาพของแรงจูงใจ (motivational forces) 3) กระบวนการติดตอสื่อสาร (communication 
process) 4) กระบวนการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกันและกัน (interaction influence process) 
5) สภาพของกระบวนการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการ (decision making process) 6) สภาพการกําหนด
เปาหมายหรือสั่งการ (goal setting or ordering) 7) กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน (control 
process) 8) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (performance goals and 
training)   
  สเตียรส (Steers, 1977; อางถึงใน ทรงศักดิ์ สูสุข, 2551, หนา 18) ไดเสนอปจจัยการบริหารไว 
4 ประการ คือ 1) ลักษณะองคการ ซึ่งประกอบดวยโครงสราง บทบาทของเทคโนโลยี 2) ลักษณะ
สภาพแวดลอม ประกอบดวย สภาพแวดลอมภายนอกองคการ สภาพแวดลอมภายในองคการ
3) ลักษณะบุคลากร ประกอบดวย ความผูกพันตอองคการและการปฏิบัติงาน และ 4) นโยบาย
บริหารและการปฏิบัติ ประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย การจัดและการใชทรัพยากร สภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงาน กระบวนการติดตอสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การปรับตัวขององคการและ
ริเริ่มสิ่งใหม 
  ฮอย และมิเกิล (Hoy & Miskel, 2001; อางถึงใน เสาวนีย ตรีพุทธรัตน, 2547, หนา 20);
อริยา คงเพียรภาค (2554, หนา 16) ใหทัศนะวา โรงเรียนเปนระบบทางสังคม ซึ่งเปนระบบเปด
โดยระบบของโรงเรียน ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการเปลี่ยนแปลง และปจจัยปอนออก 
โดยมีขอมูลยอนกลับจากภายนอก เปนตัวคอยติดตามกํากับพฤติกรรมองคกร (โรงเรียน) ปจจัยนําเขา
ประกอบไปดวย สิ่งแวดลอมที่อยูภายนอกโรงเรียน มนุษยและทรัพยากรตางๆ พันธกิจ และนโยบาย
ของคณะกรรมการ วัสดุอุปกรณและวิธีสอน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชตางๆ สิ่งเหลานี้จะนําไปสู
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ซึ่งประกอบไปดวย ระบบยอยๆ 4 ระบบ ไดแก 1) ปจจัยโครงสราง 
ซึ่งเปนโครงสรางแบบราชการ 2) ระบบดานวัฒนธรรม 3) ระบบดานบุคคล ซึ่งมุงเนนในเรื่องความเขาใจ
เห็นอกเห็นใจกัน และการจูงใจ 4) ระบบดานการเมือง ทั้งสี่ระบบนี้จะสงผลซึ่งกันและกัน และ
มีความสัมพันธกับการเรียนรูและการเรียนการสอน ซึ่งสงผลตอปจจัยปอนออกอันไดแกความพึงพอใจ
ในงาน การขาดงาน อัตราการออกกลางคันและคุณภาพโดยรวม นอกจากนี ้ฮอย และมิเกิล (Hoy & Miskel, 
2001, pp. 189-201) ยังไดพัฒนาเกณฑการประเมินความมีประสิทธิผลขององคการโดยใหคํานึงถึง
หลักการสําคัญ 3 ประการ คอื 1 ) หลักการเรื่องเวลา ซึ่งใหความเห็นวาควรมีการประเมินความมีประสิทธิผล
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2) หลักการเรื่องความเปนพหุขององคประกอบในการประเมิน โดยใหประเมิน
จากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีหลากหลาย 3) หลักการเรื่องความเปนพหุเกณฑ โดยคํานึงถึงความเปนระบบ
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ที่จะตองประเมินท้ังปจจัยปอนเขากระบวนการและปจจัยปอนออก ไดเสนอปจจัยที่แสดงถึง
ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีเก่ียวของกับโครงสรางและกลุมที่เกี่ยวกับ
กระบวนการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ดานโครงสราง ประกอบดวย มีการบริหารและภาวะผูนํา
แบบกระจายอํานาจ มีความม่ันคงในการปฏิบัติงานของครูมีหลักสูตรที่ชัดเจนและเปนระบบ 
มีการพัฒนาครู มีสวนรวมและสนับสนุนจากผูปกครอง มีการยอมรับจากนักเรียนอยางกวางขวาง  
มีเวลาเพ่ือการเรียนรูอยางสูงสุด และมีการสนับสนุนจากทองถ่ิน 2) ดานกระบวนการ ประกอบดวย 
มคีวามสัมพันธแบบสถานศึกษา มีสํานึกชุมชน มีจุดหมายชัดเจน มีระเบียบและวินัยและมีความคาดหวัง
รวมกันสูง 
  2.3.3 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
  การดําเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา มีนักวิชาการ ที่กลาวถึง ปจจัยการบริหาร
ทีส่งผลตองานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยูมาก ผูวิจัยจึงขอนําเสนอผลการศึกษาของ
งานวิจัยปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี ้
  รัตนา มณฑลเพชร (2550, หนา 121) ไดศึกษาปจจัยการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ที่เอ้ือตอกระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ไดรับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2 ไดผลวา
ปจจัยการบริหารที่เอ้ือตอกระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพียง 5 ปจจัย 
โดยเรียงลําดับดังนี้ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการกําหนดเปาหมาย ดานภาวะผูนํา ดานการควบคุมงาน 
และดานการตัดสินใจ  
  กนิษฐา กลิ่นสุวรรณ และคนอ่ืนๆ (2551, หนา 108) ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอ
การดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหาร พบวา มีปจจัยทางการบริหาร 6 ปจจัย ที่สามารถทํานายการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยเรียงลําดับ
ปจจัยการบริหารจากมากไปหานอยดังนี้ ดานสังคม ดานโครงสรางองคกร ดานบุคลากรดานการเมือง 
และดานสภาพแวดลอม 
  ทรงศักดิ์ สูสุข (2551, หนา 205) ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารบางประการที่สงผลตอ
การดําเนินงานประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 
ไดผลวา ปจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ไดแก 1) ดานงบประมาณ 2) เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 3) ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 4) ดานแรงจูงใจ
ของบุคลากร และ5) ดานการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน 
  สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 113) ไดศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา 
เขต 1 พบวา ปจจัยการบริหารดานการทํางานเปนทีม ดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
ดานภาวะผูนํา และดานโครงสรางองคการ สามารถสามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา 
เขต 1 
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  อรยิา คงเพียรภาค (2554, หนา 126) ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 
เขต 4 ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหาร พบวา มีปจจัยทางการรบริหาร 6 ปจจัยที่เปนตัวพยากรณ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็กที่ดี คือ การจูงใจ การทํางานเปนทีม
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนการติดตอสื่อสาร และโครงสรางของโรงเรียน 
  วราภรณ ชวยแกว (2555, หนา 97) ไดศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูวิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสตูล 
ไดผลวา ปจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในไดดีที่สุด 
โดยเรียงลําดับดังนี้ ดานเทคโนโลยี ดานการจูงใจ ดานโครงสรางองคกร ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียน
การสอน และดานการติดตอสื่อสาร 
  ปริญญา นิสาสวงษ (2556, หนา 109) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
พบวา ปจจัยดานองคการ ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ปจจัยดานนโยบาย ปจจัยดานสภาพทางกายภาพ 
ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัยดานภาวะผูนํา และปจจัยดานงบประมาณ 
สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาได 
  สมพร ชาญประโคน (2556, หนา 97) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย 
เขต 2 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 และสามารถพยากรณผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในได คือ ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน การทํางานเปนทีม บุคลากร ภาวะผูนํา 
งบประมาณ และโครงสรางองคกร 
  จากการศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัย จึงไดสังเคราะหปจจัย
การบริหารจากแนวคิดของนักวิขาการ และเลือกงานวิจัย ท่ีพบวา มีปจจัยการบริหารดานที่สงผลตอ
การดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาหรือสามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได รายละเอียดตามตาราง 1 
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ตาราง 1  การสังเคราะหปจจัยการบริหารที่สัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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1. ภาวะผูนํา         5 
2. การติดตอสื่อสาร         5 
3. การจูงใจ         5 
4. เทคโนโลย ี         4 
5. โครงสรางองคกร         6 
6. การทํางานเปนทีม         3 
7. ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน         5 
8. วัฒนธรรมองคกร         3 
9. นโยบาย         1 
10. สภาพทางกายภาพ         1 
11. บุคลากร         2 
12. งบประมาณ         2 
13. ลักษณะองคกร         1 
14. การกระจายอํานาจ         1 
15. ความชํานาญเฉพาะทาง         1 
16. สภาพแวดลอม         1 
17. การปฏิบัติงาน         2 
18. เปาหมาย         2 
19. การปฏิสัมพันธและอิทธิพล         1 
20. การตัดสินใจ         1 
21. มาตรฐานการปฏิบัติงานและ 
     การฝกอบรม 

        1 

  
 จากการตารางสงัเคราะหปจจัยการบริหารที่สัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา ผูวิจัยพบวา มีปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จํานวน 21 ดาน ผูศึกษาจึงไดกําหนดปจจัยทางการบริหาร เพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้จากปจจัยบริหาร
ทีม่ีคาความถ่ีตั้งแต 5 ขึ้นไป ประกอบดวย 1) ดานโครงสรางขององคการ 2) ดานภาวะผูนํา 
3) ดานการติดตอสื่อสาร 4) ดานการจูงใจ 5) ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
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  2.3.4 ปจจัยการบริหารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 ซึ่งผูศึกษาไดสังเคราะหปจจัยทางการบริหารที่สัมพันธ
กับการดําเนินงานประกันคณุภาพการศกึษา ประกอบดวย ดานโครงสรางขององคการ ดานภาวะผูนํา 
ดานการติดตอสื่อสาร ดานการจูงใจ และดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งผูศึกษาจะขอเสนอ
รายละเอียดของปจจัยแตและดานไวดังนี ้
   1) ดานโครงสรางองคการ 
    ไดมีผูใหความหมายของคําวาโครงสรางองคการไวดังนี้ 
    ศริิวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2550, หนา 116) กลาววา โครงสรางองคการ
เปนกระบวนการของการกําหนดความสัมพันธอยางเปนทางการระหวางบุคคลและทรัพยากร
เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือหมายถึง ลักษณะการแบงงานอยางเปนทางการเปนกลุม
หรือความรวมมือ 
    วราภรณ ชวยแกว (2555, หนา 56) ไดสรุปวา โครงสรางองคการ คือ กระบวนการ
ของการกําหนดความสัมพันธอยางเปนทางการระหวางบุคคล โดยการจัดสายงานการแบงงานการกําหนด
บุคคลตามความเหมาะสมของงาน ทั้งนี้เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 
    จอรจ และโจนส (George & jones, 2005, p. 180; อางถึงใน พจนีย มั่งคั่ง, 
2559, หนา 306) ไดใหความหมายโครงสรางองคการ หมายถึง ระบบที่แสดงความสัมพันธของงาน 
และการรายงานอยางเปนทางการเพื่อดําเนินการควบคุมประสานงานการทํางานรวมกันของบุคลากร
โดยมีเปาหมายใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
   พจนีย มั่งคั่ง (2559, หนา 306) กลาววา โครงสรางองคการ หมายถึง การจัดแบงงาน
หรือจัดสวนงานเสนทางการเดินของงาน รูปแบบการประสานงานระหวางสวนงาน การติดตอสื่อสาร 
อํานาจบังคบับัญชาเพื่อควบคุมกิจกรรมขององคการใหบรรลุวัตถุประสาน 
 สรุปไดวา โครงสรางองคการ หมายถึง กระบวนการของการกําหนดความสัมพันธ
อยางเปนทางการระหวางบุคคลมีลักษณะการแบงงานอยางเปนทางการกําหนดบุคคลตามความเหมาะสม
ของงานเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 
  บทบาทของผูบริหารกับการจัดโครงสรางองคการ 
  วิโรจน สารรัตนะ (2546, หนา 107; อางถึงใน สัลมาน สะบูดิง, 2551, หนา 56-57) กลาววา
การจัดองคการเปนหนาที่ทางการบริหารที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญตรวจสอบเปนระยะๆ 
เพ่ือใหมั่นใจวา ในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปโครงสรางองคการที่ออกแบบไวแตเดิมยังมีความเหมาะสม
ที่จะทําใหบรรลุจุดหมายขององคการหรือไม ในปจจุบันโครงสรางองคการที่สามารถรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมนั้นจะตองมีความยืดหยุน มีชวงการบังคับบัญชาที่สั้นหรือมีโครงสราง
ในลักษณะแบนราบ มีลักษณะของการประสานความรวมมือระหวางหลายฝายงานที่มีการผนึกกําลัง
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะความชํานาญในหนาที่ใหเกิดกระบวนการดําเนินงานในเชิงบูรณาการ
นํามาซึ่งความรวดเร็วความมีประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน 
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  ฮอก และแอนโทนี่ (Hodge & Anthony, 1990, p. 374) ระบุโครงสรางองคการท่ีมีประสิทธิผล
มลีักษณะดังนี้ 1) สามารถบรรลุเปาหมายไดดวยตนทุนท่ีต่ําสุด (goal accomplishment at least 
cost) การมีเครือขายของงานที่แตกตางกันและบูรณาการเขาดวยกันเพ่ือการใชทรัพยากรรวมกัน 
2) มีนวัตกรรม (innovation) มีระบบขอมูลขาวสารที่เหมาะสม 3) มีความยืดหยุนและปรับตัว (flexibility 
and adaptiveness) มีการยืดหยุนเพ่ือการกระจายอํานาจในการตัดสินใจและมีการปรับตัว
เพ่ือตอบสนองตอสิ่งแวดลอมและองคการเอง 4) สนับสนุนการปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคลและ
การพัฒนา (facilitation of human resource performance and development) สงเสริมใหมี
การอบรมพัฒนาทักษะและการวางแผนพัฒนาอาชีพ 5) สนับสนุนใหมีการประสานงานอยางทั่วถึง 
(facilitation of coordination) 6) สนับสนุนใหมีกลยุทธ (facilitation of strategy)  
  จากทีก่ลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา โครงสรางองคการ หมายถึง กระบวนการของการกําหนด
ความสัมพันธอยางเปนทางการระหวางบุคคลมีลักษณะการแบงงานอยางเปนทางการ กําหนดบุคคล
ตามความเหมาะสมของงาน มีความยืดหยุนมีสายการบังคับบัญชาที่สั้น สนับสนุนใหมีการประสานงาน
อยางทั่วถึง จัดบุคลากรใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
และจัดกระบวนการดําเนินงานในเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปสูเปาหมายขององคการในที่สุด 
   2) ดานภาวะผูนํา 
    ภาวะผูนํา (leadership) หรือความเปนผูนํา ความสามารถในการนํา จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง
สําหรับความสําเร็จของผูนํา ซึ่งจะชวยใหผูนํามีความสามารถในการนํา หรือมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ 
(อุไรรัตน, ออนไลน, 2559) ไดใหความหมายของคําวา ภาวะผูนํา ไวดังนี้ 
     ธวัช บุณยมณ ี(2550, หนา 2-3) กลาววาภาวะผูนํา หมายถึง การกระทําระหวาง
บุคคลโดยบุคคลที่เปนผูนําจะใชอิทธิพล (influence) หรือการดลบันดาลใจ (inspiration) ใหบุคคลอ่ืน
หรือกลุมกระทําหรือไมกระทําบางสิ่งบางอยางตามเปาหมายที่ผูนํากลุมหรือองคการกําหนดไว 
    สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 6) สรุปวา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถหรือ
กระบวนการท่ีบุคคลท่ีเปนผูนําขององคการหรือหนวยงานตางๆ ใชอํานาจหรืออิทธิพลตอบุคคลอื่น 
เพ่ือใหบรรลุหรือกลุมคนยอมรับและปฏิบัติในสิ่งที่ผูนําตองการ ทั้งนี้เพื่อเปนไปตามเปาหมาย 
บรรลุวัตถุประสงค ที่ผูนํากลุมหรือองคการกําหนดไว 
    ขวัญใจ ขุนทํานาย (2553, หนา 7) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง สภาวะที่เกิดข้ึน
ในกลุมคน สภาวะเชนนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคนสองคนหรือมากกวาสองคนมีปฏิสัมพันธตอกัน 
ภาวะผูนําท่ีมีอิทธิพลตอมนุษยเกิดขึ้นเมื่อคนที่มีจุดประสงคแนชัดทําการเคลื่อนไหวเพ่ือการแขงขัน
กับผูอ่ืนหรือเกิดจากความขัดแยงกับผูอื่น เปนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถาบัน เกี่ยวกับการเมือง 
เคลื่อนไหว โดยมีจุดประสงคทางจิตวิทยาและอาจเปนเหตุผลอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อปลุกเราและสรางความพึงพอใจ
ตามความตองการของผูตาม ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีผูบริหารจะใหอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอ่ืน
มีจุดมุงหมายเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมายขององคการ 
    วราภรณ ชวยแกว (2555, หนา 39) สรุปวา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถหรือ
กระบวนการท่ีบุคคลท่ีเปนผูนําขององคการหรือหนวยงานตางๆ ใชอํานาจหรืออิทธิพลตอบุคคลอ่ืน 
เพ่ือใหบุคคลหรือกลุมคนยอมรับและปฏิบัติในสิ่งที่ผูนําตองการ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย 
บรรลุวัตถุประสงค ที่ผูนํากลุมหรือองคการไดกําหนดไว 
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    เนตรนภา หางภัย (ออนไลน, 2559) กลาววา ภาวะผูนําคือกระบวนการที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือมากกวาพยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตน กระตุน ชี้นํา ผลักดัน ใหบุคคลอ่ืนหรือ
กลุมบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการทําสิ่งตางๆ ตามตองการ โดยมีความสําเร็จของกลุม
หรือองคการเปนเปาหมาย 
    จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการที่บุคคลที่เปน
ผูนําใชอํานาจหรืออิทธิพลตอบุคคลอ่ืน เพื่อใหบุคคลหรือกลุมยอมรับและปฏิบัติในสิ่งที่ผูนําตองการ
ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายที่ผูนํากลุมหรือองคการกําหนดไว  
    บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษา 
    มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงภาวะผูนําของผูบริหารหรือคุณลักษณะของผูบริหาร
ไวดังนี้ 
     ถวิล อรัญเวศ (2544, หนา 17-18; อางถึงใน วิเชียร วงคคําจันทร, 2559) 
ไดใหทัศนะนักบริหารมืออาชีพวาควรจะมีลักษณะ ดังนี้ 
    (1) กลาตัดสินใจ การตัดสินใจเปนคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของนักบริหาร
นักบริหารมืออาชีพตองมีขอมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ หรือวินิจฉัยสั่งการ เปนคนที่สุขุมรอบคอบ
มีเหตุมีผลในการตัดสินใจ 
    (2) ไวตอขอมูล นักบริหารมืออาชีพจําเปนตองเปนคนที่ทันสมัยไวตอขอมูลหรือ
การเปลี่ยนแปลงใหมๆ ฉะนั้นจําเปนตองเปนผูที่ติดตามขาวสารตางๆ อยูเสมอ 
    (3) เพ่ิมพูนวิสัยทัศน นักบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูมีวิสัยทัศนอันกวางไกล 
สามารถมองเห็นภาพในอนาคตและแนวทางท่ีจะแกไขปญหาไดเปนอยางด ี
    (4) ซื่อสัตยและสรางสรรคผลงาน คือ จะตองเปนบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริตและ
มีการสรางสรรคผลงานใหปรากฏตอสายตาเพ่ือนรวมงานอยูเสมอ 
    (5) ประสานสิบทิศ นักบริหารมืออาชีพจําตองเปนบุคคลที่สามารถประสานงาน
กับหนวยงานหรือบุคคลตางๆ ไดเปนอยางดี สามารถไกลเกลี่ยขอกรณีพิพาทได และสามารถ
ขจัดปญหาตางๆ ในหนวยงานได 
    (6) คิดสรางสรรควิธีการทํางานใหมๆ จะตองคิดหาวิธีการทํางานแบบใหมๆ  อยูเสมอ 
    (7) จูงใจเพื่อรวมงาน จําเปนตองมีบุคคลท่ีสามารถโนมนาวหรือจูงใจเพ่ือนรวมงาน
ใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน และมีความรับผิดชอบตองานสูง ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส ยุติธรรม รูจักใหการชมเชยใหรางวัลหรือบําเหน็จความชอบ 
    (8) ทนทานตอปญหาและอุปสรรค จะตองมีความอดทนอดกลั้นตอปญหาอุปสรรค
ทีกํ่าลังเผชิญ และพรอมที่จะตอสูเพื่อการแกไขปญหาใหเปนไปดวยความเรียบรอยอยางสันติสุข
ไมหนีปญหา และไมหมักหมมปญหาไว 
    (9) รูจักยืดหยุนตามเหตุการณ นักบริหารมืออาชีพจะตองรูจักยืดหยุนและออนตัว
ตามเหตุการณนั้นๆ ไมตึงเกินไปหรือไมหยอนเกินไปบางครั้งก็ตองดําเนินการในสายกลางแตในบางครั้ง
ตองมีความเด็ดขาด 
    (10) บริหารงานแบบมีสวนรวมจะตองบริหารงานแบบใหทีมงาน มีสวนรวม
คิดรวมวางแผนรวมตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบ 
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    สมบัต ิบุญประเคน (2544, หนา 20-21; อางถึงใน วิเชียร วงศคําจันทร, 2559) 
ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาไววา แบบผูบริหาร
ในยุคปฏิรูปการศึกษาจะตองประกอบดวย 6 ป สรุปได ดังนี ้
    (1) ปฏิรูปการทํางานของผูบริหารแบบนี้จะเปนนักคิดนักพัฒนาปรับเปลี่ยนหนวยงาน
และพัฒนางานตลอดเวลา การดําเนินงานตองทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ผูใตบังคบับัญชาจะตอง
กระตือรือรนในการทํางานอยูเสมอ 
    (2) ประชาธิปไตยเปนการบริหารงานท่ีผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชาจะตอง
พบกันครึ่งทาง หาแนวทางที่พึงประสงคใหไดผูบริหารจะตองตัดสินปญหาที่ไมมีทางออกใหไดผูบริหาร
จะตองมีบุคลิกภาพ และการทํางานเปนประชาธิปไตยจึงจะเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน 
    (3) ประสานเปนลักษณะของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพมาก ทําตนเปนแบบอยางที่ดี
การทํางานจะคาํนึงถึงผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ รูจักใชความสามารถของผูใตบังคับบัญชา
ใหเปนประโยชนมากที่สุด มีความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาดีมาก ใหเกียรติปูนบําเหน็จรางวัล และ
ยกยองอยางสมศักดิ์ศรี ไมแยงเอาผลงานของผูใตบังคับบัญชา 4) ประนีประนอมบุคลิกลักษณะของ
ผูบริหารแบบนี้จะพยายามไมใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความขัดแยงในหนวยงานจะอะลุมอลวยตลอดเวลา
สิ่งใดท่ีพอยอมไดก็จะยอมไมติดใจกับปญหา 
    (4) ประชาสัมพันธ ผูบริหารลักษณะนี้จะมีบุคลิกที่วาจะทําอะไรจะพูดที่ไหน
จะเปนเรื่องสําคัญทุกเรื่อง มีความสามารถในการโนมนาวจูงใจสูง มีมนุษยสัมพันธดี การทํางาน
จะสนับสนุนใหทุกคนทํารายงานและนํารายงานมาประชาสัมพันธ 
    (5) ประชาสงเคราะห ผูบริหารลักษณะนี้จะใหความชวยเหลือผูรวมงานทุกเรื่อง
เปนหวงเปนใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อขอความชวยเหลือผูรวมงาน 
การพัฒนาบุคลากรจะพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหทุกคนมีความกาวหนาในอาชีพและครอบครัวอยูเสมอ
มกีารใหอภัยเพ่ือนรวมงาน ไมมีการตักเตือนอยางรุนแรง ผูรวมงานจะมีความสุขมากในการทํางาน
เปนกัลยาณมิตรกับทุกคน 
     จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
เปนการแสดงออกของผูบริหารที่ใชความรู ความสามารถ และทักษะการบริหาร มีวิสัยทัศน ใชหลักเหตุผล
ในการบริหารงาน สามารถนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประสานงานกับบุคคล 
หรือหนวยงานตางๆ สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ได รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนแบบอยางที่ด ี
   3) ดานการติดตอสื่อสาร 
    นักการศึกษาหลายทานไดแสดงทัศนะ และใหความหมายเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร
แตกตางกันออกไป ดังนี ้
    สมคิด บางโม (2558, หนา 192) กลาววา การติดตอสื่อสาร หมายถึง การสงขาวสาร
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการออกคําสั่งหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในองคการ
การติดตอสื่อสารที่ดีจะทําใหการดําเนินงานขององคการราบรื่นไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2550, หนา 361) กลาววา การติดตอสื่อสาร
เปนการสื่อความหมายเก่ียวกับขอมูลขาวสาร ความรูสึก ความคิดเห็นจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง 
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ซึ่งจําเปนตองอาศัยความเขาใจหรือกระบวนการที่ผูสงสารไดสงขอมูลขาวสารไปยังผูรับสาร 
ซึ่งจะทําใหเกิดการถายทอดความหมาย และการทําความเขาใจความหมายหรือการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางผูสงสารกับผูรับสาร 
    นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ (2549, หนา 180) กลาววา การติดตอสื่อสาร หมายถึง
การแลกเปลี่ยนคําพูด ขอเท็จจริง ขาวสารสัญลักษณ เพื่อที่จะใหสมาชิกในองคการหนึ่งองคการใด
ไดเขาใจความหมาย และสามารถเขาใจฝายอ่ืนได 
    พัชนี นนทศักดิ์ และคนอ่ืนๆ (2549, หนา 215) กลาววา การติดตอสื่อสาร
หมายถึง การสงขอมูลขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืนทําใหทุกคนที่เขาถึงขาวสารนั้นทราบและ
เขาใจแนวคิดหรือทัศนคติที่ผูบริหารตองการสื่อใหสมาชิกคนอ่ืนๆ ทราบ 
    จากความหมายดังกลาว อาจสรุปไดวา การติดตอสื่อสาร หมายถึง การสงขอมูลขาวสาร
แนวความคิด ความรูสึก ความคิดเห็น รวมทั้งทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัย
ชองทางการสื่อสารตางๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 
    บทบาทของผูบริหารในการติดตอสื่อสาร 
    เพ็ญศรี พิทักษธรรม มัชฌิมาภิโร (2545, หนา 163; อางถึงใน สัลมาน สะบูดิง, 
2551, หนา 52) กลาวถึงการติดตอสื่อสารกับผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพนั้นผูบริหารจะตองมีเทคนิค
วิธีการในการติดตอสื่อสารพอสรุปได ดังนี ้
    (1) การใหขอมูลยอนกลับเพ่ือใหเกิดความแนใจในการรับ-สงขอมูล เพ่ือใหเขาใจ
ตรงกัน 
    (2) การใชสื่อหลายๆ ทางการสื่อสารหลายทางจะชวยใหเขาใจมากข้ึน ทั้งนี้เนื่องจาก
บางคนอาจจะเหมาะสม หรือมีแนวโนมจะชอบชองทางสื่อสารท่ีแตกตางกัน เชน บางคนชอบดู บางคน
ชอบอาน บางคนชอบฟง เปนตน 
    (3) ฝกความไวที่เขาใจผูรับโดยการฝกการสังเกตอากัปกิริยาตางๆ และสิ่งแวดลอม
ประกอบการติดตอสัมพันธกันดวยภาษารางกาย เปนสิ่งท่ีนาเชื่อถือมากกวาการพูดดวยถอยคําภาษาเสมอ
ฉะนั้นพึงตระหนักถึงสัญญาณหรือสัญลักษณตางๆ ที่เก่ียวของในการติดตอสื่อสารกันดวย 
    (4) การใชภาษาที่เขาใจงาย จุดมุงหมายของการสื่อสารที่สําคัญ คือ การสราง
ความเขาใจกัน ฉะนั้น การเลนลิ้นหรือใชกลยุทธเชิงภาษาจึงไมสงเสริมมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน 
    (5) การใชเทคนิคการเงียบ และการทบทวนความ การเงียบถือเปนการใหขอมูล
ยอนกลับดวยอยางหนึ่ง การเงยีบเปนการกระตือรือรนในการฟงสงเสริมใหคิด พิจารณาการเวนจังหวะ
ระหวางการพูดอยางเหมาะสม ถือเปนการเงียบที่มีประโยชนมาก สวนการทบทวนความเปนการกลาวซ้ํา
เนนย้ําในสาระสาํคัญที่ติดตอกัน ซึ่งใหคุณคาสําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ เปนการสนองตอบ
ซึ่งความตองการไดรับการเอาใจใสตอบุคคล และเปนการตรวจสอบความเขาใจใหตรงกัน 
    ศริิวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2550, หนา 367) กลาวถึงการติดตอสื่อสารภายใน
องคการใหเกิดประสิทธิผลสามารถทําได ดังนี ้
   (1) ผูบริหารตองใหความสําคัญกับการติดตอสื่อสาร 
   (2) ผูบริหารตองมีการกระทํากับคําพูดที่สอดคลองกัน 
   (3) ยึดม่ันกับการติดตอสื่อสารแบบสองทาง 
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   (4) การเนนเรื่องการติดตอสื่อสารแบบเผชิญหนา 
   (5) การแบงปนความรับผิดชอบสําหรับการติดตอสื่อสารกับพนักงาน 
   (6) ความเก่ียวของกับขาวที่ไมด ี
   (7) การวางรูปแบบขาวสารสําหรับผูฟงใหเหมาะสม 
   (8) ผูบริหารตองสื่อความหมายโดยใชเหตุผล 
   (9) จังหวะเวลา คือ สิ่งที่สําคัญ 
   (10) การติดตอสื่อสารอยางตอเนื่อง 
   (11) การใหเชื่อมโยงภาพรวมกับภาพเล็กๆ 
   (12) ไมชี้นําสิ่งท่ีคนควรรูสึกเกี่ยวกับขาว 
     จากที่กลาวมาขางตน กลาวสรุปไดวา การติดตอสื่อสาร หมายถึง ผูบริหารสามารถ
ใชเทคนิคการสื่อสารหลากหลายชองทาง ใชภาษาที่ชัดเจน เขาใจงาย ใชหลักเหตุผลในการสื่อสาร 
มีการกระทําที่สอดคลองกับคําพูด และมีการใชขอมูลยอนกลับเพ่ือใหเกิดความมั่นใจและเขาใจตรงกัน
ใชการติดตอสื่อสาร ในการแกไชปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
   4) ดานการจูงใจ 
    มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการจูงใจไวดังนี้ 
    ธวัช บุณยมณ ี(2550, หนา 175) สรุปไววา การจูงใจเปนสภาพที่บุคคลถูกกระตุน
ทําใหเกิดแรงหรือพลังในการทํางานอยางมีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานสูงและมีคุณภาพ และ
สภาพเหลานี้จะยังคงดํารงอยูในชวงเวลาหนึ่งและอาจจะลดลง 
     บัญชา ศิริเรืองชัย (2551, หนา 28) กลาววา แรงจูงใจ คือ ภาวะอินทรียภายใน
รางกายของบุคคลที่กระตุนจากสิ่งเรา เรียกวา สิ่งจูงใจ (motivation) จะกอใหเกิดความตองการ
อันจะนําไปสูแรงขับภายใน (intimal drive) ที่จะแสดงพฤติกรรมการทํางานที่มีคุณคาในทิศทางที่ถูกตอง
ตรงตามเปาหมายขององคการ 
    ชาญเดช วีรกุล (2552, หนา 3) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเราจากภายนอก
สิ่งจูงใจ หรือสิ่งโนมนาวใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรม เกิดความคิด ความเชื่อมั่น และความมานะพยายาม
ที่จะกระทําและคงไวซึ่งการกระทํานั้นๆ เพ่ือจะบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง
ตามที่ตัวบุคคลหรือองคการไดตั้ง 
     สุชาดา สุขบํารุงศิลป (2553, หนา 17) กลาวสรุปวา แรงจูใจ คือ สิ่งท่ีอยูในตัวบุคคล
เปนแรงขับ เปนพลังของแตละคนที่ทําใหกระทําอยางหนึ่งอยางใดสําเร็จโดยมีกระบวนการเกิดจาก
การที่มนุษยทุกคนมีความคาดหวัง ความตองการ (needs) และเปาหมายในชีวิต ทําใหเกิดแรงขับ (drive) 
เพ่ือนําไปสูเปาหมาย (goals) เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงมีอิทธิพลในการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และรักษาพฤติกรรมนั้นไวเพ่ือใหตนเองนั้นไดสิ่งที่คาดหวัง หรือตองการ 
    สรุปไดวา การจูงใจ หมายถึง การกระตุนที่ทําใหบุคคลหรือกลุมบุคลแสดง
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมาอยางมุงม่ันเพ่ือการดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จตามที่ตองการ 
    บทบาทของผูบริหารในการสรางแรงจูงใจ 
    ในการสรางแรงจูงใจกับผูใตบังคับบัญชาใหมีความรูสึกอยากทํางานสนองตอบ
ความตั้งใจของผูบริหารนั้น ผูบริหารอาจใชเทคนิควิธีการที่จะสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงานในองคการ
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สนาน ลิมปเศวตกุล (2548, หนา 352-355; อางถึงใน สัลมาน สะบูดิง, 2551, หนา 48-49) ไดสรุปไว 
ดังนี้ 
    (1) สรางจุดมุงหมายในการทํางานสําหรับตัวผูปฏิบัติงานจุดมุงหมายนั้นควรมีคุณคา
สําหรับเขามีความทาทายความรูความสามารถ และสามารถนําไปปฏิบัติไดเปนรูปธรรมจนบรรลุ
จุดมุงหมาย 
    (2) การมีสวนรวมในการวางแผน ในการประชุมวางแผนใหผูรวมงานไดตัดสินใจ
ภายหลังการพิจารณาแผนงานรวมกันแลว ซึ่งในลักษณะนี้ผูปฏิบัติงานจะมีความพรอมที่จะทํางานรวมกับ
ผูบริหารดวยความเต็มใจจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกภูมิใจที่ไดมีสวนรวม และเกิดความรูสึก
เปนเจาขององคการดวย 
    (3) การคิดหาทางใหขอมูลปอนกลับแกผูปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานจะมีความพอใจ
เปนอยางมาก ถาเขาไดรับทราบผลการปฏิบัติงานของเขาเปนระยะๆ มีการประเมินผลงานเพ่ือศึกษา
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานจะทําใหเขาภูมิใจในผลสําเร็จของงานและหาทางปรับปรุงแกไข
ผลงานใหดีขึ้น 
    (4) สรางระบบสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ การสื่อสารระบบเปดจะชวยสรางความเขาใจ
กับผูปฏิบัติงานใหเกิดความรวมมือประสานใจใหงานสําเร็จ 
    (5) เปดโอกาสแสดงความคิดเห็นการรับฟงขอเสนอแนะตางๆ ที่ผูปฏิบัติงาน
ไดบอกใหทราบโดยพยายามทําความเขาใจในความคิดของผูปฏิบัติงานอยางละเอียด ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึง
ความสนใจและความสําคัญในตัวผูปฏิบัติงาน 
    (6) สนใจหวงใยผูบังคบับัญชาโดยใหความสนใจตอผูปฏิบัติงานเปนรายบุคคลสนใจ
ตอความกาวหนาของผูปฏิบัติงานพูดคุยเก่ียวกับปญหาและขอแนะนําตางๆ ของผูปฏิบัติงาน 
    (7) ชวยลดปญหาความขัดแยงแกไขขอขัดแยงตางๆ ดวยกระบวนการกลุม
เพ่ือการสรางความเขาใจตอกันใชวิจารณญาณในการแกปญหาอยางตรงไปตรงมาและยุติธรรม 
    (8) การใหเกียรติยกยองและชมเชยโดยเสมอหนาดวยการใหความจริงใจตอคํายกยอง
ชมเชยแกผูปฏิบัติงานทั้งตอหนาและลับหลัง การใหรางวัลในโอกาสอันควรสิ่งเหลานี้เปนปจจัยท่ียั่วยุ
หรือกระตุนใหมนุษยอยากทํางานเหมือนกันทุกคนโดยธรรมชาติ 
    (9) การมีความสุ ขุมรอบคอบผูนําที่สามารถควบคุมอารมณของตนเองได
ในทุกสถานการณ โดยเฉพาะเมื่อเกิดสภาพการณที่ไมเปนที่พึงพอใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไดดวยสติ
จะชวยเสริมสรางบารมีใหเปนที่ประทับใจตอผูใตบังคบับัญชา 
    (10) การรูจักครองใจคนดวยการเปนผูมีใจกวางและเปนมิตรกับคนทั่วไป ยินดี
รับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืนถึงแมแนวความคิดนั้นจะแตกตางจากตนเองก็ตาม ไมวิพากษวิจารณ
จุดบกพรองหรือจุดออนของผูอ่ืนตอสาธารณชน 
    (11) รูหลักลงโทษการตําหนิกลาวโทษผูใตบังคับบัญชาควรจะกระทําเมื่อจําเปนจริงๆ
การตําหนิท่ีทําไปควรจะทํา เพ่ือใหเกิดความรูหรือเพ่ือปรับปรุงแกไขสําหรับการลงโทษนั้นควรจะหลีกเลี่ยง
ใหมาก 
    (12) มวีิสัยทัศนกวางไกล กลาคิด กลาตัดสินใจสั่งการดวยการพยายามสรางงาน
ใหเปนที่สนใจและสอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติทั้งสวนบุคคลและกลุมใหมากที่สุด 
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    (13) หลีกเลี่ยงการออกคําสั่งในลักษณะขมขู อยาใชวิธีการขมขูผูปฏิบัติงาน
เพ่ือใหเขาทํางานเพราะแมงานสําเร็จก็จะออกมาไมดีไมมีคุณภาพ 
    (14) จัดระบบทางเดินของงานพยายามจัดระบบงานใหดีเพ่ือไมใหเกิดความสับสน
ในการทํางานการจัดงานใหเหมาะสมกับความสามารถของบุคคล ทั้งชนิดและปริมาณของงานจะทําให
ผูปฏิบัติทํางานดวยความสนุกและเต็มใจทําจนไมรูสึกเบื่อหนาย 
    (15) รูรับผิดชอบในผลงานโปรดระลึกเสมอวาผูปฏิบัติงานพยายามจะทาํดทีีสุ่ด
เม่ือใดก็ตามที่เกิดความผิดพลาดขึ้นดวยเหตุใดๆ ผูนําก็อยาโยนความผิดใหแกผูปฏิบัติงาน ผูนํา
ควรรวมทํางานกับผูใตบังคบับัญชาดวยจะสรางความพอใจใหแกผูใตบังคับบัญชาไดมาก 
    (16) ชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาเมื่อผูปฏิบัติงานเกิดปญหาหรือมีขอขัดของในการทํางาน
ตองการคําแนะนําหรือชี้แนะโดยเฉพาะในเรื่องนโยบาย ผูบังคับบัญชาอาจเขาชวยเหลือแกไขปญหา
หรือขอขัดของตางๆ เหลานั้นดวยวิธีการตางๆ จะทําใหผูปฏิบัติเกิดความรูสึกวาผูบังคับบัญชาไมทอดทิ้ง
หรือปลอยใหเขาทํางานอยางโดดเดี่ยว 
    (17) การสรางบรรยากาศในการทํางานผูนําจะตองสรางบรรยากาศในการทํางาน
ใหดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตจะทําใหทุกคนในที่นั้นมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน 
    (18) การจัดเตรียมอุปกรณที่เอ้ืออํานวยตอการทํางานใหพรอม เม่ือมีความสะดวก
ในการใชอุปกรณตางๆ ก็จะสามารถทํางานไดรวดเร็วโดยธรรมชาติบุคคลมีใจรักและพรอมที่จะทํางาน
ใหดีทีสุ่ดอยูแลว 
    (19) พยายามใชอิทธิพลของกลุมใหญดึงกลุมเล็กโดยการกระตุนใหกลุมบุคคลสวนใหญ
กระทําตัวใหเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานที่ดีจะเปนอิทธิพลท่ีดึงดูดคนสวนนอยที่เหลือใหกระทําดี
ตามไปดวย 
    (20) การทดสอบประเมินผล ถามีการทดสอบการทํางานของผูปฏิบัติงานเปนระยะๆ
เปนประจําจะทําใหผูปฏิบัติงานรูผลดี และขอผิดพลาดในการทํางานของเขาจะทําใหเขาไดมีโอกาส
ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดใหดีขึ้น และภูมิใจในความสําเร็จของการทํางานของเขาเองนอกจากเทคนิค
ดังกลาวแลวผูนําที่ดีจะตองตระหนักถึงการใชหลักความเปนธรรมในการบริหารสั่งการโดยผูบังคับบัญชา
ตองใหความเปนธรรมอยางเสมอหนาแกผูใตบังคับบัญชาทุกคน ไมมีการเลือกที่รักมักที่ชังการยกยอง
ใหเกียรติ และการใหการยอมรับเปนมิตรอยางจริงใจจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความภาคภูมิใจ
ในการทํางานมากขึ้น 
      จากที่กลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา การสรางแรงจูงใจ หมายถึง ผูบริหารมกีารกําหนด
จุดมุงหมายในการทํางาน การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นการรับฟงขอเสนอแนะ ใหความสนใจ
ตอบุคลากรเปนรายบุคคล สรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร จัดระบบงานท่ีดี มอบหมายงานตามความรู 
ความสามารถของบุคลากร พรอมทั้งสรางบรรยากาศในการทํางาน จัดเตรียมอุปกรณที่เอ้ือตอการทํางาน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
   5) ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
    ปจจุบันดานวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และมีการพัฒนาสรางสรรค
เทคโนโลยีใหมๆ ขึ้นมามากมายจําเปนอยางยิ่งที่การจัดการศึกษาในโรงเรียนจะตองมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือพัฒนาคนใหมี
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คุณภาพ ซึ่งปจจุบันทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย เปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม ความหมายของทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน มีนักวิชาการทางการศกึษาใหความหมาย
ของคําวาทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนไวดังนี ้
    ธร สุนทรายุทธ (2550, หนา 253) ไดใหความหมายของทรัพยากรทางการศึกษาวา
ไดแก สื่อการสอนและอุปกรณการศึกษา และวิจัยหองสมุดและระบบสารสนเทศ สภาพแวดลอมของ
การเรียนรูและงบประมาณ  
    สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 40) สรุปไววา ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
หมายถึง ทรัพยากรท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงินที่ถูกนํามาใชเพื่อการจัดการศึกษา ไดแก อาคารสถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู และ
การเงิน 
    หวน พินธุพันธ (2554, หนา 45; อางถึงใน วราภรณ ชวยแกว, 2555, หนา 43)  
ไดใหความหมายของทรัพยากร คือ สิ่งท่ีเปนตัวกลาง ซึ่งอาจจะอยูในรูปของคน วัสดุ เงิน หรืออ่ืนๆ 
ทีจ่ะเปนเครื่องชวยในการดําเนินงานขององคการสําเร็จไดทรัพยากรการศึกษา ก็คือ คน (man) 
เงิน (money) วัสดสุิ่งของ (materials) และการจัดการ (management) ที่นํามาใชในการจัดการศึกษา
การบริหารทรัพยากรการศึกษา คือ การพยายามใชทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดแกสถานศึกษา 
     วราภรณ ชวยแกว (2555, หนา 43) ใหความหมายของทรัพยากรเพ่ือการเรียน
การสอน ไววา ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน หมายถึง ทรัพยากรที่ถูกนํามาใชเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนทั้งที่เปนอาคารสถานที่ แหลงเรียนรูสภาพแวดลอมในโรงเรียน วัสดุอุปกรณ หนังสือเรียน  
และเงิน 

    จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปไดวา ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน หมายถึง 
ทรัพยากรตางๆ ที่ถกูนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน หรือใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ไดแก งบประมาณ อาคารสถานท่ีหรือสิ่งปลูกสรางเพื่อใชในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ รวมถึงสภาพแวดลอมในโรงเรียน 
    บทบาทของผูบริหารกับการบริหารทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542, หนา 38; อางถึงใน สัลมาน  
สะบูดิง, 2551, หนา 40) ไดกลาวถึงเกณฑคุณภาพและตัวชี้คุณภาพการศึกษาดานทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการสอนประกอบดวย ดังนี้ 1) จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ 
สถานท่ีฝกปฏิบัติ และสภาพแวดลอม เหมาะสมกับสภาพการใชงาน 2) จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการเรียนการสอน 3) จัดระบบการเงินท่ีกอประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพการเรียน 
     สวุิทย มูลคํา (2552, หนา 269-270) การสอนการสรางบรรยากาศในการเรียนรู
ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียนโดยตรง เพราะบรรยากาศการเรียนรูท่ีดี
จะชวยสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มความสามารถ มีโอกาสพัฒนาความสามารถที่มีอยูของ
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ตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้นผูบริหารจะตองจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
ชั้นเรียนโดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  
    (1) การสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในหองเรียน จํานวนผูเรียนตอหองเรียน
แตละหอง ไมควรเกิน 35 คน เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จัดประดับตกแตงภายในหองเรียนใหสะอาด สวยงาม ดวยภาพหรือของจริงที่มีสีสัน มีชีวิตชีวา
มปีระโยชนตอการเรียนรู รวมท้ังการดูแลความปลอดภัยในหองเรียนดวย จัดใหมีสื่อ อุปกรณการเรียนรู
ตลอดจนมุมเสริมความรู มุมกิจกรรม ฯลฯ ภายใน หองเรียน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู
ของผูเรียน รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึกอยากเรียนรู เกิดความสนุกในการเรียนรูและมีความสุข
ที่ไดเรียนรู และจัดใหมีปายนิเทศ เพื่อเปนสื่อแสดงถึงความสัมพันธของเรื่องราวตางๆ ซึ่งอาจเปนความรู
เสริมบทเรียนขอมูลขาวสาร ฯลฯ 
    (2) การสรางบรรยากาศการเรียนรูนอกหองเรียน จัดใหมีศูนยสารสนเทศ
ศูนยขอมูลขาวสารของสถานศกึษา โดยมีขอมูลของสถานศกึษา ทองถ่ิน ประเทศและโลกในทุกๆ ดาน 
อยางสมบูรณ ถูกตอง ทันสมัย เปนปจจุบัน จัดใหมีแหลงเรียนรูตางๆ ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู เชน 
หองสมุด หองวิชาการ ศูนยการเรียน ศูนยสื่อการเรียน หองปฏิบัติการทั้ง 8 กลุมสาระ หองพิพิธภัณฑ 
ฯลฯ รวมทั้งจัดใหมีสื่ออุปกรณ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีตางๆ อยางเพียงพอและทันสมัย จัดใหมี
หองนิทรรศการหรือหองแสดงผลงาน เพ่ือใชเปนที่แสดงผลงานท่ีไดจากการปฏิบัติจริงของผูเรียนและ
ผูสอนตลอดจนของสถานศกึษาในระหวางการจัดการเรียนรู เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
ของทั้งสองฝาย 
    (3) จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู ไดแก การจัดสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น เปนระเบียบ สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย  
 จากทีก่ลาวมาขางตน สรุปไดวา ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน หมายถึง ทรัพยากรตางๆ 
ที่ถูกนํามาใช โดยผานกระบวนการวางแผนติดตาม ประเมินผล เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน 
หรือใชสนับสนุน ไดแก งบประมาณ อาคารสถานที่หรือสิ่งปลูกสราง เพ่ือใชในการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีตางๆ รวมถึงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนการระดมทรัพยากร
เพ่ือใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน และการตรวจสอบรายงานการใชงบประมาณ 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาดังนี้ 
  รัตนา มณฑลเพชร (2550, หนา 119-121) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยการบริหารสถานศึกษา
ทีเ่อ้ือตอกระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่ไดรับการรับรองจาก
การประเมินคุณภาพ มีผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับไดดังนี้ ดานภาวะผูนํา รองลงมา ไดแก ดานการควบคุมงาน ดานการกําหนด
เปาหมาย ดานแรงจูงใจ ดานการตัดสินใจ ดานการปฏิสัมพันธและอิทธิพล ดานการติดตอสื่อสาร และ
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ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 2) กระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรยีนท่ีไดรับการรับรองจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบที่สอง ภาพรวมอยูในระดับมาก 
3) ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา และกระบวนการพัฒนา 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีความสัมพันธกันในทางบวก 4) ปจจัยการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาที่เอ้ือตอกระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยภาพรวม
มี 5 ดาน ไดแก ดานการติดตอสื่อสาร ดานการกําหนดเปาหมาย ดานภาวะผูนํา ดานการควบคุมงาน 
และดานการตัดสินใจ 
  ณิชมล ตายจันทร (2551, หนา 90) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ดานภาวะผูนําของผูบริหาร รองลงมาคือ ดานการทํางานเปนทีม และดานการนิเทศและ
การกํากับติดตามเปนลําดับสุดทาย   
  กนิษฐา กลิ่นสุวรรณ และคนอ่ืนๆ (2551, หนา 105-111) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยการบริหาร
ที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาปจจัย
การบริหารทั้ง 2 ปจจัย พบวา ปจจัยภายใน อยูในระดับมาก สวนปจจัยภายนอก อยูในระดับปานกลาง 
การดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
โดยภาพรวมพบวา มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก และความสัมพันธ
ระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยภาพรวม พบวา ปจจัยการบริหารมีความสัมพันธกับ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธทางบวก ปจจัยการบริหารที่สงผลตอ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ดานสังคม ดานโครงสรางองคกร 
ดานบุคลากร ดานการเมือง สวนดายสภาพแวดลอม มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
  สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 113-121) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยการบริหารที่สงผลตอ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษายะลา เขต 1 มีผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวม 
การแสดงพฤติกรรมและการดําเนินงานของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการจูงใจ ดานการมีสวนรวม ดานการติดตอสื่อสาร ดานการทํางานเปนทีมมีการแสดงพฤติกรรม
อยูในระดับปานกลาง และดานทรัพยากรเพื่อการสื่อการเรียนการสอน ดานโครงสรางองคการ และ
ดานเทคโนโลยีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางเชนกัน สวนดานภาวะผูนําอยูในระดับมาก
2) การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 3) ความสัมพันธ
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ระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับสูง
4) ปจจัยการบริหารดานการทํางานเปนทีม ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ดานภาวะผูนํา และ
ดานโครงสรางองคการ สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 1 ได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
  ทรงศักดิ์ สูสุข (2551, หนา 190 -193) ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารบางประการที่สงผลตอ
การดําเนินงานประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 
ไดผลวาระดับปจจัยการบริหารโดย รวมอยูในระดับมาก และการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน รวมอยูในระดับมากผลการแสวงหาแนวทางพัฒนาปจจัยการบริหารบางประการที่สามารถ
พยากรณผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 ไดแก 1) ดานงบประมาณ 2) เทคโนโลยี 3) ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 
4) ดานแรงจูงใจของบุคลากร 5) ดานการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนและการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ที่มีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยโดยรวมสมควรที่จะนํามาหาแนวทางพัฒนา 
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีจํานวน 4 ดาน คือ ดานการจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา และดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา 
  วินัย วิทยไพบูลยสกุล (2553, หนา 88-94) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 
มีผลการวิจัยพบวา 1) ระดับปจจัยการบริหารของผูบริหาร ของกลุมตัวอยางสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาราชบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 2) ระดับมาตรฐานการศึกษา 
ดานผูเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับดี 
ทุกดาน 3) ปจจัยการบริหารของผูบริหารมีความสัมพันธกับมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ
อยูในระดับปานกลาง 4) ปจจัยการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอมาตรฐานการศึกษา 
ดานผูเรียนโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 5) ผลการศึกษาดานการพยากรณ
ความสําเร็จ ในการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานดานผูเรียน 
  วนิดา ประดิษฐ (2554, หนา 73) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พบวา ดานนโยบายและ
การบริหารงานไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศกึษา 
  กฤษฎา การีชุม (2554, หนา 150-163) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับปจจัยทางการบริหารระดับผูบริหาร
สถานศึกษาทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานภาวะผูนํา รองลงมาคือ
ดานแรงจูงใจ ดานโครงสรางองคกร และดานการติดตอสื่อสาร ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ กําหนด
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ ดานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และดานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ผลการวิเคราะห  การถดถอยพหุคูณพบวามีตัวแปรพยากรณท่ีสามารถพยากรณระดับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ ในสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ดานโครงสรางองคกร 
ดานวัฒนธรรมองคกร ดานการติดตอสื่อสาร ดานลักษณะของบุคลากร ดานสภาพแวดลอมองคกร 
ดานการทํางานเปนทีม และดานแรงจูงใจ โดยมีอํานาจการพยากรณไดรอย 75.70  
  อริยา คงเพียรภาค (2554, หนา 127-131) ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ผลการวิจัยพบวา มีปจจัยทางการบริหารอยูในระดับมาก และ
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหาร 
พบวา มีปจจัยทางการรบริหาร 6 ปจจัย ที่เปนตัวพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ดี คือ การจูงใจ การทํางานเปนทีม ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน การติดตอสื่อสาร 
และโครงสรางของโรงเรียน 
  วราภรณ ชวยแกว (2555, หนา 96-97) ไดศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูวิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล 
โดยภาพรวมพบวา มีปจจัยทางการบริหารอยูในระดับมากทุกดาน ดานภาวะผูนําอยูในระดับมากที่สุด 
และผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน 
โดยมีดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) เปนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงเปนลําดับแรก 
ปจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณผลการดําเนินงานประกันคณุภาพภายในไดดีที่สุด โดยเรียงลําดับ
ดังนี้ ดานเทคโนโลยี ดานการจูงใจ ดานโครงสรางองคกร ดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน และ
ดานการติดตอสื่อสาร 
  ปฐมพงษ นิติพจน (2556, หนา 82) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ พบวา ปจจัยทางการบริหารอยูใน
ระดับมากทุกดาน และการดําเนินงานประกันคณุภาพภายในมีผลอยูในระดับมากทุกดาน ดานกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง ปจจัยบางประการที่สัมพันธกับ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนมัธยมศึกษา และสามารถพยากรณผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในได คือ วัฒนธรรมองคกร งบประมาณ การทํางานเปนทีม  
  สมพร ชาญประโคน (2556, หนา 97) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย 
เขต 2 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 และสามารถพยากรณผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในได คือ ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน การทํางานเปนทีม บุคลากร ภาวะผูนํา 
งบประมาณ และโครงสรางองคกร 
 ปริญญา นิสาสวงษ (2556, หนา 106-107) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดาํเนินงาน
ประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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มหาสารคาม เขต 3 พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับปานกลาง พบวา ดานท่ีมีการดําเนินการมากเปนลําดับแรก คือ ดานการายงานคุณภาพ
ประจําป รองลงมาคือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
และดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีผลอยูในสองลําดับสุดทาย 
  2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยในตางประเทศท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  มอรติมอร และคนอ่ืนๆ (Mortimore, et al., 1988; อางถึงใน วินัย วิทยไพบูลยสกุล, 2553, 
หนา 61-62) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพของนักเรียนจากโรงเรียนปฐมศึกษา 
จํานวน 50 โรงเรยีน และพบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร และกระบวนการติดตอสื่อสาร
เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธในทางบวกตอคุณภาพผูเรียน 
  ฮารเบอร และจอนหเรมอนด (Harper & John Raymond, 1999; อางถึงใน กฤษฎา การีชุม, 
2554, หนา 88) ไดศึกษาประสิทธิผลของคณะทํางานของรัฐอิลลินอยส ในการประกันคุณภาพการศึกษา
และการวางแผนพัฒนาที่เปนกรอบ แนวคิดสําหรับการพัฒนาโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมตนของรัฐ 
โดยศึกษาความสัมพันธระหวางคณะทํางานที่สอนแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary instructional 
teams) และคณะทํางานวางแผนพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ (school-wide improvement planning 
teams) การวิจัยแบงเปน 3 ระยะ ผลการวิจัยพบวา 1) การประกันคุณภาพและการวางแผนพัฒนา
เปนแรงกระตุนรูปแบบหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและกระบวนการวางแผนของทั้งสองโรงเรียน
2) ผูบริหารโรงเรียน เปนกุญแจสําคัญในการประสานการทํางานระหวางคณะทํางานทั้งสอง และ
ผูบริหารเปนผูริเริ่ม โครงสรางและกระบวนการที่สงเสริมความรวมมือระหวางกัน 3) ถึงแมวา
การประกันคุณภาพและการวางแผนพัฒนาจะกระตุนใหการดําเนินงานดานหลักสูตรเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน แตประเด็นเหลานี้ไมมีผลตอเทคโนโลยีการสอนของทั้งสองโรงเรียน 4) ผูรวมในการวิจัยครั้งนี้
มีความเชื่อมั่นในกรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียน จากแนวความคิดในการวิจัยขางตนชี้ใหเห็นวา 
การปฏิบัติงานสิ่งใดจะประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายนั้น มีองคประกอบตางๆ หลายประการ 
ที่จะเปนตัวการสนับสนุนหรือตัวเรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอันจะสงผลตอการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูมีสวนเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพภายในทุกฝายศึกษา
วิเคราะหใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนําปจจัยดานตางๆ ที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายใน 
ไปใชเปนกลไกในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จตอไป 
  อารดเทรีย และโจเซฟ (Atria & Joseph, 1999, p. 228); อางถึงใน ปฐมพงษ นิติพจน, 2556)
ไดศึกษาผลกระทบของกระบวนการประกันคณุภาพและแผนพัฒนาของรัฐอิลลินอยสตอทัศนคติของครู
โรงเรียนรัฐบาลในเมืองรัฐชิคาโก เกี่ยวกับแผนพัฒนาโรงเรียน กระบวนการประกันคุณภาพและ
แผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยสยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองคกรและทฤษฎีแรงจูงใจ 
เนื่องจากทัศนคติเปนสวนประกอบหลัก ในทั้งสองทฤษฎีนี้ ทัศนคติของครูจึงเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา ครูมีทัศนคติที่ดีตอกระบวนการประกันคุณภาพและ
แผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยส 
  บัคส (Bugg, 2001, p. 4330-A; อางถึงใน ปริญญา นิวาสวงษ, 2556, หนา 69) ปจจัย
ที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการวางแผนการปรับปรุงโรงเรียนและคณะกรรมการการศึกษา แหงรัฐอิลลินอยส 
อันเปนตัวชวยในการพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เปนระบบในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของรัฐในการศึกษาไดหาทางกําหนดขอบเขตที่โรงเรียนจํานวน 2 โรงเรียน ไดใชโปรแกรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนวิธีการที่ไดทราบกระบวนการปรับปรุง โรงเรียนอยางตอเนื่องในการศึกษา
ดําเนินการ 3 ระยะ แตละระยะใชวิธีการเก็บรวบรวม และวิธีการวิเคราะหขอมูลตางกัน ผลการศึกษา
ปรากฏดังนี้ กอนนําโปรแกรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผนปรับปรุงโรงเรียนเขามา
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 2 โรงเรียนนั้นไมเคยมีโครงสรางที่ทําขึ้นอยางเปนทางการ
เพ่ือการปรับปรุงโรงเรียนมากอนเลย ในขณะที่โรงเรียนในชนบทสามารถใชกระบวนการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่ งเปนตัวชวยในการพัฒนาโครงสรางการปรับปรุงโรงเรียนที่ทําขึ้นมา
อยางเปนทางการไดแลวนั้น โรงเรียนในเมืองยังมาสามารถนําวิธีการดําเนินงานดังกลาวมาใช
ใหประสบความสําเร็จไดโปรแกรมการประกันคุณภาพการศกึษาสงผลทางบวกตอกลยุทธการสอนที่ใช
ในโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน 
  โอสาวิต เรจินา (Osakwe, Regina N. 2016, pp. 176-177) ไดศึกษาเทคนิคการประกันคุณภาพ
ของครูผูสอนเพ่ือเสริมสรางคณุภาพการศกึษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 พบวา การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากปละผูอํานวยการในฐานะผูบริหาร
ทีเ่ปนตําแหนงสําคัญ ซึ่งจะนําพาความเปลี่ยนแปลงขณะที่สามารถจะดําเนินการไดโดยยึดเทคนิค
ในการประกันคณุภาพ รวมท้ังการสรางสรรคการเรียนการสอนเชิงควบคุมและการเรียนรูสภาพแวดลอม 
ตองแนใจวามีความเพียงพอในเรื่องของวัสดุอุปกรณที่จะอํานวยความสะดวกกระบวนการจัดการเรียน
การสอน มั่นใจวาครูและนักเรียนตรงตอเวลา แนใจวาการเก็บบันทึกสถิติขอมูลตองเพียงพอ ตรวจสอบได 
วัดผลและนิเทศกิจกรรมไดทั้งครูและนักเรียน และมั่นใจวาการสอนมีการวัดและประเมินผลที่ดี ม่ันใจวา
หลักสูตรดําเนินการเพ่ือใหไดคุณภาพทางการศึกษา รวมถึงการประกันคุณภาพในระดับมัธยมศึกษา 
ซึ่งมีหนาที่รวบรวม ทั้งผูมีสวนเก่ียวของ ผูอํานวยการ หรือแมแตนักเรียน ซึ่งสุดทายจะไดรับมาตรฐานที่ดี 
สรางความรูความเขาใจ จะชวยดานตลาดแรงงาน และการพัฒนาชาติในทุกดาน ยังเนนวา การใช
แผนการสอนอยางเหมาะสม การดําเนินการ และความรวมมือของทีมงาน และนักเรียน รวมถึงเทคนิค
ที่สรางมาอยางเหมาะสมโดยผูอํานวยการสถานศึกษาและทีมงาน จะยกระดับการประกันคุณภาพ
ในโรงเรียน 
  จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา มีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการบริหารและ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีความเกี่ยวของ ความสัมพันธ หรือสงผลกตอกัน 
เปนจํานวนพอสมควร กลาวคือ ปจจัยการบริหารในแตละดานมีความเกี่ยวของ ความสัมพันธหรือ
สงผลตอการดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาแตกตางกันออกไป จะเห็นไดวาในแตละดาน
จะมีความหลากหลายและแตกตางกันออกไป 
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2.5 สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา ปจจัยการบริหารที่มีความสําคัญ
ในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อใหการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษามีความเขมแข็งเกิดประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในกรอบแนวคิดตัวแปรตน ผูวิจัยไดศึกษาปจจัย
การบริหารจากการสังเคราะหแนวคิดของลิเคิรท (Likert, 1967; อางถึงใน วินัย วิทยไพบูลย, 2553, 
หนา 12-13); สเตียรส (Steers, 1977; อางถึงใน ทรงศักดิ์ สูสุข, 2551, หนา 18); ฮอย และมิเกิล 
(Hoy & Miskel, 2001; อางถึงใน เสาวนีย ตรีพุทธรัตน, 2547, หนา 20; อางถึงใน อริยา คงเพียรภาค, 
2554, หนา 16); สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 6); อริยา คงเพียรภาค (2554, หนา 126); วราภรณ 
ชวยแกว (2555, หนา 97); ปริญญา นิสาสวงษ (2556, หนา 109); สมพร ชาญประโคน (2556, 
หนา 97) นํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย ปจจัยการบริหาร 5 ดาน คือ 1) ดานโครงสราง
องคการ 2) ดานภาวะผูนํา 3) ดานการติดตอสื่อสาร 4) ดานการจูงใจ 5) ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียน
การสอนสําหรับตัวแปรตาม คือ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผูวิจัยศึกษา
จากแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ 
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
2554, หนา 83) ประกอบดวย 8 ดาน คือ 1) ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) ดานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6) ดานการประเมินคุณภาพภายใน 7) ดานการจัดทํารายงานประจําป 
8) ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  จากแนวคิดดังกลาวจึงนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ปจจัยการบริหารที่สงผลตอ
การดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินวิจัยดังตอไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 3.3 การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 3.6 สถิติในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี ้
 3.1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 3,281 คน 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจําปการศึกษา 2560 ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973, p. 888) ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 357 คน 
จากนั้นใชวิธีการสุมตัวสุมอยางแบบงาย (simple random sampling) ใหไดจํานวนครบตามจํานวน 
 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรางและพัฒนาจากการศึกษาคนควา 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวกับปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 6 แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) ไดแก เพศ อายุ ตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ
ในการทํางานและขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการบริหาร มี 5 ดาน คือ 
    1) ดานโครงสรางองคการ 
    2) ดานภาวะผูนํา 
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    3) ดานการติดตอสื่อสาร 
    4) ดานการจูงใจ 
    5) ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามแบบของลิเคริท 
 (Best & Kahn, 1993, pp. 246-250) มีรายละเอียด ดังนี้ 
    5 หมายถึง ปจจัยการบริหารมีการดําเนินการอยูในระดับมากที่สุด 

    4 หมายถึง ปจจัยการบริหารมีการดําเนินการอยูในระดับมาก 
    3 หมายถึง ปจจัยการบริหารมีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง 

    2 หมายถึง ปจจัยการบริหารมีการดําเนินการยูในระดับนอย 
    1 หมายถึง ปจจัยการบริหารมีการดําเนินการอยูในระดับนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มี 8 ดาน คือ 
    1) ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    2) ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
    3) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
    4) ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
    5) ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    6) ดานการประเมินคุณภาพภายใน 
    7) ดานการจัดทํารายงานประจําป 
    8) ดานการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามแบบของลิเคริท 
 (Best & Kahn, 1993, pp. 246-250) มีรายละเอียด ดังนี้ 
    5 หมายถึง การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการดําเนินการอยูในระดับ
มากที่สุด 
    4 หมายถึง การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการดําเนินการอยูในระดับ
มาก 
    3 หมายถึง การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการดําเนินการอยูในระดับ
ปานกลาง 
    2 หมายถึง การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการดําเนินการอยูในระดับ
นอย 
    1 หมายถึง การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการดําเนินการอยูในระดับ
นอยที่สุด 
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3.3 การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี ้เปนแบบสอบถามทีผู่วิจัยสรางข้ึนตามขั้นตอน ดังตอไปนี ้
 3.3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎี บทความทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 3.3.2 กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม 
 3.3.3 สรางแบบสอบถามเรื่องปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 6  
 3.3.4 เสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ แนะนํา ปรับปรุงแกไข 
 3.3.5 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยาม (index of item 
objective congruence: IOC) แลวเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.6 ขึ้นไป 
 รายชื่อผูเชี่ยวชาญประกอบดวย  
   1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
   2) ดร.พรทิพย คําชาย ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  
   3) นางกฤติกา ศรีคําดี ตําแหนงขาราชการบํานาญ (ครูเชี่ยวชาญวิชาภาษาไทย)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 
   4) นางสาวสปุราณี สงวนงาม ตําแหนง ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ 
   5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคณา กุลนภาดล ตําแหนง อาจารย สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ 
 3.3.6 นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะปรึกษาประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับปรุง เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป 
 3.3.7 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับประชากรท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ประกอบดวย ผูบริหารและขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
 3.3.8 นําผลการตรวจแบบสอบถามมาตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือ 
ดวยวิธขีองครอนบาค (Cronbach, 1970, pp. 202-204) ที่เรียกวา สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coeffcient) 
ผลการคํานวณหาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหาร มีคาความเชื่อมั่น .97 และ
แบบสอบถามเก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีคาความเชื่อมั่น .98 จึงมีความเหมาะสม
ที่จะเปนแบบสอบถามจริงไดรายละเอียดการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถาม ปรากฏในภาคผนวก ค  
 3.3.9 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

66 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 3.4.1 บันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทดลองใช (try out) ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 ในการขออนุญาตใหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด 
 3.4.2 บันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและคร ูที่เปนกลุมตัวอยาง 
 3.4.3 การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยสงดวยตนเอง เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
จากโรงเรียนทั้งสิ้น 54 โรงเรียน จํานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 357 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืนทุกฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 
 3.4.4 นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
            3.4.5 นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิตโิดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 

3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนีผู้วิจัยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.5.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่ และ
คารอยละ 
 3.5.2 วิเคราะหปจจัยการบริหารโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลวแปลความหมายของคะแนนมีปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อยูในระดับใด โดยหาคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัด ซึ่งกําหนดเกณฑโดยอาศัยแนวทาง
หรือแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2535, หนา 23-24) ดังนี้ 
   4.51-5.00 หมายถึง ปจจัยการบริหารมีการดําเนินการอยูในระดับมากที่สุด 
   3.51-4.50 หมายถึง ปจจัยการบริหารมีการดําเนินการอยูในระดับมาก 
   2.51-3.50 หมายถึง ปจจัยการบริหารมีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง 
   1.51-2.50 หมายถึง ปจจัยการบริหารมีการดําเนินการอยูในระดับนอย 
   1.00-1.50 หมายถึง ปจจัยการบริหารมีการดําเนินการอยูในระดับนอยที่สุด 
 3.5.3 วิเคราะหระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับใด
โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยประสิทธิผล
ของโรงเรียน ตามเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, หนา 23-24) ดังนี้ 
     4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับ
มากที่สุด 
     3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับ
มาก 
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     2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง 
     1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับ
นอย 
     1.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับ
นอยที่สุด 
 3.5.4 การวิเคราะหความสัมพันธการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation coefficient) โดยใชเกณฑการวิเคราะห 
(r) ตามแนวคิดของรันยอน และฮาเมอร (Runyon & Haber, 1996, p. 238) ดังนี ้
   คา r = 0.71-0.99 หมายความวา ปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามคีวามสัมพันธระดับมาก 
   คา r = 0.31-0.70 หมายความวา ปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามคีวามสัมพันธระดับปานกลาง 
   คา r = 0.01-0.30 หมายความวา ปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามคีวามสัมพันธระดับนอย 
   หากคา r มีคาเปนบวก (+) หมายความวา ปจจัยการบริหารที่กับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตัวแปรมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน    
    หากคา r มคีาเปนลบ (-) หมายความวา ปจจัยการบริหารกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตัวแปรมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกันหรือผกผันกัน 
 3.5.5 วิเคราะหปจจยัการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จากแบบสอบถามดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) โดยใชวิธี stepwise เพ่ือดูวา ตัวแปรพยากรณตัวใดที่มีนัยสําคัญ
แลวนําไปสรางสมการพยากรณ 
 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 การศกึษาวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังนี ้
 3.6.1 สถิติพื้นฐาน 
   1) คารอยละ (percentage) 
   2) คาเฉลี่ย (mean) 
   3) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.6.2 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
   1) การวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation 
coefficient) 
   2) สถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 จากการศึกษาขอมูลเรื่องปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผูวิจัยไดเสนอลําดับขั้นตอน
ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 5 ตอน ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามของผูบริหารและขาราชการครู
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับปจจัยการบริหารของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 
 ตอนที่ 4 วิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 
 ตอนท่ี 5 วิเคราะหถดถอยปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 
 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพื่อใหสื่อความหมายตรงกันในการพิจารณาและศึกษาคาสถิติตางๆ ที่นําเสนอ ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณและความหมายไว ดังนี ้

 X     แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D.   แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 r    แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 b    แทน คาสัมประสิทธิก์ารถดถอยของการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Beta (β) แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน 
 R    แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ 
 R2    แทน คากําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ 
 p    แทน ความนาจะเปน (probability) ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน 
 a    แทน คาคงที่ 
 y'    แทน การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ไดจากการพยากรณ 
           ในรูปคะแนนดิบ 
 Z'y    แทน การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ไดจากการพยากรณ 
           ในรูปคะแนนดิบมาตรฐาน 
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 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 X      แทน ปจจัยการบริหาร 
  X1 แทน ปจจัยการบริหารดานโครงสรางองคการ 
 X2 แทน ปจจัยการบริหารดานภาวะผูนํา 
 X3  แทน ปจจัยการบริหารดานการติดตอสื่อสาร 
 X4  แทน ปจจัยการบริหารดานการจูงใจ 
 X5  แทน ปจจัยการบริหารดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
 Y   แทน การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 *  แทน ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูล
แสดงในหัวขอและตารางตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ 
ตําแหนง  วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศกึษา 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 357 ชุด และไดรับคนืแบบสอบถาม
ที่มีความถูกตองและสมบูรณ จํานวน 357 ชุด คิดเปนรอยละ 100 จากนั้นนํามาวิเคราะหสถานภาพ
สวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณ
ในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 
 
ตาราง 2  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณ 
             ในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
     ชาย 105 29.42 
     หญิง 252 70.58 
อายุ   
     20-30 ป 68 19.05 
     31-40 ป 79 22.13 
     41-50 ป 58 16.25 
     50 ปข้ึนไป 152 42.57 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
ตําแหนง   
     ผูบริหาร  61 17.09 
     ครูผูสอน  296     82.91 
วุฒิการศกึษา               
     ปริญญาตร ี 168 47.06 
     ปริญญาโท 183 51.26 
     ปริญญาเอก 6 1.68 
ประสบการณในการทํางาน   
     1-5 ป 80 22.41 
     6-10 ป 49 13.73 
     11-15 ป 41 11.48 
     15 ปข้ึนไป           187 52.38 
ขนาดของสถานศึกษา   
     ขนาดเล็ก 28 7.84 
     ขนาดกลาง 54 15.13 
     ขนาดใหญ 64 17.93 
     ขนาดใหญพิเศษ  211 59.10 

รวม 357 100.00 

         
 จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 357 คนเปนเพศหญิง 252 คน คิดเปนรอยละ 
70.58 และเพศชาย 105 คน คิดเปนรอยละ 29.42 ตามลําดับ สําหรับอายุผูตอบแบบสอบถาม อายุ 
50 ปขึ้นไป จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 42.57 อายุ 41-50 ป จํานวน 58 คนคิดเปนรอยละ 16.25 
อายุ 31-40 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 22.13 และอายุ 20- 30 ป จํานวน 68 คนคิดเปนรอยละ 
19.05 ตําแหนงผูตอบแบบสอบถาม เปนครูผูสอน จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 82.91 เปนผูบริหาร 
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 17.09 วุฒิการศึกษา ประกอบดวย ระดับปริญญาโท จํานวน 183 คน 
คิดเปนรอยละ 51.26 ระดับปริญญาตรี จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 47.06 และระดับปริญญาเอก
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.68 ดานประสบการณในการทํางาน 15 ปขึ้นไป จํานวน 187 คน 
คิดเปนรอยละ 52.38 ประสบการณในการทํางาน 1-5 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 22.41
ประสบการณในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 13.73 และ 11-15 ป จํานวน 
41 คน คิดเปนรอยละ 11.48 สําหรับขนาดของสถานศึกษา ประกอบดวยสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 59.10 สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 17.93 
สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 15.13 และสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 
28 คน คิดเปนรอยละ 7.84 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
ตาราง 3  คาเฉลี่ยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน 
            ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
            เขต 6 โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ปจจัยการบริหารของสถานศึกษา 
n = 357 

ระดับ อันดับที่ 
X  S.D. 

1. โครงสรางองคการ 4.00 .66 มาก 3 
2. ภาวะผูนํา 4.04 .73 มาก 1 
3. การติดตอสื่อสาร 3.97 .79 มาก 4 
4. การจูงใจ 3.93 .79 มาก 5 
5. ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 4.01 .64 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.99 .65 มาก  

 
 จากตาราง 3 พบวา ปจจัยการบริหารโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
( X = 3.99) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานภาวะผูนํา ( X = 4.04) รองลงมา คือ 
ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ( X = 4.01) ดานโครงสรางองคการ ( X = 4.00) ดานการติดตอ 
สื่อสาร ( X = 3.97) และดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ ดานการจูงใจ ( X = 3.93) 
 
ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบรหิารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
 มัธยมศึกษา เขต 6 ดานโครงสรางองคการ  
 

ดานโครงสรางองคการ 
n = 357  

X  S.D.   
1. สถานศึกษามีสายการบังคับบัญชาสั้นชัดเจน 4.26 .78 มาก 1 
2. สถานศึกษามีการแบงงานตามบทบาทหนาที่อยางชัดเจน 4.21 .78 มาก 2 
3. สถานศึกษาจัดใหมีการประสานงานภายในองคการได 
    อยางเหมาะสมครบถวน 

3.99 .81 มาก 3 

4. สถานศึกษาจัดรูปแบบกระบวนการดําเนินงานในลักษณะ 
    เชิงบูรณาการ 

3.87 .76 มาก 6 

5. สถานศึกษาจัดใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตรงตามความรู 
    ความสามารถไดอยางเหมาะสม 

3.94 .83 มาก 5 

6. สถานศึกษาจัดโครงสรางองคการที่มีลักษณะยืดหยุน 
    เอ้ือตอการดําเนินงาน 

3.97 .73 มาก 4 

ระดับ อันดับที่ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

72 

ตาราง 4  (ตอ)  
 

ดานโครงสรางองคการ 
n = 357  

X  S.D.   
7. สถานศึกษามีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจใหกับ 
    บุคลากร 

3.78 .93 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.00 .66 มาก  

 
 จากตาราง 4 พบวา ปจจัยการบริหารดานโครงสรางองคการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 4.00) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษามีสายการบังคับบัญชาสั้นชัดเจน 
( X = 4.26) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการแบงงานตามบทบาทหนาที่อยางชัดเจน ( X = 4.21) และ
ดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
ใหกับบุคลากร ( X = 3.78) 
 
ตาราง 5 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยการบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 มัธยมศึกษา เขต 6 ดานภาวะผูนํา  
 

ดานภาวะผูนํา 
n = 357  

X  S.D.   
1. ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความสามารถ 
    ในการบริหาร 

4.15 .78 มาก 1 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีวิสัยทัศนใชทักษะ 
    การบริหารงานอยางเปนระบบชัดเจน 

4.02 .87 มาก 6 

3. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยใชหลักเหตุผล 4.04 .83 มาก 4 
4. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการนิเทศ  
    กํากับ ติดตามงานในสถานศึกษา 

3.92 .90 มาก 7 

5. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถประสานงานกับบุคคล  
   หนวยงาน หรือองคการตางๆ ไดดวยดคีวามสามารถ 
   ไดอยางเหมาะสม 

4.04 .88 มาก 5 

6. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับ 
    สถานการณตางๆ ได 

4.08 .78 มาก 2 

7. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตน 
   ใหเปนแบบอยางที่ดี 

4.06 .89 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.04 .73 มาก  

 

ระดับ อันดับที่ 

ระดับ อันดับที่ 
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 จากตาราง 5 พบวา ปจจัยการบริหารดานภาวะผูนํามีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
( X = 4.04) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความสามารถ
ในการบริหาร ( X = 4.15) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวให เขากับ
สถานการณตางๆ ได ( X = 4.08) และดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับมาก เปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในการนิเทศ กํากับ ติดตามงานในสถานศึกษา ( X = 3.92) 
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยการบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
  มัธยมศึกษา เขต 6 ดานการติดตอสื่อสาร  
 

ดานการติดตอสื่อสาร 
n = 357 

ระดับ อันดับที่ 
X  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสื่อสารไดอยางชัดเจน  
   เขาใจงาย 

4.04 .88 มาก 3 

2. ผูบริหารสถานศึกษาใชการสื่อสารหลากหลาย   
   ชองทาง 

4.06 .81 มาก 1 

3. ผูบริหารใชหลักเหตุผลในการสื่อสาร 4.05 .85 มาก 2 
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติสอดคลองกับ   
   คําพูด 

3.97 .91 มาก 4 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการใชขอมูลยอนกลับ 
   เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 

3.87 .88 มาก 7 

6. ผูบริหารสถานศึกษาใชการติดตอสื่อสารในการแกไข 
   ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

3.96 .91 มาก 5 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร   
   จนเกิดประสิทธิภาพทําใหการปฏิบัติงานบรรลุ 
   เปาหมาย 

3.91 .94 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 3.97 .79 มาก  

 
 จากตาราง 6 ปจจัยการบริหารดานการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.97)
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาใชการสื่อสารหลากหลายชองทาง
( X = 4.06) รองลงมา คือ ผูบริหารใชหลักเหตุผลในการสื่อสาร ( X = 4.05) และดานที่มีคาเฉลี่ย
ในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการใชขอมูลยอนกลับเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ที่ตรงกัน ( X = 3.87) 
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ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 
  มัธยมศึกษา เขต 6 ดานการจูงใจ  
 

ดานการจูงใจ 
n = 357   

X  S.D.   
1. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดจุดมุงหมายในการทํางาน 
   ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

4.05 .77 มาก 1 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรแสดง  
   ความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะ 

3.92 .94 มาก 4 

3. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญความสนใจตอ 
   บุคลากรเปนรายบุคคล 

3.84 .99 มาก 7 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสรางขวัญกําลังใจใหแก     
   บุคลากรอยางสม่ําเสมอ 

3.94 .95 มาก 2 

5. ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานตามความรู 
   ความสามารถของบุคลากร 

3.91 .90 มาก 6 

6. ผูบริหารสถานศึกษาสรางบรรยากาศที่ดี 
   ในการทํางาน 

3.92 .95 มาก 5 

7. ผูบริหารสถานศึกษาจัดเครื่องอํานวยความสะดวก  
   วัสดุอุปกรณที่เอ้ือตอการทํางาน 

3.94 .99 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.93 .79 มาก  

 
 จากตาราง 7 ปจจัยการบริหารดานการจูงใจ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.93)
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ผูบริหารสถานศึกษากําหนดจุดมุงหมายในการทํางาน
ทีส่ามารถนําไปสูการปฏิบัติได ( X = 4.05) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสรางขวัญกําลังใจใหแก     
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ ( X = 3.94) และดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาใหความสําคัญความสนใจตอบุคลากรเปนรายบุคคล ( X = 3.84) 
 
ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษา เขต 6 ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน  
 

ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
n = 357  

X  S.D.   
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่เพียงพอตอการจัด 
    การเรียนการสอน 

3.96 .84 มาก 5 

2. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนการสอน 3.88 .82 มาก 6 
3. สถานศึกษามีการวางแผนจัดเตรียมงบประมาณ 4.13 .78 มาก 2 

ระดับ อันดับที่ 

ระดับ อันดับที่ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

75 

ตาราง 8  (ตอ)  
 

ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
n = 357  

X  S.D.   
4. สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดเตรียมอุปกรณ   
    สื่อ วัสดุ อยางพอเพียง 

3.09 .87 มาก 7 

5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม 4.01 .81 มาก 4 
6. สถานศึกษามีการตรวจสอบและรายงานการใช 
    งบประมาณ 

4.06 .82 มาก 3 

7. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัด 
    การเรียนการสอน 

4.15 .80 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.01 .64 มาก  

 
 จากตาราง 8 พบวา ปจจัยการบริหารดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.01) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร
เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน ( X = 4.15) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการวางแผนจัดเตรียม
งบประมาณ ( X = 4.13) และดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทายคือ สถานศึกษามีการวางแผน
ในการจัดเตรียมอุปกรณ สื่อวัสดุ อยางพอเพียง ( X = 3.09) 
 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
             ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวม 
 

การดําเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
n = 357  

X  S.D.   
1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.27 .59 มาก 1 
2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
    ของสถานศึกษา 

4.24 .70 มาก 4 

3. ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.02 .70 มาก 8 
4. ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
    ของสถานศึกษา 

4.25 .67 มาก 2 

5. ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.09 .71 มาก 6 
6. ดานการประเมินคุณภาพภายใน 4.23 .64 มาก 5 
7. ดานการจัดทํารายงานประจําป 4.24 .64 มาก 3 

ระดับ อันดับที่ 

ระดับ อันดับที่ 
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ตาราง 9  (ตอ) 
 

การดําเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
n = 357  

X  S.D.   
8. ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.08 .73 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.18 .60 มาก  

 
 จากตาราง 9 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X = 4.18) เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ( X = 4.27) ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
( X = 4.25) ดานการจัดทํารายงานประจําป ( X = 4.24) ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ( X = 4.24) ดานการประเมินคุณภาพภายใน ( X = 4.23) ดานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ( X = 4.09) ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 4.08) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
เปนอันดับสุดทาย คือ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ( X = 4.02) 
 
ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

              สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการกําหนด
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
n = 357  

X  S.D.   
1. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

4.38 .67 มาก 1 

2. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ครอบคลุมสาระการเรียนรู 

4.34 .66 มาก 2 

3. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู 

4.32 .66 มาก 3 

4. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โดยคํานึงถึงศักยภาพผูเรียน 

4.25 .70 มาก 5 

5. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โดยคํานึงถึงศักยภาพของทองถิ่น 

4.06 .76 มาก 6 

6. สถานศึกษากําหนดเอกลักษณของสถานศึกษา 4.31 .69 มาก 4 
เฉลี่ยรวม 4.27 .59 มาก  

 
 จากตาราง 10 พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.27) โดยเรียงลําดับจากมาก

ระดับ อันดับที่ 

ระดับ อันดับที่ 
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ไปหานอย คือ สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
( X = 4.38) รองลงมาคือ สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาครอบคลุมสาระการเรียนรู ( X = 4.34) 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยคาํนึงถึงศักยภาพของทองถิ่น ( X = 4.06) 
 
ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการจัดทําแผนพัฒนา
   การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

n = 357 
ระดับ อันดับที่ 

X  S.D. 
1. สถานศึกษาไดดําเนินการศึกษาสภาพและ 
   ความตองการของสถานศึกษาเพ่ือนํามากําหนด 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

4.24 .78 มาก 5 

2. สถานศึกษานําวิสัยทัศนมากําหนด พันธกิจ  
    เปาหมายของสถานศึกษา 

4.29 .78 มาก 2 

3. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
    สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

4.30 .74 มาก 1 

4. สถานศึกษาจัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
   สถานศึกษา 

4.16 .82 มาก 6 

5. สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศกึษา 4.24 .74 มาก 4 
6. สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
   สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.25 .79 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.24 .70 มาก  

 
 จากตาราง 11 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.24) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
คือ สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ( X = 4.30) สถานศึกษา
นําวสิัยทัศนมากําหนด พันธกิจเปาหมายของสถานศึกษา ( X = 4.29) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับมาก
เปนอันดับสุดทายคอืสถานศกึษาจัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา ( X = 4.16) 
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ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
              สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 

ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
n = 357  

X  S.D.   
1. สถานศึกษาจัดระบบการบริหารโดยใชกระบวนการ    
    ทํางานเชิงระบบ (PDCA) 

4.10 .83 มาก 2 

2. สถานศึกษาบริหารงานโดยใชการบริหารโรงเรียน 
    เปนฐาน (SBM) 

3.97 .83 มาก 5 

3. สถานศึกษาใชหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  
    (RBM) 

3.98 .81 มาก 3 

4. สถานศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบการจัดเก็บ 
    ขอมูลสารสนเทศ 

4.15 .76 มาก 1 

5. สถานศึกษามีการประมวลผล วิเคราะห จัดทําขอมูล  
    สอดคลองกับแหลงขอมูล ตรงกับความตองการ 
    ของผูใช 

3.98 .82 มาก 4 

6. สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปน 
    ระบบสะดวกตอการนําไปใชถูกตองและเปนปจจุบัน 

3.94 .83 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.02 .70 มาก  

 
 จากตาราง 12 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.02) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 
สถานศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ( X = 4.15) รองลงมา คือ 
สถานศึกษาจัดระบบการบริหารโดยใชกระบวนการทํางานเชิงระบบ (PDCA) ( X = 4.10) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ
สะดวกตอการนําไปใชถูกตองและเปนปจจุบัน ( X = 3.94)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อันดับที่ 
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ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
              การจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
 

ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

n = 357  

X  S.D.   
1. สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือจัดทํา 
    แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.31 .70 มาก 2 

2. สถานศึกษารวมกันวิเคราะหจัดทํารายละเอียด 
    โครงการ/กิจกรรม 

4.20 .76 มาก 5 

3. สถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบงาน/โครงการ/ 
    กิจกรรมอยางชัดเจน 

4.37 .75 มาก 1 

4. สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
    การจัดการศกึษา 

4.26 .74 มาก 3 

5. สถานศึกษามีการกํากับติดตามแผนพัฒนาการจัด 
    การศึกษา 

4.16 .83 มาก 6 

6. สถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงาน 
    เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

4.25 .77 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.25 .67 มาก  

 
 จากตาราง 13 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีคาเฉลี่ยอยูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.25) โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย คือ สถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน ( X = 4.37) 
รองลงมาคอื สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
( X = 4.31) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการกํากับติดตาม
แผนพัฒนาการจัดการศกึษา ( X = 4.16)  
 
ตาราง 14  คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
              ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
n = 357  

X  S.D.   
1. สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ  
    ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

4.15 .76 มาก 1 

2. สถานศึกษาจัดทําเครื่องมือติดตามตรวจสอบ 
   คุณภาพการศกึษา สอดคลองกับขอบขายภารกิจ 

4.06 .76 มาก 5 

ระดับ อันดับที่ 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    n = 357  

X  S.D.   
3. สถานศึกษาดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐาน  
    เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 

4.14 .77 มาก 2 

4. สถานศึกษามีขอมูลอ่ืนๆ ที่จําเปน เพ่ือใช 
    ในการปฏิบัติงาน 

4.08 .76 มาก 4 

5. สถานศึกษามีการระบุข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินงาน 4.03 .80 มาก 6 
6. สถานศึกษาจัดทํารายงานกิจกรรม/โครงการ 
   สถานศึกษาสรุปผลการตรวจสอบและทบทวน  
   และนําผลที่ได ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.13 .83 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.09 .71 มาก  

 
 จากตาราง 14 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.09) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
คือ สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( X = 4.15)
รองลงมา คือ สถานศึกษาดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ( X = 4.14) 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการระบุขั้นตอนตางๆ 
ในการดําเนินงาน ( X = 4.03) 
 
ตาราง 15  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
              ดานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ดานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา 

n = 357  

X  S.D.   

1. สถานศึกษามีการประเมินการปฏิบัติงาน 
    ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

4.24 .70 มาก 3 

2. สถานศึกษามีการประเมินคณุภาพการศึกษา 
   ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.23 .67 มาก 4 

3. สถานศึกษามีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการประเมิน   
    การปฏิบัติงานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

4.33 .69 มาก 1 

4. สถานศึกษามีการกําหนดกรอบการประเมินคุณภาพ 
    ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

4.25 .71 มาก 2 

5. สถานศึกษามีการจัดทําเครื่องมือการประเมินคุณภาพ
    ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

4.18 .78 มาก 6 

ระดับ อันดับที่ 

  

ระดับ อันดับที่ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

81 

ตาราง 15  (ตอ) 
 

ดานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา 

n = 357  

X  S.D.   

6. สถานศึกษา จัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    และลักษณะที่พึงประสงคอยางเปนระบบ 

4.21 .75 มาก 5 

 
 จากตาราง 15 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.23) 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คอื สถานศึกษามีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการประเมินการปฏิบัติงาน
และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 4.33) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการกําหนด
กรอบการประเมินคุณภาพคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 4.25) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการจัดทําเครื่องมือการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ( X = 4.18) 
 
ตาราง 16  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
              ดานการจัดทํารายงานประจําป 
 

ดานการจัดทํารายงานประจําป 
n = 357  

X  S.D.   
1. สถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงาน 
    ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4.34 .68 มาก 1 

2. สถานศึกษา สรุป รายงานผลการประเมินคณุภาพ 
    ภายในของสถานศึกษาตอคณะกรรมการ 
    การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.33 .72 มาก 3 

3. สถานศึกษานําเสนอรายงานคณุภาพประจําป 
    ในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย 

4.09 .77 มาก 6 

4. สถานศึกษาดําเนินการจัดเก็บรายงานคุณภาพ 
    ประจําปในระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 

4.16 .72 มาก 5 

5. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
    (SAR) เสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

4.34 .76 มาก 2 

6. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
    (SAR) โดยนําเสนอ หนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
    และตอสาธารณชน 

4.22 .75 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.24 .64 มาก  
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 จากตาราง 16 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการจัดทํา
รายงานประจําป มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.24) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 
สถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
( X = 4.34) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด ( X = 4.34) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทายคือ สถานศึกษา
นําเสนอรายงานคุณภาพประจําปในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย ( X = 4.09)  
 
ตาราง 17  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

    ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
n = 357  

X  S.D.   
1. สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศตางๆ มาใช 
    ในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

4.12 .78 มาก 1 

2. สถานศึกษาใชการจัดการความรูในรูปแบบตางๆ 
    เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.10 .75 มาก 2 

3. สถานศึกษามีเครือขายการเรียนรูที่หลากหลาย 
    ในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

4.10 .76 มาก 3 

4. สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    มาใชในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานของ   
    สถานศึกษา 

4.09 .81 มาก 4 

5. สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.08 .80 มาก 5 

6. สถานศึกษามีการวิเคราะหปญหาและหาแนวทาง 
    ในการแกไข 

4.05 .85 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.08 .73 มาก  

 
 จากตาราง 17 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.08) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 
สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศตางๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 4.12) รองลงมาคือ
สถานศกึษาใชการจัดการความรูในรูปแบบตางๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 4.10) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการวิเคราะหปญหาและหาแนวทางในการแกไข 
( X = 4.05)  
 
 ตอนท่ี 4 วิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 
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ตาราง 18  ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 X y 

X1 1.00       
X2 .793* 1.00      
X3 .784* .915* 1.00     
X4 .767* .866* .890* 1.00    
X5 .666* .614* .648* .652* 1.00   
X .887* .937* .949* .935* .784* 1.00  
y .657* .664* .693* .634* .697* .740* 1.00 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 18 พบวา ปจจัยการบริหาร (X) มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก 
(rxy = .740) กับการดําเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ปจจัยการบริหารดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน (rx5y = .697) 
ดานการติดตอสื่อสาร (rx3y = .693) ดานภาวะผูนํา (rx2y = .664) ดานโครงสรางองคการ (rx1y = .657) 
มแีละดานการจูงใจ (rx4y = .634) มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
 
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหถดถอยปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 
  

ตาราง 19  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูป คะแนนมาตรฐาน   
              (β) และการทดสอบนัยสาํคัญดวยคา t ของปจจัยการบริหารตางๆ ที่สงผลตอ 
              งานประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ปจจัยการบริหาร b β t sig 
constant 
1. ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 

1.229 
.361 

- 
.389 

8.794 
8.118 

.000 

.000 
2. การติดตอสื่อสาร .256 .335 5.855 .000 
3. โครงสรางองคการ   .122 .134 2.282 .023 
R = .769     
R2 = .591     

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 19 พบวา ปจจัยการบริหาร 3 ดาน คือ ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน (X5) 
ดานการติดตอสื่อสาร (X3) และดานโครงสรางองคการ (X1) สามารถพยากรณการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .769 สวนคาสัมประสิทธิ์
พยากรณ (R2) เทากับ .5913 ปจจัยการบริหาร 3 ดานสามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดรอยละ 59.13 
 ปจจัยการบริหาร จํานวน 3 ดาน คาสัมประสิทธิข์องตัวพยากรณ (b) เทากับ .361 .256 และ
0.122 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน β เทากับ .389 .335 และ .134  
และมีคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบเทากับ (a) 1.229 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณ
ไดดังนี ้
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
  y' = a + bx 
  y' =  1.229 + .361X5 + .256X3 + .122X1 
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี ้
  Z'y = .389X5 + .335X3 + .134X1 
 สวนตัวแปรปจจัยการบริหาร ดานภาวะผูนํา (X2) และการจูงใจ (X4) ไมสงผลตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 6 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศกึษาปจจัยการบริหารทีส่งผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งสรุปตามลําดับ ดังนี ้
 วัตถุประสงคการวิจัย 
   1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยการบริหารของสถานศกึษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 
     2) เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 
   3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
   4) เพื่อศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี ้

   1) ปจจัยการบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   2) ปจจัยการบริหารอยางนอย 1 ปจจัยสงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
  วิธีดําเนินการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้   
   1) ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 จํานวน 54 แหง ปการศกึษา 2560 รวมประชากรทั้งสิ้น 3,281 คน 

      2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครู ที่ทําหนาที่งาน
ดานวิชาการหรือระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ปการศึกษา 2560 จํานวน 357 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน
(Yamane, 1973, p. 888) 
    เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรางขึ้นเองเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามผูบริหารและครูผูสอน ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เปนสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหาร จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานโครงสราง
องคการ 2) ดานภาวะผูนํา 3) ดานการติดตอสื่อสาร 4) ดานการจูงใจ 5) ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียน
การสอน 
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   ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน จํานวน 8 ดาน 
ไดแก 1) ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 3) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ดานการประเมิน
คุณภาพภายใน 7) ดานการจัดทํารายงานประจําป 8) ดานการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษาคนควา ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
   1) บันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทดลองใช (try out) ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
   2) ผู วิ จัยขอหนั งสือจากสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและขาราชการครูในสังกัด 

  3) ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง
จํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 357 ชุด 

  4) การรวบรวมแบบสอบถามผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตนเอง หลังจาก
สงแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห  

  5) นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ดังนี้ 

  1) วิเคราะหขอมูลสถานสภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี
และคํานวณเปนคารอยละ 

   2) การวิเคราะหปจจัยการบริหารของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3) การวิเคราะหการดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

     4) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารของสถานศึกษากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
จากการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) 

     5) วิเคราะหปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยหาคาสมการถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis) ดวยวิธี stepwise 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยาง ตามเพศ
อายุ ตําแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษา และครูผูสอนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 357 คน เปนเพศหญิง 252 คน คิดเปนรอยละ 70.85 รองลงมาเปนเพศชาย 
105 คิดเปนรอยละ 29.42 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวง 50 ปขึ้นไป จํานวน 152 คน 
คิดเปนรอยละ 42.57 รองลงมาเปนชวงอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 22.13 
ชวงอายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 19.05 อันดับสุดทายคือ ชวงอายุระหวาง 
41-50 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 16.25 ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ 
ผูดํารงตําแหนงครูผูสอน จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 82.91 และตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 17.09 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ ระดับ
ปริญญาโท จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 51.29 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 168 คน 
คิดเปนรอยละ 47.06 ระดับปริญญาเอกจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.68 ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก
มปีระสบการณประสบการณในการทํางานตั้งแต 15 ปขึ้นไป จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 52.38 
รองลงมามีประสบการณในการทํางานอยูระหวาง 1-5 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 22.41 
ประสบการณในการทํางานระหวาง 6-10 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 13.73 อันดับสุดทายคือ
ประสบการณในการทํางานระหวาง 11-15 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 11.48 ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากอยูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 59.10 รองลงมาคือ 
สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 17.93 สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 54 คน 
คิดเปนรอยละ 15.13 และอันดับสุดทาย สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.84 

 5.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ 
ดานภาวะผูนํา รองลงมา คือ ดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ดานโครงสรางองคการ
ดานการติดตอสื่อสารและดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทายคือ ดานการจูงใจ ตามลําดับ
เมื่อแยกพิจารณาแตละดาน พบวา 
  1) ดานโครงสรางองคการ คาเฉลี่ยโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษามีสายการบังคับบัญชาสั้นชัดเจน สถานศึกษามีการแบงงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางชัดเจน สถานศึกษาจัดใหมีการประสานงานภายในองคการไดอยางเหมาะสม
ครบถวน สถานศึกษาจัดโครงสรางองคการที่มีลักษณะยืดหยุนเอ้ือตอการดําเนินงาน สถานศึกษา
จัดใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตรงความรูความสามารถไดอยางเหมาะสม สถานศึกษาจัดรูปแบบ
กระบวนการดําเนินงานในลักษณะเชิงบูรณาการ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับสุดทายคือ สถานศึกษา
มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจใหกับบุคลากร ตามลําดับ 
  2) ดานภาวะผูนํา คาเฉลี่ยโดยรวมและรายขออยูในระดับมากโดยเรียง ลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความสามารถในการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา
สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ไดผูบริหารสถานศกึษาประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี 
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ผูบริหารสถานศกึษาสามารถประสานงานกับบุคคลหนวยงานหรือองคกรตาง  ๆไดดวยดี ผูบริหารสถานศึกษา
บริหารงานโดยใชหลักเหตุผล ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีวิสัยทัศนใชทักษะการบริหารงานอยางเปนระบบ 
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับสุดทายคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม งานในสถานศึกษาตามลําดับ 
  3) ดานการติดตอสื่อสารคาเฉลี่ยโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาใชการสื่อสารหลากหลายชองทาง ผูบริหาร
ใชหลักเหตุผลในการสื่อสารผูบริหารสถานศึกษาสามารถสื่อสารไดอยางชัดเจนเขาใจงาย ผูบริหาร
สถานศึกษามีการปฏิบัติสอดคลองกับคําพูด ผูบริหารสถานศึกษาใชการติดตอสื่อสารในการแกไขปญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารจนเกิดประสิทธิภาพ
ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย ขอที่มีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารสถานศึกษา
มีการใชขอมูลยอนกลับเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ตามลําดับ 
   4) ดานการจูงใจคาเฉลี่ยโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ ผูบริหารสถานศึกษากําหนดจุดมุงหมายในการทํางานที่สามารถนําไปสู
การปฏิบัติไดผูบริหารสถานศึกษาจัดเครื่องอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณที่เอื้อตอการทํางาน 
ผูบริหารสถานศึกษาสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารสถานศึกษา
สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นและ
รับฟงขอเสนอแนะ ผูบริหารศึกษามอบหมายงานตามความรูความสามารถของบุคลากร ขอที่มี
คาเฉลี่ยมากเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญความสนใจตอบุคลากร
เปนรายบุคคลตามลําดับ 
   5) ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนคาเฉลี่ยโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัด 
การเรียนการสอนสถานศึกษา มีการวางแผนจัดเตรียมงบประมาณสถานศึกษา มีการตรวจสอบและ
รายงานการใชงบประมาณ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม สถานศึกษา
มีอาคารสถานที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่ยากตอการเรียนการสอน
ขอที่มคีาเฉลี่ยมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดเตรียมอุปกรณ สื่อวัสดุ 
อยางพอเพียง ตามลําดับ 
  5.1.3 ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย คอื ดานการกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดทํารายงานประจําป ดานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ดานการประเมินคุณภาพภายใน ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ ดานการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศเม่ือแยกพิจารณาแตละขอพบวา 
   1) ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คาเฉลี่ยโดยรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษา
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ของสถานศึกษาครอบคลุมสาระการเรียนรู สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู สถานศึกษากําหนดเอกลักษณของสถานศึกษา สถานศึกษากําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงศักยภาพผูเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับมาก
เปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงศักยภาพ
ของทองถ่ิน ตามลําดับ 
  2) ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คาเฉลี่ยโดยรวมและ
รายขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจสถานศึกษานําวิสัยทัศนมากําหนด พันธกิจเปาหมายของ
สถานศึกษาสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาไดดําเนินการศึกษาสภาพและความตองการ
ของสถานศึกษาเพ่ือนํามากําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา ขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย 
คือ สถานศึกษาจัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามลําดับ 
  3) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ คาเฉลี่ยโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศสถานศึกษาจัดระบบการบริหารโดยใชกระบวนการทํางานเชิงระบบ (PDCA) สถานศึกษา
ใชหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (RBM) สถานศึกษามีการประมวลผล วิเคราะห จัดทําขอมูล
สอดคลองกับแหลงขอมูล ตรงกับความตองการของผูใชสถานศึกษาบริหารงานโดยใชการบริหารโรงเรียน
เปนฐาน (SBM) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบสะดวกตอการนําไปใชถูกตองและเปนปจจุบัน ตามลําดับ 
  4) ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาคาเฉลี่ยโดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษากําหนด
ผูรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ สถานศึกษารวมกันวิเคราะหจัดทํา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษา
มีการกํากับติดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตามลําดับ 
  5) ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คาเฉลี่ยโดยรวมและรายขออยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศกึษาดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐานเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
สถานศึกษาจัดทํารายงานกิจกรรม/โครงการ สถานศึกษาสรุปผลการตรวจสอบและทบทวน และ
นําผลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาคณุภาพการศึกษา สถานศกึษามีขอมูลอ่ืนๆ ที่จําเปนเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
สถานศกึษาจัดทําเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับขอบขายภารกิจ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการระบุขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงาน 
ตามลําดับ 
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   6) ดานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาคาเฉลี่ย
โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษา
มกีารแตงตั้งผูรับผิดชอบในการประเมินการปฏิบัติงานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการกําหนดกรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษา
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาจัดทําขอมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลักษณะที่พึงประสงคอยางเปนระบบ ขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับมาก
เปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการจัดทําเครื่องมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามลําดับ 
  7) ดานการจัดทํารายงานประจําป คาเฉลี่ยโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผล
การประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษาสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
โดยนําเสนอหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของและตอสาธารณชน สถานศึกษาดําเนินการจัดเก็บรายงานคุณภาพ
ประจําปในระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ 
สถานศึกษานําเสนอรายงานคุณภาพประจําปในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย ตามลําดับ 
  8) ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคาเฉลี่ยโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศตางๆ มาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษาใชการจัดการความรูในรูปแบบตางๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษามีเครือขายการเรียนรูที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา
นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มาใชในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการวิเคราะหปญหาและหาแนวทาง
ในการแกไข ตามลําดับ 
 5.1.4 ผลการศกึษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธในระดับมาก
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ปจจัยการบริหาร
ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน (rx5y = .697) ดานการติดตอสื่อสาร (rx3y = .693) ดานภาวะผูนํา 
(rx2y = .664) ดานโครงสรางองคการ (rx1y = .657) มีและดานการจูงใจ (rx4y = .634) ตามลําดับ  
  5.1.5 ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบดวย ดานโครงสราง
องคการ (X1) ดานการติดตอสื่อสาร (X3) ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน (X5) สวนดานที่ไมสงผลตอ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ดานภาวะผูนํา (X2) และดานการจูงใจ (X4) 
สามารถรวมกันพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) 
เทากับ .769 สวนคาสัมประสิทธิ์พยากรณ (R2) เทากับ .5913 ปจจัยการบริหารทั้ง 3 ดานสามารถ
พยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 ไดรอยละ 59.13 
 ตัวแปรปจจัยการบริหาร ดานภาวะผูนํา (X2) และดานการจูงใจ (X4) ไมสงผลตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

5.2 อภิปรายผล  
 
 ผลการศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีม่ัธยมศกึษา เขต 6 มีดังนี้ 

 5.2.1 ผลการศึกษาปจจัยการบริหารของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา 
เขต 6 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงศักดิ์ สูสุข (2551, หนา 190-196) 
ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารบางประการที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ อริยา คงเพียรภาค (2554, หนา 123) ไดศึกษาปจจัยทางการบริหาร
ทีส่งผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา ปจจัยทางการบริหารมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วราภรณ ชวยแกว (2555, หนา 97) ไดศกึษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูวิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัด
สตูล พบวา ปจจัยการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมากและคอนขางมาก 
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม
ไดกําหนดถึงความมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 โดยใหมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด งานที่เกี่ยวของแลวเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูคณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก นอกจากนี้มาตรา 49 กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพอยางนอย 1 ครั้งในทุก 5 ป และตองเสนอ
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของศกึษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอสาธารณชน จึงทําใหสถานศึกษา
ตองพัฒนาการเรียนการสอนของตน ใหสอดรับกับนโยบายและหลักการประกันคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กนิษฐา กลิ่นสุวรรณ และคนอื่นๆ (2551, หนา 105) ไดศึกษาปจจัยทางการบริหาร
ทีส่งผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 กลาววา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีการตื่นตัว
ในเรื่องของการบริหาร เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพมาตรา 48 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ไดดําเนินการสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาของตนเอง โดยการจัดการประชุม 
อบรมผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบ อยางตอเนื่องและทั่วถึง และแสดงผลใหสังคมเห็นวา 
สถานศกึษามีประสิทธิผลใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถ บุคลิกลักษณะ
และคุณสมบัติตามมาตรฐานการศึกษา และ 2) สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาใหผูเรียน
บรรลุเปาหมายอยางแทจริงและ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

   1) ปจจัยการบริหารดานภาวะผูนํามีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับแรก สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 79) ไดศกึษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา 
เขต 1 พบวา ปจจัยการบริหารดานภาวะผูนํามีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับแรก สมพร ชาญประโคน 
(2556, หนา 96) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ดานภาวะผูนํา
อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ งานวิจัยของ รัตนา มณฑลเพชร (2550, หนา 121) ไดศึกษา
ปจจัยการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอื้อตอกระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนที่ไดรับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2 ดานภาวะผูนํา อยูในระดับมาก 
   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปจจุบัน ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการอบรมหลักสูตร
การพัฒนาผูบริหารสถานศกึษาอยางเขม จึงทําใหผูบริหารมีการใชเทคนิคและวิธีการในการบริหารงาน
ในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังมีการติดตามและประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ณิชมล ตายจันทร (2551, หนา 90) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 กลาววา 
ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญ โดยผูบริหารเปนผูนําในการกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกันกับ
บุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ ตลอดจนนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทาง
ทีกํ่าหนด หากผูบริหารเปนผูมีภาวะผูนําก็จะสามารถพัฒนาใหสถานศึกษาบรรลุเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
  2) ปจจัยการบริหารดานการจูงใจ เปนดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วินัย วิทยไพบูลยสกุล (2553, หนา 71) ไดศึกษาปจจัยการบริหาร
ทีส่งผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 พบวา ปจจัยการบริหารดานการจูงใจ อยูในระดับมาก เปนอันดับสุดทาย สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 113) ไดศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา 
เขต 1 พบวา ปจจัยการบริหารดานการจูงใจมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง 
   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 มีโครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบที่ชัดเจน จึงทําใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ซึ่งเปนหนาที่หลักของสถานศึกษา โดยมีผูบริหารและครูผูรับผิดชอบมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
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ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ถือวางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนหนาที่หลกัของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา ประดิษฐ (2554, หนา 73) 
ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พบวา ดานนโยบายและการบริหารงานไมมีความสัมพันธกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทรงศักดิ์ สูสุข (2551, หนา 194) ไดศึกษา
ปจจัยทางการบริหารบางประการที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 สรุปแนวทางการพัฒนาแรงจูงใจของบุคลากรวา
ผูบริหารควรเปนแบบอยางในการพัฒนา เปดโอกาสใหครูไดสรางสรรคการทํางานอยางเต็มความสามารถ 
ตามความสนใจ จัดกิจกรรมสันทนาการ ใหกับครูภาคเรียนละ 1 ครั้งกลาวคําชมเชย มอบประกาศเกียรติคุณ
เอาใจใสชวยเหลือการทํางานของคร ู
 5.2.2 ผลการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ปฐมพงษ นิติพจน (2556, หนา 83) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศกึษา จังหวัดบึงกาฬ พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬโดยรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สมพร ชาญประโคน (2556, หนา 99) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย 
เขต 2 พบวา การดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม ไดกําหนดถึงความมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน
โดยกําหนดรายละเอียดในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องหนวยงานตนสังกัด
จึงกระตุนใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพเกิดผลดีตอการประกันภายในของสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด มีการนิเทศใหความชวยเหลือในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สอดคลองกับ กระทรวงศกึษาธิการ (2554, หนา 89) ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานทราบ รวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
  1) การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก
เปนอันดับแรก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปฐมพงษ นิติพจน (2556, หนา 82) ไดศึกษาปจจัยบางประการ
ที่สัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ พบวา
การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎา การีชุม (2554, หนา 168) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการบริหาร
ทีส่งผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก สอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ สมพร ชาญประโคน 
(2556, หนา 95) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ดานการกําหนด
มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
   ทั้งนี้อาจเนื่องจาก สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีแนวทางการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก, หนา 9) กลาวถึงระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เปนระบบที่ปรึกษาสรางความมั่นใจแกผูรับบริการทั้งผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคกรหรือ
สถานประกอบการที่รับผูเรียนเขาศึกษาตอหรือทํางาน วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพไดตามมาตรฐานท่ีการศึกษากําหนด ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีทักษะ และ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ดวยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งองคกรโดยใชหลักการมีสวนรวม บุคลากร
ในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผูบริหารตระหนักถึงเปาหมาย คือ ผลประโยชนที่เกิดข้ึนกับผูเรียน
เปนอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเปนกลไกลสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบได และถูกกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหง
ตองดําเนินการ สอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร ชาญประโคน (2556, หนา 100) ไดศึกษาปจจัย
บางประการที่สัมพันธกับการดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย เขต 2 พบวา สถานศกึษามีขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ชัดเจน และมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา สอดคลองกับ
มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
  2) การดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศเปนดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับมาก
เปนอันดับสุดทาย สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 110) ไดทําการวิจัย
เรื่อง ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 1 มีผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศมีผลอยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับ 
งานวิจัยของ ปริญญา นิสาสวงษ (2556, หนา 107) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ อยูในระดับปานกลางและมีผลอยูในสองลําดับสุดทาย 
   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กระบวนการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนการทํางาน
รวมกันของบุคลากรและทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร มีกระบวนการในการบริหาร
อาทิเชน กระบวนการทํางานเชิงระบบ กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และกระบวนการ
บริหารมุงผลสัมฤทธิ์ ขั้นตอนการทํางานของแตละกระบวนการมีมากอาจเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน
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และระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอาจจะยังไมถูกตองชัดเจนและเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสารสนเทศท่ีดีควรมมีหีลักเกณฑและแนวปฏิบัติ รวมถึงกระบวนการ
เก็บรวบรวมขอมูลอยางมีระบบ มีขั้นตอน และมีคุณภาพตรงกับความตองการของผูใชเพื่อจะนําขอมูล
สารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงศักดิ์ สูสุข (2551, หนา 193) ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารบางประการ
ทีส่งผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 พบวา ดานสารสนเทศอยูในระดับต่ํา และไดเสนอแนวทางการพัฒนาดานการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศวา ผูบริหารควรตรวจสอบความพรอมของระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ควรมี
เทคโนโลยีทีพ่รอมใชในการจัดทําขอมูลสารสนเทศ มีการจัดอบรมครูหรือเจาหนาที่ขอมูลสารสนเทศ
ใหมีความรู ความสามารถในการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.2.3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา มีความสัมพันธกัน
ทางบวกในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัยขอที่ 1 ซึ่งผูวิจัย ไดกําหนดสมมุติฐานวา 
ปจจัยการบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎา การีชุม (2554, หนา 168) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการบริหาร
ทีส่งผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการบริหารงานมีความสัมพันธกับ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับสูงและมีความสัมพันธกันสอดคลองกับ งานวิจัย
ของ ปริญญา นิสาสวงษ (2556, หนา 110) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
พบวา ปจจัยการบริหารงานมีความสัมพันธกันทางบวก  
   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น 
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก 
ใหคําปรึกษา แนะนําดูแลใหมีการประกันคุณภาพภายในโดยที่ทุกฝายเขามามีสวนรวม และผูบริหาร
เปนแกนนําในการจัดทําแผน รวมทั้งการกํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผน การนําผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงและรายงานผลตอสาธารณชน สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ชวยแกว 
(2555, หนา 98-99) ไดศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูวิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสตูล ไดแสดงความเห็นวา 
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
สถานศึกษาทุกแหงและถือวาเปนสวนสําคัญของการบริหารที่ขาดไมได เปนกลไกสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนระบบที่สรางความมั่นใจวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตร
กําหนด และสังคมตองการ เนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายบทบาทการจัดการศึกษา
ใหสถานศึกษาเปนหนวยรับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนที่เชื่อมั่น และเปนที่พึงพอใจ
แกผูเรยีน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม ดังนั้นหนวยงานและผูเก่ียวของทุกฝายในสถานศึกษาจะตองมี
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สวนรวมในการจัดการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน และการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานตามภาระงานรับผิดชอบ อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 5.2.4 ผลการศึกษาปจจัยการบริหารทีส่งผลตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดแก ปจจัยการบริหารดานทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการสอน ดานการติดตอสื่อสาร ดานโครงสรางองคการ เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว
คือปจจัยการบริหารอยางนอย 1 ปจจัยสงผลตอดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วราภรณ ชวยแกว (2555, หนา 97) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยการบริหารงานที่สงผลตอ
การดําเนินงานประกันคณุภาพภายในโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาควบคูวิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดสตูล มีผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหารงาน 5 ดาน ไดแก ดานเทคโนโลยี ดานการจูงใจ 
ดานโครงสรางองคกร ดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน และดานการติดตอสื่อสารสงผลตอ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูวิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดสตูล สอดคลองกับงานวิจัยของ อริยา คงเพียรภาค (2554, หนา 126) ไดศึกษาปจจัย
ทางการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหาร พบวา 
มีปจจัยทางการรบริหาร 6 ปจจัยท่ีเปนตัวพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ดี คือ การจูงใจ การใชเทคโนโลยี การทํางานเปนทีมทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน
การติดตอสื่อสาร และโครงสรางของโรงเรียน 
   ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดนั้น ควรจะมีความพรอมในดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน
ใหเพียงพอตอความตองการ รวมทั้งจะตองมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน ในการแบงภาระหนาท่ี
ใหมีความเหมาะสมตรงตามความรูความสามารถของแตละบุคคล และควรจะตองไดรับการพัฒนา
ใหมีศักยภาพดานการติดตอสื่อสารอยางตอเนื่องอยูเสมอซึ่งอาจกลาวไดวา สถานศึกษาที่มีโครงสราง
ขององคการที่ดี สามารถดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับ ฮอก และแอนโทนี่ (Hodge & Anthony, 1990, p. 374) กลาวสรุปวา โครงสรางองคการ
ทีม่ีประสิทธิผล สามารถบรรลุเปาหมายไดดวยตนทุนท่ีต่ําสุด มีนวัตกรรมมีความยืดหยุนและการปรับตัว
มกีารประสานงานอยางทั่วถึง สถานศึกษาท่ีมีความพรอมในดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
สามารถดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ 
พรเทพ รัตนติสรอย (2556, หนา 14) กลาวสรุปวา ทรัพยากรเพื่อการศึกษามีความสําคัญ
ในการบริหารโรงเรียนหรือหนวยงานใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค เพราะวาทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาเปนปจจัยภายในและภายนอกที่สนับสนุนสงเสริม กระตุนใหการดําเนินงาน
ทั้งในดานภายในและภายนอกบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถานศึกษาที่มี
ความพรอมในดานการติดตอสื่อสาร สามารถดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพโดยการออกคําสั่งหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในองคการ การติดตอสื่อสารท่ีดี
จะทําใหการดําเนนิงานขององคการราบรื่นไปสูเปาหมายไดอยางมีประสทิธิภาพ 
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 5.2.5 ผลการศึกษาปจจัยการบริหารที่ไมสงผลกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดแก ดานภาวะผูนํา ดานการจูงใจ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพราะสวนปจจัยการบริหารดานภาวะผูนํา และดานแรงจูงใจไมเปนตัวพยากรณ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในที่ดี อาจเปนเพราะวาเปนเพราะวาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน เปนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติใหเปนปกติหรือไมจําเปนตองมีการใชภาวะผูนํามากเปนพิเศษ และ
ไมตองการสรางการจูงใจเพ่ิมขึ้น ซึ่งสถานศึกษาทั้งผูบริหารและครูตองดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกัน
เปนปกติอยูแลวทําใหทั้งผูบริหารและครูมีความเห็นวา ภาวะผูนําและการจูงใจไมเปนตัวพยากรณที่ดี
ตอการดําเนินงานประกันคณุภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ อริยา คงเพียรภาค (2554, หนา 131-132)
ไดศกึษาปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา มีปจจัยทางการบริหาร 
ทีไ่มสามารถเปนตัวพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็กที่ดี คือ 
ดานภาวะผูนํา 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
    1) จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหารดานการจูงใจ เปนขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับมาก
เปนอันดับสุดทาย ดังนั้น สถานศึกษาควรสงเสริมหรือเพิ่มทักษะการจูงใจใหแกครูผูสอนใหมากยิ่งข้ึน 
มอบหมายภาระงานตามความรูความสามารถของบุคลากร และใหความสําคัญความสนใจตอบุคลากร
เปนรายบุคคล 
  2) จากผลการวิจัยพบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เปนขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนอันดับสุดทาย ดังนั้น
สถานศึกษาควรใหความสําคัญตอระบบบริหารและสารสนเทศใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสถานศึกษา
ควรจัดใหมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบสะดวกตอการนําไปใชถูกตองและเปนปจจุบัน 
  3) จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหาร ดานโครงสรางองคกร ดานทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการสอน และดานการติดตอสื่อสารสงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนั้น หนวยงานตนสังกัดควรใหสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับความชัดเจนของ
โครงสรางองคการ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือทรัพยากรทางการศกึษาอยางเพียงพอ และสรางความรู    
ความเขาใจใหแกสถานศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1) ศึกษาแนวทางการสรางการจูงใจเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา  
  2) ศึกษาเรื่องปจจัยการบริหารดานอ่ืนๆ ที่สงผลตอการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
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  3) ศึกษาสภาพปญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือจะไดเปนขอมูลในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตอไป  
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
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การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
 
เกณฑการประเมินมีดังนี้ 
 ไดคะแนน +1แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 ไดคะแนน 0ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 ไดคะแนน  -1แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 

สูตร IOC  =      ∑ R / N    
∑ R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

   N    แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 เกณฑการตัดสิน 
  คา  IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.6 ขอคาํถามนั้นใชได 
  คา  IOC ที่คํานวณไดต่ํากวา 0.6 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุง 
                                แกไขใหมใหดีขึ้น  
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แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ดานปจจัยการบริหาร 

ขอที่ 
ขอคําถาม 

ปจจัยการบริหาร 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ (คนที่ 1-5) รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

 
1. 

1. ดานโครงสรางองคการ 
สถานศึกษามีสายการบังคับบัญชาสั้นชัดเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใชได 

2. สถานศึกษามีการแบงงานตามบทบาทหนาที่อยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 
3. สถานศึกษาจัดใหมีการประสานงานภายในองคการได 

อยางเหมาะสมครบถวน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4. สถานศึกษาจัดรูปแบบกระบวนการดําเนินงานในลักษณะ
เชิงบูรณาการ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

5. สถานศึกษาจัดใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตรงตามความรู
ความสามารถไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6. สถานศึกษาจัดโครงสรางองคการที่มีลักษณะยืดหยุนเอื้อตอ
การดําเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

7. สถานศึกษามีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจใหกับ
บุคลากร 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

 
8. 

2. ดานภาวะผูนํา 
ผูบริหารสถานศกึษามีความรูความสามารถในการบริหาร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

9. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีวิสัยทัศนใชทักษะการบริหารงาน
อยางเปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

10. ผูบริหารสถานศกึษาบริหารงานโดยใชหลักเหตุผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
11. ผูบริหารสถานศกึษามีความสามารถในการนิเทศ กํากับ 

ติดตามงานในสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 

 
1 ใชได 

12. 
 

ผูบริหารสถานศกึษาสามารถประสานงานกับบุคคล 
หนวยงานหรือองคการตางๆ ไดดวยดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

13. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ
ตางๆ ได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

14. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 
15. 

3. ดานการติดตอสื่อสาร 
ผูบริหารสถานศกึษามีการติดตอสื่อสารที่ชัดเจน เขาใจงาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

16. ผูบริหารสถานศึกษาใชการสื่อสารหลากหลายชองทาง +1 +1 +1 +1 -1 5 1 ใชได 
17. ผูบริหารใชหลักเหตุผลในการสื่อสาร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
18. ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติสอดคลองกับคําพูด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ
ที ่

ขอคําถาม 
ปจจัยการบริหาร 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ (คนที่ 1-5) รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

19. ผูบริหารสถานศึกษามีการใชขอมูลยอนกลับเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

20. ผูบริหารสถานศึกษาใชการติดตอสื่อสาร ในการแกไขปญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

21. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารจนเกิด
ประสิทธิภาพทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

 
22. 

4. ดานการจูงใจ 
ผูบริหารสถานศกึษากําหนดจุดมุงหมายในการทํางาน 
ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

23. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น
และรับฟงขอเสนอแนะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

24. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญความสนใจตอบุคลากร
เปนรายบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

25. ผูบริหารสถานศึกษาสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร 
อยางสม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

26. ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานตามความรูความสามารถ
ของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

27. ผูบริหารสถานศึกษาสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 
28. ผูบริหารสถานศึกษาจัดเครื่องอํานวยความสะดวก วัสดุ

อุปกรณที่เอ้ือตอการทํางาน 
+1 +1 +1 +1 +1  

5 
1 ใชได 

 
29. 

5. ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีอาคารสถานที่เพียงพอตอการจัดการเรียน 
การสอน 

+1 +1 +1 +1 -1  
5 

1 ใชได 

30. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
31. สถานศึกษามีการวางแผนจัดเตรียมงบประมาณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
32. สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดเตรียมอุปกรณ สื่อวัสดุ 

อยางพอเพียง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

33. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
34. สถานศึกษามีการตรวจสอบและรายงานการใชงบประมาณ +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 
35. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือใชในการจัดการเรียน

การสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ดานการดําเนนิการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

ขอ
ที ่

ขอคําถาม 
การดําเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ (คนที ่1-5) รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

 
1. 

1. ดานกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

2. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา
ครอบคลุมสาระการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา
ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา
โดยคํานึงถึงศักยภาพผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา
โดยคํานึงถึงศักยภาพของทองถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6. สถานศึกษากําหนดเอกลักษณของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
 
 

7. 

2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
สถานศึกษาไดดําเนินการศึกษาสภาพและความตองการ
ของสถานศึกษาเพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 
1 

 
 

ใชได 

8. สถานศึกษานําวิสัยทัศนมากําหนด พันธกิจ เปาหมาย 
ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาสอดคลอง
กับวิสัยทัศน พันธกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10. สถานศึกษาจัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 
11. สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
12. สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 
13. 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
สถานศึกษาจัดระบบการบริหารโดยใชกระบวนการ
ทํางานเชิงระบบ (PDCA) 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

14. สถานศึกษาบริหารงานโดยใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน 
(SBM) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

15. สถานศึกษาใชหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (RBM) +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอที่ 
ขอคําถาม 

การดําเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ (คนที่ 1-5) รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

16. สถานศกึษามีการกําหนดผูรับผิดชอบการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

17. สถานศกึษามีการประมวลผล วิเคราะห จัดทําขอมูล 
สอดคลองกับแหลงขอมูล ตรงกับความตองการของผูใช 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

18. สถานศกึษามีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ
สะดวกตอการนําไปใชถูกตองและเปนปจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 
19. 

4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

20. สถานศกึษารวมกันวิเคราะหจัดทํารายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

21. สถานศกึษากําหนดผูรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม 
อยางชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

22. สถานศกึษามีการดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

23. สถานศกึษามีการกํากับติดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
24. สถานศกึษามีการรายงานผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น

โครงการ 
+1 +1 +1 0 0 3 0.6 ใชได 

 
25. 

5. ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

 
26. สถานศกึษาจัดทําเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษา สอดคลองกับขอบขายภารกิจ 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

27. สถานศกึษาดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐาน เพื่อใช 
ในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 0 0 3 0.6 ใชได 

28. สถานศกึษามีขอมูลอ่ืนๆที่จําเปน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 0 0 3 0.6 ใชได 
29. สถานศกึษามีการระบุข้ันตอนตางๆในการดําเนินงาน +1 +1 +1 0 0 3 0.6 ใชได 
30. สถานศกึษาจัดทํารายงานกิจกรรม/โครงการสถานศึกษา

สรุปผลการตรวจสอบและทบทวน และนําผลท่ีไดไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 0 0 3 0.6 ใชได 
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ขอที่ 
ขอคําถาม 

การดําเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ (คนที่ 1-5) รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

 
 

31. 
 

6. ดานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
0 

 
 

+1 

 
 
4 

 
 

0.8 

 
 

ใชได 

32. สถานศกึษามีการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

33. 
 

สถานศึกษามีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการประเมิน 
การปฏิบัติงานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

34. สถานศกึษามีการกําหนดกรอบการประเมินคุณภาพ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 0 0 3 0.6 ใชได 

35. สถานศกึษามีการจัดทําเครื่องมือการประเมินคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 0 0 3 0.6 ใชได 

36. สถานศกึษา จัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ลักษณะที่พึงประสงคอยางเปนระบบ 

+1 +1 +1 0 0 3 0.6 ใชได 

 
37. 

7. ดานการจัดทํารายงานประจําป 
สถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

38. สถานศกึษาสรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

39. สถานศกึษานําเสนอรายงานคุณภาพประจําปในรูปแบบ
ตางๆที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

40. สถานศกึษาดําเนินการจัดเก็บรายงานคุณภาพประจําป 
ในระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

41. สถานศกึษามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

42. สถานศกึษามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
โดยนําเสนอ หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ และตอสาธารณชน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

 
43. 

8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศตางๆ มาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

44. สถานศกึษาใชการจัดการความรูในรูปแบบตางๆ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอที่ 
ขอคําถาม 

การดําเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ (คนที่ 1-5) รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

45. สถานศกึษามีเครือขายการเรียนรูที่หลากหลาย 
ในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

46. สถานศกึษานําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช 
ในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

47. สถานศกึษานําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช 
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 -1 5 1 ใชได 

48. สถานศกึษามีการวิเคราะหปญหาและหาแนวทาง 
ในการแกไข 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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คาอํานาจจําแนกรายขอและความเชื่อม่ันแบบสอบถามของปจจัยการบริหาร 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนกรายขอ ขอที่ คาอํานาจจําแนกรายขอ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

.55 

.81 

.62 

.63 

.60 

.60 

.70 

.67 

.53 

.74 

.76 

.76 

.75 

.76 

.71 

.57 

.71 

.54 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

.74 

.72 

.82 

.68 

.72 

.45 

.40 

.48 

.63 

.30 

.45 

.68 

.69 

.58 
             .58 
             .73 
             .80 
 

คาความเชื่อมั่น α = .97 
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คาอํานาจจําแนกรายขอและความเชื่อม่ันแบบสอบถามของการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 
ขอที่ คาอํานาจจําแนกรายขอ  ขอที่ คาอํานาจจําแนกรายขอ ขอที่ คาอํานาจจําแนกรายขอ 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

.58 

.44 

.58 

.75 

.64 

.61 

.56 

.53 

.65 

.76 

.58 

.61 

.74 

.66 

.59 

.69 

.84 

.79 

.76 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

.73 

.77 

.82 

.87 

.68 

.79 

.77 

.86 

.72 

.77 

.77 

.72 

.66 

.72 

.68 

.78 

.88 

.78 

.78 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
 
 

.78 

.68 

.72 

.80 

.82 

.75 

.66 

.75 

.72 

.81 
 

คาความเชื่อมั่น α=.98 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
……………………………………………………………………….. 

 
คําชี้แจง   
1. แบบสอบถามนี้สําหรับผูบริหาร และขาราชการครูในสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา   
    มัธยมศึกษา เขต 6 
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามดานปจจัยการบริหาร จํานวน 35 ขอ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จํานวน 48 ขอ 
3. ขอความกรุณาทานไดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริง คําตอบของทานเปนความคิดเห็น 
    ที่มีคณุคาและเปนประโยชนตอการวิจัยเปนอยางยิ่ง ไมมีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายแกทาน 
    หรือผูอื่นทั้งทางตรงและทางออม  
 
 หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานและขอขอบคุณทานเปนอยางสูงที่ไดให 
ความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 
 
 
 

นายโชคชัย พรหมมาก 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย    ลงใน    ที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
1) เพศ 
  ชาย     หญิง 
2) อายุ 
  20-30 ป     31-40 ป 
  41-50 ป     50 ปขึ้นไป 
3) ตําแหนง 
  ผูบริหารสถานศกึษา   ครูผูสอน 
4) วุฒิการศึกษา 
  ต่ํากวาปริญญาตรี    ปริญญาตร ี
  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
5) ประสบการณในการทํางาน 
  1-5 ป     6-10 ป 
  11-15 ป     15 ปขึ้นไป 
6)  ขนาดของสถานศกึษา 
  ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียน 1-499 คน)    
  ขนาดกลาง (จํานวนนักเรียน 500-1,499 คน)    
   ขนาดใหญ (จํานวนนักเรียน 1,500-2,499 คน) 
   ขนาดใหญพิเศษ (จํานวนนักเรียน 2,500 คนข้ึนไป) 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการบริหาร มี 5 ดาน ไดแก ดานโครงสรางองคการ ดานภาวะผูนํา 
ดานการติดตอสื่อสาร ดานการจูงใจ ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ ตามปจจัยการบริหารโดยกําหนด
เปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี ้
 

ระดับ 5  หมายถึง  มีการบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4  หมายถึง  มีการบริหารงานอยูในระดับมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  มีการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  มีการบริหารงานอยูในระดับนอย 
ระดับ 1  หมายถึง  มีการบริหารงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ขอ 
ที ่

ปจจัยการบริหาร 
ระดบัการบริหารงาน 

5 4 3 2 1 

1. ดานโครงสรางองคการ      

1. สถานศึกษามีสายการบังคับบัญชาสั้นชัดเจน      
2. สถานศึกษามีการแบงงานตามบทบาทหนาทีอ่ยางชัดเจน      
3. สถานศึกษาจัดใหมีการประสานงานภายในองคการไดอยางเหมาะสม

ครบถวน 
     

4. สถานศึกษาจัดรูปแบบกระบวนการดําเนินงานในลักษณะเชิงบูรณาการ      

5. สถานศึกษาจัดใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตรงตามความรูความสามารถได
อยางเหมาะสม 

     

6. สถานศึกษาจัดโครงสรางองคการที่มีลักษณะยืดหยุนเอ้ือตอ 
การดําเนินงาน 

     

7. สถานศึกษามีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจใหกับบุคลากร      

2. ดานภาวะผูนํา      

8. ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความสามารถในการบริหาร      
9. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีวิสัยทัศนใชทักษะการบริหารงาน 

อยางเปนระบบ 
     

10. ผูบริหารสถานศกึษาบริหารงานโดยใชหลักเหตุผล      

11. ผูบริหารสถานศกึษามีความสามารถในการนิเทศ กํากับ ติดตามงาน 
ในสถานศึกษา 

     

12. ผูบริหารสถานศกึษาสามารถประสานงานกับบุคคล หนวยงาน หรือ
องคการตางๆ ไดดวยดี 

     

13. ผูบริหารสถานศกึษาสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ได      

14. ผูบริหารสถานศกึษาประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี      
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ขอ 
ที ่

ปจจัยการบริหาร 
ระดบัการบริหารงาน 

5 4 3 2 1 

3. ดานการติดตอส่ือสาร      

15. ผูบริหารสถานศกึษามีการติดตอสื่อสารที่ชัดเจน เขาใจงาย      

16. ผูบริหารสถานศกึษาใชการสื่อสารหลากหลายชองทาง      
17. ผูบริหารใชหลักเหตุผลในการสื่อสาร      
18. ผูบริหารสถานศกึษามีการปฏิบัตสิอดคลองกับคําพูด      
19. ผูบริหารสถานศกึษามีการใชขอมูลยอนกลับเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 

ที่ตรงกัน 
     

20. ผูบริหารสถานศกึษาใชการติดตอสื่อสารในการแกไขปญหา อุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน 

     

21. ผูบริหารสถานศกึษามีความสามารถในการสื่อสารจนเกิดประสิทธิภาพ
ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

     

4. ดานการจูงใจ      
22. ผูบริหารสถานศกึษากําหนดจุดมุงหมายในการทํางานที่สามารถนําไปสู

การปฏิบัติได 
     

23. ผูบริหารสถานศกึษาเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นและรับฟง
ขอเสนอแนะ 

     

24. ผูบริหารสถานศกึษาใหความสําคัญความสนใจตอบุคลากรเปนรายบุคคล      
25. ผูบริหารสถานศกึษาสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ      
26. ผูบริหารสถานศกึษามอบหมายงานตามความรูความสามารถของ

บุคลากร 
     

27. ผูบริหารสถานศกึษาสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน      
28. ผูบริหารสถานศกึษาจัดเครื่องอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณท่ีเอ้ือตอ

การทํางาน 
     

 5. ดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน      
29. สถานศึกษามีอาคารสถานทีเ่พียงพอตอการจัดการเรียนการสอน      
30. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนการสอน      
31. สถานศึกษามีการวางแผนจัดเตรียมงบประมาณ      
32. สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดเตรียมอุปกรณ สื่อวัสดุ อยางพอเพียง      
33. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม      
34. สถานศึกษามีการตรวจสอบและรายงานการใชงบประมาณ      
35. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน      
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองท่ีตรงกับระดับการดําเนินงานที่สอดคลองกับความเปนจริง
มากที่สุด โดยกําหนดระดับเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี ้
 

ระดับ 5  หมายถึง  มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4  หมายถึง  มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยูในระดับปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยูในระดับนอย 
ระดับ 1  หมายถึง  มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยูในระดับนอยที่สุด 
 

ขอ
ที ่

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ระดบัการดําเนินงาน 
5 4 3 2 1 

1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
36. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
     

37. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครอบคลุม 
สาระการเรียนรู 

     

38. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครอบคลุม
กระบวนการเรียนรู 

     

39. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึง
ศักยภาพผูเรียน 

     

40. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึง
ศักยภาพของทองถ่ิน 

     

41. สถานศึกษากําหนดเอกลักษณของสถานศึกษา      
2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      
42. สถานศึกษาไดดําเนินการศึกษาสภาพและความตองการของสถานศึกษา

เพ่ือนํามากําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา 
     

43. สถานศึกษานําวิสัยทัศนมากําหนด พันธกิจ เปาหมาย ของสถานศึกษา      

44. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ      
45. สถานศึกษาจัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา      

46. สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา      
47. สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 
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ขอ
ที ่

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ระดบัการดําเนินงาน 
5 4 3 2 1 

     
3. ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ      
48. สถานศึกษาจัดระบบการบริหารโดยใชกระบวนการทํางานเชิงระบบ 

(PDCA) 
     

49. สถานศึกษาบริหารงานโดยใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน (SBM)      
50. สถานศึกษาใชหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (RBM)      
51. สถานศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ      
52. สถานศึกษามีการประมวลผล วิเคราะห จัดทําขอมูล สอดคลองกับ

แหลงขอมูล ตรงกับความตองการของผูใช 
     

53. สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบสะดวกตอ 
การนําไปใชถูกตองและเปนปจจุบัน 

     

4. ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา      
54. สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
     

55. สถานศึกษารวมกันวิเคราะหจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม      
56. สถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางชัดเจน      
57. สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา      
58. สถานศึกษามีการกํากับติดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา      
59. สถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ      

5. ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      
60. สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษา 
     

61. สถานศึกษาจัดทําเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สอดคลอง
กับขอบขายภารกิจ 

     

62. สถานศึกษาดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน      
63. สถานศึกษามีขอมูลอ่ืนๆ ที่จําเปน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน      
64. สถานศึกษามีการระบุขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงาน      
65. สถานศึกษาจัดทํารายงานกิจกรรม/โครงการสถานศึกษาสรุปผล 

การตรวจสอบและทบทวน และนําผลที่ได ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
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ขอ
ที ่

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการดําเนินงาน 
5 4 3 2 1 

6. ดานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
66. สถานศึกษามีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
     

67. สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

     

68. สถานศึกษามีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการประเมินการปฏิบัติงานและ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     

69. สถานศึกษามีการกําหนดกรอบการประเมินคุณภาพคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

70. สถานศึกษามีการจัดทําเครื่องมือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา 

     

71. สถานศึกษา จัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลักษณะ 
ที่พึงประสงคอยางเปนระบบ 

     

7. ดานการจัดทํารายงานประจําป      
72 สถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     

73. สถานศึกษาสรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

74. สถานศึกษานําเสนอรายงานคุณภาพประจําปในรูปแบบตางๆ 
ที่หลากหลาย 

     

75. สถานศึกษาดําเนินการจัดเก็บรายงานคุณภาพประจําปในระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา 

     

76. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด 

     

77. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยนําเสนอ 
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของ และตอสาธารณชน 

     

8. ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
78. สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศตางๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 
     

79. สถานศึกษาใชการจัดการความรูในรูปแบบตางๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 

     

80. สถานศึกษามีเครือขายการเรียนรูที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 

     

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

132 

ขอ
ที ่

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการดําเนินงาน 
5 4 3 2 1 

81. สถานศึกษานําผลการประเมินคณุภาพการศึกษามาใชในการกําหนด
แผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

     

82. สถานศึกษานําผลการประเมินคณุภาพการศึกษาไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

83. สถานศึกษามีการวิเคราะหปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือหาแนวทางในการแกไข 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล นายโชคชัย พรหมมาก 
วันเดือนปเกิด 21 กุมภาพันธ 2506 
สถานท่ีเกิด จังหวัดราชบุร ี
ที่อยู 74/66 ถนนสุขประยูร ตําบลหนาเมือง  
ตําแหนงหนาที่การงาน นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ 
สถานท่ีทํางาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 410/1 ถนนมรุพงษ ตําบลหนาเมือง  
 อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
ประวัติการศึกษา การศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
 คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 พ.ศ. 2528  
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