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บทที่  1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

บญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปีพุทธศกัราช 2540 ฉบบัปี 2550 และฉบบั
ร่างท่ีท าประชามติผา่นความเห็นชอบจากประชาชน เม่ือ 7 สิงหาคม 2559  รับรองสิทธิพลเมืองใน
การไดรั้บการศึกษาตรงกนัว่าบุคคลมีสิทธ์ิรับการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่ง
มีคุณภาพ   สอดคลอ้งกบัพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ณ วิทยาลยัวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร 12  ธนัวาคม 2512  “…งานดา้นการศึกษาเป็นงานส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงของชาติ  
เพราะความเจริญและความเส่ือมของชาตินั้น  ข้ึนอยูก่บัการศึกษาของพลเมืองเป็นขอ้ใหญ่  จึงตอ้ง
จดัการศึกษาใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน...”  ตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา กระแสการปฏิรูปการศึกษาเร่ิมมีข้ึนอยา่ง
เป็นรูปธรรม  เร่ิมตน้การบญัญติักฎหมายแม่บทในการจดัการศึกษาของชาติใชม้าจนถึงปัจจุบนั 

ท าอยา่งไรระบบการศึกษาไทยจึงจะเขม้แขง็ มีคุณภาพสามารถพฒันาคนได ้ศาสตราจารย ์
ดร.วิจิตร  ศรีสอา้น  กล่าววา่ กระทรวงศึกษาธิการไดก้ระจายอ านาจไปยงัสถานศึกษา โดยมุ่งหวงัว่า
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคือ ประชาชน ผูป้กครอง จะไดส้ถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยากเห็นบุตรหลาน ไม่
วา่จะเรียนท่ีไหนในประเทศไทย นอกจากจะไดโ้อกาสยงัไดคุ้ณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั เร่ิมตน้ล าดบัแรก 
การศึกษาจะตอ้งท าให้ประเทศพึ่งตนเองได ้ตอ้งท าให้คนอ่านออกเขียนได ้เป็นพลเมืองดี มีอาชีพ 
สามารถเป็นก าลงัส าคญัช่วยตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาคนอ่ืน ล าดบัถดัไปคนตอ้งพฒันาได ้เพราะ
โลกน้ีเป็นโลกของการแข่งขนั เม่ือมีการแข่งขนั คนจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด ถา้การศึกษาพฒันาคน
ไม่มีคุณภาพท่ีจะแข่งขนักบัคนอ่ืนได ้ก็มีแต่จะสร้างปัญหาต่อการพฒันาทุกดา้น ยิง่ทุกวนัน้ีกระแส
ของการแข่งขนัมีสูงข้ึน โลกเปล่ียนแปลงเร็ว คุณภาพการศึกษาก็จะตอ้งทดัเทียมกบันานาประเทศ 
เราถึงจะอยูใ่นประชาคมโลกน้ีไดด้ว้ยความสุข (วิจิตร ศรีสอา้น,2558 : 5) 

แมว้า่ ประเทศไทยในเกือบทุกรัฐบาลท่ีผา่นมา ไดจ้ดัสรรงบประมาณดา้นการจดัการศึกษา
มากเป็นล าดบัตน้ๆ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จนกระทัง่โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme:UNDP) ท่ีดูแลเร่ืองการศึกษาไดจ้ดัประเทศไทยเป็น 1 
ใน 3 กลุ่มแรกของประเทศท่ีไดล้งทุนดา้นการศึกษามากท่ีสุด แต่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาก็
เป็น 1 ใน 3 กลุ่มสุดทา้ยเช่นเดียวกนั ลกัษณะเช่นน้ีมีเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีการลงทุนกบัผลนั้นอยู่
ตรงกนัขา้ม ท าใหเ้กิดการเรียกร้องตอ้งการมากท่ีจะใหก้ารจดัการศึกษามีคุณภาพ ท าอยา่งไรจะให้
งบประมาณหรือการลงทุนการศึกษาไปอยู่ท่ีโรงเรียน ให้อิสระโรงเรียนมีความสามารถในการ
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จดัการทรัพยากรท่ีส่งตรงไปยงัโรงเรียนทั้งหมดเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงเดียวท่ีระบบการศึกษาอยาก
ไดจ้ากโรงเรียน คือ คุณภาพการศึกษา  (ยงยทุธ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ, 2547) การทุ่มงบประมาณปีละ 5 
แสนกว่าลา้นบาท  มีเป้าหมายท่ีชัดเจนอย่างเดียวคือ ท าอย่างไรให้ผูเ้รียนทุกคนตั้งแต่ระดบัชั้น
อนุบาลจนถึงระดบัอุดมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีหลกัสูตรก าหนด ในอดีตเม่ือกล่าวถึงเร่ือง
คุณภาพการศึกษา จะหมายถึงการด าเนินงานภายในหอ้งเรียนและภายในประเทศเท่านั้น ไม่มีการ
เปรียบเทียบกบันานาชาติ ท าใหส้ังคมเขา้ใจว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศมีคุณภาพ แต่ปัจจุบนั
มาตรฐานการศึกษาของประเทศมีการประเมินผลร่วมกบันานาชาติ เช่น PISA หรือ Programme for 
International Student Assessment เป็นการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของผูเ้รียนเก่ียวกบัการใช้
ความรู้และทกัษะในชีวิตจริงมากกวา่การเรียนรู้ตามหลกัสูตรในโรงเรียนเหมือนในอดีต ปัจจุบนัเรา
ทราบว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยงัต ่ากว่าประเทศอ่ืนๆ สังคมเร่ิมกงัวลถึงคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ เน่ืองจากคนคือปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาประเทศ และมีค าถามเร่ือง
คุณภาพของผูเ้รียนท่ีอยู่ในความดูแลเอาใจใส่ของครู ท าให้เกิดกระบวนการเพื่อให้คุณภาพ
การศึกษามีมาตรฐาน มีความกา้วหนา้เท่าเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ท่ีมีคุณภาพ
การศึกษาอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของโลก เป็นตน้ (รุ่ง  แกว้แดง,2558 : 100-101) 

ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการปฏิรูปการศึกษาระยะแรก   เป็นบทเรียนให้สังคมต่ืนตระหนก
เม่ือพบว่าคุณภาพการศึกษาของชาติยงัวิกฤต  ความคาดหวงัท่ีจะให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือพฒันา
คุณภาพชีวิต คุณภาพสงัคมและประเทศชาติยงัไม่บรรลุเป้าหมาย (ธงทอง  จนัทรางศุ ,2552)  ปัญหา
ส าคญัน้ีไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น  ประเทศอ่ืนทัว่โลก  เร่ิมค านึงถึงสภาพการจดัการศึกษาของ
ตนมากข้ึน    ยิง่ในปัจจุบนัมีองคก์รติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจดัอนัดบัความสามารถใน
การแข่งขนัระดบัโลกเผยแพร่ผลส ารวจให้ทราบกนัอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง  ส าหรับประเทศ
ไทยส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นคุณภาพการจดัการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี (อมรวิชช์  นาครทรรพ ,2552 : 2)  
ตวัอยา่งกรณี ปี 2558 ไอ เอม็ ดี (Internation Institute for Management Development : IMD) ได้
เผยแพร่ผลการจดัอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั (IMD World Competitiveness) ใน
ภาพรวม พบว่าไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 30 จาก 61 ประเทศ ซ่ึงตกลงไป 1 อนัดบั จากเดิมปี 2557  
ในขณะท่ีการประเมินความสามารถการแข่งขันด้านการศึกษาซ่ึงได้จัดไว้ในโครงสร้าง 
(infrastructure)โดยใช้ตัวช้ีว ัดความสามารถด้านการศึกษาจากผูใ้ห้ข้อมูลต่อการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาและอุดมศึกษา ผลการจดัอนัดบัอยูใ่นอนัดบัท่ี 46 ซ่ึงหมายถึงอยูใ่นกลุ่ม
ประเทศ 2 ใน 3 ของจ านวนทั้งหมดท่ีอยูร้ั่งทา้ยเช่นเดียวกนั (ส านกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน[สสค.], 2559)   
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คุณภาพศึกษาเป็นเร่ืองของทุกคนในชาติท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัปรับปรุงและพฒันา จดัให้มี
คุณภาพและเสมอภาค โดยอาศยักระบวนการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจของรัฐเพียง
ฝ่ายเดียว เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถาบนัสังคมอ่ืนๆ ตอ้งร่วมมือกนัด าเนินการดว้ย
อย่างจริงจงัภายใตก้ารแสดงบทบาทเป็นองคก์รกลางของกระทรวงศึกษาธิการท่ีรับผิดชอบงาน
การศึกษาของประเทศในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย  แผนงานและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
โดยการสนับสนุนทรัพยากรและการติดตามผลและวิธีการประเมินคุณภาพสร้างความเช่ือมัน่ใน
คุณภาพการศึกษา (พิณสุดา สิริธรังศรี,2552 : 48) การประกนัคุณภาพการศึกษา(Quality Assurance) 
เป็นกลไกส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง  ตามหลกัการส าคญั คือ 
การกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท างาน และการแสดงความรับผิดชอบท่ี
สามารถตรวจสอบได ้ โดยใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  อนัประกอบดว้ย
กระบวนการด าเนินงานท่ีสัมพนัธ์กนั 3 ส่วน คือ 1) การประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงด าเนินการได้
โดยสถานศึกษาเองหรือการประเมินโดยหน่วยงานตน้สังกดั 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา สถานศึกษาตอ้งมีการติดตามตรวจสอบความกา้วหนา้ในการด าเนินโครงการกิจกรรม
งานเป็นระยะมีผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานเพื่อการรวบรวมสารสนเทศ  และผลการติดตาม
ตรวจสอบมาใชป้รับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง นอกจากจะแสดงว่าสถานศึกษาท างานอยา่งเป็นระบบ
แลว้ยงัเป็นการเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สงักดั 
อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ภายใน 3 ปีและการประเมินคุณภาพภายนอกอีก 1 คร้ัง ในทุกระยะ 5 ปี อีกดว้ย 3) 
การพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อใหเ้กิดการยกระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึน 
โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย  ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตอ้งสอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานท่ีเฉพาะเจาะจงเหมาะกบัสภาพของชุมชนได ้ มาตรฐานจะเป็น
กรอบควบคุมการด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน[สพฐ.],2554  : 8-9) 

ปัจจุบนัสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการศึกษาดว้ยตนเอง  มีการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาเอง คุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการบริหารจดัการจึงมีความแตกต่างกนั ดงันั้น 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545 จึงก าหนดให้
หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา จดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
น าไปสู่การก าหนดใหมี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้ึน  แมว้่าการพฒันาใหมี้ระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจะผา่นไปแลว้ช่วงระยะหน่ึง คือ รอบทศวรรษท่ีผา่นมา 
(พ.ศ. 2542 - 2551) กระแสสังคมก็ยงัมีการวิพากษว์ิจารณ์ว่าระบบการประกนัคุณภาพภายในของ



4 
 

สถานศึกษายงัไม่เขม้แขง็  สถานศึกษาไม่ไดส้ร้างระบบคุณภาพให้เกิดอยา่งจริงจงั มุ่งเนน้การ
ปรับปรุงเพื่อใหผ้า่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี กระทรวงศึกษาธิการจึง
ประกาศกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ลง
วนัท่ี 11  มีนาคม พ.ศ. 2553 ท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาดว้ยการมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งมีการด าเนินงาน  8 ประการ 
โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ 1) ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ด าเนินงาน
ตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายใน 7) จดัท ารายงาน
ประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนถึง 8) มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
จนเป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ีย ัง่ยนื ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ขา้สู่การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง 

จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในช่วงระยะแรก เม่ือปี 2554 ทราบผลว่า สถานศึกษาในระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทัว่ประเทศท่ีเขา้ร่วมรับการประเมินจ านวน 7,985  แห่ง มีผลการประเมินคุณภาพท่ี
สะทอ้นถึงคุณภาพดา้นผูเ้รียนยงัอยูใ่นระดบัต ่ากว่าเกณฑ ์ ไม่ครบเง่ือนไขของการไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพราะผา่นเกณฑไ์ม่ครบทั้ง 3 เกณฑ ์คือ มีผลรวมคะแนนการประเมิน
คุณภาพภายนอกตั้งแต่ 80 คะแนน ข้ึนไป มีตวับ่งช้ีอยา่งนอ้ย 10 ตวับ่งช้ี  จากทั้งหมด 12 ตวับ่งช้ี ท่ี
มีระดบัคุณภาพตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไปและตอ้งไม่มีตวับ่งช้ีใดตวับ่งช้ีหน่ึง  อยู่ในระดบัคุณภาพตอ้ง
ปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  เม่ือพิจารณาจ าแนกรายสังกดั   ในส่วนของโรงเรียนเอกชน   
พบว่า  ยงัมีอีกจ านวนมากกว่า 500  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14 ไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา  จึงตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและรับการประเมินอีกคร้ังหน่ึง (ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา[สมศ.],2555 :3)  เม่ือมีการประเมินระยะหลงัสุด 
กบักลุ่มสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเหลือทั้งหมด  สถานศึกษาในสังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษา
เอกชนซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชนท่ีจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาและ/หรือมธัยมศึกษา ไดเ้ขา้รับการ
ประเมินภายนอกดว้ย จ านวน 204 แห่ง คร้ังน้ี ผลปรากฏวา่มีโรงเรียนเอกชนอีก ร้อยละ 27 ยงัไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา,2556 :43)  เม่ือศึกษาปัญหาในเชิงลึกพบว่า คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนยงัไม่เป็นท่ี
พึงพอใจของสังคม พ่อแม่และผูป้กครอง  เพราะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัตามหลกัสูตร
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ไดแ้ก่  ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และสังคม
ศึกษา  ในปีการศึกษา 2555  ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีส าคญัของการรับรองคุณภาพดา้นผลการจดัการศึกษา



5 
 

ทุกระดบัชั้นไดค้ะแนนต ่าและลดลงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา  (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (2556 : 48 - 49)  ผลท่ีเกิดจากการจดัการศึกษา ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพผูเ้รียนเป็น
ส่ิงสะทอ้นคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  มีความส าคญัและมีน ้าหนกัคะแนนมากท่ีสุดตามหลกัเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีว่าด้วยผลการจัด
การศึกษาตามกฎกระทรวง  (สมศ.,2554 : 43) การปรับกระบวนทศัน์การพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี  2 (พ.ศ. 2552-2561)  ทั้ง 4 ดา้น 
คือ ดา้นการพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ การพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่  การพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ และดา้นการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่เพื่อยกระดบัและ
พฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงโรงเรียน
เอกชนยงัด าเนินการในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยอยูใ่หม้ากยิง่ข้ึน (นนัทิดา  ทองเจือ, 2554 : 148)  

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีจ านวนสถานศึกษาตั้งอยู่หลายสังกดั แต่มีจ านวนโรงเรียน
เอกชนถึง  707  แห่ง คิดเป็นสัดส่วนจ านวนท่ีมากท่ีสุดและเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของจ านวนทั้ง
ประเทศ  3,776  แห่ง โรงเรียนเอกชนมีสิทธ์ิและโอกาสในการจดัการศึกษาอบรมในทุกระดับ
การศึกษา  (กลุ่มพฒันาสารสนเทศ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2557)  
โรงเรียนเอกชนเหล่าน้ีสามารถพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามปรัชญา  ปณิธาน 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา  ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเฉพาะประสบ
ความส าเร็จตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีเป็นผลสะทอ้นถึงความเป็นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์  ซ่ึงเป็น
ความช านาญและความเช่ียวชาญเฉพาะแห่งของตนได ้(ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์,2557 : 6-10) ใน
มุมมองเชิงเปรียบเทียบ สถานศึกษาเหล่าน้ีจะเป็นคู่แข่งส าคญักบัโรงเรียนของรัฐ   แต่ก็มีส่วนช่วย
ให้เกิดการแข่งขนัดา้นคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีดีให้ผูป้กครองและนักเรียนมีโอกาส
เลือกเขา้เรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.
2556 :11) 

โรงเรียนเอกชนในฐานะเป็นสถานศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัในการแบ่งเบาภารกิจการจดั
การศึกษาของชาติทั้งในเชิงปริมาณท่ีในอนาคตจะยิง่มีความส าคญัมากยิง่ข้ึนเม่ือรัฐก าหนดสัดส่วน
เปิดโอกาสใหโ้รงเรียนเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมจดัการศึกษากบัสถานศึกษาภาครัฐเพิ่มมากข้ึนโดยมี
สัดส่วนผูเ้รียนระหว่างรัฐ : เอกชน เป็น 65 : 35 ในปี 2559 (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
,2553) และในเชิงนโยบายดา้นคุณภาพโรงเรียนเอกชนมีแนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในตามระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนดเช่นเดียวกบัสถานศึกษา
สงักดัอ่ืน ทั้งน้ีเพื่อเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นตวัเลือกท่ีดีส าหรับประชาชน
อีกทางหน่ึง  กรณีกรุงเทพมหานครซ่ึงมีโรงเรียนเอกชนตั้งอยู่กระจดักระจายอยู่เต็มพื้นท่ีย่อมมี
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บริบท  มีวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาตามตราสารจดัตั้งโรงเรียน มีปรัชญา  ปณิธานหรือ
วิสัยทศัน์ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแห่งเป็นตวัก าหนด มีความแตกต่างกันในทางปฏิบติัเพราะมี
บริบทและปัจจยัท่ีไม่อาจจะเหมือนกนัได ้  ในขณะท่ีการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน
จะตอ้งด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามแนวทางซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดไวเ้ช่นเดียวกบัสถานศึกษาสังกดัอ่ืน โดยมีผลผลิตซ่ึงเป็นเป้าหมายสุดทา้ยของคุณภาพ คือ
โรงเรียนไดรั้บรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินภายนอก  ความส าเร็จน้ีย่อมเกิดจากการ
วิเคราะห์และน าปัจจยัต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัป้อนมาสนับสนุนส่งเสริมให้การประกนัคุณภาพภายใน
ด าเนินการไปตามกระบวนการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

ดงันั้น ภายใตก้ฎกระทรวงซ่ึงเป็นนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาฉบบัเดียวกนั แต่
เปิดโอกาสให้มีการใชว้ิธีการบริหารจดัการคุณภาพท่ีหลากหลายในทางปฏิบติั  จึงเป็นท่ีสนใจว่า
โรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  จะสามารถวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกปัจจัย
ส าคญัอะไรท่ีเก่ียวขอ้งใช้ในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฏกระทรวงให้ประสบ
ความส าเร็จ 

ค าถามในการวจิยั 
               การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ มีค  าถามในการวิจยั  คือ 

1. สภาพปัจจุบนัของการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงในโรงเรียน 
เอกชนเขตกรุงเทพมหานคร  อยูใ่นระดบัใด  

2. มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ 
โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.   เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน

เอกชนเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จ 
2.  เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง

ของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ 

ขอบเขตของการวจิยั 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ

โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ  ก าหนดขอบเขตของการวิจยั 3 ดา้น คือ   
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1. ดา้นเน้ือหา 
การศึกษาคร้ังน้ีจ าแนกเน้ือหาซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในขอบเขตการวิจยัมี 2  ส่วน คือ 
      1.1 การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์

และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ซ่ึงโรงเรียนเอกชนตอ้งถือปฏิบติั มี 8 ดา้น คือ 1)  
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 2) จัดท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 3) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4)  ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 5) จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 6)  จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน7) จดัท ารายงานประจ าปีและ 8) จดัใหมี้การพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

1.2 ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ 
โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ  ผูว้ิจยัสร้างกรอบแนวคิดโดยใช้ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์าร ตามแนวคิดของ Steers and others (1985)เป็นปัจจยัหลกัและ
สังเคราะห์ผลการศึกษาของนกัวิชาการคนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ Saraph(1988)  Taylor & Hill(1993)Kaufma 
& Zahn(1993) Ted(1993) Sammons and others(1993) Murgatroyd & Morgan(1994) Fullan(cited 
in Healy,1994) Blankstein(1996) Moorhead &  Griffin (1998) Zalri (1998) Orsini(2000) Hertling 
(2000) Mohd & Aspinwall(2000)Dayton(2001) Guo(2002) สุวิมล  วอ่งวาณิชและคณะ(2545)อารีย ์ 
วิธีศุภกร (2546) เก็จกนก  เอ้ือวงศ ์(2546) ชาญยทุธ รวิยะวงศ ์(2548) น าพิชญ ์ ธรรมหิเวศน์(2549) 
และมยุรี  แพร่หลาย (2554)เพื่อให้ไดปั้จจยัรองเป็นกรอบแนวคิดปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนท่ีประสบความส าเร็จ  ดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์าร (Organizational Characteristics)  
ประกอบดว้ยโครงสร้างองคก์ารและเทคโนโลย ี

2) ปัจจยัดา้นลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม(Environmental Characteristics)   
ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มทางสงัคม สภาพแวดลอ้มทางการเมือง   
วฒันธรรมองคก์ารและบรรยากาศองคก์าร 
         3)   ปัจจยัดา้นลกัษณะของบุคลากร (Employee  Characteristics)ประกอบดว้ย
ความผกูพนัต่อองคก์ารและการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี 
         4) ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติั(Managerial Policies and 
Practices)  ประกอบดว้ยการก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์   การจดัหาและใชท้รัพยากรกระบวนการ
ติดต่อส่ือสาร  ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ และการปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่ 

2. ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.1 ประชากร 
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                                ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาท่ีจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาและทั้ งท่ีจัดการศึกษา
ต่อเน่ืองกนัในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ซ่ึงมีท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 
282  แห่ง  ใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี 24 กนัยายน  2557(ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน : 
2557) เป็นหน่วยวิเคราะห์ 

2.2 กลุ่มตวัอยา่ง   
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา 

และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและหรือระดับมัธยมศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร เฉพาะโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน  โดย
พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)ไดร้ะดบัคุณภาพดีและดีมาก  
จ านวน 173 แห่ง จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือโรงเรียนขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่   ก าหนด
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนเน่ืองจากมีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยจัดระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง กบับุคลากรผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีงานประกนั
คุณภาพภายใน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเป็นอย่างดีโดยไดรั้บการแต่งตั้งให้ปฏิบติัหน้าท่ีและรับผิดชอบงานประกนั
คุณภาพภายในตามภารกิจและโครงสร้างการบริหารโรงเรียน รวมทั้งส้ิน  346  คน 

3. ขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา   
    ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยั ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 (1 ตุลาคม 2558  -  30  

เมษายน 2559) 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 จากขอบเขตการวิจัยและการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง   ผูว้ิจัยสามารถสร้างกรอบ
แนวคิดเบ้ืองตน้ในการวิจยัไดด้งัแผนภาพน้ี 
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  แผนภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดเบือ้งต้นในการวจิัย   
 
 
 

  

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1.ลกัษณะของ 

องคก์าร 

 

1. โครงสร้างองคก์าร 

2. เทคโนโลย ี

2.ลกัษณะของ 

สภาพแวดลอ้ม 

3. สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

4. สภาพแวดลอ้มทางสังคม   

5. สภาพแวดลอ้มทางการเมือง  

6. วฒันธรรมองคก์าร 

7. บรรยากาศองคก์าร 

3.ลกัษณะของ 

บุคลากร 

 

8. ความผกูพนัต่อองคก์าร  

9.การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี 

 

4.นโยบายการบริหาร 

และการปฏิบติั 

 

10. การก าหนดเป้าหมาย เชิงกลยทุธ์  

11. การจดัหาและการใชท้รัพยากร 

12. การจดัสภาพแวดลอ้มในการ ปฏิบติังาน 

13. กระบวนการติดต่อส่ือสาร  

14. ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ  

15.การปรับตวัขององคก์ารและ การริเร่ิมส่ิงใหม่ 

 

1.การก าหนด 
   มาตรฐาน    
   การศึกษา 

  

2.จดัท าแผนพฒันา
การจดัการศึกษา 

 

3.จดัระบบบริหาร
และสารสนเทศ 

 

4.ด าเนินงานตาม 
   แผนพฒันาการจดั 
   การศึกษา 

 

5.จดัใหมี้การติดตาม 
   ตรวจสอบคุณภาพ 
   การศึกษา 

 

6.จดัใหมี้การประเมิน 
   คุณภาพภายใน 

 

7.จดัท ารายงาน 
   ประจ าปี 

 

8.จดัใหมี้การพฒันา 
   คุณภาพการศึกษา 
   อยา่งต่อเน่ือง 

 

การด าเนินการประกนัคุณภาพ

ภายในตามกฎกระทรวง 
ปัจจยั 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  หมายถึง  การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่การศึกษาระดบั
ปฐมวยั  ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมทาง
วิชาการตามภารกิจส าคญัของสถานศึกษาเพื่อควบคุม พฒันาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา 
โดยใช้กระบวนการควบคุม  ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินจากภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

โรงเรียนเอกชนที่ประสบความส าเร็จ  หมายถึง  สถานศึกษาเอกชนประเภทสามญัศึกษาท่ี
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
ผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกและไดรั้บรองมาตรฐานการศึกษาในระดบัคุณภาพดีหรือดีมาก 
 ระดับคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  ระดบัความส าเร็จท่ีโรงเรียนเอกชนด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมาย  ซ่ึงส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
(สมศ.) ก าหนดระดบัคุณภาพไวท่ี้ 5 ระดบั คือ ระดบัดีมาก  ดี  พอใช้  ตอ้งปรับปรุงและตอ้ง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
  การประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง การรักษาและพฒันามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยสถานศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์
และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และด าเนินการครบทั้ง 8 ดา้น ดงัน้ี 

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษา    หมายถึง  การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตวับ่งช้ี 
วา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชโ้ดยพิจารณา 
สาระส าคญัท่ีจะก าหนดในมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของ 
โรงเรียน แลว้ก าหนดและประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ย 
การประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนใหก้ลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกรับทราบ   

2. การจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษา   หมายถึง  การวางแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
ของโรงเรียน  โดยน าผลการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและก าหนดความตอ้งการจ าเป็น วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และเป้าหมายความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน พร้อมทั้งก าหนดวิธีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ และจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี
ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   ผ่านความเห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนก่อนน าแผนสู่การปฏิบติั 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  หมายถึง  การจดัระบบการบริหารงานของ 
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โรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  มีการก าหนด
ผูรั้บผิดชอบและจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม เป็นปัจจุบนั สะดวกต่อการ
เขา้ถึงและการใหบ้ริการ  มีการเช่ือมโยงเครือข่ายกบัหน่วยงานตน้สังกดั และน าขอ้มูลสารสนเทศ
ไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารและการพฒันาการเรียนการสอน 
            4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา  หมายถึง การน าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
แต่ละปีสู่การปฏิบติัตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการท่ีก าหนดไวแ้ละผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามท่ีไดก้ าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลสูงสุด 
 5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การก าหนดผูรั้บผิดชอบ
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัโรงเรียนทั้งระดบับุคคลและระดบัโรงเรียนไม่นอ้ย
กว่าภาคเรียนละคร้ัง  แลว้สรุปรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพฒันาโรงเรียน 
 6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน  หมายถึง  การจดัให้มีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ท่ีประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานตน้สังกัดข้ึน
ทะเบียนไวอ้ย่างนอ้ย 1 คน เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยใชว้ิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย
และเหมาะสม 
  7.  การจัดท ารายงานประจ าปี  หมายถึง  การสรุปผลการประเมินและจดัท ารายงาน 
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนท่ีสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน  และผลส าเร็จ 
ของการบริหารจดัการศึกษาตามรูปแบบท่ีหน่วยงานตน้สงักดัก าหนด   แลว้น าเสนอรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค้วามเห็นชอบก่อนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานตน้ 
สงักดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  8. การจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การน าระบบการบริหาร 
คุณภาพ (PDCA)มาใชเ้พื่อการประกนัคุณภาพภายในท่ีมุ่งการพฒันาคุณภาพการศึกษาครบวงจร 
อยา่งต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  สามารถพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้จนเป็น 
วฒันธรรมคุณภาพในการท างานปกติของผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน   
  ปัจจัยทีส่่งผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงประสบความส าเร็จ 
หมายถึง ปัจจยัน าเขา้ท่ีโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครใชใ้นการด าเนินการประกนัคุณภาพ 
ภายในตามกฎกระทรวง  มี 4 ปัจจยัหลกั คือ  ลกัษณะขององคก์าร ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม  
ลกัษณะของบุคลากร และนโยบายการบริหารและการปฏิบติั ประกอบดว้ยปัจจยัรอง 15 ปัจจยั ดงัน้ี 
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1. โครงสร้างองค์การ(Organizational structure)หมายถึง คุณลกัษณะของระบบการติดต่อ 
ส่ือสารท่ีเช่ือมต่อคนและกลุ่มคนภายในโรงเรียนเขา้ดว้ยกนั  เพื่อร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษา
จนบรรลุเป้าหมาย  ประกอบดว้ยวตัถุประสงคก์ารพฒันาคุณภาพการศึกษา  การแบ่งงานกนัท า 
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ช่วงของการควบคุมและการ
บงัคบับญัชาปกครองดูแลจากฝ่ายบริหาร    
  2. เทคโนโลย ี(Technology) หมายถึง ลกัษณะของเทคโนโลยท่ีีน ามาใชบ้ริหารจดัการศึกษา
ของโรงเรียน โดยเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์วางแผนและก าหนดนโยบายการจดัหาและการพฒันา
บุคลากรผูใ้ชเ้คร่ืองมือ  วิธีการและระบบขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย  
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
           3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ (Economy Environment)  หมายถึง ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีเก่ียวกับระดับรายได้ของประชากรและความเป็นหน้ีของครัวเรือน ระบบการตลาด 
องคก์ารธุรกิจ การเป็นเจา้ของกิจการ  การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม การคา้และการบริการ  การ
เคล่ือนยา้ยแหล่งประกอบอาชีพของผูป้กครองและการไดรั้บสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาจากรัฐท่ีมี
ส่วนส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 4. สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) หมายถึง   ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก
ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของประชาชนและชุมชนท่ีอยูใ่นเขตบริการของโรงเรียนท่ีแสดงถึงการมีทศันคติ 
ค่านิยมและความคาดหวงัของสังคมต่อระบบการประกนัคุณภาพและเช่ือมัน่ศรัทธาในมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา โดยไวว้างใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน มีความเข้าใจในวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของโรงเรียนพร้อมท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 5. สภาพแวดล้อมทางการเมือง (Political Environment) หมายถึง บริบทท่ีเก่ียวกบัการเมือง
การปกครองภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อโรงเรียนได้แก่ระเบียบกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง  
บทบาทหน้าท่ีขององคก์รระดบันโยบายและนักการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติท่ีมีส่วน
สนับสนุนส่งเสริมกิจการของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาได้
โดยสะดวกมากยิง่ข้ึน 
  6. วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture)  หมายถึง  สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเก่ียวกบั
ความรู้ความเขา้ใจในระเบียบแบบแผนธรรมเนียมการปฏิบติั ค่านิยมและเจตคติท่ีดีต่อระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาซ่ึงมีการสืบทอดกนัมาอยา่งต่อเน่ืองสู่บุคลากร ให้สามารถปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  มีเจตคติท่ีดีและน าระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใชใ้น
การปฏิบติังานตามปกติเป็นบรรทดัฐานในการประกอบวิชาชีพ 
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  7. บรรยากาศองค์การ (Organization Climate)  หมายถึง สภาพการท างานท่ีเป็นความรู้สึก
จากส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานเพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาจากการ
จดัระบบโครงสร้างการบริหารท่ียืดหยุ่น กระจายอ านาจ ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน  มีการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสาร มีการประสานงานท่ีราบร่ืนบุคลากรทุกฝ่ายมีความสัมพนัธ์กนัดีมีโอกาสไดท้ างาน
อยา่งอิสระและไดรั้บโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง 

8. ความผูกพนัต่อองค์การ (Organizational Attachment) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรท่ี
มีความผูกพนัหรือสนใจอย่างจริงจังต่อเป้าหมาย ค่านิยม และวตัถุประสงค์ของโรงเรียนท่ีมี
อตัราก าลงัสอดคลอ้งกบัจ านวนบุคลากรและมีความยัง่ยืนน่าเช่ือถือได ้ มีอายุการท างานและการ
ไดรั้บความนับถือเป็นผูอ้าวุโส  ไดรั้บการปฏิบติัเก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน
ค่าจา้งค่าตอบแทนสูง ไดรั้บการใส่ใจในวิชาชีพและสร้างความชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ี มีค่านิยมท่ี
กลมกลืนและมีความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงานคนอ่ืนเห็นความกา้วหนา้และความส าเร็จในชีวิต   
 9. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (Job  Performance)หมายถึง สมรรถนะการปฏิบติังานของ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์หลกัสูตรและออกแบบการเรียนรู้ ใช้
ส่ือและเทคโนโลย ีวิเคราะห์ วิจยัและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะ ความรู้และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
สามารถบริหารจดัการหอ้งเรียนกระตุน้ให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้และร่วมกนัท างานแบบทีมเพื่อ
พฒันานกัเรียนใหบ้รรลุจุดประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษาและเป้าหมายของโรงเรียน 

10. การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goal setting)  หมายถึง การวิเคราะห์ภารกิจ
และสภาพแวดลอ้มเพื่อก าหนดทิศทางของโรงเรียนท่ีเช่ือมโยงกบัจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางการปฏิบติั  โดยการก าหนดขั้นตอนใช้
วิธีการและเคร่ืองมือประเมินตวัช้ีวดัความส าเร็จของงานตามสภาพจริงในระยะเวลา ค่าใชจ่้ายและ
ความรับผดิชอบของบุคลากร 

11. การจัดหาและใช้ทรัพยากร (Resource acquisition and utilization) หมายถึง  การ
วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นเพื่อการวางแผนใชจ่้ายงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจดัการ
โรงเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสระดมทุนจากแหล่งอ่ืนเขา้มาร่วม โดยมีการก ากบั ควบคุม ตรวจสอบ
การใชจ่้ายงบประมาณให้ถูกตอ้ง โปร่งใสตามระเบียบพร้อมทั้งจดัท ารายงานการไดม้าและการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีอยา่งต่อเน่ืองใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ 

12. การจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน(The performance environment) หมายถึง  การจดั
สภาพการปฏิบติังานของครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้สึกท่ีดีต่องาน โดยจดัวางต าแหน่ง
งานทัว่ไปสอดคลอ้งกับภารกิจ   คดัเลือกผูท่ี้มีทกัษะช านาญงานเฉพาะช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกต่อการท างานส่วนรวม การพฒันาและการปรับเปล่ียนงาน การก าหนดและให้รางวลั ส่ิง
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ตอบแทน สวสัดิการท่ีเหมาะกบัต าแหน่งงาน   พร้อมทั้งจดัวสัดุอุปกรณ์  ห้องท างานมีแสง เสียง 
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติังานร่วมกนัภายใตก้ารมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

13. กระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication  process)หมายถึง  การใชเ้คร่ืองมือและ
วิธีการติดต่อส่ือสาร เผยแพร่และสร้างความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี นิเทศติดตามงาน การมี
ปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเช่ือมโยงระหว่างบุคคลและกลุ่มเขา้ดว้ยกนัโดยใช้
รูปแบบและวิธีการท่ีเขา้ใจไดง่้ายและแสดงออกทางความรู้สึกและอารมณ์เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงส่วนใหญ่ผูบ้ริหารใช้วิธีการและเวลาไปกับการส่ือสารแบบสองเพื่อการพฒันา
คุณภาพของโรงเรียน 

14.  ภาวะผู้น าและการตัดสินใจ  (Leadership and Decision Making)  หมายถึง พฤติกรรม 
การบริหารจดัการคุณภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีใชส้ติปัญญา ประสบการณ์  มีความอดทน ต่ืนตวั 
รับผดิชอบ  คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เช่ือมัน่ในตนเอง สามารถปรับตวัเขา้ไดก้บัหลายสถานการณ์ และรู้
วิธีท างานให้ส าเร็จ  มีศิลปะในส่ือสารและเป็นผูน้ าการประชุม กระจายอ านาจและมอบอ านาจการ
ตดัสินใจ ยอมรับกฎเกณฑข์องกลุ่ม  วิเคราะห์และใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม 
 15. การปรับตัวขององค์การและการริเร่ิมส่ิงใหม่  (Organizational  adaptation and 
innovation) หมายถึง  การยอมรับการปรับรูปแบบองคก์ารในปัจจุบนัให้เปล่ียนแปลงไปตาม
หลกัการพฒันาคุณภาพโดยใชส่ื้อ เทคโนโลย ีเทคนิคและวิธีการแบบตามขั้นตอนตามธรรมชาติ ไม่
เกิดความยุง่ยากและกระทบความรู้สึกทางจิตใจ  แต่ส่งเสริมขีดความสามารถบุคลากรศึกษาพฒันา
ตนเอง สร้างสรรคน์วตักรรมการศึกษาเพื่อร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาระดบั
สากล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  อาจก่อใหเ้กิดประโยชน์ในทางวิชาการส าหรับโรงเรียนเอกชนและ
หน่วยงานตน้สงักดั  ดงัน้ี 

1.   เป็นแนวทางส าหรับโรงเรียนเอกชนในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในใหมี้
ประสิทธิภาพเพื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

2.   ผูป้กครองมีทางเลือกในการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนดีมีคุณภาพ 
3.   นกัเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจากโรงเรียน

เตม็ศกัยภาพ  
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4.   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบ
และก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ

โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั 
โดยจดัเรียงล าดบัเน้ือหา  ดงัน้ี 

โรงเรียนเอกชน  
1. ความส าคญัของโรงเรียนเอกชน 
2. การจดัองคก์รและการบริหารการศึกษาเอกชน  
3. ประเภทของโรงเรียนเอกชน 
4. จ านวนโรงเรียน  ครูและนกัเรียนโรงเรียนเอกชน 
5. โรงเรียนเอกชนท่ีประสบความส าเร็จ    

การประกนัคุณภาพการศึกษา   
1.   แนวคิดการประกนัคุณภาพทางการศึกษา  

 2.   หลกัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
3.   ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
การประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
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โรงเรียนเอกชน 
การจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีประวติัความเป็นมาอยา่งยาวนาน กระทัง่ถึงปัจจุบนั

หลังจากมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ถูกเปล่ียนแปลงเข้าสู่ระบบ

โครงสร้างใหม่ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และใน

ส่วนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีคอยก ากบัดูแล

โรงเรียนเอกชนนั้น  คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือ วนัท่ี  20 พฤษภาคม 2545 อนุมติัให้ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นหน่วยงาน มีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดส านักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  โดยใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล  ซ่ึงในปัจจุบนัตามพระราชบญัญติัโรงเรียน

เอกชน พ.ศ.2550 ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผูดู้แลและให้จดั

การศึกษาในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,2550 : 61) 

แต่เน่ืองจากกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติไดก้ าหนดหลกัการบริหารและการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหารเพื่อท าหน้าท่ีบริหารและจดั

การศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีความเป็นอิสระโดยมีการก ากบั  ติดตาม การประเมินคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัสถานศึกษาของรัฐ  นอกจากน้ี เพื่อให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาโดยรับพร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืน รวมทั้ ง

ส่งเสริมและสนับสนุนดา้นวิชาการให้แก่สถานศึกษาของเอกชน จึงมีการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย

ดังนั้ นในปัจจุบนัโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัตอ้งบริหารจัดการศึกษาตามพระราชบญัญัติ

โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554 

โรงเรียนเอกชนไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอน  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน ภายใตก้ารก ากบัควบคุม และดูแลของหน่วยงานของรัฐมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั 
มาตรา 81 ก าหนดใหรั้ฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้อกชน จดัการศึกษาใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม 
และรัฐบาลยงัไดก้ าหนดนโยบายดา้นการศึกษา สนบัสนุนให้สถาบนัการศึกษาเอกชนมีอิสระใน
การบริหารจดัการอย่างมีคุณภาพ ดงันั้น การด าเนินภารกิจของโรงเรียนเอกชนจะตอ้งมุ่งเน้น
คุณภาพเป็นหลกั คือ จะตอ้งจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ คือ ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน โรงเรียนเอกชนจึงควรไดรั้บการดูแล ส่งเสริมจาก
ภาครัฐอย่างจริงจงัให้มีความเป็นปึกแผ่น และอยู่คู่ประเทศชาติสืบไป(ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ.2532 : 3-6) 
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1. ความส าคญัของโรงเรียนเอกชน  
       การเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ถือไดว้่า

เป็นการจดัการศึกษาท่ีมีโรงเรียนเอกชนท าหนา้ท่ีด าเนินการในการขบัเคล่ือนกระบวนการทางการ
ศึกษาท่ีนอกเหนือจากการจัดการของรัฐ โดยมีบทบาทส าคัญ ประกอบด้วย (ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2556 : 11-12) 

       1.1 การแบ่งเบาภาระของรัฐ  กล่าวคือ  โรงเรียนเอกชนมีศกัยภาพในการช่วย
รับผิดชอบงานการศึกษาแทนรัฐในเร่ืองการจดัการศึกษาให้เยาวชน  ซ่ึงมีทั้งการศึกษาในระบบ
โรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ท าใหรั้ฐสามารถประหยดัเงินงบประมาณในการลงทุน
ดา้นการศึกษาไดเ้ป็นจ านวนมาก 
        1.2 เป็นโรงเรียนใกลบ้า้น  ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนเอกชนส่วนมากเป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่น
แหล่งชุมชนจึงถือว่าเป็นโรงเรียนใกลบ้า้น  มีการคมนาคมท่ีสะดวก  จึงสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของนักเรียนและผูป้กครองในเร่ืองความสะดวกสบายและการประหยดัเวลา  รวมทั้งค่า
พาหนะในการเดินทางไป-กลบัของนกัเรียน 
        1.3 ใหบ้ริการเด่นเป็นพิเศษ  โดยโรงเรียนเอกชนสามารถใหบ้ริการท่ีมีลกัษณะเด่นเป็น
พิเศษสนองความตอ้งการของกลุ่มคนไดเ้ป็นอย่างดี    เช่น  อาหารกลางวนั   พาหนะรถรับ-ส่ง  
หอพกั  และสามารถจดัหลกัสูตรพิเศษทั้งในเร่ืองการฝึกอบรม  ดา้นคุณธรรม  จรรยามารยาท  การ
ฝึกทกัษะ  ทางภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ดนตรี  กีฬา  และอ่ืน ๆ  
        1.4 ช่วยใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นคุณภาพการศึกษา  โดยโรงเรียนเอกชนสามารถส่งเสริม
เสรีภาพด้านการศึกษา  คือช่วยให้ผูป้กครองและนักเรียนมีโอกาสในการเลือกสถานศึกษาได้
หลากหลายยิง่ข้ึน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนท่ีดีมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงและยงัเป็นการ
ขจดัหรือลดการผกูขาดในการจดัการศึกษา   
        1.5  การบริหารจดัการท่ีมีความคล่องตวั  โดยโรงเรียนเอกชนมีการบริหารจดัการท่ี
อิสระ  บริหารงานดว้ยระบบธุรกิจ  ซ่ึงคล่องตวัมากกว่าระบบราชการ  จึงสามารถลดขั้นตอนและ
ระเบียบวิธีการสั่งการ  บงัคบับญัชา สามารถตดัสินใจปรับปรุง  เปล่ียนแปลงการบริหารงานดา้น
ต่าง ๆ  ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรอ่ืนๆ  ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  ท า
ให้ประหยดัเวลา  งบประมาณและก าลงัคนซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัของการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  
นอกจากน้ียงัมีความคล่องตวัในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินกิจการโดยไม่มี
ขอ้จ ากดัทางดา้นระเบียบขอ้บงัคบัเหมือนโรงเรียนภาครัฐท าให้สามารถปรับเปล่ียนและเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์การศึกษาท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนั
เหตุการณ์ 
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        1.6  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ซ่ึงโรงเรียนเอกชนสามารถจดัการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพทดัเทียมกบัโรงเรียนของรัฐ  โดยพิจารณาไดจ้ากคะแนนผลการทดสอบระดบัชาติ  
(O-Net)  ของนกัเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา   
        จากการปรับปรุงเปล่ียนและพฒันานโยบายการศึกษาเอกชนมาโดยล าดบั  โรงเรียน
เอกชนในฐานะหน่วยงานจดัการศึกษาท่ีช่วยลดภารกิจของรัฐ  มีลกัษณะเด่นเฉพาะ  คล่องตวั  เป็น
โรงเรียนใกลบ้า้น มีเสรีภาพสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพทดัเทียมกบัโรงเรียน
ของรัฐ  ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่โรงเรียนเอกชนมีความส าคญัต่อการศึกษาของชาติ 

2.    การจัดองค์กรและการบริหารการศึกษาเอกชน  
        องคก์รโรงเรียนเอกชนมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน  ผูรั้บใบอนุญาตผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ผูแ้ทน
ครู  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  และผูท้รงคุณวฒิุ  สามารถบริหารและการจดัการศึกษาดว้ยความมีอิสระ  ภายใต้
การก ากบั ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ  และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัสถานศึกษาสังกดัอ่ืน ไดสิ้ทธิในการจดั
การศึกษาไดทุ้กระดบัและทุกประเภทการศึกษาโดยไม่มีผลกระทบจากการจดัการศึกษาภาครัฐและ
ทอ้งถ่ินแต่ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเงินอุดหนุน  การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีและสิทธิประโยชน์
ในทางการศึกษาจากรัฐ  รวมทั้งไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนทางวิชาการใหส้ถานศึกษาเอกชน
มีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได ้(พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2543  มาตรา 43-46) 

      พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ไดก้ าหนดให้มีองคก์รส าหรับการบริหาร
การศึกษาเอกชนมีหลายระดบั  คือ  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (มาตรา 8)  ส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (มาตรา14)  กลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นหน่วยงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (มาตรา 15)  และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (มาตรา 30)  ท าหนา้ท่ีประสานการด าเนินงานของโรงเรียนเอกชน
โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,2554 : 5-20) 
        2.1 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ และมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการสภา
การศึกษา  ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ อธิบดีกรมบญัชีกลาง  และอธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  นอกจากน้ียงัมีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูแ้ทนสมาคมท่ีเก่ียวกบั
โรงเรียนเอกชน  2  คน  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก  จากผูรั้บใบอนุญาต  
ผูอ้  านวยการ  ผูบ้ริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ฝ่ายละ  1  คน  และกรรมการซ่ึงรัฐมนตรี
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แต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิ  4  คน  ในจ านวนนั้นจะตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษาพิเศษส าหรับ
คนพิการ  1  คน  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นกรรมการ  และ
เลขานุการ  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  3  ปี  และ
คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

1) เสนอนโยบายเก่ียวกบัการศึกษาเอกชน  การพฒันา  และสนบัสนุนโรงเรียน 
ครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

2)  ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
3)  ก าหนดมาตรฐานและแผนพฒันาหลกัสูตรการศึกษาเอกชน 
4)  ก าหนดมาตรการช่วยเหลือส่งเสริมและสนบัสนุนโรงเรียน ครูผูส้อน  และ 

บุคลากรทางการศึกษา  ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะรัฐมนตรี 
5) ออกระเบียบเก่ียวกบัการเกบ็รักษาเอกสารหลกัฐานของโรงเรียน 
6) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎหมายกระทรวงระเบียบและประกาศ 

เพื่อด าเนินการ  ตามพระราชบญัญติัน้ี 
7) ออกระเบียบเก่ียวกบัการวินิจฉยัร้องทุกขแ์ละคุม้ครองการท างาน 
8) ออกระเบียบเก่ียวกบัการยืน่อุทธรณ์  การรับอุทธรณ์  วิธีพิจารณา อุทธรณ์และ 

ก าหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 
9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการตามท่ีคณะกรรมการ 

มอบหมาย 
10) ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญติัน้ี  หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดหรือตามท่ี 

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
        2.2 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นส่วนราชการในส านกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา   ขา้ราชการ   พนักงานและลูกจา้ง  รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

1) รับผดิชอบงานธุรการและสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
2)  เสนอแนะนโยบายยทุธศาสตร์  และแผนพฒันาการศึกษาเอกชน 

  3)   ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นวิชาการ  การประกนัคุณภาพ  การวิจยัและพฒันา
เพื่อประกนัคุณภาพการศึกษาเอกชน 
  4)  รับผดิชอบการด าเนินการเก่ียวกบักองทุน 
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  5)  ด าเนินการจดัสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 
  6)  เป็นศูนยส่์งเสริมสนับสนุนขอ้มูล   และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน
ตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษาเอกชน 
  7)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
        2.3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเป็นส่วนราชการในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการจดัการศึกษาเอกชน  ในแต่ละจงัหวดั โดยมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การจดัการศึกษาเอกชนท่ีอยูใ่นจงัหวดันั้นๆ 
        2.4 คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  
ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ประกอบดว้ย ผูรั้บใบอนุญาต  ผูจ้ดัการ  ผูอ้  านวยการ  
ผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนครูและผูท้รงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน  แต่ไม่เกิน3 คน  ในกรณีท่ีผูรั้บ
ใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกบัผูท้รงคุณวุฒิเพิ่มอีก 1 หรือ 2 คน  แลว้แต่กรณี โดยอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนมีดงัน้ี 
  1)    ออกระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของโรงเรียนในระบบ 
  2)   ใหค้วามเห็นชอบนโยบายแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
  3)   ให้ค  าแนะน าการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบด้านบุคลากร
แผนงาน  งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนกัเรียน อาคารสถานท่ีและงานสมัพนัธ์กบัชุมชน 
  4)    ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ 
  5)    ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ 
  6)   ให้ความเห็นชอบการกูย้ืมเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัเกินร้อยละยี่สิบ
หา้ของมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีโรงเรียนในระบบมีอยูข่ณะนั้น 
  7)    ให้ความเห็นชอบก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของ
โรงเรียนในระบบ 
  8)    ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี  งบประมาณการเงินประจ าปี  และการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
  9)     พิจารณาค าร้องทุกขข์องครู  ผูป้กครองและนกัเรียน 
  10)  ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ  ตามท่ีกฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 
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 3.  ประเภทของโรงเรียนเอกชน   
     ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “โรงเรียน”

ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.2557) 
“โรงเรียน” หมายถึง สถานศึกษาของเอกชนท่ีจดัการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบ

หรือโรงเรียนนอกระบบแต่ไม่ใช่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนจ าแนกไดด้งัน้ี 

1. โรงเรียนในระบบ หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาโดยก าหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา 
หลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษาการวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ี
แน่นอนแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1.1 ประเภทสามญัศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรของ 
กระทรวงศึกษาธิการในระดบัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระดบัก่อนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล และอนุบาล)
ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา (มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

1.2 ประเภทอาชีวศึกษา หมายถึง โรงเรียนโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลกัสูตรท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการในระดบัต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูง (ปวส.) 

ทั้งน้ี โรงเรียนประเภทสามญัศึกษาและอาชีวศึกษา ใหร้วมถึงโรงเรียนท่ีจดัการ 
เรียนการสอนในลกัษณะโรงเรียนการกศุล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนการศึกษา 
สงเคราะห์ 

1.3 โรงเรียนนานาชาติ หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาโดยใชห้ลกัสูตร 
ต่างประเทศหรือหลกัสูตรต่างประเทศท่ีปรับรายละเอียดเน้ือหายวิชาใหม่ หรือหลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึน
เอง ไม่ใช่หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และใชภ้าษาในการส่ือการเรียนการสอน 

2. โรงเรียนนอกระบบ หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาโดยมีความยดืหยุน่ในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็น
เง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษา แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประเภทสอนศาสนา ประเภท
ศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ ประเภทกวดวิชา และประเภทสร้างเสริมทกัษะชีวิต  

4.   จ านวนโรงเรียน  ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน    
       ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
มีจ านวนโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาในสังกดั  ซ่ึงจดัการศึกษาในระดบัชั้นอนุบาลศึกษา  
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา รวมจ านวนทั้งหมด 3,506 โรงเรียน จ าแนกเป็นประเภทสามญัศึกษา
ทัว่ไป  จ านวน 2,991 โรงเรียนและประเภทสามญัศึกษาการกุศล  จ านวน 515 โรงเรียน ในจ านวน
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ทั้งหมดน้ี มีท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 564  แห่ง  และในภูมิภาค  จ านวน 2,942  แห่ง คิด
เป็นสดัส่วน 1:5 เม่ือจ าแนกตามสถานท่ีตั้งโรงเรียน พบว่า โรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร
มีจ านวนครู 15,282 คน นักเรียนจ านวน 300,976 คน  โรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาค  มีจ านวนครู 
91,349 คน นกัเรียนจ านวน 1,793,654 คน  รายละเอียดตามตาราง 
ตารางท่ี 2.1    แสดงจ านวนโรงเรียน  ครูและนกัเรียนโรงเรียนเอกชน จ าแนกตามประเภท 

ประเภทโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน จ านวนโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 

รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค 
สามญัศึกษาทัว่ไป 
สามญัศึกษาการกศุล 

2,991 
515 

540 
24 

2,451 
491 

74,669 
16,680 

14,578 
695 

60,091 
15,985 

1,709,802 
384,828 

287,206 
13,770 

1,422,596 
371,058 

รวมทั้งส้ิน 3,506 564 2,942 106,631 15,282 91,349 2,094,630 300,976 1,793,654 

ท่ีมา : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร,ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 2558 : 32 
5.    โรงเรียนเอกชนที่ประสบความส าเร็จ 
       โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในปี 

การศึกษา 2557 จ านวน 540 โรงเรียน  จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัอนุบาล  ระดบัประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ไดรั้บการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเขา้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านกังานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม ในระยะแรก จ านวน 
332  แห่ง และไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษา ในระดบัคุณภาพดีและดีมาก จ านวน  282 แห่ง 
จ าแนกตามระดบัการจดัการศึกษาและขนาดโรงเรียน รายละเอียด ดงัตารางท่ี 2.2 และ 2.3 
ตารางท่ี 2.2 แสดงจ านวนโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีรับการประเมินภายนอกและได ้
      รับรองมาตรฐานการศึกษา  จ าแนกตามระดบัการจดัการศึกษา 

 
ระดบัการศึกษา 
ท่ีจดัในโรงเรียน 

จ านวน ไม่รับรอง 
         รับรอง 

ดี ดีมาก รวม 
ประถมศึกษา 182 30 82 70 152 
มธัยมศึกษา 5 2 2 2 4 

ประถมและมธัยมศึกษา 145 18 80 46 106 
รวม 332 50 164 118 282 

ท่ีมา : ส านกังานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) .2558 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงจ านวนโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีรับการประเมินภายนอกและได ้
      รับรองมาตรฐานการศึกษา  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน จ านวน ไม่รับรอง 
         รับรอง 

ดี ดีมาก รวม 
ขนาดเลก็(1-300 คน) 150 42 71 40 111 
ขนากกลาง (301-1000 คน) 108 6 62 39 101 
ขนาดใหญ่ (มากกวา่ 1000 คน) 74 2 31 39 70 

รวม 332 50 164 118 282 

ท่ีมา : ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) .2557  
  จึงกล่าวได้ว่า  โรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานในเขต
กรุงเทพมหานครไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงประสบความส าเร็จ  จ านวน  
282 โรงเรียน  และจ านวนดงักล่าว  ผูว้ิจยัใชเ้ป็นกลุ่มประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 การประกนัคุณภาพ (Quality assurance) การศึกษาของโรงเรียนเป็นการใหห้ลกัฐาน ขอ้มูล
แก่ประชาชนว่าบุคคลในโรงเรียนท างานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผูป้กครองนักเรียนและ
สาธารณะชนมัน่ใจว่านักเรียนน่าจะมีคุณภาพตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรและมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา และสามารถด าเนินการให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามบทบาทหนา้ท่ีของครูในระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก พร้อมทั้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ความหมายและความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ค าวา่ “ประกนั” ในภาษาองักฤษมี 2 ค า คือ “Insure” กบั “Assure”  
 Insure ภาษาไทยใชค้  าวา่ “ประกนั” โดยมุ่งท่ีประกนัชีวิต ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัวนิาศภยั 
 Assure ภาษาไทยใชค้  าวา่“ประกนั” เช่นกนั แต่มุ่งท่ีใหค้วามมัน่ใจแก่เจา้ของเงินวา่ ผลผลิต
ของหน่วยงานน่าจะมีคุณภาพ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 80 ได้ก าหนดให้รัฐตอ้ง
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคลอ้งกบัหลกัการปฏิรูปการศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ย
การศึกษาแห่งชาติท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา คือ ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 : มาตรา 47) 
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ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
การประกนัคุณภาพการศึกษาเกิดจากการรวมแนวคิด 2 อยา่งเขา้ดว้ยกนัคือแนวคิดเก่ียวกบั

การประกนัคุณภาพ และแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงกล่าวไดว้่า คุณภาพการศึกษานั้นเป็น
การให้ความส าคญักบัคุณภาพในเชิงวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการของการจดัการศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามความตอ้งการและความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  โดยมี
กระบวนการท างานท่ีมีการวางแผน และการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ สามารถเป็นหลกัประกนัให้
เกิดความเช่ือมัน่ว่า ผลการปฏิบติังานบรรลุถึงมาตรฐานการศึกษาและตรงตามความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการได ้อยา่งไรกต็ามมีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษาไวด้งัน้ี 

Murgatroyd and others (1994:45) และ Cyert(2002:60) กล่าวสอดคลอ้งกนัว่า การประกนั
คุณภาพการศึกษา (Education Quality Assurance) หมายถึง   การด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ หรือ การประเมินความเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา เป็นกิจกรรมหรือแนวปฏิบติัใดๆ ท่ีหากไดด้ าเนินการตามระบบและ
แผนท่ีไดว้างไวแ้ลว้ จะท าให้เกิดความมัน่ใจว่าจะไดผ้ลผลิตของการจดัการศึกษา สนองตอบต่อ
คุณภาพท่ีตอ้งการ  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ไดใ้ห้ความหมายของการประกนั
คุณภาพการศึกษาว่าหมายถึง การบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา
เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่ใจให้ผูรั้บบริการทางการศึกษา
ทั้งผูบ้ริการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูรั้บผดิชอบทางออ้มไดแ้ก่ สถานประกอบการ 
ประชาชน และสังคม โดยส่วนรวมว่า การด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและท าให้
ผูเ้รียนมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
  กรมวิชาการ(2544) เสนอว่า การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัท่ีท าหนา้ท่ี
ส่งเสริมและผลกัดนัใหก้ระบวนการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดบัของวงการศึกษาและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินไปอยา่งประสานและสอดคลอ้งอยา่งเป็นระบบ มุ่งหนา้ไปในทิศทางท่ี
ไดร่้วมกนัก าหนดไว ้ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีโดย
อาศยัหลกัการและวิธีการจดัการคุณภาพ (Quality Management)สมยัใหม่ ท่ีเนน้การสร้างความ
มัน่ใจให้กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งว่าผลิตภณัฑ์หรือการบริการท่ีเป็นผลขององคก์รจะมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

เกษม  วฒันชยั (2546 :15) ไดนิ้ยามความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา  หมายถึง 
กิจกรรมหรือการปฏิบติั ท่ีหากไดด้ าเนินการตามระบบและแผนท่ีไดก้ าหนดไวจ้ะท าให้เกิดความ
เช่ือมัน่ไดว้า่ จะไดผ้ลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามคุณลกัษณะท่ีประสงค ์ 
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เก็จกนก   เอ้ือวงศ ์ (2546) ไดใ้ห้ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษาไวว้่า 
หมายถึง กลไกหรือกระบวนการหรือกิจกรรม ตลอดจนวิธีการปฏิบติังานท่ีสถานศึกษาด าเนินการ
อย่างเป็นระบบไดม้าตรฐาน เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าผูเ้รียนมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด 
หรือมีคุณลกัษณะเป็นไปตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา อนัเป็นการสร้างการยอมรับและความ
มัน่ใจต่อผูรั้บบริการและสงัคม 

ธงชยั  หม่ืนสา(2552) กล่าวว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการพฒันา
การศึกษาเพื่อสร้างความมัน่ใจต่อผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม ว่าสถานศึกษาจดัการศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนท่ีจบมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

ดงันั้น การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรม
ทางวิชาการตามภารกิจส าคัญของสถานศึกษาเพื่อควบคุม พฒันาคุณภาพและมาตรฐานของ
การศึกษา โดยใชก้ระบวนการควบคุม  ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินจากภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545และ(ฉบบั

ท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดก้ าหนดความมุ่งหมายและหลกัการส าคญัในการจดัการศึกษาให้มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา โดย
ก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดบั ประกอบดว้ย ระบบประกนัคุณภาพภายในและระบบประกนัคุณภาพภายนอก   ก าหนดให้
หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบและกลไกการประกนัคุณภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตอ้ง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  โดยท่ีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
สาธารณชน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2543:3)  กล่าวว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษา  เป็นกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาในกระบวนการบริหารจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่ใจ  ใหผู้รั้บบริการทางการศึกษา 
ทั้งผูรั้บบริการโดยตรง ไดแ้ก่ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  และผูรั้บบริการทางออ้มไดแ้ก่สถานประกอบการ     
ประชาชนและสงัคมโดยรวมวา่ การด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ  และท าใหผู้เ้รียน
มีคุณภาพหรือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด การประกนัคุณภาพมี
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แนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการ ป้องกนั ไม่ให้เกิดการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และผลผลิตไม่มี
คุณภาพ  

อุทุมพร  จามรมาน(2541:2) กล่าวว่า การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการส าคญั
ท่ีจะยกมาตรฐานของสถานศึกษาต่าง ๆ ท่ียงัไม่เขา้มาตรฐาน ผลกัดนัใหไ้ดม้าตรฐานโดยมุ่งเนน้การ
ใชข้อ้มูลคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาป้อนกลบัมาเพื่อรายงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้
ร่วมกันสนับสนุนและพฒันาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ โดยมีความเช่ือว่า ถ้า
กระบวนการประกนัคุณภาพมีการวางระบบอยา่งถูกตอ้งแลว้ คุณภาพท่ีดีกจ็ะตามมาดว้ย  

สมศกัด์ิ  ดลประสิทธ์ิ (2542 :8) อธิบายว่า การประกนัคุณภาพการศึกษามีความส าคญัต่อ
แผนการท างานและด าเนินกิจกรรมต่างๆอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหผ้ลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานการศึกษาและตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจการประกนัคุณภาพเป็นวิธีใหม่ในการปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
เป็นลกัษณะของการประกนัคุณภาพของกระบวนการบริหาร และ การให้บริการทางการศึกษาทั้ง
ระบบ เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความมัน่ใจในคุณภาพ   การบริหารจดัการของหน่วยงานท่ีจดั
การศึกษาโดยตรง คือโรงเรียนและคุณภาพของผลผลิต  ซ่ึงเนน้การก ากบั ควบคุมการด าเนินงานทุก
ขั้นตอนมีการปรับปรุงและพฒันากระบวนการอยา่งต่อเน่ือง เป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีจะท าใหก้ารศึกษา
มีคุณภาพ  

พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ์ และสุชาติ  กิจพิทักษ์(2545:1)กล่าวว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นภารกิจส าคญัของสถานศึกษา   เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ซ่ึงจะช่วยใหป้ระชาชนมีความมัน่ใจในระบบการศึกษา  การประกนัคุณภาพการศึกษา  เป็นระบบท่ี
มีการด าเนินการโดยบุคลากรในสถานศึกษา   และหน่วยงานตน้สังกดัควบคู่กบัการตรวจสอบ และ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการรับการตรวจสอบและ
ประเมินจากภายนอก  พร้อมทั้งเป็นผูน้ าการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

สุภทัรา  เอ้ือวงศ ์(2558 :17-18)มีมุมมองเก่ียวกบันโยบายการศึกษาว่า การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  มีความส าคญัต่อระบบการศึกษาของประเทศ  เพราะการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็น
ส่ิงท่ียนืยนัไดว้่าสถาบนัจดัการศึกษามีคุณภาพและเกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพท่ีย ัง่ยนื   และป้องกนัการ
จดัการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและเกิดความ เสมอภาคในโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บการบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง ท าใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มูลคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีเช่ือถือได้ เกิดความเช่ือมัน่และสามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานมีผลต่อผูเ้ก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผูเ้รียนและผูป้กครองมีหลกัประกนัและความมัน่ใจว่า
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สถานศึกษาจะจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ช่วยส่งเสริมใหผู้ส้อนมีการ
ท างานอยา่งเป็นระบบ เนน้คุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ 
สามารถตรวจสอบได ้ มีการพฒันาตนเองและผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง
และชุมชน มีส่วนส่งเสริมใหผู้บ้ริหารไดใ้ชภ้าวะผูน้ าและความรู้ ความสามารถในการบริหารอยา่ง
เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ เพื่อพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพและเป็นท่ียอมรับของสังคม
และชุมชน  

กล่าวโดยสรุป การประกนัคุณภาพการศึกษา  มีความส าคญั 3 ประการ คือ  
1.ท าให้ประชาชนไดรั้บขอ้มูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือได ้เกิดความเช่ือมัน่และสามารถ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
2.ป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและเกิดความ

เสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรั้บการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง 
3.ท าให้ผูรั้บผิดชอบในการจดัการศึกษามุ่งบริหารจดัการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐาน

อย่างจริงจงั ซ่ึงมีผลให้การศึกษามีพลงัท่ีจะพฒันาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเน่ือง 
  ดงันั้น  การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความ
มัน่ใจให้ผูรั้บบริการการศึกษา ทั้งยงัเป็นการป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีดอ้ยคุณภาพและสร้างสรรค์
การศึกษาใหเ้ป็นกลไกท่ีมีพลงัในการพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพสูงยิง่ข้ึน 

หลกัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
หลกัการประกนัคุณภาพการศึกษา  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ(2541:13-15) เสนอ

หลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี  
1. หลกัการสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคทั้งภายในและภายนอก ในบริบทของการ

ประกนัคุณภาพ จะเนน้ คุณภาพภายใน หมายถึง ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ี
สร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บช่วงต่อในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือทุกระดบัชั้นเรียน 
ส่วนคุณภาพภายนอกหมายถึงความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดบัมหพัภาค ซ่ึงหมายถึง
ความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีจ าเป็นต่อความอยูร่อด และการสร้างความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจการเมืองและวฒันธรรมของประเทศชาติ ในการแข่งขันทางธุรกิจ การคา้และ
เทคโนโลย ีระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 

2. หลกัการยทุธศาสตร์เชิงรุก เนน้การวางแผนและเตรียมการป้องกนัล่วงหนา้ก่อนท่ีปัญหา
จะเกิดข้ึนไม่ใช่การแกส้ถานการณ์เฉพาะหนา้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ 
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3. หลกัการสร้างความมัน่ใจ ท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานของหลกัวิชาหลกัฐานขอ้เทจ็จริงท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ หลกัตรรกะและความ
สมเหตุสมผล  

4. หลกัการตรวจสอบ การวดัและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพ มี
จุดประสงค์ส าคญัเพื่อให้ได้มาเพื่อขอ้มูลยอ้นกลบัส าหรับใช้ในการวางแผนเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง มิใช่การจบัผดิหรือการตดัสินใหร้างวลัหรือลงโทษ  

5. หลกัการมาตรฐานวิชาการ คุณภาพเกิดจากการออกแบบมาตรฐาน กรอบหลกัสูตรและ
แผนการสอนและกระบวนการท างาน การเรียนการสอน การบริหารหลกัสูตร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีน าไปสู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  

6. หลกัการมีส่วนร่วม โดยเนน้ความส าคญัของการสร้างความรู้ ทกัษะและความมัน่ใจแก่
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

7. หลกัการประสานสัมพนัธ์ภายในระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดบัและการ
ร่วมมือของหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและภูมิภาค  

8. หลกัความเป็นผูน้ าและความเอาจริงเอาจงัของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการกระจาย
อ านาจความรับผดิชอบท่ีเหมาะสม เป็นปัจจยัส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา  

วิจิตร  ศรีสอา้น (2544 :66-67) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาจะตอ้งมีระบบและ 
วิธีการเฉพาะ ซ่ึงในการประกนัคุณภาพการศึกษานั้นมีหลกัการส าคญัอยู ่ 2 ประการ คือ  

1. ไม่วา่จะใชว้ิธีใด จะตอ้งใชเ้พื่อพฒันาการศึกษา ไม่น าไปใชเ้พื่อการลงโทษ เม่ือใดท่ี 
น าไปใช้ในการลงโทษแลว้เม่ือนั้นจะเกิดต่อต้านเบ่ียงเบน และผลท่ีได้จะไม่ได้รับประโยชน์
เท่าท่ีควร  

2. จะตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นคุณภาพการจดัการของสถานศึกษาตามมาตรฐานไดจ้ริง  ค  าวา่  
“ไดจ้ริง” ทุกคนใชป้ระโยชน์ได ้เช่ือถือได ้

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 11) เสนอหลกัการส าคญัของการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 3 ประการ คือ  

1. จุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในคือ การท่ีสถานศึกษาร่วมกนัพฒันา 
ปรับปรุงคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจบัผดิหรือท าใหบุ้คลากรเสียหนา้ โดย
เป้าหมายท่ีส าคญัอยูท่ี่การพฒันาคุณภาพใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน  

2. การท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายตามขอ้1) จะตอ้งท าใหก้ารประกนั 
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คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการจดัการ และของการปฏิบติังานของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  

3. การประกนัคุณภาพเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร 
คณะครูและบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา โดยในการด าเนินงานจะตอ้งให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ผูเ้รียน 
ชุมชน เขตพื้นท่ี หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน 
ติดตาม ประเมินผล พฒันาปรับปรุง ช่วยกนัผลกัดนัใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2549:3-4) ใหแ้นวคิดว่า การประกนัคุณภาพ
การศึกษา (Educational quality assurance) เป็นกลไกส าคญัประการหน่ึงท่ีจะขบัเคล่ือนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง และสร้างความมัน่ใจไดว้่า สถานศึกษาสามารถจดั
การศึกษาให้มีคุณภาพไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนดและท่ีสังคมตอ้งการ ซ่ึงหลกัการในการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาน้ีมี 3 ประการ คือ 

1.  กระจายอ านาจ (Decentralization) ให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการรวมทั้งการตดัสินใจด าเนินงานการบริหารสถานศึกษา  

2.  การมีส่วนร่วม (Participation) ของประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
3. การปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ (Accountability) ตามบทบาทหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่ 

เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
กรมสามญัศึกษา (2542 : 6 -7) ไดมี้การก าหนดหลกัการในการประกนัคุณภาพภายใน ดงัน้ี 
1. การยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา (Child-centered development) เป็นแนวคิดท่ี

มุ่งใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ทั้งปวง และยดึประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ดงันั้น ในการจดัการศึกษาจึงตอ้งช่วยกระตุน้ เอ้ืออ านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้เ้รียนแต่ละ
คนไดพ้ฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สามารถด ารงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข และร่วมมือพฒันา
อยา่งสร้างสรรค ์

2. การใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการบริหารจดัการ (School–Based Management : SMB)เป็น
แนวคิดท่ีมุ่งใหโ้รงเรียนมีอ านาจในการตดัสินใจบริหารจดัการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง  การใชโ้รงเรียน
เป็นฐานในการบริหารจดัการจึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจดัการของโรงเรียนท่ีจะ
ท าใหเ้กิดการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพิ่มความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้เป็นการเสริมสร้าง
พลงั (Empowerment) ให้โรงเรียนประชาชนและชุมชนร่วมมือกนัจดัการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
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3. การมีส่วนร่วมและการร่วมคิดร่วมท า (Participation & Collaboration) เป็นแนวความคิด
ท่ีมุ่งให้การศึกษาเป็นแหล่งของสาธารณชนทุกคน ทุกส่วนของสังคมตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการด าเนินการในการจดัการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัทุกคน และกบั
สงัคมโดยส่วนรวม 

4. การกระจายอ านาจทางการศึกษา (Decentralization of education) เป็นแนวความคิดท่ีมุ่ง
คืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการศึกษา (Stakeholders) ไดแ้ก่โรงเรียน 
ผูป้กครอง และชุมชน จะท าใหเ้ขาเกิดความตระหนกัในคุณประโยชน์ของการศึกษาและผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงท าใหเ้กิดความร่วมมือในการจดัการศึกษา ใหต้อบสนองตามความตอ้งการของเขา 
และมุ่งมัน่พฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพ และเป็นท่ียอมรับศรัทธาของผูป้กครองและชุมชนในท่ีสุด 

5. การแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability) เป็นแนวความคิดท่ีท าให้
โรงเรียนตอ้งมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีในการจดัการศึกษา (Authorities) ต่อผูเ้รียน 
ผูป้กครองมาตรฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลกัประกนัและสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูป้กครอง ประชาชน
และสงัคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์ (2558 : 21)  กล่าววา่ หลกัการประกนัคุณภาพภายใน (Principles of 
internal quality assurance) เป็นหลกัแห่งความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระกบัการตรวจสอบโดย
สาธารณะ  กล่าวคือ เป็นกระบวนการท่ีบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย ์นิสิตนักศึกษา และผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษาตอ้ง
ส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมคุณภาพข้ึน โดยสถานศึกษาตอ้งจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพใหมี้ประสิทธิภาพ จดัใหมี้การประกนัคุณภาพในทุกกิจกรรมไม่วา่จะ
เป็นการเรียนการสอน การวิจยัการให้บริการและการบริหารจดัการโดยให้ทุกส่วนงานของถาน
ศึกษาไดร่้วมกนัวางแผนปฏิบติัและตรวจสอบ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   
 กล่าวโดยสรุป หลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นหลกัของการด าเนินการตรวจสอบ
เพื่อสะทอ้นให้เห็นระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาจริงตามมาตรฐานเพื่อเป็นไปตามหลกัแห่งการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา มีการกระจายอ านาจ การแสดงความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้การร่วมกนั
พฒันาปรับปรุงคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันา บริหารจดัการตามปกติใหโ้รงเรียนเป็นฐานในการบริหารจดัการ การมีส่วนร่วมของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งหลาย ๆ ฝ่าย นบัตั้งแต่ ผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  
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ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาการศึกษาไทยใหมี้

มาตรฐานการศึกษา โดยใช้หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 3 ประการ คือ
(ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,2541:3) 

1. รัฐกระจายอ านาจในการก าหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
และทรัพยากรใหจ้งัหวดัและสถานศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท  

2. รัฐสนบัสนุนใหผู้ป้กครอง ผูน้ าชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วม 
รับผดิชอบในการจดัการศึกษา  

3. สถานศึกษาจะตอ้งแสดงภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อนกัเรียนและผูป้กครอง  ตาม 
มาตรฐานท่ีก าหนดและผูรั้บผดิชอบการจดัการศึกษา 

กมล  สุดประเสริฐ (2544)  กล่าวว่า ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา จะเก่ียวขอ้งกบั
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ถึงแมจ้ะพยายามประเมินผลการศึกษาทั้งระบบแต่
ในทางปฏิบติันั้น มุ่งเนน้ประเมินผลลพัธ์(Result oriented) ว่าไดม้าตรฐานหรือไม่อยา่งไร ผลลพัธ์
ท่ีก าหนดเป็นมาตรฐานของความสามารถ อาจมีหลายอย่าง เช่น มาตรฐานด้านเน้ือหาวิชา 
มาตรฐานการปฏิบติังาน และมาตรฐานโอกาสในการเขา้เรียน เป็นตน้ ผลการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษานั้นน าไปสู่การก าหนดแผนการปรับปรุงสถานศึกษา(School improvement plan 
: SIP) ต่อไป 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรา 47  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553  มี 2 ส่วน คือการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีด าเนินการโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกท่ีด าเนินการโดยองค์กรอิสระหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับอนุญาตให้เป็นผูป้ระเมิน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2554 : 9-12) ดงัน้ี 

1.    การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
       การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal quality assurance) เป็นระบบท่ี

สถานศึกษาสร้างความมัน่ใจ (Assure) แก่ผูรั้บบริการ ทั้งผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนองคก์ร
หรือสถานประกอบการท่ีรับผูเ้รียนเขา้ศึกษาต่อหรือท างานว่าสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาให้มี
คุณภาพไดต้ามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ ทกัษะและมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนดและสังคมคาดหวงั สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคม
ไดอ้ย่างมีความสุขรวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ดว้ยการ
บริหารจดัการท่ีมีคุณภาพทั้งองคก์รโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครู
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และผูบ้ริหารตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์ท่ีเกิดกับผูเ้รียนเป็นอนัดับแรก ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกส าคญัประการหน่ึงในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบไดแ้ละถูกก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ตอ้งด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและประกาศกฎกระทรวง   
ดงันั้น ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไดพ้ฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในโดยยดึหลกัการพฒันาระบบและกระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัน้ี   

1.1 หลกัการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
          1) การกระจายอ านาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความ
คล่องตวัในการบริหาร และตดัสินใจด าเนินงาน ทั้ งด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และทรัพยากร การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและผูส้อนท าบทบาทหน้าท่ีในการสอน จัด
กิจกรรมและพฒันาส่ือเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลกัสูตรได้
อย่างเต็มท่ี สามารถจดัการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี ความตอ้งการของชุมชนและสังคม
ไดม้ากท่ีสุด 
         2) การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ปราชญช์าวบา้น 
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ทั้งในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
คณะท างานในส่วนอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาโดยมีการร่วมกนัคิด ตดัสินใจ สนบัสนุน ส่งเสริม และ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จของสถานศึกษา  
         3)  การแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย (Goals) ท่ีผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนตอ้งไดรั้บรู้เพื่อการ
พฒันาร่วมกนัและเพื่อการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาว่าสามารถน าพาผูเ้รียน
ไปสู่มาตรฐานท่ีได้ก าหนดร่วมกันไว้หรือไม่จากเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาดังกล่าว  
สถานศึกษาต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (School 
Improvement Plan) เลือกกลวิธีการพฒันาท่ีเหมาะสมและสามารถท าใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
มีการประชาสัมพนัธ์เป้าหมายและจุดเน้นท่ีต้องการพฒันาให้ทุกฝ่ายได้รับรู้เพื่อเป็นสัญญา
ประชาคมและเพื่อใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีทิศทางการท างานท่ีชดัเจนสู่เป้าหมายเดียวกนั  

1.2 กระบวนการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
              1) การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา 
การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระท าโดยบุคลากร
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ของสถานศึกษาหรือโดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลสถานศึกษา ทั้งน้ี เพื่อน าผลจากการประเมินไปใชใ้นการวางแผนพฒันา กิจกรรม/โครงการ
พฒันาท่ีจดัท าข้ึนจึงตั้งอยูบ่นฐานความเป็นจริง มีความเป็นไปไดแ้ละส าเร็จผลในเวลาอนัเหมาะสม 
            2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจดัท า
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันา
คุณภาพการศึกษา และเม่ือจะตรวจสอบความกา้วหน้า สถานศึกษาจะตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศท่ี
แสดงแนวโนม้ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา ดงันั้น 
จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับผูเ้รียนและการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปีมีวิธีการเก็บข้อมูลท่ีไม่ยุ่งยากและเกิดจากการปฏิบัติจริงข้อมูล
สารสนเทศท่ีจะแสดงแนวโน้มผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการบริหารจดัการของ
สถานศึกษาไดไ้ม่ควรจะนอ้ยกว่า 3 ปีการศึกษา ดงันั้น ครูทุกคนตอ้งสามารถแสดงขอ้มูล  ผลการ
เรียนของผูเ้รียนได้เป็นรายบุคคลรายห้องเรียน รายชั้น รายกลุ่มสาระ จนเป็นขอ้มูลรวมระดับ
สถานศึกษาไดห้รือโครงการอ่ืนๆท่ีสถานศึกษาด าเนินการก็จะตอ้งสามารถตอบไดว้่า เหตุใดจึงเพิ่ม
กิจกรรมใหม่ข้ึนหรือปรับลดกิจกรรมบางอยา่งลงขอ้มูลสารสนเทศเหล่าน้ีจะถูกน าไปสรุปรายงาน
ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาทราบเพื่อร่วมกนัหาแนวทางพฒันาต่อไป 

          3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพฒันาการศึกษาเข้าสู่
คุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาการจดัระบบ
และโครงสร้าง การวางแผนและการด าเนินงานตามแผนรวมทั้ง “สร้างจิตส านึก” ใหเ้ห็นว่าการพฒันา
คุณภาพการศึกษาจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเป็น “ความรับผดิชอบร่วมกนั” ของทุกคน  
 องคป์ระกอบระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัแผนภาพท่ี 2.1 
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แผนภาพท่ี 2.1 องคป์ระกอบของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 
     
  ท่ีมา : ส านกัทดสอบทางการศึกษา,ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2554 : 12 

2.   การประเมินคุณภาพภายนอก 
      การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการด าเนินการโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. มีหนา้ท่ีหลกัในการพฒันาระบบประเมิน
คุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของสถานศึกษา พฒันามาตรฐานและก าหนดเกณฑส์ าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  การประเมินคุณภาพภายนอกด าเนินการอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ในทุก 5 ปี เพื่อ
เป็นการสร้างความมัน่ใจและให้หลกัประกนัต่อผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีประกอบดว้ย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษา โดยผูป้ระเมินท่ีไดรั้บมอบหมายจาก สมศ. เพื่อมุ่งให้มีการพฒันาคุณภาพท่ีดี
ยิ่งข้ึนและเกิดการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเน่ืองตามเอกลกัษณ์และจุดเน้น
ของสถาบนัการศึกษา กระบวนการประกนัคุณภาพภายนอก ประกอบดว้ย 
 1) การตรวจสอบคุณภาพ 
 2) การประเมินคุณภาพ 
 3) การใหก้ารรับรอง 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพฒันาปรับปรุง
คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ดว้ยเหตุน้ีระบบการประกนัคุณภาพภายในจึงตอ้งดูแลทั้งปัจจยั

การประเมิน 

คุณภาพ

ภายใน 

การติดตาม 

ตรวจสอบ

คุณภาพ

การศึกษา 

การพฒันา

คุณภาพ

การศึกษา 
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น าเขา้(Input) กระบวนการ(Process) และผลผลิตหรือผลลพัธ์(Output/Outcome) ซ่ึงต่างจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนน้การประเมินผลการจดัการศึกษา  ดงันั้น  ระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาจะมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตามแผนภาพดงัน้ี 
แผนภาพท่ี 2.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

ท่ีมา : ส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. 2555 : 14 
   จากแผนภาพท่ี 2.2  จะเห็นวา่ เม่ือสถานศึกษามีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในแลว้ 

จ าเป็นตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ซ่ึงเป็นผลจากการประกนั
คุณภาพภายในหรือเรียกว่ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดงักล่าว
จะเป็นเอกสารเช่ือมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบ
โดยหน่วยงานตน้สังกดั และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ดงันั้นสถานศึกษาจ าเป็นตอ้ง
จัดท ารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุ่มลึกสะท้อนภาพท่ีแท้จริงของสถานศึกษาในทุก
องคป์ระกอบคุณภาพ 

การประเมนิคุณภาพภายนอก  
 

การประกนัคุณภาพภายใน  
 
 

 

 
 

การ

ปฏิบติังาน

ของ

สถานศึกษา 

การประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา

(ทุกปี) 

ขอ้มูลป้อนกลบั 

ขอ้มูลป้อนกลบั ก าหนดนโยบายงบประมาณ 

รายงาน

ประจ าปี/

SAR 

การประเมินโดย 

สมศ.(อยา่งนอ้ย 1 

คร้ัง ในทุก 5 ปี) 

รายงานผล

การประเมิน 

คณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านกังบประมาณ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

และสาธารณชน 

ติดตาม

ตรวจสอบ              

โดยตน้สงักดั 

ทุก 5 ปี 

ตน้สงักดั / สถานศึกษา 
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   กล่าวโดยสรุป  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาประกอบดว้ยการประกนัคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก มีความแตกต่างกนัในลกัษณะขององคก์รผูป้ระเมิน แต่มี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัในวิธีการด าเนินงานโดยการประกนัคุณภาพภายในเป็นกระบวนการท่ี
สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สงักดัจะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาเขา้สู่มาตรฐานการศึกษาแลว้จดัท ารายงานประจ าปีเสนอผูเ้ก่ียวขอ้ง ส่วน
การประกนัคุณภาพภายนอกเป็นงานท่ีต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กบัการประกนัคุณภาพภายใน เป็นการ
ตรวจสอบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานภายนอก
เพื่อใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
นับตั้งแต่เร่ิมมีการปฏิรูปการศึกษา เม่ือปี 2540 เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ประเด็นเร่ือง  

คุณภาพการศึกษามีการกล่าวถึงมากข้ึน นโยบายดา้นการศึกษาของทุกรัฐบาลก าหนดแนวทางการ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของชาติแทบทั้งส้ิน  มีการใชก้ลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็น
แนวทางการพฒันาคุณภาพ ความต่ืนตวัในเร่ืองน้ีน าไปสู่การตราพระราชบญัญติัการศึกษาเพื่อเป็น
แม่บทของการจดัการศึกษาของชาติ  และมีการออกกฎกระทรวงและประกาศของกระทรวงเพื่อให้
หน่วยงานและสถานศึกษาน านโยบายสู่การปฏิบติัดงัน้ี 

พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  เป็นกฎหมายแม่บทท่ีว่าดว้ยการจดัการศึกษา

ฉบบัแรกของประเทศไทย  ต่อมาไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553
บงัคบัใชก้บัการจดัการศึกษาของชาติในทุกระดบั  โดยมีจุดเนน้คุณภาพการศึกษาไวใ้นหมวดท่ีว่า
ดว้ยการประกนัคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้การประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อการจดัการศึกษาให้
มีมาตรฐานการศึกษาและ นอกจากน้ียงัไดใ้ห้ความหมายในเร่ืองมาตรฐานการศึกษา  การประกนั
คุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก ตลอดจนก าหนดเร่ืองท่ีด าเนินการไว ้ ดงัน้ี 

1. มาตรฐานการศึกษา  หมายความว่า ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค์
และมาตรฐานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียง
ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

2. การประกนัคุณภาพภายใน  หมายความว่า การประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย
หน่วยงานตน้สงักดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 
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3. การประกนัคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดงักล่าวรับรองเพื่อเป็น
การประกนัคุณภาพและใหมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4. มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ในมาตรา 47ก าหนดใหมี้ระบบการ 
ประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัประกอบดว้ย  ระบบ
การประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5. ในมาตรา 48  ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต่อ
สงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

6. ในมาตรา 49 ใหมี้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะ 
เป็นองคก์ารมหาชนท าหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผล
การจดัการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและ
หลกัการและแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและใหมี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปีนับตั้ งแต่การ
ประเมินคร้ังสุดทา้ยและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน 

7. ในมาตรา 50  ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ี 
มีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้ ง
ผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาใหข้อ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีพิจารณาเห็นวา่เก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติัภารกิจของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา หรือบุคคล  หรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดงักล่าวรับรอง    ท่ีท าการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 

8. ในมาตรา 51 ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได ้ตามมาตรฐาน 
ท่ีก าหนดให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จดัท าขอ้เสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด หากมิไดด้ าเนินการดงักล่าวให้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
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รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อด าเนินการใหมี้
การปรับปรุงแกไ้ข 
 ดงันั้น  จึงอาจกล่าวไดว้่า พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายแม่บทการศึกษา
ของชาติท่ีบงัคบัใช้กับการจดัการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ทั้งการศึกษาท่ีจดัโดยภาครัฐและ
ภาคเอกชน  มีการก าหนดบทบาทอ านาจหนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม และก ากบัดูแลการ
จดัการศึกษาให้มีคุณภาพโดยจดัให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประกันคุณภาพ
ภายนอก  เพื่อรักษาและพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง    

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 
การประกนัคุณภาพการศึกษา  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา  47  วรรคสอง ไดบ้ญัญติัใหร้ะบบ  
หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง  ดงันั้น 
กระทรวงศึกษาธิการจึงออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  โดยมีสาระส าคญั  ดงัน้ี 

1. การประเมินคุณภาพภายใน หมายความวา่ การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา การ 
ติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด  ส าหรับการประกนัคุณภาพภายใน  ซ่ึงกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น
หรือโดยหน่วยงานตน้สงักดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบั ดูแลสถานศึกษา 

2.   การประเมินคุณภาพภายนอก  หมายความว่า  การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา  
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงกระท าโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือผูป้ระเมิน
ภายนอก 

3.   การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายความว่า  กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา  และจดัท ารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา  พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

4.   การพฒันาคุณภาพการศึกษา  หมายความวา่  กระบวนการพฒันาการศึกษาเขา้สู่คุณภาพ
ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  การจดัระบบ
และโครงสร้าง  การวางแผน  และการด าเนินงานตามแผน  รวมทั้งการสร้างจิตส านึกใหเ้ห็นวา่  การ
พฒันาคุณภาพการศึกษาจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของทุกคน 
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 5.  ระบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบั  ตอ้งประกอบดว้ย  การประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

6.   ระบบการประกนัคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษา
ทุกระดบั  ตอ้งประกอบดว้ย  การประเมินคุณภาพภายนอก และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

7.  ใหส้ถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี  ดว้ยการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สงักดัและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 8.  ให้สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงานตน้สังกัด  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อพิจารณาและ
เปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน 
 9.  สถานศึกษาตอ้งน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจดัท า
แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 จึงกล่าวไดว้่า   กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวน้ี  บงัคบัใช้กบัสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาใน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดบัอาชีวะศึกษาและระดบัอุดมศึกษาทุกสงักดั   

การประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ภายใตก้ฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

2553 สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาทุกระดบั ทุกประเภทตอ้งจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ในส่วนของการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาจะตอ้งจดัระบบและ
ด าเนินการตามแนวทางขอ้ 14  ใน 8  ขั้นตอน คือ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  จดัท าแผนพฒันา  
จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  ด าเนินงานตามแผน  ติดตามตรวจสอบคุณภาพ  ประเมินคุณภาพ
ภายใน  รายงานประจ าปีและจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  โดยมีสาระส าคญั
ในวิธีการดงัน้ี 

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
มาตรฐานการศึกษา  เป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของคุณภาพท่ีพึงประสงค ์และ 

มาตรฐานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับ
การส่งเสริมและก ากบัดูแลการตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมีหลายระดบั เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 



41 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อีกทั้ง ยงัมีการก าหนดมาตรฐานข้ึนหลายประเภทหากพิจารณา
อยา่งถ่ีถว้น ตามกฎกระทรวงไดก้ าหนดไวว้่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นตอ้ง
ก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและตอ้งครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งค  านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ินดว้ย สถานศึกษา
จึงตอ้งวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้ง
ระดบัปฐมวยั มาตรฐานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรของ
สถานศึกษา นโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง คุณลกัษณะพิเศษของผูเ้รียนท่ีสถานศึกษา ทอ้งถ่ินและ
ชุมชนคาดหวงั   ความสามารถเฉพาะทางดา้นใดดา้นหน่ึง   น ามาสังเคราะห์หลอมรวมก าหนดเป็น
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีความสมัพนัธ์กนัดงัแผนภาพน้ี 
แผนภาพท่ี 2.3 ตวัแปรท่ีสมัพนัธ์และเช่ือมโยงสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ส านกัทดสอบทางการศึกษา,ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,2554 : 16 
การน าแนวทางดังกล่าวสู่ภาคปฏิบัติโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีวางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ
พฒันาการประกนัคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดอ้อกประกาศคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การประกนัคุณภาพภายใน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554  ให้สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ด าเนินการตามแนวทางดงัน้ี  

1) ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช ้

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 

ของชาติ 

มาตรฐานการศึกษา 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานหน่วยงาน 

ตน้สังกดั 

ความตอ้งการ 

ของชุมชน และทอ้งถ่ิน 

เอกลกัษณ์ 

ของสถานศึกษา 

ความตอ้งการและ

บริบทของสถานศึกษา 

มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียน

ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
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2) พิจารณาสาระส าคญัท่ีจะก าหนดในมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ 
และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

3)   ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี 
4)   ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษาใหก้ลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
ทั้งน้ี สถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ี

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชไ้ด ้
ต่อมา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  พฒันาเคร่ืองมือเพื่อติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2556 : 32-36) 

1)  ใชข้อ้มูลมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดข้ึนเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 
2)  ใชป้รัชญา  วิสยัทศัน์และจุดเนน้ของโรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
3)  ใชม้าตรฐานการศึกษาร่วมกบักลุ่มโรงเรียนหรือเครือข่าย 
4)  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จครบทุกมาตรฐานและตวับ่งช้ี 
5)  แต่งตั้งบุคลากรภายในโรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
6)  ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานใหบุ้คลากรภายในโรงเรียนรับทราบ 
7)  ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานใหพ้อ่แม่  ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
8)  สาระส าคญัท่ีก าหนดในมาตรฐานและตวับ่งช้ีสะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการ 

ส่งเสริมของโรงเรียน 
  ดงันั้น  การก าหนดมาตรฐานการศึกษา หมายถึง  การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตวับ่งช้ี

ว่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชโ้ดยพิจารณา
สาระส าคญัท่ีจะน าไปก าหนดในมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริม
ของโรงเรียน แลว้ก าหนดและประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีว่า
ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนใหก้ลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกรับทราบ   

2. การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา  
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให ้

สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการและถือเป็นความรับผดิชอบร่วมกนั ดงัน้ี 
       2.1  ใหส้ถานศึกษาจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา  โดย 

1)   ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษา 
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อยา่งเป็นระบบโดยใชข้อ้มูลตามสภาพจริง 
2)   ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายดา้นต่างๆโดยมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพผูเ้รียน 

ท่ีสะทอ้นภาพความส าเร็จอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
3) ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา โดยใชก้ระบวนการวิจยั หรือผลการวิจยั หรือขอ้มูลท่ีอา้งอิงได ้ ให้
ครอบคลุมการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการ เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

4) ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากภายนอกท่ีใหก้ารสนบัสนุนทาง 
วิชาการ 

5) ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนใหบุ้คลากรของสถานศึกษาและผูเ้รียน ร่วม 
รับผดิชอบและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6) ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผูป้กครอง  
องคก์ร หน่วยงาน ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

7) ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพใหส้อดคลอ้ง 
กบักิจกรรม โครงการ 

8) เสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 

       2.2  ใหส้ถานศึกษาจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  โดย 
1) จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ 

สถานศึกษา 
2) ใหก้ าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบติัการประจ าปีไปสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน 
3) เสนอแผนปฏิบติัการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

หรือคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 
ต่อมา ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(2556 :37-51)พฒันา 

เคร่ืองมือเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา ดงัน้ี 
1) การใหค้วามรู้ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกนัจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
9) ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT analysis) เพื่อทราบปัจจุบนั 

ปัญหาของโรงเรียน 
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10) ใชม้าตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 
มาตรฐานประกนัคุณภาพนอก  ประกอบการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   5) น าผลการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกมาประกอบการจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาจ าแนกงานออกเป็นแผนงานวิชาการ  แผนงานบุคลากร  แผนงาน
งบประมาณและการเงิน  และแผนงานบริหารทัว่ไป 

6) ก าหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จไวใ้นแผนพฒันา 
คุณภาพการศึกษา 

7) น าหลกัวิชา  ผลการวิจยัหรือขอ้มูลเชิงประจกัษอ์า้งอิงได ้มาเขียนแผนพฒันา 
คุณภาพการศึกษาครอบคลุมภารกิจโรงเรียน 

8)  ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางวิชาการ 
  9) ก าหนดบทบาทหน้าท่ีบุคลากรภายในโรงเรียนให้รับผิดชอบแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
            10)  ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดาหรือ

ผูป้กครอง 
11)  เสนอแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบ 

ก่อนจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
12) เปิดเผยและแจง้แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบุ้คลากรภายในโรงเรียน 

ทราบ 
13) แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีไดเ้หมาะสม 
14) เขียนโครงการครบถว้นสมบูรณ์ตามรูปแบบของโครงการ  ท่ีอยา่งนอ้ย 

ประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  ตวัช้ีวดัความส าเร็จชดัเจน  ก าหนดวิธีการด าเนินงานและ
ก าหนดผูรั้บผดิชอบ 

15) เสนอแผนปฏิบติัการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค้วาม 
เห็นชอบ 
  ดงันั้น   การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา  หมายถึง  การวางแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของโรงเรียน  โดยน าผลการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและก าหนดความตอ้งการ
จ าเป็น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายความส าเร็จทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งก าหนดวิธีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   ผา่น
ความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก่อนน าแผนสู่การปฏิบติั 
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3.  การจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ  
     คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให้

สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการและถือเป็นความรับผดิชอบร่วมกนั ดงัน้ี 
1)   จดัโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 

ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2) ก าหนดผูรั้บผดิชอบและจดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ครอบคลุม เป็น 

ปัจจุบนั สะดวกต่อการเขา้ถึงและการใหบ้ริการ หรือการเช่ือมโยงเครือข่ายกบัหน่วยงานตน้สงักดั 
3) น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารและการพฒันาการเรียน 

การสอน 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  พฒันาเคร่ืองมือเพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน,2556 : 52-63)  ดงัน้ี 

1) จดัท าแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน  มีการก าหนดต าแหน่ง บทบาทหนา้ท่ี 
บุคลากรชดัเจน 

2) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแสดงบทบาทและท าหนา้ท่ีตาม ตามมาตรา 31  
แห่ง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

3) จดัท าค  าสัง่มอบหมายงาน คู่มือการปฏิบติังานส าหรับบุคลากรในโรงเรียน 
4) จดัระบบการประกนัคุณภาพภายในโดยตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน 

และท ารายงาน 
5) มีการกระจายอ านาจการบริหารงานครบตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
6) มีการบริหารแบบเชิงกลยทุธ์ 
7) จดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนครอบคลุมถึงผูเ้รียน  บุคลากร  ทรัพยากร 

ทางการศึกษาและดา้นการจดัการเรียนการสอน  
8) จดัเกบ็ขอ้มูลสารสนเทศเป็นระบบ  ใชง้านสะดวก เช่ือมโยงเครือข่ายกบั 

หน่วยงานตน้สงักดั 
9) จดัผูรั้บผดิชอบงานระบบสารสนเทศโรงเรียน  ใหมี้การประเมินและปรับปรุง 

เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการและพฒันาการเรียนการสอน 
ดงันั้น  การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  หมายถึง การจดัระบบการบริหารงาน 

ของโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  มีการก าหนด
ผูรั้บผิดชอบและจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม เป็นปัจจุบนั สะดวกต่อการ
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เขา้ถึงและการใหบ้ริการ  มีการเช่ือมโยงเครือข่ายกบัหน่วยงานตน้สังกดั และน าขอ้มูลสารสนเทศ
ไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารและการพฒันาการเรียนการสอน 

4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
    คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให้

สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการและถือเป็นความรับผดิชอบร่วมกนั ดงัน้ี 
             1) น าแผนปฏิบติัการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบติัตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรม

โครงการท่ีก าหนดไว ้
            2) ผูรั้บผดิชอบและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ

ตามท่ีไดก้ าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
       ต่อมา ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  พฒันาเคร่ืองมือเพื่อติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา  (ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,2556: 64- 124) ดงัน้ี 

1) เตรียมการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใหค้วามรู้ระบบ 
การประกนัคุณภาพภายในแก่บุคลากร 

2) มอบหมายงานใหบุ้คลากรรับผดิชอบแผนงาน/โครงการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ตั้งแต่เร่ิมจดัท าโครงการ  ด าเนินงาน  ตรวจสอบประเมินและรายงานโครงการ 

3) ปฏิบติัตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ครบถว้นตามองคป์ระกอบของ 
แผนงานวิชาการ  แผนงานงบประมาณ  แผนงานบุคลากรและแผนงานบริหารทัว่ไป 

4) มีการมอบหมายการก ากบัติดตามการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม โดยผูบ้ริหาร  ครู  หวัหนา้ฝ่าย หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

5) มีการน าผลการก ากบั ติดตามไปพฒันา  แกไ้ข ปรับปรุงงาน 
6) มีการออกค าสัง่แต่งตั้งผูป้ระเมินผลตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
7) มีการจดัท ารายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

  ดงันั้น การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา หมายถึง การน าแผนปฏิบติั
การประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบติั ตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการท่ีก าหนดไว ้ และ
ก าหนดให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดก้ าหนดอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

5.  การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
    คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให้

สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการและถือเป็นความรับผดิชอบร่วมกนั ดงัน้ี 
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1) ก าหนดผูรั้บผดิชอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา 
2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษาอยา่ง 

นอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
3) รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ใน 

การปรับปรุงพฒันา 
4) เตรียมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก 

หน่วยงานตน้สงักดั 
  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  พฒันาเคร่ืองมือเพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดา้นการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2556:125-129) ดงัน้ี 

1) จดัใหมี้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามก าหนดเวลา   
โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

2) วิเคราะห์ขอ้มูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสอดคลอ้งกบั 
แผนปฏิบติัการประจ าปี 

3) เสนอผลสรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ 
4) ใชผ้ลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา 

คุณภาพผูเ้รียน  พฒันาคุณภาพบุคลากร  พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ  และพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตร 

5) ใชผ้ลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปปรับแผนพฒันาคุณภาพ 
การศึกษา 
  ดงันั้น  การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การก าหนด
ผูรั้บผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัโรงเรียนทั้งระดบับุคคลและระดบั
โรงเรียนไม่น้อยกว่าภาคเรียนละคร้ัง  แลว้สรุปรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงพฒันาโรงเรียน 

6. การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
    คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให ้

สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการและถือเป็นความรับผดิชอบร่วมกนั ดงัน้ี 
1) ใหมี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยา่งนอ้ย 3 คน ท่ีประกอบดว้ย 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานตน้สังกดัข้ึนทะเบียนไวอ้ยา่งนอ้ย 1 คน เขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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2) ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใชว้ิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
            ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  พฒันาเคร่ืองมือเพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดา้นการจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
(ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,  2556:130-134)  ดงัน้ี 

1) โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรภายในโรงเรียนอยา่งนอ้ย 2   คน เป็นคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา 

2) โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรภายนอกโรงเรียนเป็นผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ย  1   คน  
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา 

3) โรงเรียนก าหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในไวล่้วงหนา้ชดัเจน 
4) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในครบทุกมาตรฐานการศึกษา 
5) โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การ 

บริหารจดัการ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  พฒันาอตัลกัษณ์  เอกลกัษณ์และมาตรการส่งเสริม
ของโรงเรียน 

ดงันั้น  การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การจดัใหมี้คณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายในอยา่งนอ้ย 3 คน ท่ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานตน้สังกดั
ข้ึนทะเบียนไวอ้ย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยใชว้ิธีการและเคร่ืองมือท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 

7.  การจดัท ารายงานประจ าปี 
     คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให้

สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการและถือเป็นความรับผดิชอบร่วมกนั ดงัน้ี 
1) สรุปและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผูเ้รียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบท่ี
หน่วยงานตน้สงักดัก าหนด 

2) น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือ 
คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 

3) เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  พฒันาเคร่ืองมือเพื่อติดตาม 
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
ดงัน้ี 

1)  จดัใหมี้การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นการประเมินคุณภาพภายใน ทุกปี 
การศึกษา 

2) สาระส าคญัของรายงานประจ าปี  ประกอบดว้ยการรายงานขอ้มูลพื้นฐาน   
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี   และขอ้เสนอแนะ/
แนวทางพฒันาในอนาคต 

3) โรงเรียนน าเสนอรายงานประจ าปี  ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค้วาม 
เห็นชอบภายในส้ินปีการศึกษา 

4) มีการเผยแพร่รายงานประจ าปี  ไปยงัตน้สงักดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ 
สาธารณชน 
  ดงันั้น  การจดัท ารายงานประจ าปี    หมายถึง  การสรุปผลการประเมินและจดัท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนท่ีสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษาตามรูปแบบท่ีหน่วยงานตน้สังกดัก าหนดแลว้น าเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค้วามเห็นชอบ  ก่อนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงาน
ตน้สงักดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.  การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
     คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให้

สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการและถือเป็นความรับผดิชอบร่วมกนั ดงัน้ี 
1)   ส่งเสริมแนวความคิดเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพฒันา 

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้เกิดข้ึนกบัครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพฒันา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวฒันธรรมคุณภาพในการท างานปกติของ
สถานศึกษา 

2) น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากการประเมินตนเองหรือ 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศเพื่อน าไปใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบริหารและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

3) เผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดการ 
พฒันา 
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  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  พฒันาเคร่ืองมือเพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (ส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,2556 : 139-140)  ดงัน้ี 

1) โรงเรียนใชผ้ลการประเมินคุณภาพภายในพฒันาการบริหารทัว่ไป พฒันาการ 
จดัการเรียนการสอน  พฒันาผูเ้รียน พฒันางบประมาณและพฒันาบุคลากร 

2) โรงเรียนด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในจนเป็นวฒันธรรมคุณภาพ 
ในการท างานปกติ 

3) โรงเรียนพฒันาการบริหารจดัการและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง โดยใช ้
ขอ้มูลจากการประเมินคุณภาพภายในของตนเอง  ของตน้สงักดัและผลการประเมินภายนอก 

4) น าผลการพฒันาคุณภาพไปเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งบุคลากร 
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
     ดงันั้น  การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  หมายถึง  การน าระบบ 
การบริหารคุณภาพ (PDCA) มาใชเ้พื่อการประกนัคุณภาพภายในท่ีมุ่งการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
อยา่งครบวงจร   อยา่งต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา   สามารถพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการ 
เรียนรู้จนเป็นวฒันธรรมคุณภาพในการท างานปกติของผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน   
     กล่าวโดยสรุป  การด าเนินการประกนัคุณภาพตามกฎกระทรวงทั้ง 8 ขั้นตอน เป็นวิธีการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกดั รวมทั้งโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามญัศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ท่ีจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ก็อยู่ในขอบข่ายน้ีเช่นเดียวกนั แต่อาจจะมีระดบัการด าเนินการท่ีแตกต่างกนัไปตาม
สภาพความเป็นจริงของแต่ละแห่ง  

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัคุณภาพภายใน 
การจดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ประกอบดว้ย การประกนัคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ส าหรับการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตอ้งด าเนินการตามแนวทางท่ีกฎกระทรวงก าหนดไวเ้ป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยด าเนินการอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

กิติมา ปรีดีดิลก(2529:59)  กล่าวว่า ระบบในการบริหารงานนั้นอาจหมายถึงองคป์ระกอบ
หรือปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและมีส่วนกระทบต่อปัจจยัระหว่างกนัในการด าเนินงาน
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
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ประชุม รอดประเสริฐ (2545:66).กล่าวว่า ระบบเป็นองคป์ระกอบของสรรพส่ิงท่ีรวมตวั
กนัอย่างเป็นเอกภาพ โดยแต่ละองคป์ระกอบต่างปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอย่างประสานสัมพนัธ์กบั
ภาระหนา้ท่ีขององคป์ระกอบอ่ืน และเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีรูปแบบและมีขั้นตอนเฉพาะ 

Kast and Rosenzweig(1985:15) Robbins(1990:264) Lunenberg and Ornstein(2004:249) 
กล่าวสอดคลอ้งกนัว่า ระบบ คือ ส่ิงท่ีถูกจดัใหอ้ยูร่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ซ่ึงประกอบดว้ย
ส่วนยอ่ย(Parts) เป็นองคป์ระกอบ(Components) ระบบยอ่ย (Subsystems) ตั้งแต่ 2 ส่วนข้ึนไป ท่ี
ตอ้งพึ่งพาอาศยักนั และมีเส้นแบ่งเขตท่ีสามารถระบุไดว้่าเป็นเส้นคัน่ระหว่างระบบยอ่ยกบัระบบ
สภาพแวดลอ้มท่ีอยูเ่หนือข้ึนไป(Supra System) ท าหนา้ท่ีในลกัษณะเป็นหน่วย (Unit) เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด   ทั้งน้ี Hoy and Miskel (2001:168) สรุปวา่ ระบบเป็นชุดขององคป์ระกอบท่ี
มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัท่ีตอ้งมีปัจจยัน าเขา้ (Inputs) จากภายนอกระบบ และมีกระบวนการ
แปรสภาพปัจจยัต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตคืนสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้น  ระบบจะเป็นชุดขององคป์ระกอบยอ่ย ซ่ึงอาจเรียกว่า ส่วน(Part) องคป์ระกอบ
(Components or Elements) หรือระบบย่อย (Subsystems) ท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั
(Interrelate) ในลกัษณะพึ่งพาอาศยักนัและกนั (Interdependent) และมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนัโดย
มีปัจจยัน าเขา้ (Inputs) จากภายนอก  มีกระบวนการแปรสภาพปัจจยัเพื่อให้ไดผ้ลผลิตตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

การบริหารโรงเรียนเอกชนภายใต้ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  มีผูอ้  านวยการ
โรงเรียนท าหน้าท่ีบริหารจดัการศึกษาให้มีคุณภาพโดยจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
ด าเนินการตามกระบวนการตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในเพื่อ
ความมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา     
2. จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา    
3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ   
4. ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา   
5. จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
6. จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน   
7. จดัท ารายงานประจ าปี   
8. จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
การด าเนินการดงักล่าว  ใหส้ถานศึกษายดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ี 
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เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการส่งเสริม  สนบัสนุน  และก ากบัดูแลของหน่วยงานตน้

สังกดั  เป็นระบบครบวงจรจากการเร่ิมตน้วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในเพื่อก าหนด

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลกัษณ์

ของสถานศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศก าหนด  และตอ้งครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้  รวมทั้งค  านึงถึง

ศกัยภาพของผูเ้รียน  ชุมชน  และทอ้งถ่ินดว้ย (กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ประกนัคุณภาพภายใน พ.ศ.2553 ขอ้ 14-15) 

Robbins (1987:13) ใหแ้นวคิดวา่ การยอมรับหรือค านึงถึงผลกระทบจากความสัมพนัธ์ของ
ระบบกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นระบบองคก์ารสมยัใหม่ (Modern organization) ท่ีทุกๆองคก์ารมี
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายเป็นของตนเอง  ใชค้นร่วมกนัท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการจดั
โครงสร้างงานและแบ่งงานหน้าท่ีรับผิดชอบภายในภายใตส้ถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญกับสภาวะ
แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาอยา่งเป็นระบบดงัภาพน้ี 
แผนภาพท่ี 2.4  แสดงโครงสร้างองคก์ารในเชิงระบบ 

 
ระบบ (System) 

 
 
 

สภาพแวดลอ้ม (Environment) 
 

 
ท่ีมา : Stephen P. Robbins Organization Theory : Structure, Design, and Applications 1990 : 264 

กรอบแนวคิดโครงสร้างองค์การเชิงระบบดังกล่าว ให้ความส าคญักับสภาพแวดลอ้ม 
(Environment) ภายนอกและภายในองคก์ารอย่างรอบดา้นครอบคลุมบริบทโรงเรียนเอกชน ซ่ึงมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการ  เป็นโอกาสท่ีกลุ่มคน องคก์รต่างๆ ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบของบริบทโรงเรียนเขา้มามีส่วนในการบริหารจดัการกระท าได้อย่างอิสระ  เพื่อ
ประสานประโยชน์ร่วมกนั ทั้งน้ีเพราะ การจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  
การด าเนินการตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคคลหลายกลุ่มเพื่อการประสานผลประโยชน์ร่วมกนั 
เป็นงานท่ีทา้ทาย การจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนท่ีดีทั้งดา้นปริมาณ  คุณภาพและมาตรฐาน

ปัจจยัน าป้อนเขา้ 
(Inputs) 

 

กระบวนการแปรสภาพ 
(Transformation process) 

 

ผลผลิต 
(Outputs) 
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การศึกษาจะตอ้งพฒันาตนเองใหส้ามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง คือ การมีรายไดส้ าหรับการบริหาร
จดัการโรงเรียนเพียงพอ  คุม้กบัรายจ่าย (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,2545:3) 

ดังนั้ น การด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการแปรสภาพปัจจัยให้มี
ประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงโรงเรียนเอกชนตอ้งใช้ปัจจยัท่ีสนับสนุน
ส่งเสริมเพื่อผลผลิตท่ีออกมา คือ นกัเรียนท่ีมีคุณภาพและสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพต่อผูป้กครอง
และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  ซ่ึงถือเป็นความส าเร็จท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนกบัทุกโรงเรียน  ทั้งน้ีเพราะ 
ความส าเร็จ คือ ประสิทธิผลขององคก์าร นกัวิชาการเช่น ธงชยั  สันติวงษ(์2541 : 30)   รุ่ง  แกว้แดง 
และชยัณรงค ์ สุวรรณสาร (2544 : 169) และพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 667)กล่าว
สอดคล้องกันว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง  ความส าเร็จขององค์การท่ีเกิดจาก
กระบวนการด าเนินงานในระบบองคก์ารบรรลุเป้าหมาย 

เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถประสบความส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้นกัทฤษฎีหลายท่านได้
กล่าวถึงปัจจยัองคก์ารท่ีจะน าพาองคก์ารไปสู่ความส าเร็จได ้ดงัน้ี  

Schien (1998:124) ไดก้ล่าววา่ประสิทธิผลขององคก์าร หมายถึง สมรรถนะ (capacity) ของ
องคก์ารในการท่ีจะอยูร่อด(survive) ปรับตวั (adapt) รักษาสภาพ (maintain) และสร้างความเติบโต 
(growth) ไม่วา่องคก์ารนั้นจะมีหนา้ท่ีใดจะตอ้งกระท าใหลุ้ล่วงไป 

Milton (1992:24) เสนอปัจจยัองคก์ารท่ีก าหนดประสิทธิผลขององคก์ารไว ้3 ลกัษณะ คือ  
1) ลกัษณะเฉพาะของบุคลากร ประกอบดว้ย ความสนใจ เจตคติ ความสามารถในการ 

ปฏิบติังาน ความตอ้งการ และทกัษะความช านาญ  
2) ลกัษณะของงาน ประกอบดว้ย ความหลากหลายของงาน ขอ้มูลยอ้นกลบัการใหร้างวลั  

และความชดัเจนของบทบาท  
3) ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มของงาน ประกอบดว้ยส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัและบรรยากาศองคก์าร 
ในขณะท่ี Steers,Ungson and Monday(1985:77-78)กล่าวว่า  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

องคก์าร ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกั  4  ประการ คือ ลกัษณะขององคก์าร(Organizational 
characteristics)ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม(Environmental characteristics) ลกัษณะของบุคลากร
(Employee characteristics) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั(Managerial policies and practices)  

ก่อนหนา้น้ี การศึกษาวิจยัประสิทธิผลองคก์ารมีข้ึนมานานแลว้ แต่ชดัเจนเม่ือ Steers and 
others (1985) พฒันาแบบจ าลองกระบวนการ (Process model) เพื่อประเมินผลความมีประสิทธิผล
ขององคก์าร ซ่ึงเป็นแนวทางอยา่งกวา้งท่ีองคก์ารหลายประเภทสามาถน าไปวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลองคก์ารซ่ึงเป็นตวัแบบท่ีมีขอ้จ ากดัน้อยท่ีสุดเท่าท่ีมีปรากฏใชก้นัอยู่ ตวัแบบน้ีจะ
ครอบคลุมปัจจยัหลายดา้น (Multidimensional approach) เน้นกระบวนการส าคญัท่ีสัมพนัธ์กบั 



54 
 

ธรรมชาติการเปล่ียนแปลงองคก์ารและสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งบทบาทส าคญัของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้ง
ตระหนกัและสร้างความเขา้ใจถึงตวัแปรความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ ขององคก์ารท่ี
น าไปสู่ความส าเร็จขององคก์าร  เป็นแบบจ าลองกระบวนการของ Steers and Others (1985 :75-78) 
ครอบคลุมมิติส าคญั 3 มิติ คือ Goal optimization, The human behavior และA system perspective
สอดคลอ้งกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนดงัน้ี 

1. Goal Optimization หมายถึง การบรรลุเป้าหมายใหไ้ดสู้งสุดท่ีเป็นไปได ้
       โดยท่ีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จซ่ึง

เป็นเป้าหมายสูงสุดของการจดัการศึกษา  จะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพจากส านักงานรับรอง
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในมาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศึกษาซ่ึงเกิดจาก
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์ มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  คิดเป็น ท าเป็นและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการ
พฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสยัทศัน์  พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา  
ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  และผลการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา   

2. The Human Behavior หมายถึง  พฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารท่ีร่วมกนัแสดงบทบาท

เพื่อให้องคก์ารมีความส าเร็จในระยะยาว  สอดคลอ้งกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในซ่ึง

เป็นการกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบั ดูแล

สถานศึกษา 

3. A System Perspective หมายถึง การพิจารณาองคก์ารเชิงระบบ  
 องคก์ารเชิงระบบจะเนน้ความส าคญัความมีปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งองคก์ารกบัส่ิงแวดลอ้ม  

จากแนวคิดแบบจ าลองกระบวนการ (Process model)  Steers and others(1985:77-78) ไดเ้สนอตวั
แปรส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์าร ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะองคก์าร คือ 1)ลกัษณะของ
องคก์าร2)ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม 3)ลกัษณะของบุคลากร และ 4)นโยบายการบริหารและการ
ปฏิบติัดงัน้ี 

1) ลกัษณะขององคก์าร (Organizational characteristics)  เป็นองคป์ระกอบส าคญั 
อยา่งหน่ึงต่อความส าเร็จ หรือประสิทธิผลขององคก์าร  ก าหนดไว ้ 2 ดา้น คือ โครงสร้างของ
องคก์ารและเทคโนโลย ี 

2) ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม(Environmental characteristics)มี 2 ระดบัคือ สภาพ 
แวดลอ้มภายนอกองคก์าร(External environment) ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มของเศรษฐกิจ  
การเมืองและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร(Internal environment) หมายถึง บรรยากาศองคก์าร  
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       3) ลกัษณะของบุคลากร (Employee characteristics) เป็นพฤติกรรมของคนในองคก์าร
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์ารคือ ความผกูพนัต่อองคก์าร(Attraction) และการปฏิบติังาน
ตามบทบาท (Performance) 

       4) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั(Managerial policies and practices)ประกอบดว้ย
การก าหนดกลยทุธ์เป้าหมาย  การจดัหาและการใชท้รัพยากร  การติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้ าและการ
ตดัสินใจ  การปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่  
 ลกัษณะองคก์ารดงักล่าวเป็นกระบวนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององคก์ารดงัภาพน้ี 
แผนภาพท่ี  2.5  แสดงรูปแบบกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์าร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : A view of Organizational Effectiveness (Steers and others.1985 : 77) 

โดยท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติก าหนดใหก้ารประกนัคุณภาพภายในเป็นภารกิจท่ี
ส าคญัในกระบวนการบริหารของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในโรงเรียนด าเนินการร่วมกนั  ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจะเป็นปรากฏการณ์ท่ีสร้างความ
เช่ือมัน่ในคุณภาพการศึกษาเม่ือโรงเรียนไดรั้บรองมาตรฐานการศึกษา ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Steers and others(1985) ท่ีน าเสนอแบบจ าลองกระบวนการ (Process 
model) เพื่อประเมินหาความมีประสิทธิภาพขององค์การ เทียบเคียงกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนอนัเป็นผลซ่ึงเกิดจากความสมัพนัธ์ของประสิทธิภาพของ
การบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ (A system perspective) โดยการน าปัจจยัองคก์ารซ่ึงเป็น
สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน เขา้สู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อ
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ผลผลิตท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพผูเ้รียน (The goal-optimization) โดยด าเนินการรวมกนัของ
ผูบ้ริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน(The human behavior)   

ดงันั้น การใชก้รอบปัจจยัการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารตามแนวคิดของ 
steers and others (1985) น่าจะมีความเหมาะสมใชเ้ป็นกรอบแนวคิดเพื่อก าหนดตวัแปรการวิจยัใน
คร้ังน้ีไดเ้พราะเป็นแนวทางท่ีกวา้ง ครอบคลุมบริบทและสถานการณ์ของโรงเรียนเอกชนในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีต่างมีความหลากหลาย โดดเด่นและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน ซ่ึงแนวคิดน้ีจะ
ครอบคลุมปัจจยัการด าเนินงานขององคก์ารสู่ความส าเร็จซ่ึงมีนกัวิชาการไดศึ้กษาไวไ้ดแ้ก่ 

1. Saraph(1988.cited in Dayton, 2001 : 45) ไดท้  าการศึกษาส ารวจปัจจยัส าคญัในการ
บริหารจดัการแบบองคร์วม โดยท าการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างผูจ้ดัการระบบคุณภาพและผูบ้ริหาร
ทัว่ไป จ านวน 162 คน จากกลุ่มบริษทัอุตสาหกรรม 20 ประเทศ จ านวน 89 บริษทั การวิเคราะห์
ขอ้มูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผูว้ิจยัไดส้รุปว่าปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการบริหาร
จดัการคุณภาพแบบองคร์วม(Total Quality Management:TQM)มี 8 ปัจจยั ไดแ้ก่  

1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสูงสุด 
2) บทบาทของหน่วยคุณภาพ 
3) การฝึกอบรมบุคลากร 
4) การออกแบบผลิตภณัฑ ์
5) การจดัการคุณภาพวตัถุดิบ 
6) กระบวนการจดัการคุณภาพ 
7) การรายงานขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
8) สมัพนัธภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 

 2.  Kaufman and Zahn (1993 : 25)  กล่าวถึงปัจจยัส าคญัในการน าการบริหารคุณภาพไปสู่
ความส าเร็จ (CSFs)  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับบุคคลเช่นกัน  ปัจจยัดงักล่าว  
ประกอบดว้ย 
          1)  มีความตอ้งการเปล่ียนแปลงจากสภาพสบายๆ  ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัโดยใช้
แนวทางใหม่และกวา้งขวางในการคิด  การวางแผน  การปฏิบติัและการประเมิน 
          2)  ใชแ้ละเช่ือมโยงผลลพัธ์ในทุกระดบัในการก าหนดและด าเนินการไปสู่คุณภาพ 
          3)  ทุกคนแสดงความตอ้งการคุณภาพ  ทุกส่ิงท่ีปฏิบติัตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอและมี
ความสอดคลอ้ง  โดยมุ่งเนน้การปรับปรุงคุณภาพ 
          4)  บุคลากรทุกฝ่ายตั้งแต่ผูเ้รียน  ครู  ผูบ้ริหาร  และผูป้กครอง  ตอ้งปฏิบติังานใน
ทีมเดียวกนั  มีความเป็นหน่ึงเดียว  โดยมีคุณภาพเป็นเป้าหมายของความส าเร็จ 
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          5)  การตดัสินใจตอ้งท าโดยความหนักแน่นและมีความเป็นภาวะวิสัย  โดยใช้
ขอ้มูลบนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริง 
          6)  การสร้างทีมงาน  สมาชิกจะเรียนรู้จากกันและกันและร่วมกันก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการบริหารคุณภาพ  รวมทั้งตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
  อยา่งไรก็ตาม  Kaufman and Zahn ไดน้ าเสนอว่า ปัญหาหนกัท่ีสุดคือ ปัญหาเก่ียวกบั
บุคคลตั้งแต่ระดบัผูป้ฏิบติังาน  ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอก  ไดแ้ก่  ทีมปรับปรุงคุณภาพไม่ได้
รับการยอมรับจากบุคลากร  เพราะคิดว่าการปรับปรุงคุณภาพจะเอาเวลาท่ีมีค่าของพวกเขาไปจาก
งานประจ าท่ีท าอยู ่ ส่วนผูน้ า  พบวา่ การไม่เขา้มาด าเนินการอยา่งแทจ้ริง  ปล่อยใหที้มงานปรับปรุง
คุณภาพด าเนินการตั้ งแต่ เ ร่ิมแรกท าให้เ กิดปัญหาในการด าเนินการ  เ ช่นเดียวกับการท่ี
คณะกรรมการศึกษาไม่ไดเ้ขา้มาด าเนินการจริงจงั   
  3. Taylor  and  Hill(1993:15-20) กล่าวถึง ปัจจยัส าคญัท่ีสนบัสนุนของการน าTQM มาใช้
ในองคก์ารทางการศึกษาวา่  ส่ิงท่ีเป็นหวัใจส าคญัท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานคือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคก์าร (Organization factors) ใน 2 ปัจจยั คือ ลกัษณะองคก์ารและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

1)  ลกัษณะองคก์าร  สถาบนัจ าเป็นตอ้งประเมินปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์ารของตน   
ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั  คือ 
         (1)  โครงสร้างขององคก์ารแบบ  Organic  จะเป็นโครงสร้างท่ีเหมาะสมกบั
การด าเนินงานของ  TQM  เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  สนบัสนุนใหเ้กิดการ
มีส่วนร่วม  มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
         (2)  วฒันธรรมองคก์าร  เป็นลกัษณะของหน่วยงานหรือบุคลิกภาพของบุคคล
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับปรัชญา  และค่านิยมซ่ึงจะสร้างสรรค์เขา้ใจร่วมกันระหว่างสมาชิกใน
องคก์ารในเร่ืองพนัธกิจ  และส่ิงท่ีสมาชิกประพฤติปฏิบติั  ดงันั้น  วฒันธรรมจึงมีอ านาจสูงมากใน
การช้ีน าพฤติกรรม 
  2)  การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ TQM  เป็นแนวทางการบริหารท่ียดึบุคคล
เป็นศูนยก์ลางการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั 
         (1)  การยอมรับของผูป้ฏิบติังาน  เป็นการยอมรับของบุคคลท่ีจะด าเนินตาม
ค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร 
         (2)  การมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานและการส่ือสาร  เนน้ท่ีการน าพลงัของทุก
คนมาใชป้ระโยชน์ต่อองคก์าร  ในการแกปั้ญหาและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  โดยสนบัสนุนให้
เกิดการมีส่วนร่วมและการจดัทีมงานขา้มสายงาน 
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         (3)  รูปแบบการบริหารจดัการและภาวะผูน้ าในการท่ีจะใหเ้กิดการมีส่วนร่วม
ของผูป้ฏิบติังาน  การท างานเป็นทีม  และการส่ือสารแบบเปิด  จะไม่สามารถเกิดข้ึนไดภ้ายใตก้าร
บริหารแบบช้ีน าหรือแบบอตัตาธิปไตย  การบริหารตามสถานการณ์จึงเป็นรูปแบบท่ีอาจจะน ามาใช้
มากท่ีสุด 
         (4)  การฝึกอบรม  เน้นการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและสร้างระบบการเรียนรู้
บุคลากรทุกคนจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง  โดยค านึงประโยชน์ท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 
 4. Ted (1993 : 78 - 80)  ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคลากรและปัจจยัท่ีตอ้งค านึงถึง  
โดยมีความเห็นว่า  แมก้ารประกนัคุณภาพและ  TQM  จะใหค้วามส าคญักบัการจดัระบบองคก์ารท่ี
จะให้บรรลุความต้องการขององค์กร  แต่การเน้นท่ีรูปแบบและวิธีการมากเกินไปจนไม่เห็น
ความส าคญัของผูป้ฏิบติังาน  ถือเป็นความลม้เหลวเพราะไม่สามารถสนองความตอ้งการพื้นฐาน
ของมนุษยไ์ด ้และเสนอกฎพื้นฐาน 4 ประการท่ีผูบ้ริหารควรน าโปรแกรมคุณภาพไปใช ้ คือ 
             1)  คนส่วนใหญ่  จะไม่ยอมรับแนวคิดใหม่ไดร้วดเร็ว และจะต่อตา้นถา้แนวคิด
เหล่านั้นถูกผลกัดนัเขา้มาอยา่งมาก  แมว้า่จะเห็นดว้ยในหลกัการ 
             2)  คนจะท างานอยา่งดีเม่ือพวกเขาเกิดความรู้สึกพอใจ 
             3)  ภาระงานตอ้งตอ้งเขา้กนัไดก้บับุคลิกภาพของบุคคลท่ีไดรั้บเลือกใหท้ า 
             4)  ความอศัจรรยข์องการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนได้โดยผ่านการท างานเป็นทีม
เท่านั้นไม่วา่จะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการกต็าม 
  ดังนั้ น  ในการน าระบบการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ Ted กล่าวว่า มีปัจจัยท่ีต้อง
ค านึงถึงเม่ือมีการด าเนินการ  ดงัน้ี 
             1)  วฒันธรรมองคก์ร  ในการน า  TQM  และการประกนัคุณภาพมาใชง้านท่ี
แทจ้ริง  คือ  การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์าร  นัน่คือตอ้งรู้ว่าวฒันธรรมขององคก์ารนัน่เนน้เร่ือง
อะไร  การด าเนินการประกนัคุณภาพจึงไม่ใช่การน าเสนอโปรแกรมท่ีไม่เหมาะสมกบัวฒันธรรม  
แต่จะตอ้งปรับปรุงบนพื้นฐาน  วฒันธรรมท่ีมีอยูแ่ลว้อยา่งเหมาะสม 
             2)  กระบวนการ  โดยทัว่ไปโปรแกรมการประกนัคุณภาพจะสับสนในเร่ืองของ
การจัดท าเอกสารด้วยการเขียนและลงทา้ยด้วยการท าคู่มือ  ความจริงแลว้องค์การควรเตรียม
บุคลากรท่ีจะด าเนินตามกลยทุธ์มากกว่าผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเขียนเอกสาร  โดยจะตอ้งจดัท าแผน
เพื่อใหเ้ห็นว่า  ภารกิจหลกัขององคก์ารเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพอยา่งไร  องคก์ารหลายแห่ง
ตอ้งเสียเงินเป็นจ านวนมากในการจดัท าเอกสารในการประเมินคุณภาพ  แต่ในท่ีสุดก็ตอ้งยกเลิก  
เพราะตระหนักรู้ว่าแทจ้ริงการเขียนเอกสารไม่ใช่การประกนัคุณภาพและไม่ไดท้  าให้เกิดความ
แตกต่างดา้นคุณภาพ 
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            3)  การวัดและประเมิน  การวัดเป็นส่ิงส าคัญในการประกันคุณภาพ  โดย
ธรรมชาติบุคลากรไม่ชอบการถูกวดัประเมินในระดบับุคคล  แต่ก็จะเป็นการดีกว่าท่ีจะวดัเป็นกลุ่ม
หรือแผนก  หรือวดัในระดบัระบบใหญ่ข้ึนเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพ  นอกจากนั้นการวดัท่ีไม่
ประสบผลส าเร็จอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารไม่เขา้ใจถึงการต่อตา้นท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ว่าผูป้ฏิบติังาน
ก าลงัถูกตดัสินโดยกระบวนการบริหารจดัการท่ีไม่เหมาะสม 
           4)  ผูน้ าการประกนัคุณภาพ  อาจใชบุ้คคลท่ีเขา้ใจงานองคก์ารเป็นอย่างดีและมี
ทกัษะของผูน้ า  รวมถึงความสามารถในการชกัชวน  ขายความคิด  โตแ้ยง้  ปิดการสนทนาและ
ด าเนินการต่างๆ ทกัษะท่ีนอกเหนือจากน้ีคือ การฟังผูอ่ื้น      
          5)  ทีมงาน  หน่วยงานท่ีทนัสมยัจะมีกลไกการท างานเป็นทีมและมีความสามารถท่ี
จะรวมทีม  การรวมทีมถือเป็นรวมบุคลิกภาพแบบต่างๆ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์   ส าหรับองคก์าร
ทั่วไปจะมีผูต่้อต้าน  การท่ีผูบ้ริหารรู้วิธีด าเนินการอย่างชาญฉลาดโดยน ากลุ่มน้ีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองคก์ารจะช่วยใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพประสบความส าเร็จ 
         6)  วิสัยทัศน์ การจูงใจและคุณธรรม  ผูบ้ริหารต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีจะท าให้เกิด
คุณธรรมและการจูงใจ  การด าเนินการตอ้งมีความเช่ือถือในผูร่้วมงานและผูน้ า 
  ขอ้สรุปท่ีไดใ้จความสั้นๆของ Ted คือ  การประกนัคุณภาพเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบับุคคล
ไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบ 

5.  Murgatroyd  and  Morgan (1994 : 63-65)  ไดศึ้กษาวิเคราะห์ความส าเร็จขององคก์ารท่ี
น า ระบบการจดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) ไปปฏิบติังานจนประสบ
ผลส าเร็จไดน้ั้น จะเป็นองคก์รท่ีมีคุณลกัษณะ 5 ประการดงัน้ี 

1) คนในองคก์ารมุ่งสู่จุดหมายดว้ยกลยทุธ์เดียวกนัและยอมรับในวิสยัทศัน์ของ 
องคก์าร 
  2)  หลกัการพื้นฐานของคุณภาพจะตอ้งก าหนดจุดเน้นท่ีลูกคา้และกระบวนการ
เป็นส าคญั 
  3)   การพฒันาทีมงาน  โดยระบบการปฏิบติังานสะทอ้นภาพการท างานเป็นทีม
ขององคก์าร 
  4)  การก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตการปฏิบติังานอยา่งเห็น
ไดช้ดัเจน 
  5) ประสิทธิภาพของการบริหารงานจะต้องจัดการวัดผลและการให้ข้อมูล
ยอ้นกลบั 
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 ส่วนองคก์ารท่ีน า  TQM ไปใชแ้ลว้  ไม่ประสบความส าเร็จ  จะเป็นองคก์ารท่ีมีลกัษณะ  5  
ประการ  เช่นเดียวกนัคือ 
  1)  ขาดวิสัยทศัน์ร่วม  การปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างบุคลากรในองคก์ารไม่สัมพนัธ์
กนัและจะเกิดความขดัแยง้กนับ่อยคร้ัง 
  2)  เร่ืองคุณภาพเป็นวตัถุประสงคข์ององคก์ารแต่ไม่มีการยดืหยุน่ 
.  3)  มีการแข่งขนัระหวา่งผูป้ฏิบติังานในเร่ืองการความกา้วหนา้ การไดรั้บรางวลัส่ิง
ตอบแทน  และองคก์ารเคร่งครัดตามสายงานตามล าดบัขั้น  ซ่ึงมีระดบัของอ านาจหลายชั้น     การ
ท างานเป็นทีมนอ้ยมาก 
  4)  ไม่มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและขอ้มูลยอ้นหลงัมาก าหนดเป้าหมาย  และ
ก าหนด เป้าหมายระยะสั้นเป็นรายปี 
  5)  ระบบการประเมินเป็นระบบท่ีอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันการท างาน
ระหวา่งบุคคล มากกวา่การปรับปรุงกระบวนการท างาน    
  ส่วนปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่ความลม้เหลวในการท า TQM  ไปใชใ้นสถานศึกษา 
Murgatroyd  and  Morgan(1994 : 188-201)  กล่าววา่มาจากปัจจยั  ต่อไปน้ี 
  1)  การต่อดา้นแนวคิดใหม่ๆ  บุคลากรมองว่าแนวคิดใหม่ๆ  เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหาร
น ามาใชร้ะยะหน่ึงและจะยกเลิกไป 
  2)  การไม่เขา้ใจหลกัการส าคญัของ  TQM  การน า  TQM  มาใช ้ ถูกมองว่าเป็น
หนทางท่ีจะไดรั้บความมัน่คงดา้นการเงินและการบริหาร  โดยไม่ไดม้องว่า  TQM  จะน าไปเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว  บางแห่งมีการลดขนาดหรือปลดบุคลากร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ซ่ึง
ท าใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกต่อตา้น 
  3)  บุคลากรขาดทกัษะและแรงจูงใจในการพฒันา  TQM  เนน้การพฒันาทกัษะ
และความสามารถอยา่งต่อเน่ือง  โดยให้มีการท างานเป็นทีม  ถา้บุคลากรไม่สามารถจะพฒันาไดก้็
จะไม่มีความมัน่คงในการท างาน 
 ส าหรับประเด็นท่ีเป็นปัญหาในการน า  TQM มาใช ้Murgatroyd  and  Morgan ไดก้ล่าวไว้
เป็น  2  ระยะ  คือ  ช่วงของการเร่ิมตน้การใช ้ TQM และช่วงหลงัจากการน า TQM มาใช ้ ซ่ึงระยะ
เร่ิมตน้ในการใชร้ะบบการบริหารคุณภาพ  TQM มีปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค  ดงัน้ี 

1) การขาดขอ้ตกลงท่ีชดัเจนและความมุ่งมัน่จากผูบ้ริหาร 
2) การขาดการวางแผนท่ีจะน า TQM ไปปฏิบติั  ซ่ึงควรมีทีมงานท่ีรับผดิชอบ 

ท างานในลกัษณะขา้มสายงานกนัได ้ และสามารถมองภาพรวมทั้งระบบ  มิใช่การพิจารณาเพียง
ปัญหาใดปัญหาหน่ึง 
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3) การขาดขอ้มูลท่ีมาใชใ้นการตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจดัการ 
และการปรับปรุงคุณภาพ 

4) การขาดทกัษะท่ีเหมาะสม  ผูน้ าตอ้งมีทกัษะในเร่ืองการก าหนดกลยทุธ์การ 
ตดัสินใจ  ความสามารถในการจูงใจและการผสานผลประโยชน์ส าหรับผูป้ฏิบติังานตอ้งมีทกัษะใน
การคิดวิเคราะห์  และความสามารถในการใชฐ้านขอ้มูลต่าง ๆ รวมทั้งทกัษะในการท างานเป็นทีม 

นอกจากน้ี ยงัพบอีกวา่ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคระหวา่งการใชร้ะบบการบริหาร 
คุณภาพ  TQM ไดแ้ก่ 

1) มีการสร้างทีมกนัมากมาย  แต่ด าเนินงานไดไ้ม่จริงจงั 
2) การด าเนินการวดัผลและประเมินผลอยา่งไม่มีประสิทธิภาพและขาดเป้าหมาย 

ท่ีชดัเจน 
3) การด าเนินการตอ้งใชเ้วลาทั้งในดา้นการเขา้ใจปัญหา  การเปรียบเทียบ 

มาตรฐานเพื่อการพฒันาปรับปรุง  ดงันั้นจึงไม่สามารถพฒันาใหเ้ห็นผลในเวลาอนัสั้น 
การแกไ้ขปัญหาโดยการไม่แกไ้ขปัญหาส าคญัหรือปัญหาหลกั 

 Megatroyed and Morgan(1994:222)ไดน้ าเสนอโมเดลการพฒันาคุณภาพโดยรวมส าหรับ 
สถานศึกษา (A model for TQM in the school) และสรุปวา่ในการด าเนินการพฒันาคุณภาพโดยรวม
นั้น ตอ้งประกอบไปดว้ยสามส่วนท่ีส าคญั ซ่ึงเรียกวา่บริบทของการพฒันาองคก์ารโดยรวม ไดแ้ก่ 

1) วฒันธรรมองคก์าร (Culture) 
2) การท่ีบุคลากรมีความยดึมัน่ผกูพนัและความรู้สึกเป็นเจา้ของ (Commitment  

and ownership) 
3) การติดต่อส่ือสารท่ีดี(Communication)เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน ามาซ่ึง 

ความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพโดยรวมอยา่งย ัง่ยนื 
4) การมีความสมดุลภายในองคก์าร นัน่คือบุคลากรทุกคนใชก้ลยทุธ์เดียวกนัท่ีจะ 

น าไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งการท่ีบุคลากรมีความยดึมัน่ท่ีมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั 
5) การสร้างความเขา้ใจเป็นวงกวา้งเก่ียวกบัแนวคิดการใหค้วามส าคญักบัความ 

ตอ้งการของลูกคา้ บนพื้นฐานของความมีคุณภาพ 
6) การออกแบบองคก์ารใหมี้ลกัษณะการท างานแบบเป็นทีม 
7) มีการก าหนดเป้าหมายหรือพนัธกิจท่ีมีความชดัเจนและมีความทา้ทาย 
8) มีระบบการบริหารจดัการประจ าวนัท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผล 

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน 
9) ความไวว้างใจกนั (Trust) 
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10) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (Leadership) 
11) การเสริมสร้างพลงัอ านาจ (Empowerment) 

กล่าวโดยสรุป Murgatroyd  และ Morgan  เสนอวา่ลกัษณะขององคก์ารท่ีน าTQM  
มาใช ้และท าใหเ้กิดมีประสิทธิผลจะมีลกัษณะ  3  ประการ  คือ 

1) วฒันธรรม(Culture)เป็นกฎเกณฑท่ี์ปรากฏอยูแ่ละเป็นค่านิยมท่ีผกูพนัองคก์าร 
เขา้ไวด้ว้ยกนั  การสร้างวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมีค่าสูงสุด  มีการให้รางวลัโดยผ่านการท างานเป็นทีม  
และการพฒันาและการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

2) ขอ้ตกลง  (Commitment)  องคก์ารท่ีใช ้ TQM  ตอ้งสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจ 
และโอกาสในการพฒันาให้แก่ผูป้ฏิบติังานและลูกคา้  ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของเป้าหมายของ
องคก์ารโดยการท าใหข้อ้ตกลงตอ้งกลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดาในสถานศึกษา 

3) การส่ือสาร  (Communication)  การส่ือสารภายในและระหวา่งทีมงานตอ้งมี 
พลงัเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ  โดยควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงและความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง
และเป็นการส่ือสารท่ีสามารถท าไดอ้ย่างมีอิสระจากระดบัหน่ึงไปสู่อีกระดบัหน่ึงหรือในระดบั
เดียวกนั  ซ่ึงท าใหล้กัษณะการประทบัตราแบบ “ปกปิด”มีการใชน้อ้ยมากในองคก์าร 

6.  Fullan (cited in  Healy, 1994 : 60-61) เสนอว่าการบริหารจดัการและการสนบัสนุนการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาข้ึนอยูก่บัปัจจยั  6 ประการ  คือ 

1) การสร้างวิสยัทศัน์  เป็นส่ิงส าคญัท่ีบุคลากรจะร่วมรับรู้และตกลงเก่ียวกบั 
วิสยัทศัน์และวตัถุประสงคข์ององคก์ารซ่ึงจะมีส่วนสนบัสนุนการวางแผน 

2) การวางแผนการเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอ้งสามารถ 
ตอบสนองความตอ้งการเปล่ียนแปลงตามแรงกดดนัของสถานศึกษา 

3) การเร่ิมด าเนินการและการเสริมพลงัจูงใจ  การเปล่ียนแปลงในระยะแรกๆ  
เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีไม่แน่นอนและความกงัวลใจ  แต่การด าเนินการใหป้ระสบผลส าเร็จใน
ระยะต่อมาจะเพิ่มพลงัก าลงัใจในการท างาน 

4) การพฒันาบุคลากรและการสนบัสนุนดา้นทรัพยากร  เป็นปัจจยัท่ีช่วย 
สนบัสนุนในการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองไปได ้

5) การก ากบัติดตามและการจดัการกบัปัญหา  จะมีส่วนผลกัดนัและสนบัสนุนให ้
เกิดความส าเร็จเป็นท่ียอมรับได ้

6) การปรับโครงสร้าง/การจดัองคก์ารใหม่  ในการเปล่ียนแปลงอาจจ าเป็นท่ี 
บุคคลแต่ละคนจะตอ้งเปล่ียนแปลงวิธีคิดและการปฏิบติั  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลตามมา คือ 
การปรับโครงสร้างหรือการจดัองคก์ารใหม่ 
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7. Sammonds and other(1995 :11-16) ไดเ้สนอปัจจยั  12  ดา้นท่ีเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิผล 
เชิงคุณภาพของโรงเรียน ซ่ึงบางตวัวดัไม่ไดท้ั้งทางสถิติและทางปริมาณ แต่ไดม้าจากการตรวจสอบ
โรงเรียนต่างๆ และจากการอภิปรายอยา่งรอบคอบจากขอ้คน้พบทางสถิติ รวมถึงการใชง้านวิจยัทาง
การศึกษาเป็นตวัตดัสิน ปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

      1) ภาวะผูน้ าท่ีมีเป้าหมายของครูใหญ่หรือผูบ้ริหาร ดา้นหลกัสูตร การใหแ้นวทาง 
ด้านเน้ือหา การเสนอแนะกลยุทธ์การสอน โดยไม่ใช่การควบคุมหรือสั่งการ เพื่อให้เกิด
ความกา้วหนา้ของนกัเรียนเป็นรายคน 

1) การมีส่วนร่วมของผูช่้วยครูใหญ่ ดา้นการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบันโยบายการ 
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากครูใหญ่ เช่น การจดัครูเขา้สอน ซ่ึงผูช่้วยครูใหญ่มีบทบาทส าคญั
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบันกัเรียนและครู 

2) การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนเก่ียวกบัหลกัสูตร การวางแผนการสอนและ 
การตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองภายในหอ้งเรียน 

3) ความคงเส้นคงวาของครู หมายถึง ความสม ่าเสมอในการท างานของครู   ไม่ยา้ย 
หรือออกบ่อย และหมายถึงการท่ีครูปฏิบติังานไปในแนวทางเดียวกนั 

4) โครงสร้างการเรียนการสอน มีการวางแผนการสอน การใหง้านนกัเรียน การแนะ 
แนวในสาขาท่ีศึกษา การใหน้กัเรียนมีอิสระในการคิด การท างานและรับผดิชอบตนเอง 

5) การสอนท่ีทา้ทายสติปัญญา การสอนของครูมีการกระตุน้และทา้ทายใหน้กัเรียน 
ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละท างานดว้ยตนเอง 

6) ส่ิงแวดลอ้มท่ีมุ่งเนน้การท างาน ครูใชเ้วลาในการปรึกษางานกบันกัเรียนมากกวา่ 
ใชเ้วลากบังานประจ า โดยเฉพาะดูแลใหน้กัเรียนท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7) การสอนแต่ละคร้ังมีจุดเนน้เฉพาะเร่ือง เพื่อใหค้รูไดพ้ดูคุยกบันกัเรียนไดม้ากข้ึน  
และใหน้กัเรียนมีโอกาสไดท้ างานมากข้ึน ซ่ึงท าใหเ้กิดความเขา้ใจและฝึกฝนมากกวา่การสอนหลาย
เร่ืองในคราวเดียวกนั 

8) มีการส่ือสารอยา่งกวา้งขวางระหวา่งครูกบันกัเรียน โดยเนน้ท่ีการส่ือสารของครู 
กบันกัเรียนทั้งหอ้งมากกวา่การส่ือสารระหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

9) การเกบ็บนัทึกเอกสาร เนน้ท่ีการเกบ็เอกสารของครูเก่ียวกบัแผนการสอน 
แผนการประเมิน ผลงานนกัเรียนและความกา้วหนา้ของนกัเรียน เป็นตน้ 

10) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง เนน้การพบปะกบัครูอยา่งไม่เป็นทางการมากกวา่ 
แบบเป็นทางการเพื่อร่วมกนัพฒันานกัเรียน รวมถึงการช่วยดูแลการเรียนของนกัเรียนท่ีบา้น 

11) มีบรรยากาศดา้นบวกทั้งส าหรับครูและนกัเรียน ซ่ึงรวมถึงบรรยากาศทั้งภายใน 
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และภายนอกหอ้งเรียนและรอบๆ บริเวณโรงเรียน 
8.  Blankstein (1996 : 35)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารคุณภาพ  TQM  ท่ี

น ามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นสถานศึกษา  จะตอ้งพบกบัอุปสรรคบางประการ  ดงัน้ี 
  1)  ปัจจัยด้านการเปล่ียนแปลงและความลงัเลต่อการยอมรับส่ิงใหม่ๆ  ครูไม่
ตอ้งการเปล่ียนแปลงหรือคิดวิธีการสอนใหม่ๆ 
  2)  ปัจจยัดา้นตวัผูน้ า  ผูน้ ามกัมองว่าตนตอ้งเป็นผูค้วบคุม  และเกิดการสูญเสีย
อ านาจการควบคุม    ซ่ึงโดยหลกัการของ TQM    จะเนน้ในเร่ืองของการร่วมมือมากกว่าการ
ควบคุมสัง่การ 
  3) ปัจจัยด้านบุคลากร  บุคลากรมกัยึดถือปฏิบติัตามสายการบงัคบับญัชาและ
ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  ขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการพฒันาและการเรียนรู้ 
  4)  ปัจจยัดา้นการวดัประเมินผล  การก าหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณ  โดยการวดั
ความส าเร็จจากคะแนนทดสอบมาตรฐาน  ซ่ึงไม่ใช่ตวัสะทอ้นสภาพท่ีแทจ้ริง 
  5)  ปัจจยัดา้นการขาดการเรียนรู้  และขาดการฝึกอบรมบุคลากร  ไม่เห็นคุณค่าใน
การเรียนรู้  ขาดการศึกษาจากประสบการณ์ทั้งจากประสบการณ์ส่วนตนและจากผูอ่ื้นๆ 
  6)  ปัจจยัดา้นการใชข้อ้มูลเพื่อการพฒันา  บุคลากรไม่นิยมใชข้อ้มูลสารสนเทศ
เพื่อการตดัสินใจหรือการก าหนดเป้าหมายการด าเนินการ 
  7)  ปัจจยัดา้นการขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัหรือกฎหมายของรัฐ  การด าเนินการบาง
ประการตามปรัชญาการศึกษาของสถานศึกษา  อาจขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัหรือกฎหมายของรัฐ 
 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ในส่วนท่ี  Blankstein(1996)  น าเสนอนั้นมีหลายประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบั 
Murgatroyd and Morgan(1994) เช่น การต่อตา้นแนวคิดใหม่ๆ การขาดความเขา้ใจ ทกัษะและ
แรงจูงใจ  รวมทั้งการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อการพฒันา  แต่มีประเด็นท่ีเพิ่มเติมเก่ียวกบั  ภาวะผูน้ า
และปัจจยัท่ีเป็นการขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัหรือกฎหมายของรัฐ  ดงันั้น ประสิทธิผลองคก์ารจะข้ึนอยู่
กบัการปรับปรุงและพฒันาปัจจยัดงักล่าวเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
 9. Moorhead and  Griffin (1998 : 558-560)  ไดร้ะบุถึงปัจจยัในการด าเนินการเพื่อใหก้าร
เปล่ียนแปลงและการพฒันาองคก์รท่ีประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ 
   1)  การด าเนินการใหเ้ป็นภาพรวม  ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาในภาพรวมขององคก์าร
เพราะระบบยอ่ยขององคก์ารนั้นต่างมีความสัมพนัธ์กนั  การมองภาพรวมจะท าใหเ้ขา้ใจวฒันธรรม
ทั้งระบบ  เห็นการประสานร่วมมือระหวา่งบุคคล  งาน  โครงสร้างและระบบสารสนเทศ 
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  2)  ความมัน่ใจในการสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง  การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  เป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ีเพราะความร่วมมือในองคก์าร
ท่ีมีพลงัตอ้งอาศยักลไกการควบคุมและกลไกการแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารระดบัสูง 
   3)  การสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นการ
ควบคุมและการใช้อ  านาจ  สามารถแก้ไขได้ด้วยการขยายความร่วมมือในการวางแผนการ
เปล่ียนแปลง  โดยใหโ้อกาสแก่บุคลากรใหมี้สิทธ์ิมีเสียงในการเปล่ียนแปลง 
   4)  ส่งเสริมการส่ือสารในระบบเปิด  การส่ือสารอย่างเปิดเผยเป็นปัจจยัส าคญัใน
การลดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงโดยทัว่ไปในระหว่างการเปล่ียนแปลง  ผูป้ฏิบติังานจะเกิด
ความไม่มัน่ใจ  มีความคลุมเครือ  และพยายามแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและหากขาด
ขอ้มูลอาจท าให้เกิดช่องว่างและอาจเกิดขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสม  ซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อกระบวนการ
เปล่ียนแปลง 
   5)  การใหร้างวลัแก่ผูส้นบัสนุน  การใหร้างวลัแก่ผูท่ี้สนบัสนุนการเปล่ียนแปลงซ่ึง
อาจเป็นการยกยอ่ง  ชมเชย หรือ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีเหมาะสม  จะเป็นพลงัผลกัดนัท่ีท า
ใหก้ารเปล่ียนแปลงไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง  และด ารงอยูต่ลอดไป 

10. Zalri(1998) ไดเ้สนอปัจจยัส าคญัของรูปแบบโมเดลประสิทธิผลและความส าเร็จในการ
ด าเนินงานดา้นการศึกษาของสมาพนัธ์การจดัการคุณภาพแห่งยโุรป (The European Foundation for 
Quality Management) โดยมีช่ือว่า The EFQM Excellence Model ซ่ึงโมเดลดงักล่าวประกอบไป
ดว้ยปัจจยั 2 กลุ่ม ๆ แรกคือ ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุและกลุ่มท่ีสองเป็นปัจจยัท่ีเป็นผลท่ีเกิดข้ึน มี
รายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  5 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) กระบวนการท างาน หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีแสดงวิธีการท่ีองคก์ารก าหนดกิจกรรมหลกั 

และกิจกรรมสนบัสนุนเพื่อปรับปรุงกิจการอยา่งต่อเน่ือง 
2) การบริหารบุคคลในองคก์าร หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีแสดงวิธีการท่ีองคก์ารใชศ้กัยภาพ 

ของบุคลากรเพื่อปรับปรุงกิจการอยา่งต่อเน่ือง 
3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีกลุ่มผูบ้ริหารของ 

องคก์ารน าเอาวิธีการปรับปรุงคุณภาพมาใชใ้นการก าหนดแนวทางการส่ือสาร การปฏิบติังาน การ
ตรวจสอบและการปรับปรุงนโยบายและกลยทุธ์ต่าง ๆ 

4) นโยบายและกลยทุธ์ หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงการใชแ้นวคิดในการปรับปรุง 
คุณภาพในการก าหนดแนวทางการส่ือสาร การปฏิบติังาน การตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายและ
กลยทุธ์ต่าง ๆ  
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5) ทรัพยากรท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน หมายถึงตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงวิธีการขององคก์ารใน 
การแสวงหาทรัพยากรและใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณภาพ 

11.  Hertling (2000 : 26) ไดใ้หข้อ้เสนอเก่ียวกบัการด าเนินการปฏิรูปสถานศึกษาและปัจจยั
ท่ีจะท าใหก้ารเปล่ียนแปลงน าไปสู่ความส าเร็จและความลม้เหลวในการด าเนินการ  พบว่าปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัไดแ้ก่ 
  1)  การเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมในการด าเนินการปฏิรูป ดงันั้น  ทีมงานท่ีจะตอ้ง
ออกแบบการด าเนินการจึงมีส่วนร่วมส าคญัมากเพราะจะออกแบบอยา่งระมดัระวงับนพื้นฐานของ
ความเป็นจริง  และจุดแขง็จุดอ่อนของสถานศึกษา 
  2)  การได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก  โดยเฉพาะจากหน่วยงานท่ีไม่มี
ผลประโยชน์ใดๆ มีส่วนช่วยในการด าเนินการพฒันาสถานศึกษาอยา่งมาก 
  3)  งบประมาณ  อาจเป็นอุปสรรคในการด าเนินการตามรูปแบบท่ีก าหนด การขาด
งบประมาณหรือการไม่ได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐท่ีเพียงพอสามารถน าไปสู่การสูญเสีย
บุคลากร  ขาดการสนบัสนุนการปฏิรูปและในท่ีสุดก ็อาจท าใหก้ารปฏิรูปลม้เหลว 
  4)  ภาวะผูน้ าท่ีเขม้แขง็  สถานศึกษาหลายแห่งท่ีลม้เหลว  เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่ได้
รับการสนับสนุนการปฏิบติังาน  ไม่สามารถด าเนินงานสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและรูปแบบการ
ปฏิรูปและยงัขาดภาวะผูน้ าท่ีดี 
  5)  การยอมรับของครูในการปฏิรูป  ครูอาจรู้สึกว่าถูกบงัคบัใหเ้ปล่ียนแปลง  หรือ
ยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ครูมองว่าการปฏิรูปเป็นส่ิงท่ีผูค้นมกัคลัง่ไคลแ้ต่ไม่มีผล
อะไรยัง่ยนื   ครูจึงไม่ทุ่มเทในการด าเนินการ 
  6)   การต่อตา้นจากนกัเรียน  การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรอยา่งรวดเร็ว  ผูน้ าจะไดรั้บ
การสนบัสนุนหากมีการส่ือสารอยา่งชดัเจนกบันกัเรียน  ผูป้กครองและสมาชิกของชุมชน 
  7)  การด าเนินการตามรูปแบบท่ีก าหนดจากภายนอก  ท าใหผู้บ้ริหารและครูไม่ได้
รู้สึกว่าพวกเขามีอ านาจท่ีจะจัดสรรทรัพยากร  หรือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในการ
ด าเนินการของสถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง 

12. Orsini(2000 : 207 - 210) ไดศึ้กษาถึงความพยายามในการพฒันาคุณภาพของหน่วยงาน
ต่างๆ  พบว่า  ในการพฒันาคุณภาพโดยใชห้ลกัการการบริหารคุณภาพของหน่วยงานมีจุดอ่อนท่ี
เป็นปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการโดยตรง  ไดแ้ก่ 

1) ความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งวิสยัทศัน์  กลยทุธ์  และนโยบาย  การก าหนด 
นโยบายเพื่อการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และเป็นการด าเนินการวนัต่อวนั  อาจท าให้นโยบายนั้นไม่
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และวิสยัทศัน์ขององคก์าร 
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2) การใชว้ิธีการทางสถิติท่ีผดิ  น าไปสู่ขอ้สรุปท่ีผดิพลาด ซ่ึงส่งผลใหก้าร 
ปรับปรุงกระบวนการและการตดัสินใจท่ีส าคญัๆ  เกิดการผดิพลาด 

3) ความผดิพลาดในการส ารวจขอ้มูลจากลูกคา้และผูป้ฏิบติังาน วิธีการ 
ด าเนินการส ารวจมกัมีขอ้ผิดพลาดตั้งแต่การใชข้อ้ความท่ีไม่ตรงประเด็น  การออกแบบส ารวจไม่
เหมาะสมทั้งในดา้นสถิติท่ีใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอย่าง  คุณภาพของเคร่ืองมือตลอดจนความถูกตอ้ง
ของการประมวลผล 

4) การปรับปรุงกระบวนการ  กระบวนการตอ้งไดรั้บการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
ตามวงจร  PDCA  ของ  Deming  และ  Shewhart  ในการด าเนินการขององคก์ารต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่มกัจะด าเนินการเพียงแค่การวางแผน(Plan) และการปฏิบติั (Do) โดยละเลยท่ีจะด าเนินการใน
ขั้นการประเมิน (Check)และปฏิบติัการแกไ้ข (Act) 

5) ความลม้เหลวในการด าเนินการในระบบ  ผูป้ฏิบติังานท่ีแมต้อ้งปฏิบติังาน 
หนกัก็สามารถท างานไดส้ าเร็จถา้อยูใ่นระบบท่ีออกแบบไวไ้ม่เหมาะสม  โครงสร้างขององคก์ารท่ี
ตายตวั  มีการแบ่งส่วนงานเป็นแผนก  เนน้การรายงานตามล าดบัชั้น  และมีโครงสร้างการสั่งการ
และควบคุมท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด  เป็นสญัญาณแห่งความลม้เหลวในการด าเนินการของระบบ 

6) ความไม่อดทนรอและเร่งรีบท่ีจะด าเนินการเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนผูป้ฏิบติังาน 
มกัจะรีบด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที  ซ่ึงวิธีการดงักล่าวอาจไม่ก่อให้เกิดผลดีท่ีสุด  เพราะ
ผูป้ฏิบติังานจะไม่ใช้เวลาคิดเตรียมการ  หาแนวทางแก้ปัญหาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  ซ่ึงอาจจะยิ่ง
ก่อใหเ้กิดปัญหามากข้ึน 
 กล่าวโดยสรุป  สถานศึกษาได้น าแนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพและการบริหาร
คุณภาพมาเป็นแนวทางในการบริหารและการพฒันาสถานศึกษา  โดยเฉพาะการบริหารคุณภาพ
โดยรวม (Total  Quality  Management : TQM) ซ่ึงอาจจะมีองคก์ารท่ีประสบผลส าเร็จ  และองคก์ร
ท่ีประสบความลม้เหลว  ซ่ึงตอ้งค านึงถึงอุปสรรคท่ีเกิดจากการน าการบริหารคุณภาพ  TQM  มาใช้
และค านึงถึงส่ิงส าคญัท่ีสนบัสนุนการด าเนินงาน  ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะองคก์ร  การบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ จุดอ่อนในการบริหารจดัการคุณภาพขององคก์ร  

13. Mohd and Aspinwall (2000 : 803-809) ศึกษาพบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยการใช้
กรอบ 10 ปัจจยัท่ีส าคญัใหผู้บ้ริหารหรือผูจ้ดัการระบบคุณภาพของบริษทั จ านวน 194 บริษทั ตอบ
แบบสอบถาม โดยการวิจยัแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึง เป็นการรับรองของกลุ่มตวัอยา่งถึง
ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการคุณภาพแบบองคร์วม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
ค่าเฉล่ีย ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัส่วนน้ีสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อ
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ความส าเร็จในการบริหารจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามการับรู้ของกลุ่มตวัอย่างมีอยู่ 9 ปัจจยั 
เรียงตามล าดบัไดแ้ก่  

1)  คุณลกัษณะภาวะผูน้ าและการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  
2)  การจดัเตรียมความพร้อมดว้ยการฝึกอบรมบุคลากร  
3)  การวดัผลการปฏิบติัและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน  
4)  การมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  
5)  การน าเอาระบบประกนัคุณภาพมาใช ้ 
6)  ความเพียงพอดา้นการเงิน  
7)  มีการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อการท างานท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือท่ี 

เหมาะสม  
8)  การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และ  
9)  การค านึงถึงความตอ้งการขอบุคลากร  
ส่วนท่ีสอง เป็นการศึกษาเชิงท านาย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการถดถอยพหุคูณ  

ซ่ึง Mohd and Aspinwall(2000) ไดน้ าผลการวิจยัทั้งสองส่วนมาหาค่าความสัมพนัธ์กนัพบว่า ปัจจยั
ส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการคุณภาพแบบองคร์วมท่ีมีผลการวิจยัทั้งสองส่วน
ใหผ้ลตรงกนัมีอยู ่5 ปัจจยัเรียงจากมากไปนอ้ยคือ  

1) คุณลกัษณะภาวะผูน้ าและการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง  
2) การจดัเตรียมความพร้อมรวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากร  
3) การวดัผลการปฏิบติัและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน  
4) การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  
5) การน าเอาระบบประกนัคุณภาพมาใช ้

 14. Dayton(2001) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารคุณภาพแบบองคร์วมจากผลการวิจยัของ Black and Porter ท่ีท าไวเ้ม่ือปี 1996-1999 จ  านวน 
2 ช้ิน ช้ินท่ีหน่ึง ท าข้ึนในปี 1996 เร่ืองปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารคุณภาพแบบ
องค์รวมในเขตยุโรป ซ่ึงไดท้  าการศึกษาในสหราชอาณาจกัร ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตวัอย่างผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประกนัคุณภาพของทวีปยโุรป จ านวน 1,000 ฉบบั ผลการวิจยัพบว่า
ปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จในการบริหารคุณภาพแบบองคร์วมมี 9 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) การจดัการดา้น
บุคลากรและผูบ้ริการ(People and customer management)2) การจดัการทรัพยากร(Supplier 
partnership)3) การพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละการติดต่อส่ือสาร(Communication of improvement 
information) 4) การให้ความส าคญักับความพึงพอใจของผูรั้บบริการ(Customer satisfaction 
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orientation) 5) การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก(External interface management) 6) 
กลยุทธ์การจดัการคุณภาพ(Strategic quality management) 7) การท างานเป็นทีม(Teamwork 
structures for improvement) 8) การวางแผนเชิงปฏิบติัการ(Operational quality planning) 9) ระบบ
การวดัความกา้วหน้าหรือพฒันาการของการด าเนินงาน(Quality improvement measurement 
system) และวฒันธรรมคุณภาพ(Corporate quality culture)ส่วนช้ินท่ีสอง ไดท้ าการวิจยัในปี 1999 
เพื่อตรวจสอบปัจจัยในบริบทของกลุ่มสหราชอาณาจักรว่าจะมีความสอดคลอ้งกับบริบทของ
สหรัฐอเมริกาหรือไม่  ในการวิจยัคร้ังนั้น    ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามชุดเดียวกบัชุดท่ีใชใ้นสหราช
อาณาจกัร  กลุ่มตวัอย่างคือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประกนัคุณภาพของสหรัฐอเมริกา จ านวน 1,000 
ฉบบัเช่นเดียวกนั  ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารคุณภาพแบบ
องคร์วมทุกปัจจยัตรงกนักบัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในเจตยโุรป โดยมีปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด
คือ ปัจจยัดา้นกลยทุธ์การจดัการคุณภาพ 

15. Guo (2002 อา้งถึงใน, ชยัวฒัน์  ประสงคส์ร้าง, 2553 : 24) ไดน้ าเสนอบทความวิจยัใน
การประชุมนานาชาติเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา คร้ังท่ี 2 ท่ีจดัข้ึนในประเทศไทย ระหว่างวนัท่ี 2-5 
กนัยายน 2545 ในหัวขอ้ “ปัจจยัส าคญัในการปฏิรูปการศึกษา” โดยฝ่ายวิจยัและพฒันาการศึกษา 
ส านกังานการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ทุนเพื่อศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิรูปการศึกษา  ท าการสังเคราะห์จากผลงานวิจยั 12 เร่ือง พบว่าปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษานั้นมี 8 ปัจจยั แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มท่ีหน่ึง เป็น
ปัจจยัดา้นความพยายามในการวางแผนการปฏิรูปการศึกษา (Planning reform efforts) ประกอบดว้ย 
2 ปัจจยัยอ่ยคือ ปัจจยัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ซ่ึงจะเป็นตวัพฒันาใหเ้กิดความส าเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา (Goals) ซ่ึงควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared vision) และมีการ
ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของความส าเร็จในเป้าหมายนั้น และปัจจยัดา้น
ระยะเวลาในการด าเนินงาน (Timing) กลุ่มท่ีสอง เป็นปัจจยัดา้นการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง(Implementing proposed reforms) ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัยอ่ยคือ ปัจจยัการฝึกอบรม
บุคลากรพฒันาบุคลากร (Training) โดยบุคลากรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมก่อนท่ี
จะเร่ิมปฏิบติัการเพื่อปฏิรูปจริง ปัจจยัดา้นความยืดหยุน่ (flexibility) ของกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการปฏิรูป
เพื่อให้เกิดการรับรองการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและปัจจยัด้านการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้าง (Infrastructure) เพื่อการปฏิรูป กลุ่มท่ีสาม เป็นปัจจยัดา้นการส่งเสริมใหเ้กิด
ความยัง่ยืนของกิจกรรมท่ีด าเนินอยู(่Sustaining ongoing reforms) ประกอยดว้ย 2 ปัจจยัยอ่ยคือ 
ปัจจยัดา้นการจดัการทรัพยากร (Management resource) และปัจจยัดา้นการประเมินตนเอง(Self 
assessment) 
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16. สุวิมล  ว่องวาณิช และคณะ(2545:55) ไดด้ าเนินการวิจยัเพื่อพฒันาระบบและรูปแบบ
การประเมินผลภายในและทดลองใชก้บัสถานศึกษาน าร่องสังกดัต่างๆ รวม 30 แห่ง รวมทั้งได้
ศึกษาปัญหา อุปสรรคและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ
ของสถาบนัการศึกษาจากความคิดเห็นของคณาจารยท่ี์ไดรั้บหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการน าร่องซ่ึง
ไดข้อ้สรุปว่าเง่ือนไขความส าเร็จนั้นมีอยู ่5 ปัจจยั คือ 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 2) การเตรียมความ
พร้อมให้บุคลากรทั้งในดา้นการสร้างความรู้และความตระหนักเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพและ
การประเมินตนเอง 3) การท างานเป็นทีมของบุคลากร 4) การนิเทศและการก ากบัติดตามงาน 5) การ
ใชข้อ้มูลท่ีมีอยูเ่พื่อประกอบการด าเนินงาน 
 17. อารีย ์ วิธีศุภกร (2546)  ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาไปปฏิบติัในสถาบนัวิชาการทหาร
อากาศชั้นสูง โดยใชก้รอบทฤษฎีตวัแบบของแวน มีเตอร์ และ แวน ฮอร์น(Van Meter and Van 
Horn) ซ่ึงกล่าวถึงองคป์ระกอบส าคญั 6 ประการ ท าหนา้ท่ีเช่ือมระหว่างตวันโยบายกบัผลการ
ปฏิบติัตามนโยบาย องคป์ระกอบ ดงักล่าวน้ีเป็นปัจจยัก าหนดท่ีส่งผล หรือมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
หรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติั ไดแ้ก่  

1)   ดา้นวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานนโยบาย  
2)   ดา้นทรัพยากรนโยบาย  
3)   ดา้นการส่ือสารระหวา่งองคก์ารและกิจกรรมการเสริมแรง  
4)   ดา้นลกัษณะหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั  

                    5)  ดา้นเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ  
      6)  ดา้นความตั้งใจของผูป้ฏิบติั 
18. เก็จกนก  เอ้ือวงศ ์(2546) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็น

อุปสรรค  ต่อการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  วิธีการท่ีใช้
ประกอบด้วย 1) ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในกลุ่มคุณภาพท่ี 1-2 และกลุ่มคุณภาพท่ี 5         
2) ศึกษาจากกรณีศึกษา 2 โรงเรียน  และน าผลการวิจยัทั้ง  2  ส่วนมาสงัเคราะห์  ผลวิจยัสรุปไดด้งัน้ี   

       1) สภาพการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ้คน้พบเชิงปริมาณพบว่า  
สถานศึกษาทั้ ง 2 กลุ่มคุณภาพ  ส่วนใหญ่ด าเนินการครบกระบวนการคือมีการวางแผน  การ
ด าเนินการและการตรวจสอบ  ประเมินและปรับปรุงคุณภาพ  ขอ้คน้พบเชิงคุณภาพพบว่า  การ
ด าเนินการแต่ละด้านยงัไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  โรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาในกลุ่มคุณภาพท่ี 1  
ด าเนินการครบถว้นกวา่โรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาในกลุ่มคุณภาพท่ี 5    
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       2) ปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาในกลุ่มปัจจยัภายใน
ไดแ้ก่  การท่ีผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่  ทุ่มเท  สนใจใฝ่เรียนรู้  ใชท้ั้งการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
การบริหารแบบเขม้งวด  การมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีดีคือ  มีความสัมพนัธ์ท่ีดี  มีแบบแผนการท างาน
เป็นทีม  มีตวัแบบการเป็นครูท่ีดี  ยอมรับการเปล่ียนแปลงและเห็นคุณค่าของการประเมิน  รวมทั้ง
การท่ีครูมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อการสอน  สนใจใฝ่เรียนรู้และเช่ือว่าการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  น าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษา  นอกจากนั้นโครงสร้างการประสานงานท่ีคล่องตวั  
และมีบุคลากรหรือคณะท างานรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพกเ็ป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมเช่นกนั  ส าหรับ
กลุ่มปัจจยัภายนอก  ไดแ้ก่  การท่ีชุมชนและกรรมการสถานศึกษาใหค้วามส าคญักบัการศึกษา  และ
สนบัสนุนช่วยเหลือ  และการท่ีกฎหมาย / นโยบายตน้สังกดัผลกัดนัใหโ้รงเรียนด าเนินการประกนั
คุณภาพ  รวมทั้งหน่วยงานตน้สงักดันิเทศช่วยเหลือโรงเรียนจริงจงั   

       3) ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาในกลุ่มปัจจยั
ภายใน  ได้แก่  การท่ีวฒันธรรมองค์กรการมีลักษณะแตกแยก  แข่งขนั  ไม่ให้เกียรติและไม่
ไวว้างใจกนั  ขาดการยอมรับความสามารถของเพื่อนครู  ครูไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงและครูไม่
เพียงพอ  ครูขาดความรับผิดชอบและความสนใจใฝ่เรียนรู้  มีทศันคติไม่ดีต่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  รวมทั้งผูบ้ริหารไม่ให้เวลากบัโรงเรียนเต็มท่ี  ใจดีเกินไป  ขาดความเด็ดขาด  น าการ
เปล่ียนแปลงเขา้มาเร็วจนครูรับไม่ทนั  ใชรู้ปแบบการบริหารแบบช้ีน ามากกว่าการมีส่วนร่วม  และ
ผูช่้วยผูบ้ริหารขาดความสามารถในการบริหารและมีงานธุรการมาก  นอกจากนั้น  การท่ีโครงสร้าง
การบริหารขาดการประสานงานท่ีดี  ขาดระบบการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล  ขาดการก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีบุคลากรและมอบหมายความรับผดิชอบไม่ชดัเจน  กเ็ป็นปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคเช่นกนั  
ส าหรับกลุ่มปัจจยัภายนอก  ไดแ้ก่  ชุมชนและกรรมการสถานศึกษาขาดความเขา้ใจเก่ียวกบั  การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาและนโยบายปรับลดอตัราก าลงั  รวมทั้งหน่วยงานตน้สังกดัขาดการนิเทศ
ช่วยเหลือ 

   กล่าวโดยสรุปเก็จกนก  เอ้ือวงศ์ (2546) ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้
ปัจจยั 2 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มปัจจยัภายใน  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุอุปกรณ์  
ดา้นสภาพทางกายภาพ ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นวฒันธรรมองคก์ารและดา้นภาวะผูน้ า 

2) กลุ่มปัจจยัภายนอก ไดแก่ ปัจจยัดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองและดา้น 
เทคโนโลย ี
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 19. ชาญยุทธ  รวิยะวงศ์ (2548) ใชปั้จจยัท่ีส่งผลต่อระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 ดา้นคือ 

1) ลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริหาร 
2) ลกัษณะการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
3) ลกัษณะบุคลากร 
4) ลกัษณะทรัพยากร 
5) ลกัษณะวฒันธรรมองคก์าร 
ผลการวิจยัพบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อระบบประกนัคุณภาพไดแ้ก่ลกัษณะ 

ทัว่ไปของผูบ้ริหาร ลกัษณะการบริหารจดัการ ลกัษณะบุคลากร ลกัษณะทรัพยากร และลกัษณะ
วฒันธรรมองคก์ร มีค่าเฉล่ีย ระดบัมากถึงปานกลาง  พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทุกปัจจยักบั
ระบบประกนัคุณภาพภายใน มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ตวัแปรอิสระทั้ง 5 
ตวัแปร ร่วมกนัท านายระบบประกนัไดป้ระมาณร้อยละ 72 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามได้
อย่างมีนับส าคญัทางสถิติ  ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นการบริหารจดัการ ดา้นวฒันธรรมองคก์รและดา้น
ทรัพยากร  

20. น าพิชญ ์ ธรรมหิเวศน์ (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน านโยบาย
การประกนัคุณภาพการศึกษาไปปฏิบติัของสถาบนัการศึกษา  สงักดักระทรวงสาธารณสุข โดยใช ้3 
ปัจจยัหลกัและ 12 ปัจจยัรอง ไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัสาระนโยบาย  ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์ ความสอดคลอ้งของแนวปฏิบติั 
และมาตรฐานนโยบาย 

2) การสนบัสนุนการปฏิบติั  ประกอบดว้ย การส่งเสริมทางเทคนิควิชาการ ความ 
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ความเพียงพอของทรัพยากร และการพฒันาบุคลากร 

3) ศกัยภาพหน่วยปฏิบติั  ประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์าร ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  
การบริหารจดัการในหน่วยปฏิบติั บุคลากรการปฏิบติัและระบบการท างาน 

โดยน าพิญ ์ธรรมหิเวศน์ ไดด้ าเนินการวิจยั 5 ขั้นตอนคือ1)วิเคราะห์เอกสารเพื่อสร้างกรอบ
การวิจยัและรูปแบบจ าลองความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ 2) สร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  เป็น
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์และแบบบนัทึกการสังเกต 3)  เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ย
แบบสอบถามคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของ สถาบนัการศึกษา  สังกดักระทรวง
สาธารณสุข ทั้ง 39  แห่ง รวม 392  คน  และขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์ร่วมกบัการสังเกต
รวม 11 สนาม  4) วิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ ดว้ยโปรแกรม LISREL Version 8.53 และ5) ศึกษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบ  จากกลุ่ม
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ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา  สังกดักระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  25  คน ผลการศึกษาพบว่า 1) 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน านโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาไปปฏิบติั คือ  ปัจจยัสาระนโยบาย   
การสนบัสนุนการปฏิบติั  และศกัยภาพหน่วยปฏิบติั  โดยสาระนโยบายมีอิทธิพลรวมต่อผลการน า
นโยบายไปปฏิบติัมากท่ีสุด  2)  รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของขอ้มูลเชิงประจกัษ์
กลมกลืนระดับดี 3) รูปแบบการด าเนินนโยบายไปปฏิบติั สรุปได้ว่า การสนับสนุนการปฏิบติั  
ศกัยภาพหน่วยปฏิบติัและสาระนโยบาย  สามารถท านายผลของการน านโยบายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบติั ไดร้้อยละ  47   

21. มยรีุ  แพร่หลาย  (2554 : 9) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานประกนัคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเลก็  โดยใชอ้งคป์ระกอบของปัจจยัหลกั 4 ดา้น  ไดแ้ก่ 

1) ดา้นลกัษณะของโรงเรียน  ประกอบดว้ย การจดัโครงสร้างของโรงเรียน  การใช ้
เทคโนโลย ีการไดรั้บงบประมาณ และการไดรั้บการสนบัสนุน 

2) ดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย วฒันธรรมของโรงเรียน  บรรยากาศใน 
การท างานของโรงเรียน 

3) ดา้นลกัษณะของบุคลากร  ไดแ้ก่ การเรียนรู้และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ 
ประกนัคุณภาพ  แรงจูงใจในการปฏิบติังานการประกนัคุณภาพ  ทศันคติต่อการประกนัคุณภาพ 

4) ดา้นนโยบายบริหารและการปฏิบติั  ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  การใชก้ลยทุธ์  
การติดต่อส่ือสาร การนิเทศติดตาม การท างานเป็นทีม การบริหารจัดการงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และระบบสารสนเทศ 
 ผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติั ปัจจยัดา้นลกัษณะของ
สภาพแวดลอ้มและปัจจยัดา้นลกัษณะโรงเรียน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ต่อการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  พบว่า ปัจจยัสนับสนุนการ
บริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบความส าเร็จในการประกนั
คุณภาพดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติั คือ การนิเทศติดตามอยา่งต่อเน่ืองและการใชภ้าวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 
 จากแนวคิดการใชปั้จจยัของนกัวิชาการทั้ง 21 คน  ผูว้ิจยัขอแจกแจงความถ่ีเพื่อให้เห็น
ความส าคญัท่ีควรน าปัจจยัไปใชใ้นการด าเนินงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาตามกรอบ
แนวคิดประสิทธิผลองคก์ารของ Steers and others (1985) ทั้ง 4 ดา้น คือลกัษณะขององคก์าร 
ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม  ลกัษณะของบุคลากร  นโยบายการบริหารและการปฏิบติั ดงัตารางน้ี 
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จากการสังเคราะห์แนวคิดของ Saraph(1988)  Taylor & Hill(1993)Kaufma & Zahn(1993) 
Ted(1993) Sammons and others(1993) Murgatroyd & Morgan(1994) Fullan(cited in Healy,1994) 
Blankstein(1996) Moorhead &  Griffin (1998) Zalri (1998) Orsini(2000) Hertling (2000) Mohd & 
Aspinwall(2000) Dayton(2001) Guo(2002) สุวิมล  ว่องวาณิช และคณะ(2545) อารีย ์ วิธีศุภกร 
(2546) เก็จกนก  เอ้ือวงศ ์(2546) ชาญยทุธ รวิยะวงศ ์(2548) น าพิชญ ์ ธรรมหิเวศน์(2549) และมยรีุ  
แพร่หลาย (2554)ดงัตารางขา้งตน้  ผูว้ิจยัไดก้รอบแนวคิดปัจจยัซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัในการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน
เอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จโดยมีตวัช้ีวดัระดบัการใชปั้จจยัด าเนินการเพิ่มเติม
ครอบคลุมบริบทโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจากผลงานนกัวิชาการเหล่าน้ี  โดยคงไว้
ซ่ึงกรอบแนวคิดปัจจยัหลกัทั้ง 4 ดา้นตามแนวคิดของ Steers and others(1985) รายละเอียดดงัน้ี 

1. ลกัษณะขององค์การ (Organizational characteristics) ประกอบดว้ยปัจจยั 
1.1 โครงสร้างขององคก์าร (Organizational Structure) 

1) ความหมายของโครงสร้างองคก์าร มีนกัวิชาการใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
   Steers(1977:7)   กล่าวว่าโครงสร้างขององค์การ (Organizational Structure) 
หมายถึงความสัมพนัธ์ของทรัพยากรมนุษยท่ี์ไดก้ าหนดไวใ้นองคก์าร   โดยมีสายงานการบงัคบั
บญัชาตามบทบาทหน้าท่ีไปจนถึงขนาดขององค์การและขนาดของหน่วยงาน โครงสร้างจะมี
องคป์ระกอบในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 1) การกระจายอ านาจ  (Formalization)   4) ช่วงการบงัคบับญัชา 
(Span of Control ) 5) ขนาดขององคก์าร (Organization Size )  6) ขนาดหน่วยงาน (Work-Util Size)   
   Kast and Rosenzwig  (1985 : 234) กล่าวว่าโครงสร้างองคก์ารหมายถึงรูปแบบ
หรือแบบแผนท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบต่างๆขององคก์าร 
   Robbins  (1990 : 5) กล่าววา่โครงสร้างองคก์ารเป็นการก าหนดแบ่งงาน โดยมีการ
รายงานต่อกนัเป็นไปตามกลไกประสานงานอยา่งเป็นทางการและรูปแบบของความสัมพนัธ์ท่ีมีการ
ติดดามผล 
  Hall (1991 : 48 – 49) ระบุว่าโครงสร้างองคก์ารเป็นการกระจายงานตามเส้นทาง
ต่างๆกนัไปตามต าแหน่ง ซ่ึงมีอิทธิพลกบัความสมัพนัธ์ของบทบาทในกลุ่มบุคคล 
   Bedian  and  Zammuto (1991) กล่าวถึงโครงสร้างองคก์ารว่าเป็นรูปแบบของการ
ประสานงานของหน่วยงานกบัส่วนกลางการเคล่ือนไหวของงาน อ านาจในการด าเนินงานและการ
ติดต่อส่ือสารซ่ึงเช่ือมโยงกบักิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกขององคก์ารนั้นๆ 
  ส่วน Vecchio (1991 : 610 – 611) อธิบายว่าโครงสร้างองคก์าร หมายถึง ลกัษณะ
การจดัแบ่งส่วนต่าง ๆ ภายในองคก์ารท่ีค  านึงถึงความช านาญเฉพาะสาขา ช่วงการบงัคบับญัชา การ
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กระจายอ านาจ ระดบัความซับซ้อน ขนาดขององค์การ เทคโนโลยี และองค์ประกอบภายนอก 
ไดแ้ก่ ลูกคา้ การแข่งขนั แหล่งตวัป้อน ตลอดจนรัฐบาลเป็นตน้ 
  ธงชยั  สันติวงษ ์(2538) ให้ความหมายโครงสร้างองคก์ารว่า  หมายถึง วิธีการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัแบ่งสรรทรัพยากรต่าง ๆ และการก าหนดวิธีการรายงานตามสายบงัคบับญัชาใน
ระหว่างกลุ่มคน   รวมไปถึงกลไกของระบบการประสานงานท่ีเป็นทางการและวิธีการท่ีจะตอ้ง
เก่ียวขอ้งกนัตามแบบแผนท่ีไดมี้การก าหนดและวางเอาไว ้
  ธีรพนธ์  คงนาวงั (2543 : 13) ให้ความหมายของโครงสร้างองคก์ารว่า หมายถึง 
การจดัแบ่งฝ่ายย่อยๆ เป็นฝ่ายงานต่างๆ หรือเป็นลกัษณะการจดักลุ่มงานเขา้ดว้ยกนัอย่างมีเหตุผล 
เช่น ตามจุดประสงคข์ององคก์าร จดัตามหนา้ท่ี จดัตามสายการบงัคบับญัชา เป็นตน้ และมีก าหนด
แนวปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายไว้อย่างเหมาะสม และชัดเจนต่อการปฏิบัติได้ เป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ฏิบติังานและองคก์าร โดยเฉพาะระดบับริหาร คือ บริหารงานง่าย รู้ว่าใครท าอะไรรับผดิชอบต่อ
ใคร ไม่ก่อให้เกิดปัญหาคัง่คา้ง ณ ท่ีจุดใด ขจดัปัญหาการท างานซ ้ าซ้อน มีการมอบอ านาจ ท าให้
ขจดัปัญหาการเก่ียงกนัหรือลงัเลในการท างาน 
  สมาน   อศัวภูมิ (2549 : 152) ให้ความหมายของโครงสร้างองคก์ารว่า หมายถึง
ระบบงานซ่ึงแสดงใหเ้ห็นสายการรายงานและการบงัคบับญัชาในการด าเนินงานขององคก์าร 
  ธวชั   กรุดมณี (2550 : 9) ใหค้วามหมายของโครงสร้างองคก์ารว่า หมายถึง การได้
แบ่งรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี โดยมีการเช่ือมโยงทุกภาคส่วนขององคก์ารไวด้ว้ยกนั มีความ
คล่องตวัในการประสานงาน มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีชดัเจน ผ่านการกระจายอ านาจและการ
ตดัสินใจไปสู่ผูป้ฏิบติัโดยตรง 

1.1.1  องคป์ระกอบของโครงสร้างองคก์าร 
   Kast and Rosenzwig(1985 : 234-235) กล่าวว่า โดยทัว่ไปโครงสร้างขององคก์าร
จะก าหนดส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี 
   1)  แบบแผนท่ีเป็นทางการของความสัมพนัธ์และหนา้ท่ีในลกัษณะท่ีเป็นแผนภูมิ
องคก์ารและรายละเอียด 
   2)  การก าหนดเก่ียวกบักิจกรรมหรือภารกิจท่ีหน่วยงานหรือบุคคลในหน่วยงาน
จะตอ้งท า 
   3) ก าหนดวิธีการประสานงานระหวา่งกิจกรรมหรือภารกิจต่างๆ  
   4) แสดงอ านาจ สถานภาพ และความสัมพนัธ์ตามสายบงัคบับญัชาขององคก์าร 
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  Aldag & Stems (1987 : 281 – 295) ไดเ้สนอองคป์ระกอบหลกัของโครงสร้าง
องคก์ารไว ้5 ประการ คือ การแบ่งงาน การจดัแผนงาน โครงสร้างของอ านาจ ช่วงการบงัคบับญัชา 
และการประสานงาน 
   Robbins (1990 : 81 – 112) กล่าวถึงองคป์ระกอบของโครงสร้างองคก์าร ว่ามี 3 
มิติ ประกอบด้วย มิติของความซับซ้อน มิติของการก าหนดรูปแบบมาตรฐาน และมิติของการ
ก าหนดอ านาจในการตดัสินใจ 
   Daft (1991 : 246 – 255) กล่าวถึงองคป์ระกอบของโครงสร้างองคก์าร โดยอธิบาย
เป็นความคิดรวบยอด 3 แนวคิด คือ ขั้นการบงัคบับญัชาแนวตั้ง (Vertical Hierarchy) การจดั
แผนงาน (Departmentation) และการประสานงาน (Coordination) 
    Cherrington (1994 :488)กล่าววา่องคป์ระกอบส าคญัท่ีควรน ามาพิจารณาออกแบบ
โครงสร้างองคก์ารมีสองส่วนใหญ่ ๆ คือความแตกต่างหลากหลายของงาน หรือกลุ่มงาน(Division 
Leader ) และการบูรณาการหรือการประสานการด าเนินงานของกลุ่มงาน  

1.1.2 ลกัษณะของโครงสร้างองคก์รท่ีมีประสิทธิผล 
   Mintzberg (1979  : 216 – 297) ใหค้วามเห็นว่าโครงสร้างองคก์ารท่ีมีประสิทธิผล
มี 2   ประการคือ 
   ประการแรก เห็นว่าโครงสร้างองค์การมีประสิทธิผลนั้นจะตอ้งมีโครงสร้างท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกนักบัปัจจยัต่างๆ ในสถานการณ์ขณะนั้น กบัองคป์ระกอบท่ีเป็นตวัแปรของ
การออกแบบนั้น คือโครงสร้างขององคก์ารท่ีมีประสิทธิผลยอ่มเกิดจากการออกแบบให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ 
   ประการท่ีสอง เห็นว่าน่าจะตั้ งสมมติฐานอาจเรียกว่า สมมติฐานของการจัด
โครงสร้าง ไดว้่าโครงสร้างท่ีมีประสิทธิผลย่อมตอ้งการความคงท่ีภายในระหว่างองคป์ระกอบท่ี
เป็นตวัแปรในการออกแบบองคก์าร นั่นคือ โครงสร้างขององคก์ารท่ีมีประสิทธิผล ย่อมเกิดจาก
ลกัษณะท่ีคงท่ีขององคป์ระกอบท่ีเป็นตวัแปรในการออกแบบ 
   Hodge and Anthony (1990 : 374) ระบุว่าโครงสร้างองคก์ารท่ีมีประสิทธิผลมี
ลกัษณะดงัน้ี  

1) สามารถระบุเป้าหมายไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีต ่าสุด  (Goal  Accomplishment at Least 
 cost)  การมีเครือข่ายงานท่ีแตกต่างกนัและบูรณาการเขา้ดว้ยกนัเพื่อการใชท้รัพยากรร่วมกนั 

2) มีนวตักรรม (Innovation) มีระบบขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสม 
 3)    มีความยดืหยุน่และการปรับตวั (Flexibility and Adaptiveness) มีการยดืหยุน่

เพื่อกระจายอ านาจในการตดัสินใจและการปรับตวัเพื่อตอนสนองต่อส่ิงแวดลอ้มและต่อองคก์ารเอง 
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 4)   สนบัสนุนการปฏิบติังานดว้ยทรัพยากรบุคคลและการพฒันา (Facilitation of 
Human Resource Performance and Development) สงเสริมใหมี้การอบรมเพื่อพฒันาทกัษะและการ
วางแผนพฒันาอาชีพ  

 5)   สนบัสนุนใหมี้การประสานงานท่ีทัว่ถึง(Facilitation of Coordination)    
 6)   สนบัสนุนใหมี้กลยทุธ์ (Facilitation of Strategy)  

   Moorhead and Griffin (1995 : 380 - 381) กล่าวว่า โครงสร้างองคก์ารจะเป็น
ตัวก าหนดรูปแบบและกิจกรรมตามภารกิจองค์การ และแสดงให้เห็นว่าส่วนต่าง ๆ    ว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรโดยแผนภูมิองคก์าร (Organizational Chart) โครงสร้างองคก์ารท่ีสมบูรณ์
ควรท่ีจะแสดงให้เห็นต าแหน่งหนา้ท่ีของบุคคลในองคก์าร สายการบงัคบับญัชาและสายรายงาน 
สายการส่ือสารโดยเฉพาะการส่ือสารท่ีเป็นทางการ องคก์ารขนาดใหญ่จะตอ้งมีแผนภูมิโครงสร้าง
องคก์ารหลายอนัเพื่อแสดงโครงสร้างทั้งหมดได ้
   นอกจากน้ี  Luthans (2002 : 115-122) ไดเ้สนอรูปแบบโครงสร้างขององคก์าร
สมยัใหม่ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์าร และมีความแตกต่างไปจาก
โครงสร้างตามทฤษฎีแบบดั้งเดิมท่ีไม่สามารถท่ีจะแกปั้ญหาท่ีซับซ้อนในปัจจุบนัได ้ว่าตอ้งเป็น
โครงสร้างองคก์ารท่ีมีความยดืหยุน่ สามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง การสร้างสรรคน์วตักรรม 
จะเป็นโครงสร้างท่ีสามารถรองรับสภาพแวดลอ้มท่ีมีความไม่แน่นอนและเป็นส่ิงท่ีทา้ทายของ
องคก์ารสมยัใหม่ ในขั้นตน้       โครงสร้างองคก์ารท่ีเป็นทางเลือกของระบบราชการมี 2 รูปแบบ 
คือ โครงสร้างแบบโครงการ (Project Design) และโครงสร้างแบบแมทริกซ์ (Matrix  design) ต่อมา
ไดมี้โครงสร้างแบบเครือข่าย  (Network Design)  องคก์ารแบบแนวราบ  (Horizontal 
Organizational ) และองคก์ารแบบเสมือนจริง (Virtue Organizational) โดนเฉพาะโครงสร้างแบบ
แมทริกซ์  นิยมใชใ้นองคก์ารภาครัฐในปัจจุบนัมีลกัษณะรวมบุคลากรจากฝ่ายต่างๆ ผนึกก าลงัท า
กิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารท่ีตอ้การระดมความสามารถท่ีหลากหลายเป็นการผนึกก าลงั  (Synergy) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานส่งผลต่อความมีประสิทธิผลขององคก์าร 

 ธงชยั  สนัติวงษ ์(2537) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์ส าคญั 3 ประการ ท่ีมีความเหมาะสมใน
การพิจารณาปรับออกแบบโครงสร้างโรงเรียนดงัน้ี  
   1) การจัดรวมกลุ่มไวด้้วยกัน   ปัจจัยส าคัญประการแรกท่ีเป็นส่วนประกอบ
พื้นฐานของทุกองคก์ารกคื็อ บทบาทหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานต่างๆ ท่ีมีอยูจ่ะถูกจดัใหอ้ยูด่ว้ยกนัเป็น
กลุ่มงาน ทีมท างานหรือหน่วยงานต่างๆ จากนั้ นหน่วยต่างๆ เหล่าน้ี ก็จะมีการรวมกลุ่มเป็น
หน่วยงานท่ีใหญ่ข้ึน ท่ีเรียกวา่ฝ่าย แผนก ส านกั หรือศูนยเ์ป็นตน้ 
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   2) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ต่างๆในหน่วยงานจะจดั
ขอบเขตหนา้ท่ีต่างๆชดัเจน วางระเบียบต่างๆ    ก าหนดรูปแบบการติดต่อส่ือสารไวด้ว้ย 
   3)  ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน เป็นการพิจารณาว่า   กิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ 
เช่ือมโยงต่อกนัอย่างไร  ขอ้พิจารณาน้ีคือปัญหาการพิจารณาเก่ียวกบัการประสานงาน และการ
ควบคุม 
   โครงสร้างองคก์ารของโรงเรียน เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่างานในโรงเรียนมีการ
แบ่งหรือจดัสรรกนัอย่างไร  มีกลไกความร่วมมือ ประสานงานท่ีเป็นทางการตลอดจนรูปแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนอยา่งไร  ดงันั้น โครงสร้างโรงเรียนจึงมองเห็นไดโ้ดยปรากฎ
ออกมาในรูปของแผนภูมิการบริหารงาน หรือแผนภูมิองคก์าร (Organization Chart) ประกอบดว้ย 
ล าดับชั้นการบงัคบับญัชา (Hierarchy) การแบ่งงาน  (Division of Labor)  การจัดแผนงาน 
(Departmentalization) ช่วงการควบคุมบญัชาการ (Span of Control) สายการบงัคบับญัชา (Chain of 
Command) หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) อ านาจหนา้ท่ี (Authority) ความ
รับผดิชอบ (Responsibility) (สุทธิพงษ ์ ยงคก์มล,2543:59) 
   จากความหมาย  องคป์ระกอบและรูปแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีนกัวิชาการกล่าวถึง
สามารถก าหนดปัจจัยด้านการจัดโครงสร้างองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน  7  
ประการดงัน้ี 

1. การจดัแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่ีแสดงถึงต าแหน่ง สายการ 
บงัคบับญัชาและสายการรายงานท่ีชดัเจน 

2. ความจ าเป็นตอ้งมีคู่มือการปฏิบติังานตามขอบข่ายท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้าง 
การบริหารโรงเรียน 

3. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่ีแสดงถึงการกระจายอ านาจการบริหารชดัเจน 
4. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนแสดงถึงการติดต่อส่ือสารและสมัพนัธ์กนัได ้

ของบุคลากร 
5. การจดัรวมกลุ่มงานตามต าแหน่งหรือบทบาทหนา้ท่ีตามภารกิจของโรงเรียน 
6. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงเป็น 

เครือข่ายกบักลุ่มงานภายในและภายนอกโรงเรียน 
7. ความยดืหยุน่หรือปรับปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารโรงเรียนไดต้าม 

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
   ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามหมายของการจดัโครงสร้างองคก์าร 
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(Organizational  Structure) หมายถึง    คุณลกัษณะของระบบการติดต่อส่ือสารท่ีเช่ือมต่อคนและ
กลุ่มคนภายในโรงเรียนเขา้ด้วยกนั  เพื่อร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษาจนบรรลุเป้าหมาย  
ประกอบดว้ยวตัถุประสงคก์ารพฒันาคุณภาพการศึกษา  การแบ่งงานกนัท า ภาระหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ช่วงของการควบคุมและการบงัคบับญัชาปกครอง
ดูแลจากฝ่ายบริหาร    
        1.2  เทคโนโลย ี(Technology) 
    Steers  (1977:70)  ไดใ้หค้  าจ ากดัความของเทคโนโลยวี่าหมายถึง กระบวนการท่ี
องคก์ารแปรสภาพวตัถุดิบ หรือปัจจยัน าเขา้ท่ีมีจ  ากดัให้เปล่ียนเป็นผลผลิตตามเป้าหมายโดยอาศยั
พลังงานทางเคร่ืองจักรและทางสมอง เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงประกอบด้วย
เทคโนโลย ีและความรู้ทางเทคโนโลย ีซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

1) เทคโนโลยปีฏิบติัการ (Operations Technology) หมายถึง กระบวนการใช ้
เทคโนโลยใีนการท ากิจกรรมขององคก์าร 

2) เทคโนโลยวีสัดุอุปกรณ์ (Materians and Technology) หมายถึง ชนิดของวสัดุ 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม 

3) เทคโนโลยคีวามรู้ (Knowledge technology)  หมายถึง ปริมาณ คุณภาพ ระดบั 
ของความช านาญของบุคลากรในการใชเ้ทคโนโลยนีั้น 
    Robbins  (1991 : 492 ) ตอบค าถาม ท่ีถามว่าองคก์ารท าการแปลงสภาพของปัจจยั
น าเขา้ให้เป็นผลผลิตไดอ้ย่างไรว่า  ทุกๆองค์การจะมีเทคโนโลยีอย่างน้อยหน่ึงประเภท เพื่อใช้
ส าหรับการแปลงงบประมาณ คน และทรัพยากรต่างๆ ใหเ้ป็นผลผลิตหรือบริการต่าง ๆ  
     Rothwell  &  Kazanas (1992 : 8) กล่าวว่าเทคโนโลยเีป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนโดย
คนเป็นผูก้ระท า เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงวตัถุ บุคคล หรือสถานการณ์ภายใตเ้ง่ือนไขค าถามซ่ึง
มกัจะถูกถามบ่อยๆ วา่ “ จะท างานน้ีใหส้ าเร็จดว้ยวิธีการอยา่งไร ”  
    วรนารถ    แสงมณี (2544)  กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกับ ขอ้มูล
ข่าวสาร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคนิคและขั้นตอนในการเปล่ียนจากตัวป้อน เป็นผลผลิต โดยมี
ขั้นตอนตามขอ้ตกลงในการใชเ้ทคโนโลยีนั้น ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นงานในลกัษณะใด เช่น อาจเก่ียวกบั
เคร่ืองกลหรือเก่ียวกบัการผลิตในโรงงานก็ตาม ลว้นแต่เป็นกิจการท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยีเขา้มา
ช่วยได้ทั้ งนั้ น เช่น โรงงานผลิตสินค้า ธนาคาร โรงพยาบาล องค์กรบริการสังคม งานวิจัย 
หนังสือพิมพ ์หรือกองทพัทหาร ก็ตาม ต่างก็ไดมี้การน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพื่อผลิตสินคา้ 
หรือการบริการตามวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารไดว้างเป้าหมายไวท้ั้งส้ิน  เทคโนโลยีเป็น ขบวนการ
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ความรู้และการปฏิบติัท่ีจะน าวิทยาศาสตร์ไปใชไ้หเ้กิดประโยชน์ในลกัษณะเก้ือกลูส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยแีบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    1)  เทคโนโลยกีารผลิตหมายถึง ความรู้ส าหรับการแปรสภาพวตัถุดิบการประกอบ
ช้ินส่วนตลอดจนถึงการทดสอบผลิตภณัฑ ์
    2) เทคโนโลยีด้านการจัดการ    หมายถึง องค์ความรู้ในการจัดความสัมพนัธ์
ระหว่างวัตถุดิบ คน และเคร่ืองจักร เพื่ออ านวยให้การผลิตด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสัมพนัธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีอวิทยาการ ไดแ้ก่ การอาศยัผลส าเร็จทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เคร่ืองมือส าคญัท่ีสุดช้ินหน่ึงท่ีเกิดจากความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมี
การน าไปใช้ในวิทยาการทุกแขนง คือ คอมพิวเตอร์ ผลผลิตท่ีส าคัญอีกช้ินหน่ึงท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างวิทยาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีคือระบบส่ือสาร โดยเฉพาะดาวเทียม
ส่ือสาร  เทคโนโลยสีามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ 
     1.1)  เทคโนโลยีในลกัษณะของกระบวนการ (Process) เป็นการใชอ้ย่าง
เป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้รวบรวมไวเ้พื่อน าไปสู่ผลในการ
ปฏิบติั โดยเช่ือวา่เป็นกระบวนการท่ีเช่ือถือไดแ้ละน าไปสู่การแกปั้ญหาต่างๆ  
     1.2)   เทคโนโลยีในลกัษณะของผลผลิต (Product) หมายถึง วสัดุหรือ
อุปกรณ์ท่ีเป็นผลมาจากการใชก้ระบวนการทางเทคโนโลย ี
     1.3)  เทคโนโลยีในลกัษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process 
and Product ) เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีการท างานเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัเคร่ืองกบั
โปรแกรม 
    รุจา  รอดเขม็ (2547 : 51)  กล่าวสรุปว่าเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีองคก์ารน ามาใชใ้น
กระบวนการเปล่ียนแปลงปัจจยัน าเขา้เป็นผลผลิตตามความตอ้งการขององคก์ารซ่ึงอยู่ในรูปของ
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เทคนิค ทกัษะและความรู้ต่างๆ  
    ฤตินันท ์ สมุทร์ทยั (2549 : 78)  อธิบายว่าเทคโนโลยี คือ ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือวิธีการ ทกัษะต่างๆ ท่ีองคก์ารจ าเป็นตอ้งใช ้ในการแปรสภาพวตัถุ ขอ้มูล หรือบุคคลให้
เป็นผลผลิต หรือ บริการต่างๆ ท่ีองคก์ารจ าเป็นตอ้งใช ้ในการแปรสภาพวตัถุ ขอ้มูล หรือบุคคลให้
เป็นผลผลิต หรือบริการต่างๆ ตามท่ีองคก์ารตอ้งการ ดงันั้น การใชเ้ทคโนโลยจึีงเป็นปัจจยัส าคญัใน
องคก์าร ท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานดา้นต่างๆขององคก์ารเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายท่ีก าหนด 
    ธวชั  กุดมณี (2550 : 74) ไดเ้สนอว่าเทคโนโลยีนบัเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการ
จดัการในองคก์าร เพราะองคก์ารใดก็ตามท่ีมีอ านาจเทคโนโลยีสูง จะสามารถกา้วล ้าหนา้องคก์าร
อ่ืนได ้ซ่ึง องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยเีป็นมิติส าคญัท่ีองคก์ารตอ้งใหค้วามส าคญั เช่นเดียวกบัดา้น
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คนและดา้นกระบวนการ เทคโนโลยีจึงเป็นส่ือ เคร่ืองมือ วิธีการ ท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการเปล่ียน
สภาพปัจจยัในองคก์ารเพื่อน าไปสู่การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลขององคก์ารต่อไป 
    ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 51) กล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ี
ของสถานศึกษาในการพฒันาและการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ดงัน้ี 
    1)  จดัให้มีการก าหนดนโยบาย วางแผน ในเร่ืองการจดัหาและพฒันาส่ือการ
เรียนรู้และเทคโนโลย ีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
    2)  พฒันาบุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาส่ือการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจดัเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษา 
    3) พฒันาและการใชส่ื้อและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีให้ขอ้เทจ็จริงในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึนโดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
    4)  พฒันาหอ้งสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและ
ชุมชน 
    5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในการจดัหาผลิตใช้
และพฒันาส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
   จากแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการจะเห็นไดว้่า   ปัจจยัดา้นการใชเ้ทคโนโลยีท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน  5 ประการ  ไดแ้ก่ 

1. ความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อเพิ่มผลผลิตหรือบริการของ 
โรงเรียน 

2. คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  
3. ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและวิธีการมีความจ าเป็นท่ีองคก์ารตอ้งใชแ้ปร 

สภาพวตัถุ ขอ้มูลหรือบุคคลใหเ้ป็นผลผลิต 
4. ความพร้อมดา้นเทคโนโลยเีป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของโรงเรียน 
5. การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 
ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามหมายของเทคโนโลย ี(Technology)  

หมายถึง ความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยท่ีีเป็นคอมพวิเตอร์  ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ วิธีการ
และจดัหอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการและเพิ่มผลผลิต
หรือบริการดา้นการศึกษาซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของโรงเรียน 

2. ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม (Environmental characteristics)  
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        2.1 สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ (Economy Environment)  
  Certo (1992: 192) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ (Economics) เป็นเร่ือง
เก่ียวกับการความสามารถในการจัดการทรัพยากรและแนวโน้มทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อ
องคก์ารซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน(2545:67) ท่ีกล่าวว่า สภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจเก่ียวข้องกับความสามารถในการจัดหาทรัพยากรและแนวโน้มทางเศรษฐกิจซ่ึงมี
ผลกระทบต่อองคก์าร เช่นภาวะเงินเฟ้อ ระดบัรายไดข้องประชากร ผลผลิตส่วนร่วมของประเทศ 
การว่างงาน การผลิต การจ าหน่าย และการบริโภค  ส่วน ธนวรรณ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ (2547:88)กล่าว
ว่า แรงผลกัดนัทางเศรษฐกิจ หมายถึง สภาพของการใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยากรทางดา้นต่างๆ ตลอดจน
แนวโน้มและทิศทางของสภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของ
องคก์าร 
     องค์ประกอบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การตลาด องค์การธุรกิจ 
ระบบการเป็นเจา้ของกิจการ และทรัพยากรธรรมชาติ (Hodge and Anthony,1988:74)ซ่ึงสมยศ นาวี
การ (2538:93) และ อดุลย ์ จาตุรงคกุล(2543; 53-54) กล่าวสอดคลอ้งกนัว่า  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ
เหล่าน้ีจะช้ีให้เห็นว่าทรัพยากรไดถู้กจดัสรรและถูกใชภ้ายในสภาพแวดลอ้มอยา่งไร ตวัอยา่งของ
ปัจจยัทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ รายไดป้ระชาชาติ อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ ประสิทธิภาพการผลิต อตัราการจา้งงาน 
และอตัราภาษีเป็นตน้  
    สภาพทางเศรษฐกิจเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถใน
การจดัหาทรัพยากรและแนวโน้มทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อองคก์ารเช่น ภาวะเงินเฟ้อ ระดบั
รายไดข้องประชากร ผลผลิตส่วนรวมของประเทศ (ปิติชาย ตนัปิติ, 2547 : 80) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ส านกังานสภาการศึกษา (2552 : 4- 10) ไดน้ าเสนอสภาพทางเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจแบบตลาด
เสรีท่ีข้ึนอยู่กบัภาคธุรกิจทุนนิยมโลกมากกว่าข้ึนอยู่กบัภาครัฐบาล ดังนั้นแมก้ารเมืองไทยจะมี
ปัญหาความขดัแยง้รุนแรงตั้งแต่ปี 2549 เศรษฐกิจไทยก็ยงัเดินหนา้ต่อไปไดด้ว้ยการผลิตและการ
ส่งออกของภาคธุรกิจเอกชนและการ ผลิต การบริโภคและการคา้ ของประชาชนทัว่ไป  แต่
โครงสร้างการผลิตและการคา้ของสินคา้การเกษตร ของไทยในปัจจุบนั ท าให้เกษตรกรตอ้งพึ่งพา
น ้ ามนั ปุ๋ยเคมี ยาปราบศตัรูพืช จนเป็นหน้ีมาก การคา้พืชผลมีลกัษณะผกูขาดโดยฝ่ายคนกลางเป็น
หลายทอด ท าให้เกษตรไทยไดป้ระโยชน์ไม่มากนกั ขณะเดียวกนัเกษตรกรก็ตอ้งประสบปัญหาท่ี
เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีค่าครองชีพสูง และในปี 2551 ประเทศไทยก็ประสบปัญหาเงินเฟ้อ ของมีราคาแพง
ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้มีรายไดน้้อย และผูมี้รายไดป้านกลาง จึงส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษา 
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เพราะตอ้งมีรายจ่ายในการส่งลูกหลานไปเขา้เรียนท่ีนอกเหนือไปจากค่าเล่าเรียน เช่น ค่าเดินทาง 
ค่าอาหารกลางวนั ค่าเส้ือผา้ เคร่ืองใชต่้างๆ และค่าเดินทางเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
    นอกจากน้ี ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ยงักล่าวถึงการกระจาย
รายไดแ้ละการเป็นหน้ีของประชาชนว่า มีการกระจายรายไดท่ี้ไม่เสมอภาคสูงมาก คือ คนส่วนนอ้ย
รายได้มากไปและมีคนจนรายได้น้อยมากไป ซ่ึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีเป็น
อุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมทั้งเร่ืองพฒันาการการศึกษาของ
ประเทศไทย เพราะท าให้ผูมี้รายไดน้้อยและคนจนพลาดโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อย่างยุติธรรม และพลาดโอกาสท่ีจะกา้วพน้ความยากจนและการพฒันาฐานะทางเศรษฐกิจให้มี
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีรายจ่ายสูงกว่ารายได ้ท าใหมี้ครัวเรือนท่ีมีชีวิต
อยูด่ว้ยการเป็นหน้ีมากกว่าคร่ึงหน่ึงของครัวเรือน ทั้งประเทศ สาเหตุของการเป็นหน้ีเพื่อใชใ้นการ
อุปโภคบริโภค      
    ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2550)ไดส้รุปผลจาก
การประชุมสัมมนาเร่ือง “หนทางสร้างสุขของคนในชุมชนและสังคมไทย ในปี 2550” ดงัน้ี  
    1)  การเป็นชุมชนเขม้แขง็ มีดชันีความเขม็แขง็ของชุมชนต ่าสุดใน 6 องคป์ระกอบ
ท่ีใชว้ดัความอยูดี่มีสุขของคนไทย ชุมชนพึ่งตวัเองทางเศรษฐกิจไดน้อ้ย ตอ้งพึ่งระบบทุนภายนอก
มาก การด าเนินงานขององคก์รชุมชนยงัไม่เข็มแข็งเพียงพอท่ีจะสนับสนุนให้ชุมชนเขม้แข็งและ
พึ่งพาตนเองไดป้ระชาชนส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งพึ่งพาสวสัดิการจากภาครัฐซ่ึงมีใหอ้ยา่งจ ากดั 
    2)  แรงงานไทยมีอตัราการว่างงานต ่า ช้ีวดัถึงเศรษฐกิจท่ีเขม้แขง็และเป็นธรรม 
ส่งผลใหป้ระชากรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน จ านวนคนจนท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าเส้นความยากจนลดลงจากปีก่อน
หนา้น้ี แต่ครัวเรือนมากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นหน้ี  และมีจ านวนเงินกูห้น้ีเพิ่มข้ึนก าลงั แรงงานส่วนใหญ่
เป็นแรงงานนอกระบบท่ียงัไม่สามารถเขา้ถึงระบบการประกนัสังคมของรัฐ การกระจายรายได้
ระหวา่งกลุ่มชนต่างๆ ขาดความเป็นธรรมสูง 
    3)  การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการคา้และการบริการในเมืองเป็นสาเหตุ
ของการอพยพแรงงานยา้ยถ่ินและยา้ยเขา้มาศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาในเมืองมากข้ึน ท าให้โรงเรียน
ในชนบทมีนกัเรียนลดลง รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดต ่าลงไปดว้ยและโรงเรียนบางแห่งยงัมี
ปัญหาด้านนักเรียนท่ีมาจากเช้ือชาติภาษาและวฒันธรรมท่ีแตกต่างไปเขา้มาเรียนร่วม ส่งผล
ผลกระทบต่อการจดัการศึกษา  

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ(2559) เสนอวา่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
ตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เน่ืองจากการก าหนดลักษณะของแรงงานท่ีต้องการ อาทิ 
เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ซ่ึงต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา  ดังนั้ น 
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การศึกษาตอ้งพฒันาคนให้มีทกัษะการท าวิจยั ให้สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ท่ีมีคุณค่าต่อระบบ
เศรษฐกิจ  การเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุน เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ และเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศมากข้ึน ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ตอ้งลดการกีดกนัการแข่งขนัเท่านั้น ยงัตอ้งแข่งขนั
กนัดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยัแรงงานท่ีมีฝีมือ มีทกัษะความสามารถท่ีหลากหลาย เช่น 
ความรู้ดา้นเทคโนโลย ี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ฯลฯ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารการศึกษาท่ีจะ
พฒันาคนใหมี้คุณภาพ  
   ดังนั้น  ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  ท่ีเอ้ือและเก่ียวขอ้งต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนไดแ้ก่ 
           1) ระดบัรายไดข้องประชากรและความเป็นหน้ีของครัวเรือน 
           2) การตลาด องคก์ารธุรกิจ ระบบการเป็นเจา้ของกิจการ 
             3) การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม การคา้และการบริการ 
           4) การเคล่ือนยา้ยแหล่งประกอบอาชพัของผูป้กครอง 
             5) ระดบัการไดรั้บสวสัดิการจากรัฐ 
   กล่าวโดยสรุป  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ จึงหมายถึง ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีเก่ียวกับระดับรายได้ของประชากรและความเป็นหน้ีของครัวเรือน ระบบการตลาด 
องคก์ารธุรกิจ การเป็นเจา้ของกิจการ  การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม การคา้และการบริการ  การ
เคล่ือนยา้ยแหล่งประกอบอาชีพของผูป้กครองและการไดรั้บสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาจากรัฐท่ีมี
ส่วนส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
         2.2  สภาพแวดลอ้มทางสงัคม  (Social environment) 

             นักวิชาการไดใ้ห้ความหมายและองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มทางสังคมใน
ลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนัเช่น Griffin (1996 :73) กล่าวว่า สังคม(Social) หมายถึงจารีต ประเพณี นบ
ธรรมเนียม ค่านิยม และคุณลกัษณะของประชากรในสังคม ในขณะท่ี Robbins and Coulter 
(2002:71) กล่าวว่าปัจจยัทางสังคมหมายถึง การคาดหวงัของสังคม ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ 
ประเพณี วฒันธรรมของชาติ และทอ้งถ่ินของแต่ละชุมชมและแต่ละประเทศท่ีส่งผลต่อองคก์าร 
ส่วนสมยศ นาวีการ (2538:93) ใหค้วามเห็นว่าปัจจยัทางสังคมจะช้ีใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะของสังคม
โดยทัว่ไป คือการศึกษา ความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรม วิถีชีวิตและคุณลกัษณะทางประชากร เป็นตน้ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนักอยู่เสมอว่าการเปล่ียนแปลงทางสังคมจะตอ้งเกิดข้ึนแน่นอนไม่ชา้ก็เร็ว   
ซ่ึงสอดคล้องกับธณวรรณ  ตั้ งสินทรัพย์ศิริ (2547:90) ท่ีกล่าวว่า แรงผลักดันทางสังคมและ
วฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีด ารงอยู่เกิดเป็นค่านิยม ทศันคติ ความตอ้งการ รวมถึงลกัษณะทางประชากร
ของสังคมไทย  ปิติชาย  ตนัปิติ (2547 : 80) ศึกษาพบว่า  สภาพแวดลอ้มทางสังคม เป็นวิธีการคิด
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และการปฏิบติัท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนัของกลุ่มบุคคลและสังคมประกอบดว้ยค่านิยม ทศันคติ 
ความตอ้งการ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นตน้   ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคนอ่ืนๆ(2545:67)ได้
ศึกษาความหมายและลักษณะของทัศนคติ ความเช่ือ และค่านิยมของสังคมจากแนวคิดของ
นกัวิชาการ ดงัน้ี 

     ทศันคติ (Attitudes) เป็นความโนม้เอียงท่ีจะมีปฏิกิริยากบัสถานการณ์ บุคคล หรือ 
ความคิด ดว้ยการตอบสนองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเป็นแนวโนม้ท่ีจะตอบสนองดว้ยวิธีการเชิง
บวกหรือเชิงลบท่ีมีต่อบุคคลหรือส่ิงของในสภาพแวดลอ้มของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  
      ความเช่ือ (Beliefs)เป็นขอ้เท็จจริงท่ียอมรับเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ซ่ึงไดรั้บผลประโยชน์จากประสบการณ์ทั้งทางตรงหรือแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ   หรือเป็น
ความคิดซ่ึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง   
       ค่านิยม(Values) เป็นแนวความคิดทั้งท่ีเปิดเผยและไม่เปิดเผย ซ่ึงบุคคลหรือกลุ่ม
เห็นวา่มีคุณค่า หรือเป็นความพึงพอใจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหรือผลลพัธ์ท่ีเหมาะสม  

     นอกจากน้ี ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2545:80-81) ได้เสนอปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม ดงัน้ี 

     1)  ความเตม็ใจและการแสวงหาการกา้วหนา้ในการท างาน 
2)  ความศรัทธา (ไวว้างใจ) ในธุรกิจและความเคารพต่อเจา้ของธุรกิจและผูน้ า 
3)  ความเช่ือถือในการแข่งขนั และลกัษณะของการแข่งขนัในทุกดา้นของชีวิต 

โดยเฉพาะดา้นธุรกิจ 
4) ความเคารพสิทธิส่วนบุคคล ชาติศาสนา หรือหลกัความเช่ือต่างๆ 
5) ความเคารพต่ออ านาจหนา้ท่ีซ่ึงเกิดจากการเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น ความรู้ท่ี 

เช่ียวชาญ และสภาพทางการเมืองท่ียอมรับ 
6)  ความเช่ือถือและความเคารพในดา้นการศึกษา  
7) ความศรัทธาในกระบวนการทางกฎหมาย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
8) ความเช่ือในความส าคญัของการเปล่ียนแปลงและการทดลองคน้หาวิธีการ 
9) ท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหดี้ข้ึน 

  สภาพแวดลอ้มทางสังคมสามารถก าหนดไดจ้ากทศันคติ ความตอ้งการ และความ
คาดหวงั และระดบัความรู้ สติปัญญา การศึกษา ความเช่ือ ตลอดจนค่านิยมของผูค้นในสังคมนั้นๆ 
ดงันั้นผูน้ าองคก์ารตอ้งท าความเขา้ใจปรากฏการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผูค้นเหล่าน้ีเพื่อน ามา
วิเคราะห์ประกอบการด าเนินการต่างๆในองคก์ารให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อจะได้
สามารถตอบสนองความเรียกร้องตอ้งการของสังคมนั้นๆไดเ้ป็นอยา่งดี(ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยศิ์ริ 
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2547;90) มีความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะความเป็นอยู่ของสมาชิก ความแตกต่างของกลุ่มสมาชิกและ
ความสามคัคีของสมาชิก ซ่ึงลว้นมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตามเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายททปัจจยัทาง
สังคมมีหลายประเภท  หลายชนิด เช่น วฒันธรรม ระเบียบ ประเพณี ความเช่ือ ค่านิยมและลกัษณะ
ของชุมชน เป็นตน้ (ประชุม  รอดประเสริฐ.2543) 
   จากกรณีการจดัประชุมสัมมนาเร่ือง “ หนทางสร้างสุขของคนในชุมชนและ
สังคมไทย ในปี 2550” เช่นเดียวกนั  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(2550)ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 4 ประการ ไดแ้ก่  
   1)  การมีสุขภาวะท่ีดี สรุปว่า คนไทยยงัมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมเส่ียงต่อ
การเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีป้องกนัได ้ท าให้เด็กไทยมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นโรคอว้นหรือภาวะโภชนาการ
เกินมากข้ึนเน่ืองจากพฤติกรรมการเล้ียงดู พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการใชชี้วิตประจ าวนัท่ี
ขาดการออกก าลงักาย 
   2)  ความอบอุ่นครอบครัว สรุปว่า การท่ีพ่อแม่ตอ้งเนน้การท างานหาเงินแบบ
เคร่งเครียด ท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัวนอ้ยลง ขาดสัมพนัธภาพท่ีดี มีการหยา่ร้างแยกกนัอยูสู่งข้ึน 
ภาระการปกครองดูแลเด็กจึงตกกบัปู่ยา่ตายายเพิ่มมากข้ึน สถิติของเด็กและเยาวชนกระท าผิดและ
ถูกจบักมุและคุมขงัในสถานพินิจเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั 
   3)  สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศท่ีสมดุล   สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและ
ทรัพยากร มีความปลอดภยันอ้ยลง ปัญหาอาชญากรรมและส่ิงเสพติดส่งผลต่อความสงบสุขของคน
ในสงัคม คดีอาชญากรรมเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ13 ต่อปี และท่ีน่าห่วงคือ เกิดในหมู่วยัรุ่นและเยาวชน
เป็นสดัส่วนต่อประชากรท่ีกระท าผดิทั้งประเทศเพิ่มข้ึน 
   4)   สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลและความสมานฉนัทใ์นสังคมสรุปว่าคน
ในสังคมไทยยงัขาดการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีการพฒันาคนทางดา้นสติปัญญา อารมณ์ จิตส านึกต่อ
สังคม และการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉนัทใ์ห้แก่สังคมนอ้ยการเคารพต่อระเบียบของ
สังคมและสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้นอยู่ในระดบัต ่า มีปัญหาทุจริตฉ้อฉล และการหาผลประโยชน์ทบั
ซอ้นมาก มีวิกฤติขดัแยง้แบบ 2 ขั้ว อยา่งรุ่นแรง สภาพทั้งหมดน้ีส่งผลกระทบต่อความอยูเ่ยน็เป็น
สุขร่วมกนัของคนในชุมชนและสงัคมไทย 
   ต่อมา ปี 2558  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2558) 
ไดร้ายงานสรุปผลการศึกษาสภาพสงัคมไทย ดงัน้ี 
   1)  การว่างงานนอ้ยลงและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน แรงงานท่ีเป็นผูสู้งอายเุกิน  60 มีส่วน
ร่วมในการท างานสูงข้ึนแต่มีระดบัการศึกษาค่อนขา้งต ่าท าให้การเพิ่มประสิทธิภาพในภาคเกษตร
เป็นไปไดย้าก      
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   2) ครัวเรือนมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ท าให้เป็นหน้ีสินสัดส่วนต่อครัวเรือนทั้ ง
ประเทศสูง มีค่านิยมบริโภคแบบผอ่นส่งและมีหน้ีสินเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัผลจากสภาพเงินเฟ้อ
อีกดว้ย 
   3)  ภยัจากสารเคมีภาคเกษตรส่งผลต่อสุขภาพของคนไทยเพิ่มข้ึน 
   4)  เยาวชนมีพฤติกรรมเส่ียง เสพเหลา้บุหร่ี ส่ิงเสพติด ลกัทรัพย ์ท าร้ายกนัเพิ่มข้ึน
   5)  ประชาชนมีพฤติกรรมในการดูแลป้องกนัสุขภาพ นอ้ยลง 
   6)  มลภาวะในอากาศและขยะในเขตเมืองท าใหเ้กิดมลพิษทางอากาศเพิ่มข้ึน 
   7) ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยคงอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่าประเทศ
พฒันาปานกลางระดับใกล้เคียงกับไทย โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
   8) คุณภาพการศึกษาท่ีสะท้อนให้เห็นจากผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และอ่ืนๆ ท่ีนกัเรียนไทยสอบไดค้ะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑต์ ่ากวา่หลายประเทศ 

ส่ิงเหล่าน้ี  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่สภาพแวดลอ้มทางสงัคมเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ 
กับการจดัการศึกษา ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผูป้กครอง การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วมของ
องค์กรอ่ืน ๆ โดยเฉพาะความร่วมมือจากชุมชนเป็นปัจจัยท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีสุดต่อการจัด
การศึกษา (รุ่งเรือง สุขารมย,์2534) ในท านองเดียวกนั การศึกษาก็มีบทบาทส าคญัในการพฒันา
ทศันคติ ค่านิยม และสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่สมาชิกของสังคม รวมทั้งเป็นตวัการท่ีกระตุน้ให้
เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเหมาะสมต่อสังคม ในทางกลบักนั วฒันธรรม  ความเช่ือ และค่านิยมใน
สังคมก็ย่อมส่งผลต่อการศึกษา  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกบั
โรงเรียน (ชูชาติ  พว่งสมจิตร์,2540) 
   จากแนวคิดของนักวิชาการ ท่ีกล่าว ถึงข้างต้น  สามารถสรุปปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนได ้ 5  ประการ  ไดแ้ก่ 

1) คุณลกัษณะของประชาชนในสังคม   
2) ค่านิยมและความคาดหวงัของสงัคม  
3) ทศันคติท่ีดีต่อระบบการประกนัคุณภาพ   
4) ความเช่ือมัน่ศรัทธาในเร่ืองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
5) เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน องคก์ร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ดงันั้น สภาพแวดลอ้มทางสงัคม  จึงหมายถึง  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกซ่ึง 
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เป็นคุณลกัษณะของประชาชนและชุมชนท่ีอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนท่ีแสดงถึงการมีทศันคติ 
ค่านิยมและความคาดหวงัของสังคมต่อระบบการประกนัคุณภาพและเช่ือมัน่ศรัทธาในมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา โดยไวว้างใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน มีความเขา้ใจในวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของโรงเรียนพร้อมท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         2.3  สภาพแวดลอ้มทางการเมือง (Political environment)  

สภาพแวดลอ้มทางการเมืองเป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีส่วนสนบัสนุนการด าเนินงาน 
ขององคก์ารใหป้ระสบผลส าเร็จ Hodge and Anthony(1990:74)กล่าวว่าการเมือง (Politics)หมายถึง 
รัฐบาล พรรคการเมือง และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ซ่ึงสภาพแวดลอ้มทางการเมือง เป็น
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบจากการเมือง การบริการของรัฐบาล ขอ้ก าหนดและกฎหมายต่างๆ
ตลอดจนการก าหนดนโยบายของรัฐซ่ึงมีอิทธิพลต่อบุคคลและองคก์าร (ศริวรรณ  เสรีรัตน์ และคน
อ่ืน ,2545:67) แรงกดดนัท่ีมาจากรัฐบาลในรูปแบบของนโยบายทางดา้นนิติบญัญติั ดา้นกฎหมาย 
ตลอดจนสถาบนัหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน นั้นมีอิทธิพลต่อ
องคก์าร รวมทั้งประชาชนทัว่ไปในสังคม ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบต่างๆ เช่นพระราชบญัญติั กฎกระทรวง 
การตัดสินใจทางด้านกฎหมายท่ีมีต่อองค์การครอบคลุมถึงลักษณะท่ีแสดงออกของผูน้ าทาง
การเมือง รัฐบาล ทศันคติ ความคิด และความเช่ือ ตลอดจนวิสัยทศัน์ของผูน้ าองคก์าร และการ
ด าเนินนโยบายทางการเมืองหรือการตดัสินใจของรัฐบาลทุกเร่ืองอาจมีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออ้มต่อองค์การทั้งสิน เพราะรัฐบาลเป็นผูท่ี้มีอ  านาจโดยตรงต่อการก าหนดทิศทางนโยบาย
สาธารณะ การหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงเหล่าน้ีอาจท าไดย้าก เพราะส่วนใหญ่การตดัสินใจ
ขั้นสุดทา้ยของการเปล่ียนแปลงนโยบายจากภาคการเมืองไปสู่การปฏิบติั มกัจะออกมาเป็นรูปแบบ
ของตรากฎหมาย  หรือระเบียบขอ้บังคบัด้วยการผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติ คือ ยกร่าง
กฎหมายผ่านทางสภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบ เช่นพระราชก าหนด 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็นตน้ มาบงัคบัใชก้บัภาคส่วนต่างๆในสังคม ดงันั้นแนวทางท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางการเมือง องคก์ารควรเตรียมตวัเองใหพ้ร้อมท่ี
จะรับมือกบัมาตรการใหม่ๆทุกอยา่งท่ีอาจจะมีข้ึนจากภาครัฐ สอดคลอ้งกบัธนวรรช ตั้งสินทรัพยศิ์ริ 
(2547:91)  กล่าววา่ แรงกดดนัท่ีมาจากรัฐบาล ในรูปของนโยบายทางดา้นนิติบญัญติั หน่วยงานของ
รัฐ ตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ินมีอิทธิพลต่อองคก์าร ซ่ึงอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น พระราชบญัญติั กฎกระทรวง การตดัสินใจดา้นกฎหมาย ตลอดจนนโยบายในดา้นการเมือง 

องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มทางการเมืองปิติชาย  ตนัปิติ (2547:80) กล่าววา่ 
สภาพแวดลอ้มทางการเมือง ประกอบดว้ยนโยบายของรัฐบาล นโยบายทางด้านกฎหมาย และ
การเมือง รวมทั้งการออกกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ซ่ึงมีอิทธิพลต่อประชาชนและองคก์าร 
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เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ(2559) กล่าววา่   การปฏิรูปหรือพฒันาการจดัการศึกษา 
จะส าเร็จหรือลม้เหลว ข้ึนอยู่กับการเมืองมากกว่าแนวทางและวิธีการ  แต่หากการเมืองไทยมี
เง่ือนไขบางประการท่ีเป็นอุปสรรค จะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่กา้วหนา้หรือประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร อาทิ การปรับเปล่ียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บ่อยคร้ังท าให้การ
ด าเนินนโยบายการพฒันาการศึกษาไม่ต่อเน่ือง   นักการเมืองมองกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็น
กระทรวงท่ีสร้างผลงานไดย้าก ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจึงน ามาใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์าง
การเมือง อาทิ เป็นรางวลัแก่ผูส้นบัสนุนพรรค ผูท่ี้เขา้มาด ารงต าแหน่งส่วนมากจึงมิใช่ผูมี้ความรู้ใน
ดา้นการศึกษาอย่างแทจ้ริง  ความไม่สอดคลอ้งของเป้าหมายของการจดัการศึกษากับเป้าหมาย
ทางการเมืองจึงเป็นอุปสรรคยิง่ต่อการพฒันาการศึกษาไทย 
    กล่าวโดยสรุป ปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางการเมือง จะส่งผลกระทบต่อระบบการ
บริหารจดัการของโรงเรียน ดงัน้ี 

1) นโยบายดา้นการศึกษา 
2) การน านโยบายสู่การปฏิบติั 
3) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
4) บทบาทของนกัการเมืองท่ีมีต่อการแกไ้ขปัญหาดา้นการศึกษา 

 ดงันั้น สภาพแวดลอ้มทางการเมือง  หมายถึง บริบทท่ีเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง 
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อโรงเรียนไดแ้ก่ระเบียบกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง  บทบาทหนา้ท่ีของ
องคก์รระดบันโยบายและนักการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติท่ีมีส่วนสนับสนุนส่งเสริม
กิจการของโรงเรียนเพื่อใหโ้รงเรียนด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดโ้ดยสะดวกมากยิง่ข้ึน 
          2.4 วฒันธรรมองคก์าร (Organization culture)  
                 วฒันธรรมองคก์ารเป็นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารท่ีเป็นผลลพัธ์จากบุคลากร 
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานและการด าเนินงานภายในองค์การ(Steers,1977:9)  มี
นกัวิชาการไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวความหมายของวฒันธรรมองคก์ารไวแ้ลว้สรุปไดด้งัน้ี 
         ความหมายของวฒันธรรมองคก์าร หมายถึงกลุ่มของสัญลกัษณ์ ระเบียบแบบแผน 
และเร่ืองเล่า ซ่ึงส่ือสารภายใตค่้านิยมและความเช่ือขององคก์ารไปสู่พนกังาน(Ouchi,1983 cited in 
Schneider B, 1990:115) เป็นปรัชญา อุดมคติ ความเช่ือ ความรู้สึก ขอ้สมมติฐาน ความคาดหวงั เจต
คติ บรรทดัฐาน และค่านิยมท่ีมีร่วมกนัของบุคคลในองคก์าร(Klimann ,1985 cited in Lunenburg 
and Ornstein, 1996 : 60) เป็นแบบแผนของขอ้สมมติฐานท่ีถูกสร้างคน้พบ หรือพฒันา โดยกลุ่ม
บุคคลในองคก์าร ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยการเผชิญกบัปัญหาท่ีมีการปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มและ
การบูรณาการภายในองค์การและถูกถ่ายทอดไปยงัสมาชิกรุ่นหลังต่อไป เพื่อให้เกิดการรับรู้ 
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แนวคิด ความรู้ สึก เพื่อน าไปสู่การแสดงออกท่ี เหมาะสมในการปฏิบัติงานในองค์กร
(Schein,1992:12)  เป็นชุดของค่านิยม ความเช่ือความเขา้ใจ และบรรทดัฐานซ่ึงสมาชิกขององคก์าร
มีอยู ่ร่วมกนัและสัง่สอนแก่สมาชิกใหม่ในทางท่ีถูกตอ้ง(Dalf, 1998:368)  
      นอกจากน้ี วฒันธรรมองคก์ารเป็นแบบแผนหรือส่ิงท่ีก าหนดรูปแบบการประพฤติ
ปฏิบติัของสมาชิกในองคก์าร อนัเป็นผลมาจากความเช่ือ  ค่านิยม ทศันคติ ปทสัถาน ความรู้สึก 
ปรัชญา แนวคิด การรับรู้และคติฐานเบ้ืองตน้ของสมาชิกในองคก์าร ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การหรือเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติและวฒันธรรม
องคก์ารเป็นส่ิงท่ีสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกนัมาของสมาชิกในองคก์ารนั้น ๆ วฒันธรรมองคก์าร
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้องค์การแต่ละองค์การมีความแตกต่างกันออกไป (สุภัทรา  เอ้ือวงศ์, 
2539:18) เป็นค่านิยม (Value) แนวคิดกบัความเช่ือ (Concept & Beliefs ) ท่ีไดมี้การพฒันา สั่งสม 
และขดัเกลามาเป็นเวลานานจนกลายเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในองคก์ารต่างจะยึดถือและปฏิบติัตาม ส่วน
ใหญ่แลว้วฒันธรรมองค์การมกัจะเกิดข้ึนจากผูก่้อตั้งหรือผูน้ าท่ีบรรจงสร้างข้ึน และบางอย่าง
สะทอ้นออกมาในรูปของส่ือ สัญลกัษณ์ และประเพณีปฏิบติัต่างๆ ท่ีเป็นท่ีเขา้ใจกนั ในระหว่าง
สมาชิกและสังเกตไดโ้ดยสายตาจากบุคคลภายนอกดว้ย โดยปกติศูนยก์ลางของวฒันธรรมของ
องคก์ารจะอยูท่ี่ค่านิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมการปฏิบติัท่ีสมาชิกขององคก์าร โดยเฉพาะผูน้ าท่ี
ยึดมัน่และหวงัให้สมาชิกท าตามกนัได ้จึงท าให้วฒันธรรมขององคก์ารกลายเป็นบรรทดัฐานทาง
พฤติกรรมท่ีสมาชิกตอ้งค านึงถึงและปฏิบติัตามให้สอดคลอ้งหรือไม่ขดัแยง้ กล่าวอีกทางหน่ึง
วฒันธรรมองคก์าร คือกรอบท่ีมีอิทธิพลเหนือสมาชิกและจะสามารถก ากบัพฤติกรรมของสมาชิก
ให้ท าตามไดใ้นการน้ีหากผูบ้ริหารสามารถสร้าง ใชง้านและก ากบัวฒันธรรมองคก์ารใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเก่ียวกบัเป้าหมายขององคก์ารแลว้ วฒันธรรมองคก์ารกลายเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนให้การ
ท างานประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะการอาศยัความเขา้ใจ และประสานทุ่มเทท างานไปในทิศทาง
เดียวกนัตามส่ิงท่ียึดมัน่ร่วมกนั วฒันธรรมองคก์ารจึงเปรียบเสมือนบทบญัญติัขององคก์ารท่ีได้
หลอมข้ึนมาจากหลายๆ ส่ิงร่วมกนักลายเป็นเสมือนค าขวญั หรือแนวปฏิบติัท่ีสมาชิกต่างยดึมัน่และ
น ามาใชร่้วมกนั(ธงชยั  สนัติวงษ ์และ ธนาธิป  สนัติวงษ ์,2542:43-44) เป็นค่านิยมและความเช่ือท่ีมี
ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร และใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนใน
องคก์ารนั้น วฒันธรรมจึงเป็นเสมือน “ บุคลิกภาพ ” (Personality) หรือ “ จิตวิญญาณ ” (Spirit) ของ
องคก์าร สมาชิกในองคก์ารมีค่านิยมร่วมขององคก์ารท่ียึดถืออย่างกวา้งขวาง สมาชิกส่วนใหญ่
ยอมรับและมีความผูกพนัค่านิยมนั้น(วิรัช  สงวนวงศ์วาน,2547:20) สอดคลอ้งกับนิยามศพัท์ท่ี
บญัญติัไวใ้นพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525    ท่ีใหค้วามหมายของวฒันธรรมว่าเป็น 
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พฤติกรรมและส่ิงท่ีคนในหมู่ผลิต สร้างข้ึนดว้ยกนั เรียนรู้จากกนัและกนั และร่วมใชอ้ยูใ่นหมู่พวก
ของตน 
      รูปแบบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีเป็นผลการวิจยัจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเป็น
รูปแบบค่านิยมการแข่งขนั(Competing value model)โดย Cameron(1986) ไดจ้  าแนกวฒันธรรม
องคก์ารเป็น 4 แบบ ดงัน้ี 
   1)  แบบครอบครัว (Clan culture) เป็นวฒันธรรมท่ีมีแนวคิดว่ามาตรฐานและ
ค่านิยมเป็นส่ิงท่ีมีมานาน จึงส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เนน้การพฒันางานตาม
เป้าหมายของสถาบนั คณาจารย ์และคณะท างานไดรั้บการจูงใจดว้ยความไวว้างใจ ประเพณี และ
ความผกูพนัต่อองคก์าร ใชค้วามเห็นพอ้งตอ้งกนัในการตดัสินใจและแปลความหมาย 
        2)    แบบราชการ (Bureaucratic culture) เป็นการแสวงหาความมัน่คงเพื่อรักษา
สถานภาพโดยพฤติกรรมและการด าเนินงานตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ 
      3)  แบบชัว่คราว (Adhocracy culture) เป็นแบบท่ีมีแนวคิดว่า การเปล่ียนแปลงเป็น
ส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ใชว้ิธีจูงใจคนดว้ยการเน้นให้ตระหนักถึงความส าคญัของงาน และ
อุดมการณ์ การใช้กลยุทธ์แสวงหาทรัพยากรเพื่อน ามาใช้ในองค์การเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีจะท าให้
องคก์ารอยูร่อด การตดัสินใจใชก้ารปรับตวัและการแปลความหมาย 
   4) แบบการตลาด (Market culture) เป็นวฒันธรรมท่ีมีแนวคิดว่า ความสัมฤทธ์ิเนน้
การวางแผนการผลิตและประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมาผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บผลตอบแทนตามความสามารถและประสิทธิผลใหอ้งคก์าร 
   Clott (1995)ได้ศึกษาวิจัยพบว่า ว ัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัวมีอิทธิพล
โดยตรงทางบวกต่อความพึงพอใจในการศึกษาของนกัการศึกษาท่ีเป็นระบบเปิด  ความพึงพอใจใน
การจา้งงานของบุคลากร และสุขภาพขององคก์าร ในขณะท่ีมีวฒันธรรมแบบขั้นตอนมีอิทธิพล
โดยตรงทางลบต่อความพึงพอใจในการจ้างงานของบุคลากร  ส่วนวฒันธรรมแบบกลไกของ
การตลาดมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อประสิทธิผลขององคก์ารในทุกมิติ ยกเวน้มิติดา้นความพึง
พอใจของนกัศึกษา (Clott ,1995 อา้งถึงในฤตินนัท ์ สมุทร์ทยั, 2549:58) 
   องคก์ารควรจะวิเคราะห์รูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาใช ้Robbins (1998 : 601)ได้
กล่าวถึงความส าคญัซ่ึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีของวฒันธรรมองคก์ารวา่มี 5 อยา่งไดแ้ก่ 

1) ก าหนดขอบเขตบทบาทซ่ึงสร้างมาจากความแตกต่างระหวา่งองคก์าร 
   2)   สร้างความรู้สึกเป็นเอกลกัษณ์ส าหรับสมาชิกขององคก์าร 
   3)  สนบัสนุนเพื่อสืบทอดความผกูพนัแก่คนกลุ่มใหญ่มากกวา่บุคคล 
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   4)  เพิ่มความมัน่คงของระบบสงัคม ยดึเหน่ียวบุคคลในองคก์ารใหมี้มาตรฐานท่ีพึง
พอใจร่วมในการท่ีจะพดูหรือกระท าการใดๆ 
   5)  สร้างความรู้สึกและกลไกลควบคุมแบบแผนของเจตคติและพฤติกรรมของ
บุคคลในองคก์าร 
   การเลือกใชว้ฒันธรรมองคก์ารท่ีเหมาะสม จะช่วยแกปั้ญหาพื้นฐานของกลุ่มถึง
การอยูร่อดและการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกและการบูรณาการภายในองคก์ารเพื่อ
ปรับตวัและความสามารถท่ีจะอยูร่อดต่อไป(Schein, 1992 : 50) มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานขององค์การ วฒันธรรมองค์การจะเสริมสร้างผูกพนัมากยิ่งข้ึน  จะเป็นส่ิงท่ี
ก าหนดกรอบระเบียบแบบแผนในการปฏิบติัร่วมกนัของสมาชิกในองคก์ารและส่งผลถึงความมี
เสถียรภาพ ภาพพจน์ท่ีดีขององคก์ารเป็นท่ียอมรับของสังคมทัว่ไป (Smircth, 1983 อา้งถึงในรุจา 
รอดเขม็ , 2547 : 57) 
   Smart, Kuh  & Tiemey (1997) ไดศึ้กษาบทบาทของวฒันธรรมองคก์ารและการ
ตดัสินใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์รของวิทยาลยัหลกัสูตร 2 ปี พบว่า ตวัแปรของวฒันธรรมทั้ง 
4 ตวัท่ีศึกษาคือ วฒันธรรมแบบครอบครัว (Clan culture) วฒันธรรมแบบการตลาด (Market 
culture) วฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic culture) วฒันธรรมแบบชัว่คราว   (Adhocracy 
culture) มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อประสิทธิผลขององคก์าร ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
คือวฒันธรรมแบบชัว่คราว โดยวฒันธรรมแบบครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลองคก์าร
ในทางบวก ขณะท่ีวฒันธรรมแบบชั่วคราวและวฒันธรรมแบบกลไกตลาดมีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิผลองคก์ารในทางลบ 
   สุภทัรา  เอ้ือวงศ ์(2539)  ศึกษาวฒันธรรมองคก์ารในสถาบนัการศึกษาพยาบาล 
พบว่า วฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะในคณะพยาบาลศาสตร์ คือ  ความเป็นอิสระในการด าเนินงาน  
สมาชิกควบคุมตนเองและมีความรับผิดชอบ ซ่ึงวฒันธรรมดงักล่าวถือเป็นวฒันธรรมท่ีแข็งของ
สถาบนั และสมาชิกถือวา่เป็นวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 
  วิจิตร  ศรีสอา้น (2557 : 3) กล่าวว่า  การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเสริมสร้างคุณภาพ คือ 
การเสริมสร้างวฒันธรรมคุณภาพ (Quality culture) ใหเ้กิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 
และการจะเสริมสร้างวฒันธรรมคุณภาพในสถานศึกษาจะตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายให้ชดัเจน  จะตอ้งบูรณาการระบบประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึง
ของการจดัการศึกษาตามปกติและเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมคุณภาพ คือ แต่ละองค์กรยึดถือ
วฒันธรรมคุณภาพของแต่ละองคก์ร โดยจะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากคนภายในองคอ์งคก์รจึงจะ
ประสบความส าเร็จ  
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วิธีการสร้างวฒันธรรมคุณภาพในงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาตามรูปแบบ 

ของ Edwards Deming(1900-1993) ท่ีทราบกนัดีในวงจรคุณภาพ  PDCA cycle Plan-Do-Check-Act  
ซ่ึงจุดมุ่งหมายการน า PDCA cycle มาใช้ในกระบวนการปฏิบติังานเพื่อให้ไดผ้ลและมี
ประสิทธิภาพนั้น ปัญหาคือท าอยา่งไร ให้บุคลากรในองคก์ารมีความเขา้ใจและตระหนกัในการน า 
PDCA cycle เพื่อขบัเคล่ือนการปฏิบติังานประกนัคุณภาพของตนเอง อนัน าไปสู่ผลการปฏิบติังาน
ท่ีองคก์ารตอ้งการ (วิชยั  สกลุโรจนประวติั,2553 : 126)  
   กล่าวโดยสรุป  ว ัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและเอ้ือต่อ
ความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไดด้งัน้ี 
   1)   การถ่ายทอดค่านิยมในระเบียบแบบแผนท่ีถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา  

1) เป็นบทบาทหนา้ท่ีในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์  
2) การร่วมกนัก าหนดเป็นดชันีช้ีวดัพฤติกรรมการท างาน  

    4)   ความเช่ือและเจตคติท่ีดีต่อระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)  
   5)   การก าหนดรูปแบบ ระเบียบแบบแผนการปฏิบติังานร่วมกนั   
    6)  วฒันธรรมองคก์ารท่ีแขง็จะขบัเคล่ือนสู่ความส าเร็จได ้
     ดงันั้น   วฒันธรรมองคก์าร จึงหมายถึง  สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเก่ียวกบัความรู้
ความเขา้ใจในระเบียบแบบแผนธรรมเนียมการปฏิบติั ค่านิยมและเจตคติท่ีดีต่อระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาซ่ึงมีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเน่ืองสู่บุคลากร ให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์การยกระดบัคุณภาพการศึกษา มีเจตคติท่ีดีและน าระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใชใ้นการ
ปฏิบติังานตามปกติกลายเป็นบรรทดัฐานในการประกอบวิชาชีพ 

       2.5  บรรยากาศองคก์าร (Organization climate)  
              บรรยากาศขององคก์ารมีส่วนส าคญัท่ีจะท าเกิดการพฒันาองคก์ารและยงัช่วยให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์การ รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การได้นานยิ่งข้ึน 
(Chung and Magginson (1981 : 244) ไดใ้ห้ความหมายของบรรยากาศองคก์ารว่าการรับรู้ของ
สมาชิกในองคก์ารเก่ียวกบัโครงสร้างของงาน ความเป็นเอกตับุคคลของแต่ละคนในองคก์าร การ
ช่วยเหลือเก้ือกูล ความไวเ้น้ือเช่ือใจ การเปิดเผย ความยุติธรรม การให้รางวลั การขจดัภยัอนัตราย 
ความขดัแยง้ และความสามคัคีของคนในองคก์าร ส่วนStringer (2002:9) ไดใ้ห้ความหมายของ
บรรยากาศองคก์ารว่าเป็นผลรวมและสภาพรูปแบบของสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยัในการกระตุน้
ใหเ้กิดแรงจูงใจ  ส าหรับรุจา  รอดเขม็  (2547 : 53) ไดส้รุปว่า บรรยากาศองคก์ารหมายถึง การรับรู้
ของบุคคลในองค์การท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหาร การปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ 



96 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองคก์ารและสภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลและบรรยากาศองคก์ารของแต่ละองคก์ารจะมีลกัษณะเฉพาะหรือเอกลกัษณ์
ขององคก์ารนั้นๆ 
      ดงันั้น บรรยากาศองคก์ารเป็นความรู้สึกของบุคลากรภายในองคก์รต่อปัจจยัต่างๆ 
ภายในองคก์ารท่ีส่งผลต่อการท างาน เป็นการรับรู้ของบุคลากรภายในองคก์รต่อสภาวะแวดลอ้มใน
การท างาน ถา้บรรยากาศหรือ Climate ในการท างานมีความเหมาะสมจะส่งผลต่อการจูงใจบุคลากร
ภายในองคก์ร 

   บรรยากาศองคก์ารเป็นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน   ประกอบดว้ย 1) ส่ิงแวดลอ้ม
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงาน และหวัหนา้งานระดบัสูงข้ึนไป 2)ระบบการใหร้างวลั การสนบัสนุน
(Milton,1992:24)   ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนในองคก์าร โครงสร้างขององคก์ารและ
กระบวนการขององคก์าร แต่ละตวัแปรมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดและมีปฏิกิริยาต่อกนั ซ่ึง
บรรยากาศในการท างานท่ีแตกต่างกนั ย่อมท าให้ประสิทธิผลในการท างานแตกต่างกนัดว้ย
(Ivancevich,1994:27) นอกจากน้ีย ังมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในบรรยากาศองค์การ 
ผูป้ฏิบติังานจะมีความพึงพอใจในงานสูงดว้ย หากพอใจในบรรยากาศ และหากผูป้ฏิบติังานไม่พึง
พอใจในบรรยากาศขององคก์าร ความพึงพอใจในงานจะต ่า(Borden,1995:9) เป็นคุณภาพของ
ความสัมพนัธ์อย่างคงทนของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีสืบทอดกนัมา
โดยสมาชิก  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และสามารถอธิบายได ้ในรูปของค่านิยมกลุ่มเฉพาะของ
คุณลกัษณะองคก์าร  (Tagiuri,1968 cited in Stringer, 2002 : 8) เป็นคุณลกัษณะหรือความเช่ือท่ี
แบ่งแยกองคก์ารหน่ึงจากอีกองคก์ารหน่ึง คลา้ยกบัค าว่า บุคลิกภาพ บรรยากาศจึงอาจหมายถึง 
บุคลิกภาพองค์การ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีคงท่ีของแต่ละบุคคลและเป็นคุณสมบัติทั้ งหมดของ
องคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม บุคลากรจะมีความพึงพอใจในบรรยากาศบางองคก์ารมากกว่า
และการปฏิบติังานไดดี้กว่าในองคก์ารอ่ืน (Cherrington, 1994 : 469 - 470) และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคลากรในองคก์ารและเป็นตวัอธิบายถึงความแตกต่างขององคก์ารหน่ึงจากองคก์าร
อ่ืนๆ (Reddin,1988:64) ทั้งน้ี  ไม่วา่ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังาน ต่างตอ้งการบรรยากาศท่ีดีในองคก์าร 
เพื่อท่ีจะท าให้ทั้งสองฝ่ายไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งสมบูรณ์ และบรรยากาศขององคก์ารท่ีดีนั้น 
จะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี (Davis,1981อา้งถึงในรุจิรา  รอดเขม็,2547:55) 
   1) คุณภาพของผูน้ า  
    2) ปริมาณของความไวว้างใจกนั  
    3) การส่ือสารท่ีเป็นทั้งลงล่างและข้ึนสู่เบ้ืองบน  
    4) ความรู้สึกวา่งานท่ีท านั้นเป็นประโยชน์  
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    5) ความรับผดิชอบ  
    6) ความยติุธรรมในการไดรั้บรางวลั  
    7) ความกดดนัอยา่งมีเหตุผลของงาน  
    8) โอกาสในความกา้วหนา้  
    9) การจดัระบบโครงสร้างและการควบคุมท่ีสมเหตุสมผล 
    10) การมีส่วนร่วมของผูท่ี้ปฏิบติังาน  
   นอกจากน้ี  บรรยากาศองคก์ารท่ีดีจะส่งผลต่อผูท่ี้ปฏิบติังานของบุคลากรไปใน
ทิศทางท่ีพึงประสงค์เพื่อตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ จะท าให้บุคลากรเกิด
แรงจูงใจ และพึงพอใจต่องาน องคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อบรรยากาศองคก์ารท่ีดีนั้น ไดแ้ก่ โครงสร้าง
องคก์ารท่ีเรียบง่าย มีความกระจ่างชดัในบทบาทหน้าท่ีและเน้นการกระจายอ านาจ ภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผล การส่ือสารทั้ งจากบนลงล่างข้ึนสู่ขา้งบนและในระดับเดียวกันและการมีช่องทาง
ส่ือสารหลายๆช่องทางและรวมไปถึงค่านิยม ความเช่ือ ปทสัถานขององค์การ  ตลอดจนระบบ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นตน้  ธงชยั  สมบูรณ์ (2549 : 188) กล่าววา่ บรรยากาศองคก์าร เป็นความ
เขา้ใจหรือการรับรู้ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีต่อประเภทขององคก์รในรูปของมิติ เช่น ความเป็นตวั
ของตวัเอง การเปิดโอกาส โครงสร้างการให้ผลตอบแทน ความเอาใจใส่ความอบอุ่น และการให้
ความสนับสนุน บรรยากาศขององค์การนั้นอาจหมายรวมไปจนถึงทศันคติ (Attitudes) ค่านิยม 
(Values) บรรทดัฐาน (Norms) ความรู้สึก (Feeling) ของคนในองค์กร ทั้งน้ีเพราะบรรยากาศ
องคก์ารเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากบุคคลไม่ไดท้  างานอยู่เพียงล าพงั แต่การท างานนั้นอยู่
ภายใตก้ารก ากบั การควบคุม โครงสร้างองคก์าร แบบของผูน้ า กฎระเบียบต่างๆ ท่ีสามารถรับรู้ได ้  
ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อตวับุคคล องคก์าร และการรับรู้ท่ีเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และทศันคติ มีผลการวิจยัวา่บรรยากาศองคก์ารมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานและความพึงพอใจต่อผล
ต่อความภกัดีท่ีมีต่อองคก์าร พบว่ามีผลความพึงพอใจในงานมากกว่าการปฏิบติังาน ซ่ึงมีตวัแปรท่ี
ส าคญัตามแผนภาพน้ี 
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แผนภาพท่ี 2.6  ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อบรรยากาศขององคก์าร 
 
 
     
 
  
 
 
 
 
ท่ีมา : การบริหารและการจดัการมนุษยใ์นองคก์าร  (ธงชยั สมบูรณ์, 2549 : 189) 
   จากแนวคิดขา้งตน้  สามารถจ าแนกสภาพแวดลอ้มดา้นบรรยากาศองคก์ารท่ีใช้
เป็นปัจจยัส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียนได ้ 7  ประการ  คือ 

1) ระบบโครงสร้างการบริหารท่ีมีความยืดหยุน่และกระจายอ านาจ  
2) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายในองคก์าร  
3) ความเป็นอิสสะและความเป็นเอกภาพขององคก์าร 
4) ความคล่องตวัและลดขั้นตอนการปฏิบติังาน  
5) การด ารงอยูข่องสถานภาพบุคลากรท่ีชดัเจน    
6) ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติั 
7) การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์าร 
ดงันั้น  บรรยากาศองคก์าร จึงหมายถึง   สภาพการท างานท่ีเป็นความรู้สึกจาก 

ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดคุณภาพการศึกษาจากการจดัระบบ
โครงสร้างการบริหารท่ียืดหยุ่น กระจายอ านาจ ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน  มีการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสาร มีการประสานงานท่ีราบร่ืนบุคลากรทุกฝ่ายมีความสัมพนัธ์กนัดีมีโอกาสไดท้ างานอย่าง
อิสระและไดรั้บโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง 

3. ลกัษณะของบุคลากร (Employee characteristics) 
       3.1 ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational attachment)  
      ความรู้สึกท่ีผกูพนัต่อองคก์าร เป็นส่ิงท่ีควรสนใจอยา่งจริงจงัต่อเป้าหมาย ค่านิยม 

และวตัถุประสงคข์ององคก์าร เพื่อให้บุคลากรมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทพลงัในการท างานเพื่อ
ความส าเร็จขององคก์ารจะไดบ้รรลุถึงเป้าหมายไดส้ะดวกข้ึน(Steers,1991:115) เป็นความปรารถนา

ลกัษณะของพนกังาน 

      -  ความตอ้งการและเป้าหมาย 
      -  ความสามารถ 
     -  ความชดัเจนของบทบาท 

นโยบายการบริหาร 
ของฝ่ายบริหาร 

ส่ิงท่ีปรากฏในแต่ 

ละบุคคล 

    -  การปฏิบติังาน 
   -   ความพึงพอใจ 
    -  ความผกูพนั 

โครงสร้างขององคก์าร 

เทคโนโลย ี
บรรยากาศองคก์าร 

     -  มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
    -  มุ่งท่ีพนกังาน 

 สภาพแวดลอ้มภายนอก 
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อย่างมากท่ีจะยงัคงเป็นสมาชิกในองค์การนั้นด้วยความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานอย่างดีท่ีสุดเต็ม
ความสามารถและยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร(Porter,2003:129)   

     ความผกูพนักบัองคก์าร  จ  าแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ความผกูพนัท่ีเป็นทางการ
(formal attraction) ซ่ึงแสดงออกโดยการไปปรากฏตวัท างานตามเวลาท่ีก าหนดและความผกูพนัทาง
จิตใจ (Commitment) คือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความผกูพนัหรือสนใจอยา่งจริงจงัต่อเป้าหมาย ค่านิยม 
และวตัถุประสงคข์ององคก์ารโดยมีเจตคติท่ีดีท่ีจะทุ่มเทพลงัในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซ่ึง
สาเหตุของความผกูพนัหรือห่างเหินองคก์ารมี 4 ประการ คือ 1) ปัจจยัดา้นองคก์าร ซ่ึงไดแ้ก่ อตัรา
ค่าจา้งการปฏิบติัเก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่งและเงินเดือน 2)ขนาดขององค์การ 3)ปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น รูปแบบภาวะผูน้ า รูปแบบความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน 4) 
ปัจจยัดา้นลกัษณะของงาน ไดแ้ก่ ความซ ้ าซาก ความจ าเจของงาน ความมีอิสระความชดัเจนของ
บทบาท ปัจจยัส่วนตวั เช่น อาย ุอายกุารท างาน บุคลิกภาพ และความสนใจดา้นอาชีพ(Steers and 
Porter,2003:167)  

    Steers and Porter (1991:295-296)กล่าววา่  มีปัจจยั 3 ประการท่ีส่งผลต่อความรู้สึก
ใส่ใจผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่  

1) ดา้นลกัษณะส่วนตวัของบุคลากร ซ่ึงรวมถึงอายกุารท างานในองคก์ารและ 
ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต ความใส่ใจในวิชาชีพ  
                             2) ดา้นลกัษณะงานไดแ้ก่ ความส าคญัของงานโอกาสท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบั
ผูร่้วมงาน  

               3) ประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือไดข้ององคก์ารในอดีต
และความรู้สึกของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อองคก์าร 
      ธงชยั สมบูรณ์ (2549:200- 201) ไดก้ล่าวว่า ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นความรู้สึก
ของคนในองคก์ารท่ีแสดงตนเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์าร มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกองคก์ารคน
อ่ืน และเตม็ใจท่ีจะอุทิศก าลงักายและก าลงัใจเพื่อปฏิบติังานขององคก์าร   ความผกูพนัขององคก์าร
แบ่งออกเป็น 2 แนวคิดคือ 
   1)  ความผกูพนัทางทศันคติ เป็นความผกูพนัต่อองคก์าร โดยท่ีบุคคลจะน าตนเอง
ไปเป็นส่วนหน่ึงขององค์การและผูกพนัต่อองค์การในฐานะเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อไปสู่
เป้าหมายองคก์าร 
   2)  ความผกูพนัทางพฤติกรรม เป็นความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีเป็นพฤติกรรมปัจจยั
ความสนใจท่ีบุคคลไดรั้บจากองคก์าร เช่นการไดรั้บความนบัถือเป็นผูอ้าวโุส การไดรั้บค่าตอบแทน
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สูง จึงมีความผกูพนัต่อองคก์าร โดยไม่ตอ้งการเสียผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากองคก์ารถา้จะละท้ิงไป
ท างานท่ีอ่ืนกจ็ะไม่คุม้ค่าท่ีจะจากองคก์ารไป  
   ทั้งน้ีเพราะว่าเม่ือบุคคลเกิดความผูกพนัต่อองคก์ารแลว้ จะเกิดผลในทางท่ีดีต่อ
องคก์าร ผลท่ีไดรั้บมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพขององคก์ารนั้นคือ คนในองคก์ารมีความรู้สึก
ผกูพนัต่อองคก์ารอย่างแทจ้ริงจะมีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 
มกัมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะยงัคงอยู่กบัองคก์ารต่อไป เพื่อท างานขององคก์ารให้บรรลุ
เป้าหมายซ่ึงตนเองเล่ือมใสศรัทธา เม่ือบุคคลเกิดความผกูพนัอยา่งมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือ
หนทางซ่ึงตนสามารถท าประโยชน์กบัองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายไดส้ าเร็จ  ดงันั้น จึงเกิดเป็นค าท่ีใช้
วา่ “ การใหค้  ามัน่สญัญา(Commitment)”  
   จากแนวคิดของนกัวิชาการท่ีกล่าวถึงขา้งตน้  สามารถสรุปปัจจยัดา้นความผกูพนั
ต่อองคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนได ้ 6  ประการ  ดงัน้ี 

1) ขนาดและความน่าเช่ือถือไดข้ององคก์าร    
2) อายกุารท างานและการไดรั้บความนบัถือเป็นผูอ้าวโุส    
3) การเล่ือนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน ค่าจา้งค่าตอบแทนสูง     
4) ความใส่ใจในวิชาชีพของบุคลากร  
5) ค่านิยมท่ีกลมกลืนและมีความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงานคนอ่ืน    
6)  ความชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ี 

   ดังนั้น   ความผูกพนัต่อองค์การ จึงหมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีความ
ผกูพนัหรือสนใจอยา่งจริงจงัต่อเป้าหมาย ค่านิยม และวตัถุประสงคข์องโรงเรียนท่ีมีอตัราก าลงั
สอดคลอ้งกบัจ านวนบุคลากรและมีความยัง่ยนืน่าเช่ือถือได ้  มีอายกุารท างานและการไดรั้บความ
นับถือเป็นผู ้อาวุโส  ได้รับการปฏิบัติเก่ียวกับการเล่ือนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนค่าจ้าง
ค่าตอบแทนสูง ได้รับการใส่ใจในวิชาชีพและสร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี มีค่านิยมท่ี
กลมกลืนและมีความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงานคนอ่ืนเห็นความกา้วหนา้และความส าเร็จในชีวิต   

       3.2 การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี (Job Performance)  
   Steers(1977 : 124 - 128) กล่าวว่า ปัจจยัส าคญัของการปฏิบติังานท่ีดีของแต่ละ
บุคคลในองคก์าร ประกอบดว้ย  ความสามารถ(Abilities) ลกัษณะเฉพาะ (Trait) และความสนใจ 
(Interest) ของบุคคล ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยัน้ีเป็นเคร่ืองก าหนดสมรรถนะ (Capacity) ของบุคคลในการ
ปฏิบติังานเพื่อองค์การ และความชัดเจนของบทบาทและการยอมรับ (Role Clarity and 
Acceptance) 
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   Gibson and other (1992 : 327 – 335) ไดเ้สนอโปรแกรมการจดัการเชิงกลยทุธ์ใน
การเพิ่มแรงจูงใจแก่บุคคลในการปฏิบติังาน คือ การเพิ่มคุณค่าของงาน (Job Enrichment) และการ
เช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัผลการปฏิบติังาน (Relating Pay Job Performance) ซ่ึง Herzberg ได้
บรรยายถึงการเพิ่มค่าของงาน คือ พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของงานและความพึงพอใจของ
บุคคลโดยการสร้างงานให้กับบุคคลนั้ นๆ งานมีลักษณะเฉพาะ ขยายขอบเขตของการบรรลุ
ความส าเร็จและการยอมรับ เป็นงานท่ีมีความทา้ทายและความรับผิดชอบสูงและโอกาสท่ีแต่ละ
บุคคลมีความก้าวหน้าและความเติบโตสูง โดยค านึงถึงการสร้างเง่ือนไขของงานกับการจ่าย
ค่าตอบแทนโครงสร้างองคก์าร การส่ือสารและการฝึกอบรม ซ่ึงมีความส าคญัและความจ าเป็นท่ี
บุคคลพึงมีสิทธิโดยชอบธรรม การเพิ่มคุณค่าของงานจะเนน้ทั้งการเพิ่มขอบเขตและความลึกของ
งาน โดยมีทิศทางหลกัของงาน 5 ประการ คือ  
   1) ความหลากหลาย  
   2) งานท่ีท าอยา่งมีเกียรติ คือมอบหมายใหท้ างานทั้งหมดไม่ใช่เพียงบางส่วน  
   3) งานท่ีมีความส าคญั  
   4) อิสระในการด าเนินงาน  
   5) การใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
   ส่วนการเช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัผลการปฏิบติังานจะอยู่ในรูปประโยชน์พิเศษท่ี
ให้กบัพนักงานนอกเหนือจากค่าจา้ง อนัไดแ้ก่ การประกนัสุขภาพ การประกนัชีวิต ค่าใชจ่้ายใน
วนัหยดุ และค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนการท าแผนการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการจูงใจ 
   การจูงใจเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีจะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ โดยผูบ้ริหาร
จะตอ้งสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนแก่บุคคลากร เพื่อให้เกิดความพยายาม ความมุ่งมัน่ ความตั้งใจใน
การท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ารดว้ยความเตม็ใจ และเกิดความภาคภูมิใจ
ร่วมกนั ซ่ึงปัจจยัท่ีจะจูงใจให้บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้น มีทั้งปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอกผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงพื้นฐานความตอ้งการของบุคคล ตลอดจนสถานการณ์
ต่างๆในการสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสมกบับุคคลอนัจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร 
   Steers and Stewart Black(1994:183) อธิบายว่า ความสามารถและลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคลากรองคก์ารมีอิทธิพลในการปฏิบติังาน หลายทาง เช่น ความสัมพนัธ์ของความมี
ประสิทธิผลของการจดัการ (Managerial Effectiveness ) กบัสมรรถนะทางปัญญา (Intellectual 
Capabilities ) ซ่ึงการพฒันาสมรรถนะเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีของ
บุคคล ความสามารถและทกัษะกเ็ป็นอีกทางหน่ึงส าหรับความส าเร็จของการปฏิบติัของบุคคล 



102 
 

   นอกจากน้ี  Steers and Stewart Black ยงักล่าวถึงความชดัเจนของภารกิจและการ
ยอมรับ (Role Clarity and Acceptance ) ว่าแรงจูงใจเบ้ืองตน้สู่ความส าเร็จและความสามารถท่ี
จ าเป็นไม่ใช่การปฏิบติังานท่ีดีท่ีแทจ้ริง บุคลากรตอ้งเขา้ใจและยอมรับเป้าประสงคข์องงาน หาก
บุคลากรมีความชดัเจนในภารกิจเพิ่มมากข้ึนก็เท่ากบัว่าพวกมีความสามารถไปในทิศทางท่ีตรงกบั
เป้าหมายของงานและจะท าใหส้ามารถลดพลงังานท่ีตอ้งสูญเสียไปกบักิจกรรม่ีเปล่าประโยชน์ 
   โดยสรุป Steers  and Stewart Black (1994 : 183) ไดก้ล่าวว่า ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบติังาน 4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
   1)  แรงจูงใจของพนกังาน (Employee Motivation)  
   2)  ความสามารถของพนกังาน (Employee Abilities and Skill) 
   3) ความชดัเจนในบทบาทและการยอมรับ (Role Clarity and Acceptance) 
   4) โอกาสในการประสบความส าเร็จ (Opportunity to Perform) 
   นอกจากน้ี หากน าปัจจัยทั้ ง 4 เ ช่ือมโยงระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมก็จะน าไปสู่การส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคคลากรดว้ยความสมคัรใจย่อมส่งผลถึง
ความสามารถและทกัษะของบุคลากรอนัจะเกิดประโยชน์แก่องค์การ ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
สามารถส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคคลไดโ้ดยใหก้ าลงัใจดว้ยระบบรางวลั 
   จากแนวคิดของนักวิชาการท่ีกล่าวถึงขา้งตน้  สามารถสรุปปัจจยัดา้นการปฏิบติั
ตามบทบาทท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในดงัน้ี 

1) มีสมรรถนะในการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี 
2) มีความสามารถในการแกปั้ญหางาน  
3) มีความสามารถในการพฒันางาน  
4) มีความสามารถในการบริหารจดัการสภาพการท างาน    
5) มีความสามารถในท างานแบบทีม  
ดงันั้น  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี  หมายถึง  สมรรถนะการปฏิบติังานของครู 

และบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์หลกัสูตรและออกแบบการเรียนรู้ ใชส่ื้อ
และเทคโนโลยี วิเคราะห์ วิจยัและพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะ ความรู้และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
สามารถบริหารจดัการหอ้งเรียนกระตุน้ให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้และร่วมกนัท างานแบบทีมเพื่อ
พฒันานกัเรียนใหบ้รรลุจุดประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษาและเป้าหมายของโรงเรียน 

4. นโยบายการบริหารและการปฏิบติั (Managerial policies and practices)   
       4.1 การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ (Strategic goal setting)  
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                          ความส าเร็จขององคก์ารเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริหารมีความสามารถก าหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการเฉพาะ เจาะจงและชดัเจน โดยใหค้วามส าคญักบัการก าหนดเป้าหมายเชิงกล
ยทุธ์ (Strategic Goal Setting) (Steers,1977:137) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวิชาการอ่ืนๆดงัน้ี 

     กลยทุธ์และนโยบาย มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด เพราะบอกทิศทางทั้งโครง
ร่างงานส าหรับแผน โดยใชเ้ป็นเกณฑส์ าหรับแผนปฏิบติัการ ซ่ึงมีผลต่อขอบเขตของการบริหาร 
องค์การจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเม่ือผูบ้ริหารมีความสามารถท่ีจะก าหนดลักษณะของ
เป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีตอ้งการไดจ้  าเพาะเจาะจงและชดัแจง้(Steers and Stewart Black,1994:139) 
การตั้งเป้าหมาย ถือว่าเป็นจุดส าคญั เป็นจุดเร่ิมตน้ของการบริหารท่ีก าหนดใหบุ้คคลในองคก์ร ได้
ทราบบทบาทและสถานภาพของตนท่ีมีต่อการบริหารงานทั้งหมดในองคก์รของตนเอง เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้จึงตอ้งเป็นส่ิงท่ีบุคคลทั้งหมดจกัตอ้งรับรู้ร่วมกนั โดย เวเบอร์ (Weber) สรุปไวว้่าองคก์ร
มีเป้าหมายอยูส่องประการ  คือ1) เพื่อผลิตผลทางเศรษฐกิจของสังคมและ 2) เพื่อสร้างพอใจใหแ้ก่
สมาชิก(Weber cited in Joseph,1995:16) เป้าหมายจึงควรเป็นส่ิงท่ีสนองความตอ้งการของบุคคล 
หรือ ท าให้บุคคลไดรั้บความพึงพอใจในการบริหารงาน  ซ่ึงถือว่าเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลท่ี
ร่วมมือร่วมใจในการกระท าท่ีมีเป้าหมายร่วมกนัให้ส าเร็จ งานช้ินแรกของผูบ้ริหารจึงตอ้งท าให้
องคก์รท าหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ถา้หากองคก์รไดก้ าหนดเป้าหมายท่ีแน่นอนจะ
ประสบความส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือผูบ้ริหารมีความสามารถท่ีจะก าหนดลกัษณะของเป้าหมาย และ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะใหบ้รรลุถึงไดอ้ยา่งจ าเพาะเจาะจงและชดัเจน หากไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจน 
ผูบ้ริหารจะตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเองว่า จะใชท้รัพยากรแต่ละประเภทซ่ึงมีจ ากดัให้เกิดประโยชน์
สูงสุดไดอ้ย่างไร ซ่ึงมกัจะก่อให้เกิดความขดัแยง้และสูญเสียพลงังานไปและจะท างานไดต้  ่ากว่า
มาตรฐาน  เพื่อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว การก าหนดเป้าหมายในองคก์รควร
ประกอบดว้ย กระบวนการท่ีสัมพนัธ์กนัสองกระบวนการ คือ เร่ิมแรกในระดบัทั้งองคก์ร ฝ่าย
บริหารจะตอ้งตดัสินใจก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังาน และวตัถุประสงคใ์นการท างานท่ีวดัไดท่ี้
จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย กระบวนการน้ีเรียกว่า การวิเคราะห์ทางเป้าหมาย (Means-ends 
analysis) ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้กิด การก าหนดวตัถุประสงคท่ี์จ าเพาะเจาะจงและจบัตอ้งได ้ใชป้ระโยชน์
ในการจดัสรรทรัพยากรต่อไปได ้กระบวนการขั้นตอนต่อมาก็คือ การแปรเป้าหมายระดบัองคก์รน้ี
ไปสู่หน่วยยอ่ยขององคก์รในแนวด่ิง จนถึงระดบัผูป้ฏิบติัแต่ละคน ดงัแผนภาพน้ี 
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แผนภาพท่ี 2.7  กระบวนการก าหนดเป้าหมายในองคก์ร 
 

เป้าหมายขององคก์ร 
(Organizational Goals) 

 
เป้าหมายของหน่วยงาน 
(Departmental Goals) 

 

เป้าหมายของกลุ่มท างาน 
(Work-Group Goals) 

เป้าหมายของแต่ละบุคคล 
(Individual Task Goals) 

ท่ีมา: Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior (New York :                      
         Harper Collins Publishers , 1991 : 139 

    การก าหนดเป้าหมายจะเป็นส่วนประกอบส าคญัของแผนกลยุทธ์ขององค์การ  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 123 - 130) ใหห้ลกัส าคญัของการวางแผนกล
ยุทธ์ว่า เป็นการคิดวิเคราะห์ภาระหน้าท่ีของหน่วยงานและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อก าหนด
ภารกิจ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหน่วยงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยน าวิสยัทศัน์ท่ีตอ้งการ
ให้เกิดข้ึนเป็นเคร่ืองมือก าหนดทิศทางอย่างชัดเจน โดยมีขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 7 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน เป็นวิธีการวิเคราะห์ภารกิจหลกัคือ
อะไร อะไรเป็นภารกิจรองหรือภารกิจสนบัสนุนมีขอบข่ายเป็นอยา่งไร ซ่ึงจะมีส่วนในการก าหนด
ทิศทางของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ   ช่วยให้การก าหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายถูกตอ้ง
มากข้ึน 
   ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) เป็นวิธีการหรือ
แนวทางหน่ึงท่ีจะท าให้รู้ว่า  สถานศึกษามีจุดแข็ง  (Strengths)  จุดอ่อน (weakness)  โอกาส 
(Opportunities)  และอุปสรรค (Threats) ดงัน้ี 
   1)  จุดแข็ง(Strengths)หมายถึง ปัจจยัหรือองคป์ระกอบหลกัของสภาพแวดลอ้ม
ภายในหน่วยงานท่ีเป็นขอ้ดีหรือขอ้เด่นหรือจุดแขง็ท่ีส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานไดรั้บ

ความพยายาม 
ท างาน 

ไปสู่เป้าหมาย 
 

การวางแผน 
และ 

ประสานงาน 
 



105 
 

ผลผลิตในดา้นท่ีดี เช่น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉล่ียอยูใ่นเกณฑท่ี์สูงมีครูอาจารยส์อนครบทุก
รายวิชา ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็ศกัยภาพ มีงบประมาณอยา่งเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน มีระบบการบริหาร โครงการท่ีดีมีคุณภาพ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการ
บริหาร ส่ือ อุปกรณ์ทนัสมยั เป็นตน้ 
   2) จุดอ่อน(Weakness)หมายถึง ปัจจยัหรือองคป์ระกอบหลกัของสภาพแวดลอ้ม
ภายในหน่วยงานท่ีเป็นจุดอ่อนก็ส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานไดรั้บผลผลิตท่ีไม่คุม้ค่า 
หรือผลเสียหาย เช่น การปฏิบติังานโดยไม่มีการวางแผน ผูเ้รียนรู้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ามาก 
ครูไม่เพียงพอ ใชง้บประมาณไม่คุม้ค่า ขาดแคลนส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัมี
ระบบการบริหารจดัการบริหารจดัการท่ีขาดประสิทธิภาพ เป็นตน้ 
   3) โอกาส   (Opportunities)   หมาย ถึง ปัจจัยห รือองค์ประกอบหลักของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงานท่ีเอ้ืออ านวยหรือช่วยสนับสนุนท าให้ภารกิจของหน่วยงาน
ประสบสบความส าเร็จมากข้ึน เช่น สภาพชุมชนท่ีมีวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงาม ชุมชนมีการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง ประชากรภายในชุมชนมีรายไดสู้ง เห็นความส าคญัของการจดัการศึกษา มี
ระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เศรษฐกิจทัว่ไปดี นักการเมืองทอ้งถ่ินและระดบัชาติให้ความร่วมมือ
สนบัสนุนโดยตลอด 
   4) อุปสรรค(Threats) หมาย ถึงองคป์ระกอบหรือปัจจยัหลกัของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกสถานศึกษาท่ีเป็นอุปสรรค หรือขอ้จ ากดัท่ีส่งผลให้การด าเนินงานของสถานศึกษาไม่
ประสบผลส าเร็จ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาชีวิต ความเป็นอยูท่ี่ยากไร้อยูห่่างไกลความเจริญ ดา้น
การคมนาคม การส่ือสาร ภยัธรรมชาติ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัดงัแผนภาพน้ี 
แผนภาพท่ี 2.8  แสดงสถานภาพของการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์าร(SWOT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550:130) 

O (Opportunities) 
                    จุดแขง็ (+) มีอุปสรรค (+)                                            จุดอ่อน ( - ) มีโอกาส  (+)                                                                 
                    เสริมสร้าง,เพิ่ม,ขยาย                                                    พฒันา,ปรับปรุง,แกไ้ข 
S (strengths)                                                                                                                    W (weakness)      
                    จุดแขง็ (+) มีอุปสรรค ( - )                                            จุดอ่อน ( - ) มีโอกาส     ( - )   
                    พฒันา,ปรับปรุง                                                             รีบเร่ง,ทบทวน,ปรับปรุง 
                    เพื่อรอโอกาสภายนอกมีความพร้อม 
                                                                            T (Threats) 
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ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์
 1)  การก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) หมายถึงการมองภาพอนาคตหน่วยงานท่ีทุกๆ 

คน มีส่วนไดส่้วนเสียในหน่วยงาน มีส่วนก าหนดข้ึนมาจากการวิเคราะห์ภารกิจและสภาพแวดลอ้ม
ของสถานศึกษาเพื่อก าหนดทิศทางและเป้าหมาย พฒันาสถานศึกษาในอนาคต  

 2)  ก าหนดพนัธกิจ (Mission) หมายถึง เป็นแนวทางของหน่วยงานท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดในวิสยัทศัน์และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

 3) เป้าประสงค ์(Corporate objective) หมายถึง เป็นความคาดหวงัท่ีหน่วยงาน
ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน โดยสอดรับกบัพนัธกิจและวิสยัทศัน์จากการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดกลยทุธ์ 
เป็นขั้นตอนท่ีหน่วยงานก าหนดวิธีการหรือเลือกวิธีการปฏิบติัในแต่ละพนัธกิจ 

เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงาน การเลือกกลยทุธ์
สถานศึกษาควรจะเลือกท่ีจะน าไปใชเ้พื่อแกไ้ขจุดอ่อนหรือพฒันาจุดแขง็ของสภาพแวดลอ้มภายใน
หน่วยงานโดยการเลือกวิธีการท่ีน าไปปฏิบติัเกิดความคุม้ค่า คุม้ทุนสอดรับกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
และเป้าประสงค ์พนัธกิจหน่ึงอาจจะมีหลายกลยทุธ์หรือหน่ึงกลยทุธ์ อาจคลอบคลุมหลายพนัธกิจ 
               ขั้นตอนท่ี 5 ก าหนดแผนงาน / โครงการ  

 เม่ือได้ก าหนดกลยุทธ์ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติั จะตอ้งน ากลยุทธ์มาก าหนดเป็น
แผนงานโครงการ เพื่อใชเ้ป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีของหน่วยงาน แผนดงักล่าวอาจเรียกว่า เป็น
แผน ปฏิบัติการประจ าปี ซ่ึงมีรายละเอียดของวตัถุประสงค์ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั
ความส าเร็จ ค่าใชจ่้าย ระยะเวลาและทรัพยากร 
               ขั้นตอนท่ี 6 ด าเนินการตามแผน 
                เป็นการน าแผนหรือกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีก าหนดไวไ้ปสู่การปฏิบติั โดยมีระบบการ
ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

 ขั้นตอนท่ี 7 ประเมินผลและรายงาน 
 เป็นการด าเนินผลงานมาประมวล และสรุปผลจากการประเมินและจดัท ารายงาน

ต่อสาธารณชน รวมทั้งใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษาต่อไป 
   จากแนวคิด ทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีกล่าวถึงขา้งตน้  สามารถสรุปปัจจยัดา้นการ
ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของ
โรงเรียน  7  ประการ  ดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์ภารกิจเพื่อก าหนดทิศทางซ่ึงเป็นเป้าหมายของโรงเรียน 
2) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อทราบจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
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1) เป้าหมายก าหนดทิศทางการพฒันาโรงเรียนในอนาคต  
2) แนวทางการปฏิบติั วิธีการและขั้นตอนในแต่ละพนัธกิจบรรลุเป้าหมายตรง 

ตามวิสัยทศัน์ 
3) เป้าหมายสามารถแกไ้ขจุดอ่อนและพฒันาจุดแขง็ของสภาพแวดลอ้มภายใน 
4) เป้าหมายเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จ ระยะเวลา ค่าใชจ่้ายและทรัพยากร  
5) การประเมินก าหนด พฒันานโยบายต่อไป 

    ดังนั้ น การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  หมายถึง  การวิเคราะห์ภารกิจและ
สภาพแวดลอ้มเพื่อก าหนดทิศทางของโรงเรียนท่ีเช่ือมโยงกบัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางการปฏิบติั  โดยการก าหนดขั้นตอนใชว้ิธีการ
และเคร่ืองมือประเมินตวัช้ีวดัความส าเร็จของงานตามสภาพจริงในระยะเวลา ค่าใชจ่้ายและความ
รับผดิชอบของบุคลากร 

       4.2  การจดัหาและการใชท้รัพยากร (Resource acquisition and Utilization) 
       Katz and Kahn(1978: 89-91) กล่าวว่ามี 5 ระบบยอ่ยดว้ยกนัคือ ระบบผลิต ระบบ

สนบัสนุน ระบบรักษาสภาพระบบปรับตวั และระบบบริหาร ดงันั้นบทบาทส าคญัในการบริหาร 
เพื่อประสิทธิผลขององคก์ารจะตอ้งบ ารุงรักษา และประสานระบบยอ่ยต่าง ๆ เหล่าน้ีให้สามารถ
ท างานร่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว (Unified whole) เพื่อบรรลุเป้าหมายโดยแต่ละระบบจะตอ้ง
ไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอท่ีจะรักษาสภาพไวไ้ด ้ Steers(1991:140-142) ใหข้อ้คิดว่า 
ในบางโอกาสนโยบายก็อาจจะมีผลลบต่อประสิทธิผลขององคก์าร ซ่ึงน าไปสู่พฤติกรรมท่ีบัน่ทอน
การท างาน (Disfunctional) ไดเ้ช่น ขั้นตอนการท างานมากเกินความจ าเป็น หรืออุปสรรคต่อการ
ริเร่ิมส่ิงใหม่และการปรับตวัขององคก์าร ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม ผูบ้ริหาร
จ าเป็นตอ้งระมดัระวงัการใชน้โยบายให้มีความเหมาะสมและเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายมิใช่เป็น
เคร่ืองควบคุมท่ีเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผล หากจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือช่วยในการควบคุมผูบ้ริหาร
ก็จะตอ้งพยายามแสวงหาเทคนิค ก ากบัดูแลงานให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจดัหาและการใชท้รัพยากรเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีมีการตดัสินใจอย่าง
แน่นอนแลว้ว่า เป้าหมายและทิศทางของการท างานขององคก์ารจะเป็นไปในทิศทางใด  ควร
ค านึงถึงประเด็นส าคญั 3 ประการ คือ 1 ) การประสานระบบและประสานงาน (System integration 
and Coordination) 2)บทบาทของนโยบาย (Role of policy) 3) ระบบควบคุมองคก์าร (Organization 
control system) 
                  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 115) กล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ี
ของสถานศึกษาในการระดมทรัพยากรใชเ้พื่อการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
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 1) ก าหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกดา้น ซ่ึงครอบคลุมถึงการ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงาน 
สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอ่ืนและสถานศึกษาในการใชท้รัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกนั 
 3) ด าเนินการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
   จากแนวคิด ทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีกล่าวถึงขา้งตน้  สามารถสรุปปัจจยัดา้นการ
จดัหาและการใชท้รัพยากรทางการศึกษา ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนได ้6 ประการ  ไดแ้ก่ 

1) การวิเคราะห์เพื่อการวางแผนใชจ่้ายงบประมาณ 
2) การขอจดัสรรงบประมาณจากตน้สงักดั 
3) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากแหล่งอ่ืน  
4) การใชง้บประมาณสอดคลอ้งกบัภารกิจ 
5) การควบคุม ก ากบั ตรวจสอบการใชง้บประมาณ 
6) การรายงานการใชง้บประมาณ 
ดงันั้น การจดัหาและใชท้รัพยากร  จึงหมายถึง  การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

เพื่อการวางแผนใชจ่้ายงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจดัการโรงเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ระดมทุนจากแหล่งอ่ืนเขา้มาร่วม โดยมีการก ากบั ควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้
ถูกตอ้ง โปร่งใสตามระเบียบพร้อมทั้งจดัท ารายงานการไดม้าและการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี
อยา่งต่อเน่ืองใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ 

       4.3 การจดัสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน (The Performance Environment)  
       Jone (อา้งถึงใน สกุลนารี กาแกว้, 2546:20) ไดก้ล่าวว่า สภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน เป็นปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีแวดลอ้มผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อบุคคลใน
หน่วยงาน ทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แบ่งออกเป็นสภาพแวดลอ้มในการท างานดา้น
กายภาพ ดา้นสังคม และดา้นจิตใจ  

       สภาพแวดลอ้มในการท างาน คือส่ิงต่างๆจะเป็นอะไรกไ็ดท้ั้งท่ีมีชีวิต ไม่มีชีวิต  
มองเห็นไดห้รือไม่สามารถมองเห็นไดซ่ึ้งอยูร่อบตวัคนงานในขณะท างาน และมีผลต่อการท างาน 
รวมทั้งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนงานสภาพแวดลอ้มในการงาน (ชลธิชา  สว่างเนตร ,2542 : 27)  
เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความรู้สึกของคนท่ีมีต่องาน และผูร่้วมงาน ถา้ทุกคนมีความรู้สึกท่ีดีต่องาน 
ทุ่มเทก าลงัใจก าลงัความคิดและก าลงักายท างานร่วมกนัและช่วยกนัแกไ้ขปัญหาในการท างาน การ
ท างานก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน แต่ในทางตรงขา้ม สภาพแวดลอ้มในการท างานอาจเป็นปัจจยัท่ี 
ส่งผลใหเ้กิดภาวะกดดนั และส่งผลใหเ้กิดความเหน่ือยลา้(ศิริอนนัต ์ จูฑะเตมีย,์2529:53)  เป็นปัจจยั
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ท่ีเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัหลกัเหล่าน้ีมี  4  ประการ ไดแ้ก่ (Steers, 1977:142-147)  

1) การคดัเลือกและการจดัวางต าแหน่ง  (Employee selection and placement)  
หากองค์การต้องการปรับปรุงพฒันาเพิ่มประสิทธิผลเพื่อสร้างเสถียรภาพ  จากพนักงานซ่ึงมี
ต าแหน่งงานท่ีต้องอาศัยพนักงานผูมี้ทักษะช านาญงาน   องค์การสามารถใช้วิธีการคัดเลือก
พนักงานภายในปรับเปล่ียนหรือเล่ือนแต่งตั้งจากพนักงานให้ปฏิบติัหน้าท่ีรับผิดชอบสูงข้ึน ตาม
ความต้องการได้   โดยใช้วิธีการคดัเลือกพนักงานท่ีมีทักษะช านาญงานเฉพาะสอดคล้องกับ
ต าแหน่งงาน หากทุกคนในองคก์ารใหก้ารยอมรับกจ็ะเป็นแนวทางการสร้างแรงบนัดาลใจ  กระตุน้
ให้พนกังานโดยส่วนรวมมีความมุ่งมัน่ ใฝ่ผลสัมฤทธ์ิของงานและมุ่งพฒันาทกัษะการท างานเพื่อ
ยกระดบัต าแหน่งงานตนเองใหสู้งข้ึน 

2)  การฝึกอบรมและพฒันา  (Training and Development)  
การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะการปฏิบติัสูงข้ึนทนัต่อสถานการณ์ท่ี 

เปล่ียนแปลงไปขององคก์ารมีความจ าเป็นตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง  บุคลากรท่ีมีความช านาญงาน 
และไดรั้บการพฒันาทกัษะการปฏิบติัใหสู้งข้ึนจนช านาญงาน เปรียบเสมือนการสร้างมูลค่าเพิ่มทุน
ใหก้บัองคก์าร    องคก์ารควรจดัโปรแกรมการฝึกอบรมและพฒันางานท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการจ าเป็น  เพราะตอ้งลงทุนสูง  ประสิทธิผลของการพฒันาบุคลากรใชต้วัช้ีวดัท่ี
ก าหนดไวใ้นโปรแกรมการฝึกอบรม  มีบางองคก์ารท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณค่าใชจ่้าย  จะใช้
วิ ธีการส่งบุคลากรหรือพนักงานกลับไปพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะการท างานจาก
สถาบนัการศึกษาท่ีมีอาชีพจดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากร  หรือบางองคก์ารใชว้ิธีการก าหนดต าแหน่ง
ท่ีปรึกษาฝ่ายบุคคลคอยบริการใหค้  าปรึกษาการท างาน 

3) การออกแบบงาน (Task design)  การออกแบบงาน  คือ การก าหนดกรอบการ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามต าแหน่งท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   การออกแบบงานโดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ความรับผิดชอบ  ท างานอยา่งอิสระ และสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานได ้เป็นแรงจูงใจภายในท่ีบุคลากรตอ้งการ จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลขององคก์าร  แต่มีส่ิงท่ี
ควรค านึงถึงคือความเกินขอบเขตของปัจเจกบุคคลท่ีอาจมีมากกวา่เป้าหมายขององคก์าร 

4) การประเมินผลการปฏิบติังานและผลตอบแทน (Performance  appraisal  and  
Rewards)  การประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อจ่ายผลตอบแทน  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้บุคลากรใน
องคก์ารมีขวญัและก าลงัใจ  การประเมินการปฏิบติังานท่ีดีจะตอ้งใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมกบังาน  ซ่ึง
อาจตอ้งใชห้ลาย ๆ วิธี  ทั้งวิธีการวดัผลงานและวดัพฤติกรรมการท างาน  แบบเป็นทางการท่ีทุกคน
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ยอมรับหลกัเกณฑท่ี์วดัไดอ้ย่างเท่ียงตรง  เพื่อจ่ายรางวลัหรือการเพิ่มเงินค่าจา้ง ตอบแทน  สภาพ
การประเมินท่ีดีจะส่งผลใหอ้งคก์ารมีผลงานจากบุคลากรเพิ่มข้ึน 

นอกจากน้ี สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเอ้ืออ านวยใหค้นสามารถท างานไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ ส่วนหน่ึงท่ีส าคญั คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ได้แก่ วสัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบติังาน สถานท่ีท างาน แสง เสียง อุณหภูมิ และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา การบงัคบับญัชา ค่าตอบแทนสวสัดิการและสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
(เยาวลกัษณ์  กุลพานิช ,2533:16)  หัวหน้าผูค้วบคุมงานหรือเพื่อนร่วมงาน ท่ีเป็นส่ิงของ เช่น 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสารเคมี เป็นพลงังาน เช่น อากาศท่ีหายใจ 
แสงสวา่ง เสียง ความร้อน และเป็นเหตุปัจจยัทางจิตวิทยาสงัคม เช่น ชัว่โมงการท างาน ค่าตอบแทน    
(สกลุนารี  กาแกว้ ,2546:20)   
   จากแนวคิดของนักวิชาการท่ีกล่าวถึงขา้งต้น  สามารถสรุปปัจจัยด้านการจัด
สภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนได ้ 7  ประการ  ไดแ้ก่ 

1) จดัวางต าแหน่งงานโดยทัว่ไปสอดคลอ้งตามภารกิจ    
2) คดัเลือกผูท่ี้มีทกัษะช านาญงานเฉพาะช่วยเหลืออ านวยความสะดวกต่อการ 

ท างานส่วนรวม 
3) การพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
4) ระบบการใหร้างวลั ส่ิงตอบแทน สวสัดิการเหมาะกบัต าแหน่งงาน    
5) วสัดุอุปกรณ์  หอ้งท างานมีแสง เสียง อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
6) การเปิดโอกาสใหป้รับเปล่ียนต าแหน่งงาน 
7) ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา การวินิจฉยัสัง่การ   

    ดงันั้น    การจดัสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน (The performance environment)  
หมายถึง การจดัสภาพการปฏิบติังานของครูและบุคลากรในโรงเรียนใหมี้ความรู้สึกท่ีดีต่องาน โดย
จดัวางต าแหน่งงานทัว่ไปสอดคลอ้งกบัภารกิจ   คดัเลือกผูท่ี้มีทกัษะช านาญงานเฉพาะช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกต่อการท างานส่วนรวม การพฒันาและการปรับเปล่ียนงาน การก าหนดและให้
รางวลั ส่ิงตอบแทน สวสัดิการท่ีเหมาะกบัต าแหน่งงาน   พร้อมทั้งจดัวสัดุอุปกรณ์  ห้องท างานมี
แสง เสียง อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้การมี
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

       4.4 กระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication  Processes) 
           กระบวนการติดต่อส่ือสาร เป็นขั้นตอนส าคญัในกระบวนการบริหารองคก์าร ซ่ึง
ทุกองคก์าร ไม่วา่จะมีขนาดใด ทุกส่ิงทุกอยา่งอยูไ่ดด้ว้ยการติดต่อส่ือสารซ่ึงแทรกอยูใ่นทุกขั้นตอน
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ของกระบวนการบริหาร เช่น การวางแผนการจดัองคก์าร การอ านวยการ การตดัสินใจสั่งการ การ
ประสานงานและควบคุม ลว้นตอ้งอาศยัการติดต่อส่ือสารเป็นหลกัในการเช่ือมโยงความคิดจาก
บุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึงเสมอ (Steers.1977:148) 
                    ความส าคญัของกระบวนการติดต่อส่ือสาร  มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ค  าจ ากดั
ความไว ้เช่น   Daft (1991:435)  กล่าวว่าการส่ือสารเป็นกระบวนการและเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร
สร้างความเขา้ใจโดยคนสองคนหรือมากกว่าซ่ึงสอดคลอ้งกนักบั  สมยศ  นาวีการ ( 2540 : 420 ) ท่ี
กล่าวว่า การส่ือสาร คือกระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลจากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึงดว้ยวิถีทาง
ของสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมาย สอดคลอ้งกบั Lunenberg and Oristine (1966:117)  ท่ีกล่าวว่า การ
ติดต่อส่ือสารเปรียบเสมือนเส้นชีวิตขององคก์ารทุกองคก์าร ในฐานะเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างบุคคล กลุ่ม องคก์ารเขา้ดว้ยกนั การติดต่อส่ือสารเป็นส่ือกลางในการน าปัจจยัน าเขา้จาก
สภาพแวดล้อมสู่องค์การ และส่งผลผลิตกลับสู่สภาพแวดล้อมต่อไป ส าหรับผูบ้ริหาร การ
ติดต่อส่ือสาร เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีผูบ้ริหารน ามาใชใ้นการตดัสินใจ การติดตามงานและการ
แกไ้ขให้ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์ ให้เกิดความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในขณะนั้น และจาก
ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารใชเ้วลาประมาณ ร้อยละ 80 กบัการติดต่อส่ือสารท านองเดียวกนั Barnard 
(Barnard, cited in Weihrich and Koontz ,1993 : 537) ใหข้อ้คิดเห็นว่า  การส่ือสารมีหนา้ท่ีในการ
เช่ือมโยงบุคคลในองคก์ารเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั หากปราศจากการส่ือสาร
แลกเปล่ียนขอ้มูลและความเขา้ใจระหว่างกนั การประสานงานและการเปล่ียนแปลงคงไม่สามารถ
เกิดข้ึนได ้ 
                ในทศันะของ  Scott and Michel  (Scott  and Michel, cite in Robbins (1991:316) 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบับทบาทของการส่ือสารในกลุ่มคนหรือองคก์ารโดยพบว่ามีหนา้ท่ีหลกั 4 ประการ 
คือ 1) การส่ือสารใชใ้นการควบคุม 2) การส่ือสารสนบัสนุนให้เกิดความจูงใจ 3) การส่ือสารน ามา
ซ่ึงการแสดงออกทางความรู้สึกและอารมณ์ 4) การส่ือสารน ามาซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
ตดัสินใจ 
                ส าหรับ Weihrich and Koontz (1993 : 538)ก าหนดว่า จุดมุ่งหมายของการส่ือสาร
ในองคก์าร คือ มุ่งให้เกิดผลกระทบไปสู่การเปล่ียนแปลง และการมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของ
องคก์าร การส่ือสารจึงมีความส าคญัต่อการบริหารในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 1) ก าหนดและเผยแพร่
เป้าหมายขององค์การ 2) การวางพฒันาแผนเพื่อความส าเร็จขององค์การ 3) การจัดคนและ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 4) การคดัเลือกและการประเมินผล
สมาชิกขององค์การ 5) การน า การสั่งการ การจูงใจ และการสร้างบรรยากาศท่ีบุคคลเกิดความ
ตอ้งการในการใหก้ารสนบัสนุน 6) การควบคุมการปฏิบติังาน 
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                  การใช้ทักษะในการส่ือสารเป็นความสามารถในการอธิบายความคิดได้อย่าง
ชดัเจนและสามารถเขา้ใจทศันะของบุคคลอ่ืนท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเขา้ใจทศันะของบุคคลอ่ืน  
และควรด าเนินการดงัน้ี(ธีระ รุญเจริญ ,2550 : 151) 
  1) ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางวาจาและเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูรั้บ
ข่าวสารท่ีหลากหลาย 
  2)  เจรจาต่อรองและด าเนินการศึกษาหารืออยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3)  บริหารระบบการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4)  เป็นประธานในการประชุมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  5)  พฒันารักษา และใชเ้ครือข่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                 ในขณะท่ี Robbins(2002 : 285–286) ไดก้ล่าวว่ากระบวนการติดต่อส่ือสารใน
องคก์ารมี 7 องคป์ระกอบ คือ 
 1) แหล่งข่าวสารท่ีตอ้งส่ือสารจะตอ้งมีแหล่งท่ีมา 
 2) การส่งรหัส ผูส่้งข่าวสารจะต้องแปลงข่าวสารท่ีต้องการส่ือสาร โดยการ
ประมวลความคิดให้อยู่ในรูปของสัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น ค าพูด รูปภาพ กริยาท่าทาง หรือแผนผงั 
เพื่อให้ผูรั้บเขา้ใจเง่ือนไข 4 ประการ ท่ีมีผลต่อการส่งรหัส คือ ทกัษะ เจตคติ ความรู้และระบบ
สงัคม และวฒันธรรมของผูส่้งรหสั 
 3) ข่าวสารหมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสาร อาจอยู่ในรูปของสัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น 
ค าพดู รูปภาพ กริยาท่าทาง หรือแผนผงั 
 4) ช่องทางการส่ือสาร หมายถึง ส่ือกลางท่ีเป็นช่องทางการเดินทางของข่าวสาร 
อาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการกไ็ด ้
 5) การถอดรหัส ผูรั้บข่าวสารจะตอ้งมีทกัษะในการแปลความหมายของข่าวสารท่ี
ถูกส่งมาในรูปลกัษณะต่างๆ ใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกบัวตัถุประสงคจ์ากผูส่้งข่าวสาร 
 6) ผูรั้บสาร ผูรั้บสารจะตอ้งมีทกัษะในการอ่านหรือฟัง เพื่อแปลความหมายของ 
ข่าวสารท่ีถูกส่งมา ใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกบัวตัถุประสงคจ์ากผูส่้งข่าวสาร 

7) การใหข้อ้มูลป้อนกลบั เป็นการตรวจสอบถึงความส าเร็จในการส่ือสารวา่ 
ข่าวสารท่ีส่ง ไปนั้น ผูรั้บสามารถเขา้ใจข่าวสารตรงกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ อย่างไร ขดัขอ้งหรือ
ประสบปัญหาในจุดใดเพื่อท่ีจะหาทางแกไ้ขต่อไป                 
 ธวัช  กรุดมณี (2550:64-65)  สรุปว่าการส่ือสาร เ ป็นกระบวนการในการ
แลกเปล่ียนความคิด ขอ้มูล ข่าวสาร และสร้างความเขา้ใจร่วมกนัของคนสองคน หรือมากกว่าเพื่อ
เช่ือมโยงบุคคล กลุ่มและองคก์ารเขา้ดว้ยกนั การส่ือสารจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน การเขา้ใจ
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ความหมายร่วมกนัและเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ เช่น ท่าทาง เสียง ตวัอกัษร จ านวน และค าท่ี
สามารถใช้เป็นส่ือแทนความคิด ความเขา้ใจ ขอ้มูล สารสนเทศต่างๆ ท่ีตอ้งการส่ือสาร การ
ติดต่อส่ือสารจะมีสองลกัษณะคือ การใชภ้าษา และไม่ใช่ภาษาและมีองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญั 
คือ มีผูส่้งข่าว และผูรั้บข่าวสาร มีการแปลงความของสาร มีการถอดความ   และการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิผลคือผูรั้บสารตอ้งเขา้ใจความหมายของสารท่ีส่ือไปให้ 
                  Hoy and Miskel (2001 : 359 - 362)น าเสนอรูปแบบทัว่ไปของการส่ือสารไวว้่ามี 2 
แบบ คือ การส่ือสารแบบทางเดียวและการส่ือสารแบบสองทาง การส่ือสารทางเดียว มักมี
ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัขอ้มูลยอ้ยกลบัไม่สามารถรับประกนัไดว้่าการส่ือสารนั้นประสบความส าเร็จ
เพียงใด เช่น การก าหนดนโยบายของผูบ้ริหารระดับสูง ส่วนการส่ือสารแบบสองทางเป็นการ
ส่ือสารท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส่้งและผูรั้บสาร เพื่อสร้างความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือสาร เช่น 
การท่ีผูบ้ริหารให้ค  าแนะน าผูร่้วมงาน  และการไดรั้บขอ้ค าถามจากผูร่้วมงานในการปฏิบติังาน   
เป็นตน้           
                  Daft(1991 : 443 - 449)  ไดแ้บ่งประเภทการส่ือสารในองคก์ารไว ้2 ปะเภท ดงัน้ี   
  1)   การส่ือสารแบบเป็นทางการ ลกัษณะของการติดต่อส่ือสารท่ีเกิดข้ึนตามสาย
บงัคบับญัชา และต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีก าหนดไว ้
  2)  การส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัต าแหน่ง
หน้าท่ีในองค์การแต่เกิดจากความเก่ียวขอ้งระหว่าบุคคล ท าให้ทิศทางการไหลของข่าวสารไม่
แน่นอนและยากต่อการคาดคะเนท่ีเรียกว่า เถาองุ่น ซ่ึงมกัส่ือสารโดยใชว้าจาเป็นส่วนใหญ่และการ
บริหารท่ีเรียกวา่ Management by Wondering Around  
                 ส าหรับ Steers(1991:406) และ Weihrich and Koontz(1993:546-547) เสนอ
รูปแบบการส่ือสารไปในทิศทางเดียวกนัวา่มี 3 รูปแบบคือ  
 1) การส่ือสารดว้ยค าพดู  
 2) การส่ือสารดว้ยการเขียน  
 3) การส่ือสารท่ีไม่ใช่ภาษา 
                 นอกจากน้ี บทสรุปของ Lunenberg and Onstein (2004 :177) อธิบายว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีงานหลายดา้นท่ีจะตอ้งด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละภารกิจ
ขององค์การ  การจูงใจ การตัดสินใจสั่งการ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การ
ประสานงาน และการประเมินงาน ภารกิจต่างๆ เหล่าน้ี จะไม่บรรลุผลและการตดัสินใจสั่งการจะ
ไม่สามารถกระท าได ้หากขาดการส่ือสารท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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   จากแนวคิดของนกัวิชาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สามารถสรุปปัจจยัดา้นกระบวนการ
ติดต่อส่ือสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนได ้ 6  ประการ  ไดแ้ก่ 

1.  เผยแพร่เป้าหมายองคก์ารใหเ้ป็นท่ีรับทราบทัว่ทั้งองคก์าร 
2. การสร้างความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีและนิเทศติดตามงาน 
3. การมีปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเช่ือมโยงระหวา่งบุคคล  

กลุ่ม องคก์ารเขา้ดว้ยกนั 
4. การใชรู้ปแบบและวิธีการส่ือสารท่ีเขา้ใจไดง่้ายและแสดงออกทางความรู้สึก 

และอารมณ์เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
5. การส่ือสารแบบสองทางท่ีผูบ้ริหารใหค้  าแนะน าผูร่้วมงานและการไดรั้บขอ้ 

ค าถามจากผูร่้วมงานในการปฏิบติังาน    
6. ผูบ้ริหารใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการติดต่อส่ือสาร 

           ดงันั้น กระบวนการติดต่อส่ือสาร หมายถึง การใชเ้คร่ืองมือและวิธีการติดต่อส่ือสาร 
เผยแพร่และสร้างความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี นิเทศติดตามงาน  การมีปฏิสัมพนัธ์
แลกเปล่ียนเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเช่ือมโยงระหว่างบุคคลและกลุ่มเขา้ดว้ยกนัโดยใชรู้ปแบบและ
วิธีการท่ีเขา้ใจไดง่้ายและแสดงออกทางความรู้สึกและอารมณ์เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึง
ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารใชว้ิธีการและเวลาไปกบัการส่ือสารแบบสองเพื่อการพฒันาคุณภาพของโรงเรียน 

       4.5 ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ (Leadership and Decision making)  
       องคก์ารจะตอ้งสามารถบริหาร ดูแลและโนม้นา้วใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึก

พึงพอใจและพร้อมท่ีจะท างานให้กบัองคก์าร โดยเป้าหมายขององคก์ารนั้นสามารถตอบสนอง
เป้าหมายส่วนตวัของสมาชิกไดใ้นขณะเดียวกนัดว้ย โดยกระบวนการดงักล่าวตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของความเป็นผูน้ าอนัหมายถึงการท าให้บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะท าตามบุคคลอ่ืน  ซ่ึงตอ้งสนองความ
พึงพอใจของผูต้ามดว้ยในการบรรลุเป้าหมายร่วมกนั ดงันั้นผูน้ าตอ้งรู้จกัใชเ้ทคนิคการจูงใจในการ
ปฏิบติังานและน าพาองคก์ารเดินต่อไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งราบร่ืน 

4.5.1 ภาวะผูน้ า ( Leadership)  
  Stogdill (1990:63-64)  กล่าววา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถของบุคคล 

ในการใชอ้  านาจ หรือจูงใจผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตามจนบรรลุเป้าหมายขององคก์าร หรือหมายถึงศิลปะ
หรือกระบวนการในการใชอิ้ทธิพลให้ผูอ่ื้นท าตามจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม 
จากผลงานการวิจยัหลายฉบบัเขาพบว่า ผูน้ าท่ีดีท่ีประสบความส าเร็จ จะมีคุณสมบติัเหล่าน้ีสูงกว่า
เกณฑเ์ฉล่ียของสมาชิกอ่ืนในกลุ่ม ไดแ้ก่ สติปัญญา การศึกษา ความรับผดิชอบ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและสังคม ความสามารถในการเขา้สังคม ความคิดริเร่ิม ความอดทน รู้วิธีท างานใหส้ าเร็จ 
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ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความต่ืนตวั ความร่วมมือกบักลุ่มความมีช่ือเสียง ความสามารถในการ
ปรับตวั และความสามารถในการพดู  

ตามความเห็นของTead (1990:20)ใหค้วามหมายของภาวะผูน้ าวา่ เป็นการกระท าท่ี 
มีอิทธิพลจูงใจใหผู้อ่ื้นร่วมในการปฏิบติังาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย หรือเป็นศิลปะแห่งการกระท า
ของบุคคลเพื่อใหไ้ดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ 

ส่วน Hersey and Blanchard(2000:68) ใหค้วามหมายวา่คือ กระบวนการของการมี 
อิทธิพลต่อกิจกรรมของบุคคลหรือของกลุ่มเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดข้ึนในสถานการณ์
หน่ึงๆ      

Lipham (1991:128) ช้ีใหเ้ป็นความแตกต่างระหวา่งผูน้ ากบัผูบ้ริหาร โดย 
เปรียบเทียบความหมายว่า ผูบ้ริหารคือผูมี้ท่ีบทบาทในการด ารงสถานภาพขององคก์ร ส่วนผูน้ าท่ีมี
บทบาทส าคญั คือ เป็นตวัการการเปล่ียนแปลง   

ส าหรับ Campbell(1976:178-179) ไดส้รุปผลงานจากการวิจยัของหลายสาขาวิชา 
เก่ียวกบัภาวะผูน้ ารวมขอ้สรุปท่ีน่าสนใจและส าคญัได ้13 ประการ ดงัน้ี 

1) เป็นเคร่ืองก าหนดความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่การ 
เปล่ียนแปลงเป้าหมาย การรับรู้ ความเขา้ใจ การประจกัษแ์จง้ค่านิยม แรงจูงใจ และสัมพนัธภาพ
ของบุคคล  

2) ผูน้ าเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารข้ึน ดงันั้น ผูน้ าจึงเป็น 
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงระดบับุคคลและส่วนรวม  

3) คุณภาพของความสมัพนัธ์กบับุคคลในกลุ่ม จะตอ้งเป็นไปในดา้นการริเร่ิม 
สร้างสรรค ์การติดต่อส่ือสาร ความเห็นอกเห็นใจ และการสร้างขวญัก าลงัใจต่อกนั  

4) ความเป็นผูน้ าไม่ค านึงถึงสถานภาพในการเป็นผูน้ าและสามารถแสดง 
พฤติกรรมผูน้ าไดต้ามสถานการณ์  

5) ความคิดของผูน้ ายอ่มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูน้ า และพฤติกรรมผูน้ าไม่มี 
ความสมัพนัธ์กบัระดบัในการแสดงออกของบุคคล  

6) ความเป็นผูน้ าข้ึนอยูก่บัสถานการณ์บุคคลท่ีเป็นผูน้ าในกลุ่มหน่ึงอาจไม่เป็น 
ผูน้ าในคนอีกกลุ่มหน่ึงกไ็ด ้ 

7) บุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมผูน้ าในหลายสถานการณ์และผูอ่ื้นยอมรับ ยอ่มจะ 
กลายเป็นผูน้ าไปในท่ีสุด  

8) การเปล่ียนแปลงขององคก์ารหรือสถาบนัข้ึนอยูก่บัผลรวมของการ 
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เปล่ียนแปลงของสมาชิกแต่ละคน ความเป็นผูน้ ามีความจ าเป็นในขบวนการต่าง ๆ เช่น การจดั
องคก์าร การจดัโปรแกรม และการสร้างความสัมพนัธ์ในองคก์าร  

9) ผูน้ าจะตอ้งเรียงล าดบัเหตุการณ์ส าคญัก่อนหลงัไดถู้กตอ้ง และมีความส าคญั 
กวา่การวินิจฉยัสัง่การในงานประจ าขององคก์าร  

10) การแต่งตั้งบุคคลเขา้สู่ต  าแหน่งการเป็นผูน้ า ยอ่มแสดงวา่ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งจะ 
มีอ านาจตามมาดว้ย  

11) ความเป็นผูน้ าจะเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาของกลุ่มและมีอิทธิพลต่อกลุ่ม  
12) ผูน้ ามิใช่ผูต้ดัสินหลกัเกณฑข์องกลุ่ม แต่กลุ่มจะก าหนดหลกัเกณฑด์ว้ยกลุ่ม  
13) ประสิทธิผลของการเป็นผูน้ านั้นวดัไดโ้ดยผลผลิตขององคก์าร การเป็น 

อนัหน่ึงอนัเดียวกนัของกลุ่ม  
นอกจากน้ี Steers(1991:178-199) ไดอ้า้งถึงทฤษฎีภาวะผูน้ าของนกัวิชาการ 2  

ทฤษฎี คือ 
1) ทฤษฎีความเป็นผูน้ าเชิงสถานการณ์ของ Fiedlerเป็นทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้น 

องคก์าร  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของกลุ่มท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม
ระหว่างรูปแบบปฏิกิริยาความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัผูต้าม และสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อผูน้ า 
โดยก าหนดลกัษณะของผูน้ าเป็น 2 ประเภท คือผูน้ าท่ีมุ่งคน และผูน้ าท่ีมุ่งงาน ทฤษฎีน้ี มีลกัษณะ
ส าคญั คือ  

(1) การวดัรูปแบบความเป็นผูน้ า ดว้ยตารางประเมินความส าคญักบังานหรือ 
เพื่อนร่วมงาน (The Least Preferred Coworker scale: LPC)  

       (2) การวดัสถานการณ์ความเป็นผูน้ า  
2) ทฤษฏีกรุยทางสู่เป้าหมาย (Path-goal Theory)ของ House and Mitchell เป็น 

ทฤษฎีท่ีเช่ือว่าประสิทธิผลของผูน้ า จะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจูงใจและการสร้างความพึง
พอใจให้แก่พนกังาน พนกังานจะไดรั้บการกระตุน้ให้ท างานโดยเช่ือว่าความพยายามจะน าไปสู่
ความส าเร็จในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และความส าเร็จในงานจะน าไปสู่รางวลัท่ีพึงพอใจ ทฤษฎีกรุย
ทางสู่เป้าหมายเนน้ว่า ผูน้ าควรเลือกระหว่างรูปแบบของความเป็นผูน้ าท่ีแตกต่างกนัใน 4 รูปแบบ 
คือ 1) ผูน้ าแบบบงการ 2)ผูน้ าแบบให้การสนบัสนุน 3) ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม และ 4) ผูน้ าท่ีมุ่ง
ความส าเร็จ 

จากท่ีกล่าวมาแลว้พอสรุปไดว้า่ การท่ีองคก์ารใดจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ภาวะผูน้ าย่อมมีส่วนส าคญัท่ีจะผลกัดนัให้การด าเนินการขององคก์าร
ประสบผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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4.5.2  การตดัสินใจ (Decision making)  
           การตดัสินใจเป็นกระบวนการในการแกปั้ญหาโดยการรวบรวม วิเคราะห์ 

และประมวลขอ้มูล และขอ้จ ากดั ในการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม การตดัสินใจจึงเป็นหวัใจของ
การบริหาร เป็นภาระหน้าท่ีส าคญัของการบริหาร เพราะผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้างานมี
ภาระหน้าท่ีตอ้งตดัสินใจสั่งการอยู่ตลอดเวลา จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาให้ทราบกระบวนการในการ
ตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม รวมทั้งการตระหนกัถึงความส าคญัของการตดัสินใจท่ีเป็นอุปกรณ์
เสริมสร้างบรรยากาศขององคก์ารให้เก้ือหนุนการบริหารงาน การปฏิบติังานของบุคลากรภายใน
องคก์าร การตดัสินใจสั่งการเป็นส่ิงส าคญัท่ีแสดงออกถึง ความสามารถของผูน้ า ความส าเร็จหรือ
ความลม้เหลวขององคก์าร ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจสั่งการของผูบ้ริหาร หรือผูรั้บผดิชอบในองคก์าร
นั้นๆ ทั้งส้ิน การบริหารแทจ้ริงกคื็อ การตดัสินใจนัน่เอง(Simon,1997:45-49)   

      Barnard (2005:199) ไดจ้ าแนกประเภทการตดัสินใจเป็น 3 ประการคือ 1 ) การ 
ตดัสินใจเม่ือผูมี้อ  านาจท่ีอยู่เบ้ืองบนสั่งมาหรือเป็นค าบญัชา หรือนโยบายให้ปฏิบติั 2 ) การ
ตดัสินใจเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บมอบอ านาจใหแ้ลว้ไม่อาจตดัสินใจได ้ เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชา
ตดัสินใจเอง 3 ) การตดัสินใจท่ีเกิดจากตวัผูบ้ริหารเอง เป็นท่ีเขา้ใจว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการ
บริหาร ตอ้งมีการตดัสินใจและสั่งการแทรกอยูด่ว้ยเสมอ จึงถือไดว้่า การตดัสินใจเป็นพฤติกรรม
ส าคญัของคนเราท่ีตอ้งกระท าอยู่เสมอและเม่ืออยู่ในองคก์ารก็เป็นทั้งพฤติกรรมและกระบวนการ
ทางการบริหารท่ีส าคญัยิง่  

      Tannenbaum (1990:99-101) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีเป็นแรงขบัพฤติกรรมการ 
ตดัสินใจของผูน้ าหรือผูบ้ริหารไวว้่ามีอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 1 ) แรงขบัดนัในตวัผูบ้ริหาร 2 ) แรงขบั
ดนัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ 3 ) แรงขบัดนัจากสถานการณ์ ตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเองก็มีอิทธิพลไม่
นอ้ยต่อการเลือกใชว้ิธีการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนมีความแตกต่าง
กนั ไม่ว่าในเร่ืองของบุคลิกภาพ หรือความตอ้งการ และผูบ้ริหารท่ีดีมกัค านึงถึงเร่ืองเหล่าน้ีอยูแ่ลว้ 
ดังนั้ นผูบ้ริหารจึงมักเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บงัคบับัญชามีอิสระในการตัดสินใจ  หากเห็นว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความพร้อมและตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การตดัสินใจท่ีมีเหตุผลอยา่ง
สมบูรณ์ นอกจากจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีแรงขบัดนัทั้งสามประการดงักล่าวแลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งอาศยั
ขั้นตอนท่ีเป็นระบบอีกดว้ย กล่าวคือ ตอ้งมีการวิเคราะห์หาขอ้เทจ็จริงและทางเลือกต่างๆ ท่ีเป็นไป
ได ้ตลอดจนพิจารณาถึงผลดีผลเสียของทางเลือกแต่ละทาง รวมทั้งผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
จากนั้นจึงพิจารณาตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึง 
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    พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร จะสะทอ้นลกัษณะบางอยา่งในองคก์ารได ้
เป็นอยา่งดี ในแง่ของการบริหารนั้นไม่อาจช้ีชดัลงไปไดแ้น่นอนว่า พฤติกรรมการตดัสินใจรูปแบบ
ใดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งรู้จกั
เลือกใชว้ิธีการตดัสินใจใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นอยู ่นัน่หมายถึงว่าในบางคร้ัง บาง
กรณีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งตดัสินใจเอง แต่ในอีกหลายๆกรณีท่ีผูบ้ริหารควรให้บุคลากร หรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ย การตดัสินใจจะตอ้งมีลกัษณะเป็นกระบวนการ 
จะเห็นไดว้า่การตดัสินใจนั้นจะตอ้งอาศยัขอ้มูลหรือสารสนเทศต่างๆ และถา้จะใหเ้กิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการน าไปปฏิบติัแลว้ การตดัสินใจจะตอ้งมีรูปแบบกระบวนการหรือขั้นตอน
ต่างๆ อยา่งเป็นระบบตดัสินใจเอง 3) การตดัสินใจท่ีเกิดจากผูบ้ริหารเอง (Barnard,2005:199)  

 ดงันั้น ในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารตอ้งมีการตดัสินใจและสัง่การแทรก 
อยูด่ว้ยเสมอ จึงถือไดว้า่ การตดัสินใจเป็นพฤติกรรมส าคญัของคนเราท่ีตอ้งกระท าอยูเ่สมอ และเม่ือ
อยูใ่นองคก์ารก็เป็นทั้งพฤติกรรมและกระบวนการทางการบริหารท่ีส าคญั โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีเป็น
แรงขบัดนัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของผูน้ าหรือผูบ้ริหารทั้ง 3 ประการคือ 1) แรงขบัดนัในตวั
ผูบ้ริหาร 2) แรงขบัดนัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ 3) แรงขบัดนัจากสถานการณ์ ตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เองก็มีอิทธิพลไม่นอ้ยต่อการเลือกใชว้ิธีการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละ
คนมีความแตกต่างกนั ไม่ว่าในเร่ืองของบุคลิกภาพ หรือความตอ้งการ และผูบ้ริหารท่ีดีมกัค านึงถึง
เร่ืองเหล่าน้ีอยูแ่ลว้ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมกัเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีอิสระในการตดัสินใจ หาก
เห็นว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความพร้อมและตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การตดัสินใจท่ีมี
เหตุผลอยา่งสมบูรณ์ นอกจากจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเป็นแรงขบัดนัทั้งสามประการดงักล่าวแลว้ ยงั
จ าเป็นตอ้งอาศยัขั้นตอนท่ีเป็นระบบอีกดว้ย กล่าวคือ ตอ้งมีการวิเคราะห์หาขอ้เทจ็จริงและทางเลือก
ต่างๆ ท่ีเป็นไปได ้ตลอดจนพิจารณาถึงผลดีผลเสียของทางเลือกแต่ละทาง รวมทั้งผลกระทบต่างๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้จากนั้นจึงพิจารณาตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึง (Tannenbaum,1990:99-101)  

Steers and Mowday(1990:402-404) ไดเ้สนอรูปแบบภาวะผูน้ าในการตดัสินใจ 
ท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ควรเป็นไปตามแนวคิดทฤษฏีของ Vroom and 
Yetton ซ่ึงเป็นแบบจ าลองการตดัสินใจท่ีก าหนดวิธีการให้ผูบ้ริหารใช้ในการตดัสินใจใน
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่ ผูน้ าจะตอ้งวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตดัสินใจวา่รูปแบบของการตดัสินใจใดมี
ประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ประกอบดว้ย  1) คุณภาพของการ
ตดัสินใจ 2) การยอมรับการตดัสินใจ 3) การมุ่งความส าคญัท่ีการพฒันาพนกังาน และ4) การมุ่ง
ความส าคญัท่ีเวลา โดย ทฤษฏีน้ีจะเร่ิมตน้ดว้ยแนวคิดท่ีว่า ผูน้ าจะเผชิญกบัปัญหาซ่ึงตอ้งการการ
แกไ้ข การตดัสินใจแกปั้ญหาอาจท าไดโ้ดยผูน้ าเองหรือการก าหนดผูต้ามจ านวนหน่ึงเขา้ร่วมการ
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ตดัสินใจ ทฤษฎีน้ีมุ่งถึงระดบัท่ีแตกต่างของภาวะผูน้ า  วิธีการท่ีแต่ละระดบัของการมีส่วนร่วมมี
อิทธิพล คุณภาพและความรับผิดชอบในการตดัสินใจ  ซ่ึงปัจจยัดา้นสถานการณ์จะมีส่วนช่วย
ก าหนดรูปแบบทั้งท่ีเป็นการมีส่วนร่วมหรือเผด็จการ ว่าแบบใดให้ผลลพัธ์ดีท่ีสุดกบัสถานการณ์
นั้นๆโดยมีรูปแบบการตดัสินใจ 5 แบบ คือ  

       1) ผูน้ าแบบเผดจ็การ I คือ ผูน้ าตดัสินใจล าพงัคนเดียวและใชข้อ้มูลเท่าท่ีตนมี  
       2) ผูน้ าแบบเผดจ็การ II คือ ผูน้ าไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ 

ยงัคงตดัสินใจล าพงัคนเดียว  
       3) ผูน้ าแบบใหค้  าปรึกษา I คือ ผูน้ าจะแบ่งงานใหส้มาชิกกลุ่มเป็นรายบุคคลมี 

การขอขอ้มูลและประเมินผล สมาชิกไม่ตอ้งรวมกลุ่มเพื่อประชุม ผูน้ าตดัสินใจล าพงัคนเดียว  
      4) ผูน้ าแบบใหค้  าปรึกษา II คือ ผูน้ าร่วมปรึกษาและขอความเห็นขอ้เสนอแนะ 

จากกลุ่ม แต่ผูน้ ายงัคงตดัสินใจล าพงัคนเดียว  
      5) ผูน้ าแบบกลุ่ม คือผูน้ ามีการนดัประชุมกลุ่มเพื่อร่วมอภิปรายปัญหา โดยผูน้ า 

ก าหนดทิศทางการอภิปราย แลว้ใหก้ลุ่มเป็นผูต้ดัสินใจคร้ังสุดทา้ย  
จากแนวคิด ทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีกล่าวถึงขา้งตน้  สามารถสรุปปัจจยัท่ี 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนดา้นรู้วิธีท างานใหส้ าเร็จ 
1) เช่ือมัน่ในตนเอง ความสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ 
2) เป็นผูน้ าการประชุมและศิลปะในการพดู 

3) มอบอ านาจและกระจายอ านาจใหผู้ป้ฏิบติัการแทนดว้ยความไวว้างใจ  
4) ยอมรับกฎเกณฑเ์ป็นแนวปฏิบติัท่ีกลุ่มก าหนดข้ึน 
5) รวบรวม วิเคราะห์และประมวลขอ้มูลและขอ้จ ากดัประกอบการตดัสินใจ 

6) แสดงบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งตดัสินใจสัง่การอยูต่ลอดเวลา 

7) เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
       ดงันั้น   ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ หมายถึง  พฤติกรรมการบริหารจดัการคุณภาพ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีใช้สติปัญญา ประสบการณ์  มีความอดทน ต่ืนตวั รับผิดชอบ  คิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ เช่ือมัน่ในตนเอง สามารถปรับตวัเขา้ไดก้บัหลายสถานการณ์ และรู้วิธีท างานใหส้ าเร็จ  
มีศิลปะในส่ือสารและเป็นผูน้ าการประชุม  กระจายอ านาจและมอบอ านาจการตดัสินใจ ยอมรับ
กฎเกณฑข์องกลุ่ม  วิเคราะห์และใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม 
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       4.6 การปรับตวัขององคก์รและการริเร่ิมส่ิงใหม่  (Organization Adaptation and 
Innovation)  

      Steers(1977:164) กล่าววา่ การบริหารท่ีจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององคก์ร  
คือ ความสามารถขององคก์รในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรก็ตาม
ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนระหว่างความต้องการท่ีจะ
เปล่ียนแปลง และการริเร่ิมส่ิงใหม่ กบัความตอ้งการท่ีจะรักษาความมัน่คงและความต่อเน่ืองของ
การปฏิบติั  

การปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว มีความส าคญัต่อองคก์าร 2  
ประการ คือ   

1) การจดัองคก์ารท่ีมีบริบทในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั  เป็นความสามารถในการ 
ปรับตวัเองขององค์การให้เขม้แข็ง เขา้กันได้กับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่
ตลอดเวลา(Lawrence and Lorsch,1990:212-213) 

2)  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสงัคมหน่ึงๆ อยา่งรวดเร็ว สม ่าเสมอและต่อเน่ือง  
ความเจริญดา้นเทคโนโลยี และการติดต่อส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว กระบวนการบางอย่างจึง
เกิดข้ึนและเลิกใชไ้ปอยา่งง่ายดาย การไม่หยดุน่ิงอนัเป็นธรรมชาติของมนุษยมี์ผลให้องคก์ารตอ้ง
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาส่ิงมาสนองความตอ้งการของตนเองให้ไดท้รัพยากร
ต่าง ๆมากท่ีสุดและดีท่ีสุด (Hoy and the Others,1997:145)  

Schein (1998:120)  เสนอวา่การจะรักษาความมีประสิทธิผลขององคก์ารไวไ้ดด้ว้ย 
วงจรการจดัการปรับตวัขององคก์าร ซ่ึงหมายถึงกระบวนการซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยการเปล่ียนแปลงใน
บางส่วนตามสภาพแวดลอ้มภายในหรือภายนอกและส้ินสุดด้วยการสร้างความสมดุลท่ีมีความ
คล่องตวัและปรับตวัเพื่อการจดัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและยงัไดเ้สนอขั้นตอนวงจรการปรับตวั
ขององคก์รไว ้6 ขั้นตอน กล่าวคือ  

1) รู้สึกกบัการเปล่ียนแปลงในบางส่วนของสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 
องคก์ร  

2) น าข่าวสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวสู่องคก์รในส่วนท่ี 
สามารถปฏิบติัในเร่ืองน้ีได ้ 

3) เปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการแปรสภาพภายในองคก์รตาม 
ข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บ  

4) ท าการเปล่ียนแปลงภายในใหก้ลบัมามีสภาพท่ีมัน่คง ในขณะท่ีจดัการกบัผล 
พลอยไดไ้ม่ถึงปรารถนาหรือใหน้อ้ยลง  
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5) ส่งผลผลิตหรือบริการใหม่ออกมา ซ่ึงสอดคลอ้งกนัมากข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง 
ในสภาพท่ีไดรู้้สึกมา  

6) จดัใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความส าเร็จของการเปล่ียนแปลง โดย 
การรู้สึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก และความมากนอ้ยของการผสมผสานกบัสภาพแวดลอ้ม
ภายใน 

      แนวคิดดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงยืนยนัไดว้่า ธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงมีอยู่อย่าง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง  ดงันั้น องคก์ารจึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัและริเร่ิมส่ิงใหม่เพื่อให้การ
จดัการบรรลุเป้าหมายและบงัเกิดประสิทธิผล ตลอดจนตอบสนองความตอ้งการ ในการ
เปล่ียนแปลงการการบริหารนโยบาย  สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน การบริหารองคก์ารเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะท าใหจุ้ดมุ่งหมายขององคก์ารบรรลุผลตามท่ีก าหนดไวแ้ละการท่ีจะท าให้งานต่างๆของ
องคก์ารประสบความส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ หลายประการ  เป็น
ตวัการสนบัสนุนหรือเป็นตวัเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลง อีกทั้งยงัเอ้ือต่อการปฏิบติังานต่างๆให้
บรรลุจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้  การปรับตวัขององคก์ารและริเร่ิมส่ิงใหม่จะเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงแสดงถึงความสามารถขององคก์ารในการปรับตวัตามบริบทเฉพาะบนพื้นฐาน 
แนวความคิดท่ีว่าการจดัองค์การในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพได้  จะตอ้ง
ค านึงถึงความสามารถในการปรับตวัขององคก์ารให้เขา้กบัการสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็น
อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยู ่ (Steers.1977:164) ในการปรับตวัดา้นต่างๆ ใหเ้ท่าทนัและรองรับ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ไม่มีองคก์ารใดท่ีหยุดน่ิงอยู่กบัท่ี
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ตลอดจนถา้มีการเปล่ียนแปลงท่ีล่าชา้ก็จะท าให้องคก์ารเหล่านั้น
ลา้สมยัลง และประสบกบัภาวะถดถอย (Decline) หรือไม่หลงเหลือสถานภาพของการเป็นองคก์าร
อีกต่อไป (The Death of organization) (สถาพร  ป่ินเจริญ ,2543 : 78) 

      ทั้งน้ี  กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 2) ไดต้ระหนกัว่า ในสภาวะปัจจุบนัโลกอยูใ่น
ยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนักนัอยา่งสูง ซ่ึงนบัวนัจะทวีความรุ่นแรงมากข้ึนเร่ือยๆ และ
ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก จึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้
จะไดรั้บผลกระทบความเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อนัจะเห็นไดช้ดัจาก
ปัญหาและวิกฤตการณ์ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั จึงเป็นประเด็นท่ี
น่าสนใจว่า ในสภาวการณ์แบบน้ี สังคมไทยควรมีการปรับตวั เปล่ียนแปลงและพฒันาตนเอง
อย่างไร  เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยัง่ยืน  เกิดสันติสุขและสามารถเอาชนะ
วิกฤตการณ์ทางดา้นต่างๆท่ีก าลงัเผชิญอยู ่   
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                พรชุลี  อาชวอ ารุง (2547 : 25) กล่าวถึงวิธีการปรับตวัขององคก์ารดา้นการศึกษาไว้
ว่า การเปล่ียนแปลงเป็นลกัษณะท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเป็นปกตินิสัยและจะคงอยูต่่อไป ผูน้ าทางการ
ศึกษาจ าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นผูน้ าเพื่อการเปล่ียนผา่นและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงใน 2 ลกัษณะคือ  

1) แบบขาดตอน (Discontinuous Change) ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังเดียว 
กะทนัหันจากอดีตท่ีมีมาอยา่งยาวนานและมัน่คงไปสู่จุดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งยิ่งใหญ่ เช่น การ
เปล่ียนแปลงรูปแบบมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ เป็นตน้ 
 2) แบบค่อยเป็นค่อยไปอยา่งต่อเน่ือง (Continuous  Incremental Change) คือการ 
เปล่ียนแปลงทีละเลก็ทีละนอ้ยเป็นชุดในระยะเวลานาน การเปล่ียนแปลงในลกัษณะน้ีมีประโยชน์
อเนกอนันต์ เพราะการเปล่ียนแปลงทีละเล็กทีละน้อยนั้ น สามารถบริหารจัดการได้ง่ายไม่
กระทบกระทัง่ต่ออารมณ์และความรู้สึกของผูค้น  การเปล่ียนแปลงทีละเลก็ทีละนอ้ยนั้น สามารถ
บริหารจดัการไดง่้ายไม่กระทบกระทัง่ต่ออารมณ์และความรู้สึกของผูค้น ไม่ก่อใหเ้กิดแรงตา้นทาน
อยา่งมากมายและน่าจะประสบความส าเร็จมากกว่าการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ การเปล่ียนแปลงทีละ
เล็กทีละน้อยจะช่วยให้สถาบนัการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัอีกดว้ย นอกจากนั้น 
การกระตุ้นให้ผูค้นปรับตวักับการเปล่ียนแปลงทีละเล็กทีละน้อยอยู่ตลอดเวลา ท าให้ผูค้นใน
สถาบนัการศึกษามีความพร้อมทางจิตวิทยาท่ีจะจดัการต่อการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ไดใ้นอนาคต  
การบริหารการเปล่ียนแปลงเร่ิมตน้จากผูบ้ริหารจะตอ้งเปล่ียนตวัเองก่อน ก่อนท่ีจะขบัเคล่ือน
องคก์าร ไปสู่การเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง โดยท าใหทุ้กหน่วยงาน ทุกคนในสถาบนัมีความพร้อม
เพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงโดยไม่ยึดติด มีความสามารถในการกา้วกระโดดออกนอกกรอบ  ผูบ้ริหาร
จ าเป็นท่ีจะตอ้งติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง และติดตามผลการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก ตลอดจนใหจุ้ดยนืท่ีเหมาะสมและมีคุณค่าต่อสถาบนัการศึกษาของตน 
   จากแนวคิด ทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีกล่าวถึงขา้งตน้  สามารถสรุปปัจจยัดา้นการ
ปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน  7  ประการ  ดงัน้ี 
   1)  การเปล่ียนแปลงรูปแบบท่ียดึอยูเ่ดิม 
   2)  ใชเ้ทคนิคเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่กระทบต่อความรู้สึก 
   3)  วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา  ประเมินผล ทบทวนภารกิจ ก าหนดความ
ตอ้งการจ าเป็นต่อเน่ือง 
   4)   การใหค้วามส าคญักบัส่ือ เทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทส าคญั  

5)   เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรใหมี้ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
ส่ือสาร 

6) การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพฒันาผลงานเป็นนวตักรรม 
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7) วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ระดบัมาตรฐานในระดบัสากล 
         ดงันั้น  การปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่  (Organizational adaptation 
and innovation) หมายถึง การปรับรูปแบบองคก์ารในปัจจุบนัให้เปล่ียนแปลงไปตามหลกัการ
พฒันาคุณภาพโดยใช้ส่ือ เทคโนโลยี เทคนิคและวิธีการแบบตามขั้นตอนตามธรรมชาติ ไม่เกิด
ความยุ่งยากและกระทบความรู้สึกทางจิตใจ แต่ส่งเสริมขีดความสามารถบุคลากรศึกษาพฒันา
ตนเอง สร้างนวตักรรมการศึกษาเพื่อร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาระดบัสากล 
  ดงันั้น  โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าปัจจยั 15 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างองคก์าร 
2. เทคโนโลย ี
3. สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
4. สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
5. สภาพแวดลอ้มทางการเมือง 
6. วฒันธรรมองคก์าร 
7. บรรยากาศองคก์าร 
8. ความผกูพนัต่อองคก์าร 
9. การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี 
10. การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 
11. การจดัหาและการใชท้รัพยากร 
12. การจดัสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน 
13. กระบวนการติดต่อส่ือสาร 
14. ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ 
15. การปรับตวัขององคก์ารและริเร่ิมส่ิงใหม่ 

  ใชใ้นการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในเพื่อให้ไดม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการท่ีไดป้ระกาศใชเ้ม่ือ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 4 

มาตรฐาน คือ มาตรฐานดา้นคุณภาพของผูเ้รียน  กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และระบบการประกัน

คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  โดยการด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ท่ีก าหนดไวจึ้งจะประสบความส าเร็จ 
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งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง   
 จากการศึกษาทบทวนเอกสารเพื่อใชอ้า้งอิงและอภิปรายผลการวิจยั  พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาวิจยัโดยนกั วิชาการในต่างประเทศและนกัวิชาการไทย  ดงัน้ี 

สนานจิตร   สุคนธทรัพย ์และคณะ (2542) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับการด าเนินงานของ
โรงเรียนในก ากบัของรัฐ (Charter school) ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของโรงเรียนในก ากบัของรัฐ มีทั้งปัจจยัท่ีเป็นบริบทภายนอก และปัจจยัภายในโรงเรียน 
โดยปัจจยับางดา้นส่งผลต่อเน่ืองหรือมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 

ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ดา้น ลกัษณะท่ีส าคญัส่งผลในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ 
1. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีพอท าใหรั้ฐสามารถ 

สนับสนุนทรัพยากรในการจดัตั้ งด ารงและขยายโรงเรียนในก ากับของรัฐได้ ความแตกต่างใน
สถานะทางเศรษฐกิจท าใหก้ลุ่มดอ้ยโอกาสตอ้งการโรงเรียนรูปแบบใหม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะกลุ่ม 

2. ปัจจยัดา้นสงัคม เจตคติของคนในสงัคมไม่พอในผลการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาล ถึง 
ขั้นแสวงหาแนวทางใหม่โดยการปรับเปล่ียนระบบ ลกัษณะเฉพาะของคนอเมริกนัท่ียอมรับความ
หลากหลาย ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตอ้งการมีทางเลือกและความเสมอภาคในโอกาส เคารพ
ในสิทธิของบุคคล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะของนักวิชาการมืออาชีพท่ียึดมั่นใน
อุดมการณ์ กล้าเส่ียงท่ีจะทดลองความคิดใหม่ ต้องการอิสระทางความคิดและพร้อมท่ีจะให้
ตรวจสอบผลงาน ลกัษณะของสงัคมอเมริกาท่ียดึมัน่ในอุดมการณ์การกระจายอ านาจ เป็นสังคมการ
เรียนรู้ มีกลุ่มพลงัท่ีเขม้แข็งและสร้างสรรค์ ท าให้เกิดแรงผลกัดันและการเกิดการด ารงอยู่ของ
โรงเรียนในก ากบัของรัฐ 

3. ปัจจยัทางดา้นการเมืองและการบริหาร เช่น นโยบาย ความคาดหวงั และการสนบัสนุน 
ท่ีชัดเจนจากผูบ้ริหารระดับสูง คุณภาพนักการเมืองท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมและการเป็น
นกัวิชาการ การมีกฎหมายท่ีแขง็และเก้ือหนุน รูปแบบการบริหารจดัการในระดบันโยบายท่ีมีการ
กระจายอ านาจใหรั้ฐต่าง ๆ มีอิสระในการบริหารรวมทั้งในดา้นการศึกษา 

4. ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ีความกา้วหนา้ของเทคโนโลยภีายนอก ทั้งเทคโนโลยท่ีีเป็น 
วสัดุอุปกรณ์และวิธีการท าใหโ้รงเรียนสามารถประสบความส าเร็จ ในการจดัการเรียนการสอนช่วย
ใหโ้รงเรียนสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
 ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีส าคญั 2 ดา้น ซ่ึงลกัษณะส าคญัท่ีส่งผลในแต่ละดา้น
ไดแ้ก่  

1. ปัจจยัดา้นทรัพยากร ท่ีส าคญัคือ คุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ครูและ 
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ผูบ้ริหารโดยครูมีลกัษณะเป็นมืออาชีพ มีความพร้อมทั้งในดา้นเจตคติ ความรู้ ความสามารถในดา้น
วิชาชีพและการจดัการ ผูบ้ริหารนอกจากจะมีลกัษณะส าคญัของนักบริหารมืออาชีพแลว้ ตอ้งมี
ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นแนวคิดและแนวทางการด าเนินงาน สามารถเช่ือมโยงการจดัการใหด้า้น
ต่าง ๆ ใหน้ าไปสู่ผลส าเร็จ 

2. ปัจจยัดา้นการจดัการ ลกัษณะเด่น ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีเก้ือหนุนสามารถ 
จบัคู่ระหว่างวิธีการจดัโครงสร้าง การจดัการเรียนการสอนและบริการของโรงเรียนกบัลกัษณะและ
ความตอ้งการของผูเ้รียน การจดัระบบทดแทน การสร้างเสริมพลงัและความสามารถของครู เพื่อให้
ครูสามารถสร้างและนวตักรรมการเรียนการสอน และการจดัการบนพื้นฐานของการวิจยัและพฒันา 
และการใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

จกัรพรรดิ   วะทา (2540) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประเภทสามญัศึกษา  เขตการศึกษา 1  พบว่า ปัจจยัด าเนินการดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดบัมาก สภาพแวดลอ้มโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในระดบัปานกลางและกลุ่มองคป์ระกอบการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา คือ การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ครู- อาจารย ์และ
ศึกษานิเทศก ์ความพร้อมของนกัเรียน และสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 

จ านง    ชาญธญักรรม (2541) ไดศึ้กษาความพร้อมและศกัยภาพการประกนัคุณภาพเพื่อขอ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนเทคโนโลยีภาคเหนือตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากรและดา้นทรัพยากรเพื่อการเรียน
การสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน  ปัจจยั
ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และดา้นผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมาก    ส่วน
ดา้นการจดัการและการบริหาร ดา้นกิจการนกัศึกษา    อยูใ่นระดบัปานกลาง 

สุจินต ์  น่ิมอนงค ์(2543) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบศกัยภาพของสถานศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษา ในเขตการศึกษา 1 พบว่า ระดบัศกัยภาพของสถานศึกษา 
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส าหรับรายดา้น พบว่า ดา้นลกัษณะองคก์ร ดา้นลกัษณะบุคลากร และ
ดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้มอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และองคป์ระกอบศกัยภาพของสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดบัมธัยมศึกษา ในระดบัมาก รวมทั้งองคป์ระกอบศกัยภาพของสถานศึกษาท่ีมีอิทธิพล
ต่อการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษา ในเขตการศึกษา 1 พบว่าโดยภาพรวม 
องคป์ระกอบดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติั ลกัษณะบุคลากร ลกัษณะองคก์าร     และ
ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ 73.15 
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เพญ็เกียรติ   ดวงสุวรรณ (2545 : 157 – 158) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการ
บริหารกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5 
ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัการบริหารมีเพียงดา้นเดียวท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การบริหาร 
ทรัพยากร ซ่ึงเป็นปัจจยัยอ่ยของดา้นลกัษณะการบริหารและการปฏิบติั นอกนั้นปัจจยัทุกดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม ดา้นลกัษณะของบุคลากร และปัจจยัยอ่ยขอ้
อ่ืน ๆ ในดา้นลกัษณะการบริหารและการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั และพบว่า ปัจจยัการ
บริหารกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงและในลกัษณะคลอ้ยตามกนั 

ญาณิศา  บุญจิตร์ (2552) ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใชก้รอบแนวคิดหลกัของนกัการศึกษา  Steers, Hodge and 
Anthony,Bartol and others, Hoy and Miskel and Owensในการก าหนดกลุ่มปัจจยัและองคป์ระกอบ
ประสิทธิผลตามแนวทางการประเมินองคก์ารแบบสมดุล (Balanced  scorecard) ของ  Kaplan  and 
Norton เพื่อวดัประสิทธิผลองคก์ารของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัประสิทธิผลองคก์ารของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบ 
ดว้ย  4  องคป์ระกอบ  31  ตวัช้ีวดั 

2. ประสิทธิผลองคก์ารของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย 
ดา้นพบว่ามี  3  ดา้นอยูใ่นระดบัมาก  โดยดา้นกระบวนการภายในมีประสิทธิผลสูงสุด  รองลงมา
คือ ดา้นผูรั้บบริการและดา้นการเงิน ตามล าดบั  ส่วนดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  อยู่ในระดบั
ปานกลาง 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 8 ปัจจยั  ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มภายนอก  นโยบายการบริหารและการ
ปฏิบติั  โครงสร้างองคก์าร  คุณภาพบุคลากร  ลกัษณะงาน  ลกัษณะผูรั้บบริการ  เทคโนโลยีและ
วฒันธรรมองคก์าร ร่วมกนัอธิบายประสิทธิผลองคก์ารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดร้้อยละ 88 

สมจิตร  อุดม (2547)   ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน 
ระดบัประถมศึกษาในภาคใต ้โดยศึกษาปัจจยั  3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัผูบ้ริหารโรงเรียน ประกอบดว้ย  
ลักษณะชีวสังคมของผูบ้ริหาร  พฤติกรรมผูน้ าแบบสั่งการ  พฤติกรรมผูน้ าแบบสนับสนุน  
พฤติกรรมผูน้ าแบบมีส่วนร่วม  พฤติกรรมผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จ  วิสัยทัศน์ผูบ้ริหาร  และ
บรรยากาศโรงเรียน  ปัจจยัระดบัครู  ประกอบดว้ย ลกัษณะชีวสังคมของครู  คุณภาพการสอนของ
ครู  ความพึงพอใจในการท างานของครูและการไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมของครู  และปัจจยั
ระดบันกัเรียน  ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน  พฤติกรรมดา้นการเรียนของนกัเรียน  เจต
คติต่อการเรียนของนกัเรียนและพฤติกรรมดา้นสังคมกบักลุ่มเพื่อน  ซ่ึงมีตวัแปรความส าเร็จในการ
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บริหารโรงเรียน  4  ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารโรงเรียน  การบริหารและสนบัสนุน  การพฒันาคุณภาพ
บุคลากรและการพฒันาคุณภาพนกัเรียน  ผลการวิจยัมีดงัน้ี 

1. ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษาในภาคใต ้ มีความส าเร็จ 
อยูใ่นระดบัมาก  

2. ปัจจยัระดบันกัเรียน  พบวา่  พฤติกรรมดา้นสงัคมกบักลุ่มเพื่อน  พฤติกรรมดา้นการ 
เรียนของนกัเรียนและเจตคติต่อการเรียนของนกัเรียน  ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
เอกชน ระดบัประถมศึกษาในภาคใต ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และมีประสิทธิภาพการท านายได้
ร้อยละ 38 

3. ปัจจยัระดบัครู  พบวา่  คุณภาพการสอนของครู  ความพึงพอใจในการท างานของครู 
และการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมของครู  ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน
ระดบัประถมศึกษาในภาคใต ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและมีประสิทธิภาพการท านายไดร้้อยละ19 

4. ปัจจยัระดบัผูบ้ริหารโรงเรียน   พบวา่ บรรยากาศโรงเรียน   วิสยัทศัน์ผูบ้ริหารและ 
พฤติกรรมผูน้ าแบบมีส่วนร่วม  การอบรมทางการบริหารและพฤติกรรมผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จ 
ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในภาคใต ้ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และมีประสิทธิภาพการท านายไดร้้อยละ 28 

เบญจวรรณ   ศรีมารุต (2551: 146-150) ไดศึ้กษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั ผลการวิจยัสรุปว่า  ปัจจยัโดยรวมทั้ง  4  ปัจจยั คือ  ปัจจยัระดบั
ปัจเจกบุคคล  ไดแ้ก่แรงจูงใจในการท างาน  เจตคติ  ทกัษะและการตดัสินใจ ปัจจยัระดบักลุ่มท่ี
ปฏิบติังานร่วมกนั  ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า  การติดต่อส่ือสารและความขดัแยง้  ปัจจยัระดบัองคก์ารไดแ้ก่ 
นโยบายและเป้าหมาย  พนัธกิจและยุทธศาสตร์  โครงสร้างองคก์ารและวฒันธรรมองคก์าร และ
ปัจจยัระดบัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี    สามารถร่วมกนั
ท านายประสิทธิผล  ไดร้้อยละ  96.00  และเม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัพบว่า  ปัจจยัระดบัปัจเจกบุคคล  
สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัมากท่ีสุด  
ร้อยละ  48.40 รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัระดบักลุ่มท่ีปฏิบติังานร่วมกนั  ปัจจยัระดบัองคก์ารและปัจจยั
ระดับสภาพแวดล้อม  สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎัไดร้้อยละ 32.90, 6.20 และ 4.70  ตามล าดบั   

อารีย ์  วิธิศุภกร (2546: 87-89)  ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
การน านโยบายประกนัคุณภาพการศึกษาไปปฏิบติัในสถาบนัวิชาการทหารอากาศชั้นสูง โดยใช้
กรอบแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบติัของ แวน มีเตอร์ และ แวน ฮอร์น ผลการวิจยัพบว่า 1) 
ผูบ้ริหารและอาจารยมี์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายประกนั
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คุณภาพการศึกษาไปปฏิบติัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และอาจารย ์ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายประกนัคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบติั เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 6 ดา้นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 3) ปัญหาท่ีผูบ้ริหารและอาจารยค์าด
ว่าอาจจะเกิดข้ึนเม่ือ มีการน านโยบายประกนัคุณภาพการศึกษาไปปฏิบติัในสถาบนัวิชาการทหาร
อากาศชั้นสูง เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นสมรรถนะของหน่วยงาน ปัญหาดา้น
ความร่วมมือและการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ปัญหาดา้นการควบคุมนโยบายประกนัคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน ปัญหาดา้นความสนบัสนุนและความผกูพนั ขององคก์ารหรือบุคคลท่ี
ส าคญั และปัญหาดา้นอ านาจและความสมัพนัธ์กบัองคก์ารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ปณต   เทพภิบาล (2552 : 144-145)   ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหาร
โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาในภาคใต ้ โดยใชต้วัประกอบหลกัของความส าเร็จในการ
บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้จ านวน  8  ตวั
ประกอบ  ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าและเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ 2) ผูเ้รียนมีคุณภาพและคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์  3) ครูมืออาชีพพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 4) บริหารจัดการโรงเรียนแนวใหม่           
5) ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจในการบริการของโรงเรียน 6)ผูป้กครองเช่ือมั่นในคุณภาพ
โรงเรียน 7)ผลก าไรของโรงเรียน และ 8) ผูเ้รียนมีความเป็นไทยและรักประชาธิปไตย  โดยศึกษา
ปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อความส าเร็จดงักล่าว  5  ดา้น คือ  ผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียนและผูป้กครอง  
ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัผูบ้ริหาร ตวัแปรชีวะสังคม 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ อาย ุ26-35 ปี อาย ุ36-45  ปี  การ
อบรม 1-2 คร้ังต่อปี  และวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ตวัแปรคุณลกัษณะ 2 ตวัแปร  ไดแ้ก่ 
ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพและบรรยากาศในการบริหาร ปัจจยัครู ตวัแปรชีวสังคม  3 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ อายตุ  ่ากว่า  26  ปี  อาย ุ 26-35 ปี และอาย ุ 36-45 ปี  ตวัแปรคุณลกัษณะ 3 ตวัแปร ไดแ้ก่  
ความเป็นครูมืออาชีพ  พฤติกรรมการสอนและความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ปัจจยันกัเรียน  ตวั
แปรชีวสงัคม 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีมีผูป้กครองอาย ุ40-49  ปีและตวัแปรคุณลกัษณะ 3 ตวัแปร  
ไดแ้ก่  พฤติกรรมทางสังคม  พฤติกรรมการเรียนและเจตคติต่อการเรียน  และปัจจยัผูป้กครอง  ตวั
แปรชีวสังคม 1 ตวัแปร ไดแ้ก่การมีบุตร 1 คน  และตวัแปรคุณลกัษณะ 2 ตวัแปร  ไดแ้ก่  เจตคติต่อ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนและพฤติกรรมการส่งเสริมการเรียน ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
บริหารโรงเรียนเอกชน   

พรพิมล  ปลัง่ศรีสกุล (2552) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการปฏิบติัตาม
นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดักรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันโยบายกบัความส าเร็จของ
การปฏิบติัตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง 
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ประกอบดว้ย บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 917 คน จาก 161 โรงเรียน 
ซ่ึงเป็นหน่วยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์พหุคูณ
ถดถอย และการวิเคราะห์เส้นทางแบบมีตวัแปรแฝงของปัจจยันโยบายท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของนโยบายโดยใชโ้ปรแกรมลิสเรล ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัจจยันโยบายโดยรวมทุก
ปัจจยัมีความสัมพนัธ์ และสามารถพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบติัได ้ ร้อยละ 55 และ (2) ความส าเร็จของการปฏิบติัตามนโยบายการประกนั
คุณภาพการศึกษาไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากทุกปัจจยันโยบาย โดยปัจจยัมาตรฐานและวตัถุประสงค์
นโยบาย และปัจจยัทศันคติของผูน้ านโยบายไปปฏิบติัมีอิทธิพลทางตรง  โดยไม่ส่งผ่านปัจจยั
นโยบายอ่ืน ส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ทรัพยากรนโยบาย และปัจจยัคุณลกัษณะ 
และความ สามารถของผูน้ านโยบายไปปฏิบติันอกจากมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของ
นโยบายแลว้ยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อความส าเร็จของการปฏิบติัตามนโยบายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

นวลลกัขณ์   บุษบง (2552:426-428)  ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของ
วิทยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงกลาโหม  โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ แบบพหุกรณี 3 
วิทยาลยัพยาบาล ใชก้รอบแนวคิดหลกัของนกัวิชาการ Gibson et al. ในการก าหนดกลุ่มปัจจยั และ
องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์าร เป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีเบ้ืองตน้ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธี
วิเคราะห์เอกสาร การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยัและเปรียบเทียบ 
ผลการวิจยั พบว่า   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารประกอบดว้ย ปัจจยัระดบับุคคลไดแ้ก่
ความรู้ความ สามารถของอาจารย ์คุณภาพผูเ้รียน ทศันคติ ทกัษะ การจูงใจ และความเครียด ปัจจยั
ระดบักลุ่มไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร โครงสร้างกลุ่ม สถานภาพ บรรทดัฐาน การติดต่อส่ือสาร 
และความสามคัคี ในระดบัองคก์ารไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายนอก สภาพแวดลอ้มภายใน โครงสร้าง
องคก์าร ภาระงาน การเลือกกลยทุธ์ กระบวนการบริหาร และวฒันธรรมองคก์าร  

นนัทิดา  ทองเจือ (2554 : 152)  วิจยักระบวนทศัน์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนเอกชนตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561)  พบวา่การพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการใหม่ในภาพรวมมีการด าเนินการในระดบันอ้ย โรงเรียนจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการไดใ้นระดบันอ้ย จ านวนครูมีพอเพียงตาม
เกณฑแ์ละวฒิุตรงตามท่ีสอน มีการด าเนินการไดใ้นระดบันอ้ย โรงเรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ทอ้งถ่ินในการเอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษาและการเรียนรู้ มีการด าเนินการไดใ้นระดบันอ้ย

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นวลลักขณ์%20%20บุษบง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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และโรงเรียนมีการพฒันาภาวะผูน้ าตามคุณสมบติัการเขา้สู่ต  าแหน่งเส้นทางความกา้วหน้าและ
ระบบการจูงใจ มีการด าเนินการไดใ้นระดบันอ้ย ซ่ึงท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้นอกจากจะมีการ
ด าเนินการในระดบันอ้ยแลว้ยงัอยูใ่นล าดบัสุดทา้ยดว้ย 

มยรีุ  แพร่หลาย (2554)  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเลก็  พบวา่  1) ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติั   ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ของสภาพแวดลอ้มและปัจจยัดา้นลกัษณะของโรงเรียนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรวมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  ต่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 2) รูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเลก็มีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ โดยมีค่าไค-สแควร์เท่ากบั 54.944  องศาอิสระเท่ากบั  83  ค่า
ความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .993  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI = 0.996) ดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI = 0.988) ค่าดชันีก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (RMR = 0.00372) 3) 
ปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบ
ความส าเร็จในการประกนัคุณภาพดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติั  คือ การนิเทศติดตาม
อยา่งต่อเน่ือง  และการใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้ริหารเพื่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร  ปัจจยั
อุปสรรคดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติั คือระบบสารสนเทศท่ีไม่เป็นปัจจุบนัและขาด
แคลนบุคลากรและเทคโนโลยี  4) แนวทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กตามกระบวนการ PDCA นั้น  ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน
เก่ียวกบั  การจดัหา  การแบ่งงานและมอบหมายงานใหบุ้คลากร  การจดัท าระบบสารสนเทศใหเ้ป็น
ปัจจุบนั สนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  นิเทศติดตามอยา่งต่อเน่ือง
โดยการใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้ริหารในการใชก้ลยุทธ์ให้เกิดผลส าเร็จในการปฏิบติังาน  ตลอดจน
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

Suryadi (1995) ศึกษาเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระดบัประถมศึกษาของ
ประเทศอินโดนีเซีย โดยวดัคุณภาพของครูใน 4 ปัจจยัหลกั คือ ความสามารถทางดา้นวิชาชีพ ความ
พยายามทางวิชาชีพ เวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ียวชาญและงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย ผลการวิจยัพบว่า ครูเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้และใชป้ระโยชน์จากปัจจยัอ่ืน ๆ อยา่งมี
ประสิทธิผล ครูเป็นปัจจยัเดียวท่ีใชก้ารตดัสินปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาและครูท่ีมีคุณภาพจะ
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไดม้ากท่ีสุด  
 Chrispeels (1990) ไดท้  าการศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน  8  แห่ง โดย
ท าการวิเคราะห์ระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง  การวิจยัดงักล่าวศึกษาเก่ียวกบั 1) 
วฒันธรรมและบรรยากาศในโรงเรียน 2) หลกัสูตรและการสอน 3) โครงสร้างขององคก์าร 4) ภาวะ
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ผูน้ าของครูใหญ่  เขาใชเ้วลาในการศึกษา  5 ปี  ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์  
แบบสอบถาม  ผลของการทดลองและแบบบนัทึกขอ้มูล  จากการศึกษาพบว่า 1) การเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการหลกัสูตรและครูได้ท างานร่วมกันมีความจ าเป็นส าหรับการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียน 2) โรงเรียนท่ีมีสัมฤทธิผลนั้น  ครูใหญ่ตอ้งมีภาวะผูน้ า 3) ตอ้งมีการวางแผนการพฒันา
บุคลากรท่ีดี 
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บทที ่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
              การวิจัยเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จในคร้ังน้ี  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัและวิธีด าเนินการวิจยั  ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน 

เขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จ   
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ 

โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ   

วธีิด าเนินการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ี  มีวิธีด าเนินการวิจยั 7 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
ขั้นที ่1 ศึกษาองค์ความรู้เพือ่ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจัิย 
ผูว้ิจยัได้กรอบแนวคิดในการวิจยั  โดยการวิเคราะห์เอกสาร  แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง(Content analysis) เพื่อน าขอ้มูลมาก าหนดตวัแปรสภาพการด าเนินการและปัจจยัท่ีส่งผลให้
การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จใน  2  
ประเดน็ดงัน้ี  

       1.1  การประกันคุณภาพการศึกษา  และการด าเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา   

       1.2  ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงของ 
โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ 

ขั้นที่ 2   ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       2.1  ประชากร 

                ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษาและหรือระดบัมธัยมศึกษา  มีท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร    
เฉพาะโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินภายนอกและไดรั้บรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีหรือดีมาก
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จ านวน  282  แห่ง จ าแนกเป็นโรงเรียนขนาดเลก็จ านวน 223  แห่ง โรงเรียนขนาดกลางจ านวน 119 แห่ง 
และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 80 แห่ง ใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี 24 กนัยายน 2557 (ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน.2557) เป็นหน่วยวิเคราะห์ 

2.2 กลุ่มตวัอยา่ง   
 เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  จากประชากรจ านวน 282 แห่ง  

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตาราง Krejcies and Morgan ใชว้ิธีสุ่มแบบมีระบบ (Systematic  random  
sampling) ตามสัดส่วนขนาดโรงเรียนเล็ก  กลาง  ใหญ่  และเพิ่มจ านวนเพื่อความเหมาะสม จึงไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน  173  แห่ง 

2.3 ผูใ้หข้อ้มูล 
ก าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 

เอกชนโดยตรง ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชนเน่ืองจากเป็นผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
งานดา้นวิชาการของโรงเรียนทั้งหมด รวมทั้งจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง   และผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพของ
โรงเรียน ซ่ึงเป็นบุคลากรสายการปฏิบติังานประกนัคุณภาพภายในท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นการเฉพาะ
ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  จึงไดจ้  านวนผูใ้หข้อ้มูลในคร้ังน้ี รวมทั้งส้ิน 346 คน ดงัตารางท่ี 3.1  
ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนร้อยละของประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและผูใ้หข้อ้มูล 

ขนาดโรงเรียน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวนผูใ้หข้อ้มูล ร้อยละ 
     ขนาดเลก็ 111 67 134 39 
     ขนาดกลาง 101 61 122 36 
     ขนาดใหญ่ 70 42 84 25 
     รวมทั้งส้ิน 282 170 340 100 

  
ขั้นที่ 3   การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  
             เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  มีขั้นตอนในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อน าผลท่ีไดม้าก าหนด 
ตวัแปร ผูว้ิจยัสงัเคราะห์แนวคิดหลกัของนกัการศึกษาไดก้รอบความคิดในการก าหนดกลุ่มปัจจยัท่ีใชใ้น
การด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร ประกอบดว้ย 
โครงสร้างองคก์ารและ เทคโนโลยี ดา้น ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มทางสังคม สภาพแวดลอ้มทางการเมือง วฒันธรรมองคก์ารและบรรยากาศ
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องคก์าร ดา้นลกัษณะบุคลากรประกอบดว้ย ความผกูพนัต่อองคก์าร และการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี
และดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติั ประกอบดว้ย   การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ การจดัหา
และใชท้รัพยากร การจดัสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน กระบวนการติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้ าและการ
ตัดสินใจ  และ  การปรับตัวขององค์การและการริเร่ิมส่ิงใหม่ เป็นปัจจัยท่ีโรงเรียนเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครน าไปใชใ้นการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในให้ประสบความส าเร็จเป็นตวัแปร
อิสระส าหรับการวิจยั   

  ศึกษาและสงัเคราะห์กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพ 
ภายใน พ.ศ.2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์  2554 และแนวทางการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2555 ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไดก้รอบแนวคิดและ
ตวัช้ีวดัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 8  ขั้นตอน คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษา การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษา  การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน 
การจดัท ารายงานประจ าปีและการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เป็นตวัแปรตาม
ส าหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี   

3.2 การก าหนดโครงสร้างตวัแปรการวิจยั 
ขั้นตอนน้ีเป็นการก าหนดโครงสร้าง  รายการส าคญัและตวัช้ีวดัของตวัแปรทุกตวั 

จากนิยามเชิงปฏิบติัการ  โดยผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 
1) ร่างโครงสร้างตวัแปรการวิจยั  โดยก าหนดรายการส าคญั และตวัช้ีวดัของตวั 

แปรอิสระและตวัแปรตามทุกตวัตามขอบเขตการวิจยั 
2) ตรวจสอบโครงสร้างตวัแปร  เพื่อพิจารณาเน้ือหาเก่ียวกบัการด าเนินการและ 

ปัจจยัท่ีใชใ้นการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงใหป้ระสบความส าเร็จ 
3) เสนอโครงสร้าง  รายการส าคญัและตวัช้ีวดัของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา  ความเหมาะสมของปริมาณขอ้ 
ค าถาม  ความชดัเจนของภาษา  และรูปแบบของแบบสอบถาม  แลว้น ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นมาตรประมาณค่า (Rating  scale) 5 ระดบั ใชเ้กณฑ ์

การให้คะแนนวดัระดบัสภาพความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในและระดบั
การใชปั้จจยัการด าเนินการตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูล  โดยก าหนดความหมายและเกณฑใ์นการ
ใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดบั 1     หมายถึง   ด าเนินการ/ใชปั้จจยัการด าเนินการ    ในระดบันอ้ยท่ีสุด  
ระดบั 2     หมายถึง  ด าเนินการ/ใชปั้จจยัการด าเนินการ    ในระดบันอ้ย  
ระดบั 3     หมายถึง  ด าเนินการ/ใชปั้จจยัการด าเนินการ    ในระดบัปานกลาง  
ระดบั 4     หมายถึง  ด าเนินการ/ใชปั้จจยัการด าเนินการ    ในระดบัมาก  
ระดบั 5     หมายถึง  ด าเนินการ/ใชปั้จจยัการด าเนินการ    ในระดบัมากท่ีสุด 
โดยท่ีแบบสอบถามทั้งฉบบั  แบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี   

3.3.1 แบบสอบถามสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
ของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร 

       3.3.2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีใชปั้จจยัในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม 
กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครใหป้ระสบความส าเร็จ 

แบบสอบถามทั้ง 2 ตอน มีกระบวนการสร้างเคร่ืองมือผา่นการตรวจสอบจาก 
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นเน้ือหา ดา้นการวิจยั ดา้นการวดัผลและประเมินผล  โดยยดึหลกัส าคญัของการก าหนด
คุณภาพของเคร่ืองมือการวดั คือ ความตรงตามเน้ือหา (Content validity) และความเท่ียง (Reliability) 
โดยผา่นการทดลองใช(้Try out)  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ความตรงเชิงเน้ือหา(Content validity) ผูว้ิจยัไดก้ าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 
ของตวัแปร  ก าหนดตวับ่งช้ีและสร้างขอ้กระทงค าถามแต่ละตวัแปร  น าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเน้ือหา
และดา้นการวดัผลและประเมินผล  จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมและความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้ค าถามกบัโครงสร้างเน้ือหา (Item Objective Congruence : IOC) และตรวจสอบการใชภ้าษา  
ผลการตรวจสอบพบวา่  แบบสอบถามสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร มีความครอบคลุมโครงสร้างเชิงเน้ือหา  ผลการพิจารณาของ
ผูท้รงคุณวฒิุ  แสดงดงัตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2  ค่า IOC จากการพิจารณาเคร่ืองมือของผูท้รงคุณวฒิุ 

ค่า IOC 
แบบสอบถาม     

สภาพการด าเนินการ 
แบบสอบถาม 

ปัจจยัท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
1.00 21 74 
0.80 13 17 
0.60 14 1 

0.00-0.40 2 3 
รวม 50 95 

 จากตารางท่ี 3.2  พบว่า  จากเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินคือ ค่าดชันี IOC ท่ีค  านวณไดต้อ้งมากกว่า 
0.60  จึงถือวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย  จากผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาพบวา่  มี
ค่า IOC ท่ีต  ่ากว่า 0.60 อยู ่5 ขอ้  แต่เน่ืองจากขอ้ค าถามมีจ านวนมาก และมีบางประเด็นท่ีมีขอ้ค าถามใน
ประเดน็เดียวกนัแต่แตกต่างในวิธีการถาม  ผูว้ิจยัจึงพิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.60-
1.00 พร้อมทั้งปรับปรุงขอ้ค าถามตามขอ้เสนอของผูท้รงคุณวุฒิ น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบขอ้ค าถามอีกคร้ังหน่ึง 

1) น าแบบสอบถามทั้ง 2  ตอน ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้หาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยน าไปทดลองกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นผูอ้  านวยการและผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพของ
โรงเรียนเอกชน  ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งแต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  15  แห่ง  รวม
จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งหมด 30 คน   เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา
(Coefficient)ของ Cronbach (1999 :161) จึงไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  ดงัตารางท่ี 3.3  และ
ตารางท่ี  3.4 
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ตารางท่ี 3.3   แสดงค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามสภาพการด าเนินการประกนั 
         คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 

ตวัแปรท่ีวดั จ านวนขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 
1.  การก าหนดมาตรฐานการศึกษา  6 .803 
2.  การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 8 .810 
3.  การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 8 .811 
4.  การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 5 .802 
5.  การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5 .804 
6.  การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน 6 .805 
7.  การจดัท ารายงานประจ าปี 5 .816 
8.  การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   5 .801 
     ภาพรวมของแบบวดัสภาพการด าเนินการ 48 .815 

 จากตารางท่ี 3.3  ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงทั้งฉบบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .815โดยดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีมีค่า
ความเช่ือมัน่ เท่ากบั .816 มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ มีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั .811 ส่วนดา้นท่ีมีค่าความเช่ือมัน่นอ้ยกว่าดา้นอ่ืน คือดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .801   
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ตารางท่ี 3.4  ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามปัจจยัท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
        ประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงใหป้ระสบความส าเร็จ 

ตวัแปรท่ีวดั จ านวนขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 
1.  โครงสร้างองคก์าร 7 .808 
2.   การใชเ้ทคโนโลย ี 6 .827 
3.   สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 3 .812 
4.   สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 5 .803 
5.   สภาพแวดลอ้มทางการเมือง   5 .816 
6.   วฒันธรรมองคก์าร 6 .809 
7.   บรรยากาศองคก์าร 7 .811 
8.   ความผกูพนัต่อองคก์าร 6 .836 
9.   การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี 5  .811 
10. การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 7  .806 
11. การจดัหาและใชท้รัพยากร 6  .807 
12. การจดัสภาพการปฏิบติังาน 7  .809 
13. กระบวนการติดต่อส่ือสาร   6  .813 
14. ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ และ 9 .811 
15. การปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่ 7 .837 

ภาพรวมของแบบวดัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการ 92 .836 

จากตารางท่ี 3.4 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามปัจจยัท่ีใชใ้นการด าเนินการประกนั
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงทั้งฉบบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .836โดยปัจจยัดา้นการปรับตวัของ
องคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่ มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .837 มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความ
ผกูพนัต่อองคก์าร มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .836 ส่วนปัจจยัดา้นท่ีมีค่าความเช่ือมัน่นอ้ยกว่าดา้นอ่ืน คือ
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .803  

       2) น าผลการวิเคราะห์มาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าแบบสอบถาม 
ฉบบัสมบูรณ์พร้อมน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 

 3.4  การสร้างเคร่ืองมือสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบและยนืยนัผลการวิจยั 
       การตรวจสอบและยนืยนัผลการวิจยัสร้างความเช่ือมัน่ผลการวิจยัในเชิงปริมาณ    
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ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือสมัภาษณ์เกบ็ขอ้มูลจากโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาโดยด าเนินการดงัน้ี 
        1)  จัดท าขอ้สรุปจากผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกัน

คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร 
        2)   สร้างแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เก่ียวกบัขอ้สรุปจากผลการวิจยั  เพื่อ

ตรวจสอบความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน แบ่งเป็น 2 
ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายใน และตอนท่ี 2 เป็นขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม  แลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

ขั้นที่ 4   การเกบ็รวบรวมข้อมูล               
       ผูว้ิจยัสืบคน้รายช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัทข์องโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา 

ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อจดัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล
การวิจยัทางไปรษณีย ์จ านวน 170  แห่ง รายละเอียดมีดงัน้ี 

4.1  ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั   เพื่อขอความอนุเคราะห์ใหผู้ว้ิจยัเกบ็ขอ้มูล 
การวิจยัจากโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผา่นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนซ่ึงเป็นตน้สังกดั  มีหนงัสือไปยงัโรงเรียนอนุญาตให้ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามการวิจยัและเขา้เก็บ
ขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพในภาคสนามจากผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

4.2 สอบถามความคิดเห็นโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  เกบ็รวบรวมแบบสอบถามกลบัคืน 
ทางไปรษณียแ์ละหากไดรั้บกลบัคืนไม่ครบจ านวนตามความตอ้งการ  หลงัจากเวลาผา่นไป 2 สัปดาห์  
ผูว้ิจยัจะติดตามแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเองหรือทางโทรศพัท ์ ผลปรากฏว่าในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดรั้บ
แบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 310  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 91.18   

4.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน  และท าการลงรหสั  
(Coding) แยกประเภทตามตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาเพื่อเตรียมส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

4.4 เกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกรณีศึกษา 3 แห่ง ไดม้า 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling)จากโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบ
ความส าเร็จในการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือก คือ เป็นโรงเรียนท่ี
ผ่านการประเมินและไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดบัดีหรือดีมาก และเป็นตวัแทนกลุ่ม
โรงเรียนทั้งขนาดเลก็  ขนาดกลางและขนาดใหญ่  และเป็นโรงเรียนท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงผูอ้  านวยการ
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และหรือผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพในช่วง  1  ปีการศึกษา ก่อนการเกบ็ขอ้มูล  อีกทั้งมีความเตม็ใจ
พร้อมให้ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นอยา่งดี  จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key informants) 
คือผูอ้  านวยการผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพจากโรงเรียนเอกชนในภาคสนาม    

ขั้นที่ 5   การวเิคราะห์ข้อมูล        
ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามสภาพการ 

ด าเนินการและปัจจยัท่ีใชใ้นการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปค านวณ  มีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1  การแจกแจงความถ่ี(Frequency)และค่าร้อยละ(Percentage)  ส าหรับขอ้มูลพื้นฐาน 
ของผูต้อบแบบสอบถาม   

5.2  ใชส้ถิติบรรยายส าหรับการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D)  ส าหรับการวิเคราะห์สภาพการประกนัคุณภาพภายในและปัจจยัท่ีใชใ้นการด าเนินการประกนั
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จ  โดย
การแปลผลขอ้มูลในการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับศึกษาสภาพการประกนั
คุณภาพภายในและปัจจยัท่ีใชใ้นการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน
เอกชนเขตกรุงเทพมหานครให้ประสบความส าเร็จ  ทั้งน้ีผูว้ิจยัใชค่้าเฉล่ียตามแนวคิดของ Best(1997 : 
204-208) เป็นเกณฑก์ าหนดการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี  

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00-1.49  หมายถึง    ระดบัการด าเนินการ / ระดบัปัจจยัท่ีใชใ้นการ 
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในนอ้ยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.50-2.49  หมายถึง    ระดบัการด าเนินการ / ระดบัปัจจยัท่ีใชใ้นการ 
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในนอ้ย 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50-3.49  หมายถึง   ระดบัการด าเนินการ / ระดบัปัจจยัท่ีใชใ้นการ 
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในปานกลาง 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.50-4.49  หมายถึง    ระดบัการด าเนินการ / ระดบัปัจจยัท่ีใชใ้นการ 
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในมาก 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง   4.50-5.00  หมายถึง    ระดบัการด าเนินการ / ระดบัปัจจยัท่ีใชใ้นการ 
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในมากท่ีสุดปัจจยั 

5.3  ใชส้ถิติอา้งอิง (Inferential statistics)  ซ่ึงเป็นสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้าก 
การศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง  แลว้อาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็น เพื่อสรุปผลไปยงัประชากรเป้าหมายดงัน้ี 
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       1) ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม 
กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครให้ประสบความส าเร็จ  โดยการวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน(Pearson produck moment coefficient correlation) และใชแ้นวติด
ของ McMillan(2000) แปลความหมายประมาณค่าระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดงัตารางท่ี 3.5  
ตารางท่ี 3.5 ระดบัความสัมพนัธ์ของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(rxy) ระดบัความสมัพนัธ์ 
0.10 – 0.30 ต ่า 
0.40 – 0.60 ปานกลาง 

                                0.70 – 1.00 สูง 
 จากตารางท่ี 3.5 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ(X)และตวัแปรตาม(Y) โดยพิจารณา
จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(rxy) หากค่าท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.10 – 0.30 หมายถึง ตวัแปรทั้งสอง
มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า  ค่าท่ีได ้ 0.40 - 0.60 หมายถึง ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบั  
ปานกลางและค่า 0.70-1.00  หมายความวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง 
         2)  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple regression analysis) โดยใชว้ิธี 
Hierarchical Stepwise ส าหรับคดัเลือกปัจจยัท่ีโรงเรียนใชใ้นการด าเนินการ  เขา้สมการถดถอยพหุคูณ
เพื่อคดัเลือกตัวแปรส าคญัท่ีมีอิทธิพลสามารถพยากรณ์การด าเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครใหป้ระสบความส าเร็จ   

        5.4 การวิเคราะห์ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ตอนทา้ยแบบสอบถาม  ใชก้ารวิเคราะห์
เน้ือหาส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เขียนเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม 

5.5  วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์จากกรณีโรงเรียนตวัอยา่ง  โดยจดัท าขอ้สรุปท่ีผา่นการ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และตรวจสอบยืนยนัจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน   
เพื่อให้ไดปั้จจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จ 

ขั้นที่ 6   การเสนอรายงานการวจิัย 
  ผูว้ิจยัน าเสนอรายงานการวิจยั  โดยมีขั้นตอนการน าเสนอดงัน้ี 

บทท่ี 1  บทน า  ประกอบดว้ย ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ค าถามและวตัถุประสงค ์  

ขอบเขต กรอบแนวคิดในการวิจยั  นิยามศพัทเ์ฉพาะ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
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บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ประกอบดว้ย  ประวติัความเป็นมาและความส าคญั
ของโรงเรียนเอกชน  การจดัองคก์รและการบริหาร ประเภท จ านวนโรงเรียน  ครูและนกัเรียนและ  
โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จ   การประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่
แนวคิด   ความหมาย  ความส าคญั  หลกัการ  ระบบ  ความส าเร็จและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษา  การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน   ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
 บทท่ี 3  วิธีด าเนินการวิจยั  ประกอบดว้ย  การศึกษาองคค์วามรู้เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยั  ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล  การยนืยนัตรวจสอบผลการวิจยั   การน าเสนอรายงานและสรุปขั้นตอนการวิจยั 
 บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ประกอบด้วย  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม  ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีใชแ้ละปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ
และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบยนืยนัผลการวิจยั 
 บทท่ี 5  สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ  ประกอบดว้ย สภาพการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในและปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ  และขอ้เสนอแนะการวิจยัส าหรับโรงเรียน
เอกชน  ตน้สงักดั  ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูส้นใจท่ีจะศึกษาวิจยัต่อไปในอนาคต 

สรุปขั้นตอนด าเนินการวจัิย   ผูว้ิจยัไดส้รุปขั้นตอนด าเนินการวิจยั ดงัแผนภาพท่ี 3.1 
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ขั้นท่ี 1 ศึกษา 
องคค์วามรู้เพื่อก าหนด 
กรอบแนวคิด 
ในการวิจยั   
 

ศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลฯ  
1.เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ 
2.สภาพปัจจุบนัโรงเรียนเอกชน  
3.ปัจจยัท่ีส่งผล 
4.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ขั้นท่ี 2 ก าหนด 
ประชากรและกลุ่ม 
ตวัอยา่ง 

ก าหนดขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.หาขอ้มูลจ านวนประชากร 

2. ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง  

ช่ือและจ านวนโรงเรียนเอกชน 

ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ขั้นท่ี 3  การสร้าง

เคร่ืองมือท่ีใช ้

ในการวิจยั    

 

การสร้างเคร่ืองมือ 

1.ก าหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

2.ก าหนดโครงสร้างตวัแปร 

3.สร้างเคร่ืองมือจ านวน  2 ชุด 

4.ตรวจสอบความตรงและความเท่ียง 

โครงสร้างตวัแปรแบบสอบถาม

สภาพการด าเนินการ และปัจจยัท่ี

ใชใ้นการด าเนินการประกนั

คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 

ขั้นท่ี 4 เกบ็รวบรวม  

            ขอ้มูล 

 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

1.ท าหนงัสือขอความร่วมมือ 

2.ส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ละติดตาม 

3.ตรวจความสมบูรณ์แบบสอบถาม 

 

ไดแ้บบสอบถามคืน 

ตามจ านวนท่ีตอ้งการ 

 ขั้นท่ี 5 วิเคราะห์ขอ้มูล 

 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1.วิเคราะห์สภาพและปัจจยัการด าเนินการ 

2.วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการ 

3. ศึกษารายกรณี โดยการสัมภาษณ์เพื่อ 

    ตรวจสอบยนืยนัผลการวจิยั 

 

 ผลการวเิคราะห์สภาพ /ปัจจยัการ

ด าเนินการและปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การด าเนินการประกนัคุณภาพ 

1.สรุปผลการวจิยั  อภิปรายผล  ขอ้เสนอแนะ 

2.จดัท ารายงานการวจิยั 

 ขั้นท่ี 6 น าเสนอ

รายงานการวจิยั 

ผลการวิจยั 

และขอ้เสนอแนะ 

ขั้นตอนการด าเนินการ กระบวนการ  ผลทีไ่ด้รับ  

 แผนภาพท่ี 3.1  สรุปขั้นตอนด าเนินการวิจยั 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการและปัจจัยท่ีส่งผลให้การ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบ
ความส าเร็จ  น าเสนอผลวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้ารางประกอบค าบรรยายในขอ้มูลเชิงปริมาณและ
สรุปเน้ือหาส าคญัในขอ้มูลเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 4  ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง  
ส่วนท่ี 2  ผลการศึกษาสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ส่วนท่ี 3  ผล
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน
เอกชนเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนั
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงและส่วนท่ี 5  ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา  รายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผลการศึกษาสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากแบบสอบถามท่ี ผูว้ิจยัส่งไปยงักลุ่มผูใ้ห้

ข้อมูล ได้แก่ผู ้อ  านวยการและผู ้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จในการประกนัคุณภาพภายในซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง     จ  านวน 
340 ฉบบั   ผลปรากฏว่า  ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 310  ฉบบั รายละเอียดดงั
ตารางน้ี 
ตารางท่ี 4.1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
ขนาดโรงเรียน 

รวม 
เลก็ กลาง ใหญ่ 

     ผูอ้  านวยการ 53 60 42 155 
     ผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพ  53 60 42 155 
                                                 รวม 106 120 84 310 

            คิดเป็นร้อยละ 34.20 38.70 27.10 100 
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงว่าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจ านวนร้อยละ 91.18 จ าแนกเป็น
ผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มผูอ้  านวยการและผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพโรงเรียน จากโรงเรียนขนาดเล็ก
ร้อยละ 34.20  ขนาดกลาง  ร้อยละ 38.70 และขนาดใหญ่  ร้อยละ 27.10 
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ส่วนที่ 2  ผลการศึกษาสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน

เอกชนเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ปรากฏดงัตารางท่ี  4.2 - 4.10          
ตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
        ตามกฏกระทรวง  โดยรวม 

การประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  S.D. 
ระดบัการ
ด าเนินการ 

ล าดบั 

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 4.47 0.42 มาก 3 

2. การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 4.50 0.42 มากท่ีสุด 2 

3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4.42 0.47 มาก 4 

4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 4.41 0.46 มาก 6 

5. การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.37 0.50 มาก 8 

6. การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน 4.42 0.53 มาก 4 

7. การจดัท ารายงานประจ าปี 4.52 0.48 มากท่ีสุด 1 

8. การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 4.41 0.53 มาก 6 

รวม 4.44  0.41   มาก  

จากตารางท่ี 4.2   พบว่า สภาพการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม  มีค่าเฉล่ียการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก ( = 4.44) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า   การจัดท ารายงานประจ าปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด( =4.52)    
รองลงมาคือ การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ( =4.50) และการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
( =4.47)  ส่วนการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( =4.37)  มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า
ดา้นอ่ืน  
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ตารางท่ี 4.3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการประกนัคุณภาพภายใน 
        ตามกฎกระทรวง  ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษา  S.D. 
ระดบัการ
ด าเนินการ 

ล าดบั 

1. มีการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
    กระทรวงศึกษาธิการอยา่งละเอียดก่อนจดัท ามาตรฐานการศึกษา   
    ของโรงเรียน 

4.47 0.57 มาก 4 

2. มีการน าปรัชญา วสิัยทศัน์ จุดเด่นหรือโอกาสของโรงเรียนก าหนด 
    ไวใ้นมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงจุดเนน้ของการจดัการศึกษา 

4.66 0.48 มากท่ีสุด 1 

3. ก าหนดสาระส าคญัไวใ้นมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้น 
    ถึงอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของโรงเรียนไดส้อดคลอ้ง  
    กบัสภาพจริง 

4.49 0.56 มาก 3 

4. การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาและ 
    ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได ้

4.45 0.55 มาก 5 

5. มีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานใหค้รูและบุคลากร  พอ่แม่  
    ผูป้กครอง  ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งทัว่ถึง 

4.12 0.75 มาก 6 

6. การประกนัคุณภาพภายในยดึตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการศึกษาท่ี 
    ก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น 

4.63 0.55 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.47 0.42 มาก  

จากตารางท่ี 4.3  พบว่า สภาพการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษา มีค่าเฉล่ียการด าเนินการอยูใ่น
ระดบัมาก( =4.42) โดยมีประเด็นการน าปรัชญา วิสัยทศัน์ จุดเด่นหรือโอกาสของโรงเรียนก าหนด
ไวใ้นมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงจุดเนน้ของการจดัการศึกษา ( = 4.66)  ด าเนินการมากเป็น
ล าดบัแรก รองลงมา คือ การประกนัคุณภาพภายในยึดตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้
อยา่งครบถว้น ( =4.63)  และก าหนดสาระส าคญัไวใ้นมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์
และมาตรการส่งเสริมของโรงเรียนไดส้อดคลอ้งกบัสภาพจริง( = 4.49) ตามล าดบั  ส่วนการ
ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานใหค้รูและบุคลากร  พ่อแม่  ผูป้กครอง  ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งทัว่ถึง ( = 4.12) มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน  
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ตารางท่ี 4.4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการประกนัคุณภาพภายใน 
        ตามกฎกระทรวง  ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 

การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา  S.D. 
ระดบัการ
ด าเนินการ 

ล าดบั 

1. มีการใหค้วามรู้เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจครูและบุคลากร 
    ก่อนการด าเนินการจดัท าแผนฯ 

4.49 0.60 มาก 5 

2. ครูและบุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา 
    คุณภาพการศึกษา 

4.42 0.64 มาก 6 

3. มีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) เพื่อทราบ 
    ปัจจุบนัปัญหาของโรงเรียน 

4.37 0.63 มาก 7 

4. มีการใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลการประเมินคุณภาพ 
    ภายใน และผลการประเมินภายนอกประกอบการจดัท า 
    แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

4.52 0.56 มากท่ีสุด 4 

5. โครงการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาครอบคลุมแผนงาน 
    วิชาการ  แผนงานบุคลากร  แผนงานงบประมาณและการเงิน   
     และแผนงานบริหารทัว่ไป 

4.53 0.57 มากท่ีสุด 3 

6. มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
    ใหรั้บผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอยา่งชดัเจน 

4.66 0.52 มากท่ีสุด 1 

7. มีการเขียนโครงการอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์ 
    เป้าหมาย  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  ก าหนดวธีิการด าเนินงานและ 
    ก าหนดผูรั้บผิดชอบ 

4.65 0.57 มากท่ีสุด 2 

8. มีการเสนอขอความเห็นชอบแผนพฒันาคุณภาพการจดั   
    การศึกษาจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก่อนน าไปใชทุ้กคร้ัง 

4.37 0.72 มาก 8 

รวม 4.50 0.41 มากท่ีสุด  

 จากตารางท่ี 4.4  พบว่า  สภาพการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา มีค่าเฉล่ียการด าเนินการ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( =4.50)  โดยมีประเด็นการก าหนดบทบาทหน้าท่ีครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนใหรั้บผดิชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอยา่งชดัเจน ( = 4.66)  ด าเนินการมากเป็นล าดบั
แรก รองลงมาคือ มีการเขียนโครงการอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  ตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ  ก าหนดวิธีการด าเนินงานและก าหนดผูรั้บผิดชอบ ( =4.65)  และโครงการตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาครอบคลุมแผนงานวิชาการ  แผนงานบุคลากร  แผนงานงบประมาณ
และการเงิน  และแผนงานบริหารทัว่ไป ( = 4.53)ตามล าดบั   ส่วนการเสนอขอความเห็นชอบ
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แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก่อนน าไปใชทุ้กคร้ัง ( = 
4.37) มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน  
ตารางท่ี 4.5  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการประกนัคุณภาพภายใน 
        ตามกฎกระทรวง  ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  S.D. 
ระดบัการ
ด าเนินการ 

ล าดบั 

1.จดัท าแผนภมิูโครงสร้างการบริหารงาน  โดยก าหนด  ต าแหน่ง 
   งานและ บทบาทหนา้ท่ีบุคลากรผูร่้วมงานอยา่ง   ชดัเจน 

4.55 0.61 มากท่ีสุด 3 

2.คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดแ้สดงบทบาทและท า หนา้ท่ี 
   ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  ตาม มาตรา 31  
   ครบถว้น 

4.45 0.60 มาก 4 

3.จดัท าค  าสั่งมอบหมายงานและคู่มือการปฏิบติังานส าหรับครู 
   และบุคลากรชดัเจน 

4.55 0.57 มากท่ีสุด 2 

4.ตรวจสอบ  ประเมินและจดัท ารายงานครบตามระบบการ 
   ประกนัคุณภาพภายใน 

4.56 0.53 มากท่ีสุด 1 

5.กระจายอ านาจการบริหารและการตดัสินใจสู่ครูและบุคลากรโดยตรง 4.37 0.66 มาก 7 
6.จดัท าระบบสารสนเทศครอบคลุมขอ้มูลผูเ้รียน  ครูและ 
   บุคลากร  ทรัพยากรทางการศึกษาและการจดัการเรียนการสอน  

4.41 0.65 มาก 5 

7.จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีใชง้านสะดวก   เช่ือมโยง 
   เครือข่ายกบัหน่วยงานตน้สังกดั 

4.25 0.69 มาก 6 

8.จดัเจา้หนา้ท่ีผูช้  านาญงานรับผิดชอบและปฏิบติังาน 
   สารสนเทศของโรงเรียนไวโ้ดยเฉพาะ 

4.20 0.77 มาก 8 

รวม 4.42 0.47 มาก  

จากตารางท่ี  4.5  พบว่า  สภาพการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียการด าเนินการอยู่
ในระดบัมาก ( = 4.42)  โดยมีประเด็นการตรวจสอบ  ประเมินและจดัท ารายงานครบตามระบบ
การประกนัคุณภาพภายใน ( = 4.56)   ด าเนินการมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ การจดัท าค  าสั่ง
มอบหมายงานและคู่มือการปฏิบติังานส าหรับครูและบุคลากรชดัเจน  ( = 4.55) และจดัท าแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารงาน  โดยก าหนดต าแหน่งงานและ บทบาทหน้าท่ีบุคลากรผูร่้วมงานอย่าง
ชัดเจน ( =4.55)  ตามล าดับ ส่วนการจัดเจ้าหน้าท่ีผู ้ช านาญงานรับผิดชอบและปฏิบัติงาน
สารสนเทศของโรงเรียนไวโ้ดยเฉพาะ( = 4.20)  มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการประกนัคุณภาพภายใน 
       ตามกฎกระทรวง ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 

 การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา  S.D. 
ระดบัการ
ด าเนินการ 

ล าดบั 

1.ประชุมช้ีแจง  ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานหรือ  
   โครงการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาขณะเร่ิมด าเนินงาน 

4.46 0.57 มาก 1 

2.ติดตาม ประเมินแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมระหวา่ง 
   ด าเนินงานเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

4.44 0.54 มาก 2 

3.ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีเป็นไปตามกรอบ 
   ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

4.36 0.61 มาก 5 

4.ครูและบุคลากรผูรั้บผดิชอบแผนงาน/โครงการปฏิบติัหนา้ท่ี 
   ดว้ยความรับผิดชอบสูง 

4.42 0.58 มาก 3 

5.ก ากบั  นิเทศ  ติดตามงาน/โครงการหรือกิจกรรมโดยผูซ่ึ้ง 
   ไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามขั้นตอนและ 
   ระยะเวลาท่ีก าหนด 

4.38 0.63 มาก 4 

รวม 4.41 0.46 มาก  

จากตารางท่ี 4.6  พบว่า  สภาพการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา มีค่าเฉล่ียการ
ด าเนินการอยู่ในระดับ ( = 4.4) โดยมีประเด็นการประชุมช้ีแจง  ทบทวนบทบาทหน้าท่ี
ผูรั้บผิดชอบงานหรือโครงการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาขณะเร่ิมด าเนินงาน ( =4.46)   
ด าเนินการมากเป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ  การติดตาม ประเมินแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ระหว่างด าเนินงานเพื่อปรับปรุงแกไ้ข ( = 4.44)  ครูและบุคลากรผูรั้บผิดชอบแผนงาน/โครงการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบสูง( = 4.42) ตามล าดบั ส่วนการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีเป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้( =4.36)  มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน  

 
 
 
 
 
 
 

 



150 
 

ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการประกนัคุณภาพภายใน 
        ตามกฎกระทรวง  ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา       S.D. 
ระดบัการ
ด าเนินการ 

 ล  าดบั 

1.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปฏิบติั 
   ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งครบถว้น   

4.34 0.61 มาก 5 

2.วิเคราะห์ขอ้มูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    เช่ือมโยงกบัแผนปฏิบติัการประจ าปี 

4.34 0.60 มาก 4 

3.ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเช่ือมโยงกบักระบวนการ 
   บริหารและกระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

4.36 0.60 มาก 2 

4.สรุปและน าเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบตามสภาพจริง 

4.35 0.62 มาก 3 

5.น าขอ้เสนอแนะและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
   การศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการ  การพฒันา 
   คุณภาพผูเ้รียน  ครูและบุคลากร   

4.44 0.57 มาก 1 

รวม 4.37 0.50 มาก  

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า  สภาพการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียการ
ด าเนินการอยู่ในระดับมาก  ( =4.37)  โดยมีประเด็นการน าข้อเสนอแนะและผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการ  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ครู
และบุคลากร  ( = 4.44) ด าเนินการมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ การตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยเช่ือมโยงกับกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
( =4.36) สรุปและน าเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบตาม
สภาพจริง ( = 4.35) ตามล าดบั  ส่วนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปฏิบัติตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งครบถว้น( = 4.34) มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 



151 
 

ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการประกนัคุณภาพภายใน 
       ตามกฎกระทรวง ดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน 

การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน      S.D. 
ระดบัการ
ด าเนินการ 

ล าดบั 

1. แต่งตั้งครูและบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมไม่นอ้ยกวา่ 2  คนเป็น 
    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

4.49 0.67 มาก 1 

2. ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีไดรั้บการแต่งตั้งร่วมประเมินคุณภาพภายใน 
   ไดต้ามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งครบถว้น 

4.31 0.74 มาก 6 

3.วางแผนจดัท าปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในไวล่้วงหนา้อยา่ง 
   ชดัเจนเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่กนั 

4.44 0.62 มาก 4 

4.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมินครอบคลุมทุก 
   มาตรฐานการศึกษา 

4.49 0.68 มาก 2 

5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือ  
   วิธีการท่ีเหมาะสม  หลากหลายและวดัไดต้รงตามมาตรฐาน ตวับ่งช้ี 

4.36 0.72 มาก 5 

6.น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  การบริหาร 
   จดัการ  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  การพฒันาอตัลกัษณ์    
   เอกลกัษณ์และมาตรการส่งเสริม 

4.45 0.60 มาก 3 

รวม 4.42 0.53 มาก  

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า  สภาพการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในมีค่าเฉล่ีย การด าเนินการ
อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.42) โดยมีประเด็นการแต่งตั้งครูและบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมไม่นอ้ย
กว่า 2 คน เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ( =4.49)  ด าเนินการมากเป็นล าดบัแรก 
รองลงมาคือ  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมินครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา 
( =4.49)  และมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  การบริหารจดัการ  
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  การพฒันาอตัลกัษณ์  เอกลกัษณ์และมาตรการส่งเสริม( = 4.45)
ตามล าดบั ส่วน การจดัให้มีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีไดรั้บการแต่งตั้งร่วมประเมินคุณภาพภายในได้
ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งครบถว้น ( = 4.31) มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน     
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ตารางท่ี 4.9   แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการประกนัคุณภาพภายใน 
         ตามกฎกระทรวง ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปี 

การจดัท ารายงานประจ าปี     S.D. 
ระดบัการ
ด าเนินการ 

ล าดบั 

1.จดัท ารายงานประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมินคุณภาพภายใน 4.67 0.49 มากท่ีสุด 1 
2.จดัท ารายงานประจ าปีครอบคลุมขอ้มูลพื้นฐาน  แผนพฒันาคุณภาพ   
   ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีและขอ้เสนอแนะ   
   แนวทางพฒันาในอนาคต 

4.63 0.50 มากท่ีสุด 2 

3.จดัท ารายงานประจ าปีท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั 4.63 0.52 มากท่ีสุด 3 
4.คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมรับทราบและให ้
   ความเห็นชอบรายงานประจ าปีก่อนน าไปเผยแพร่ทุกปีการศึกษา 

4.41 0.69 มาก 4 

5.เผยแพร่รายงานคุณภาพประจ าปีต่อสาธารณะ  ตน้สังกดัหรือ 
   หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นท่ีรับรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง 

4.24 0.75 มาก 5 

รวม 4.52 0.47 มากท่ีสุด  

จากตารางท่ี 4.9  พบว่า สภาพการการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของ
โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปี มีค่าเฉล่ียการด าเนินการอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.52) โดยมีประเด็นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ( = 4.67)  ด าเนินการมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ จดัท ารายงานประจ าปี
ครอบคลุมขอ้มูลพื้นฐาน  แผนพฒันาคุณภาพ  ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีและ
ขอ้เสนอแนะ /แนวทางพฒันาในอนาคต( = 4.63) จดัท ารายงานประจ าปีครอบคลุมขอ้มูลพื้นฐาน  
แผนพฒันาคุณภาพ  ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี   และขอ้เสนอแนะ/แนวทาง
พฒันาในอนาคต ( = 4.63)   และจดัท ารายงานประจ าปีท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  ( = 4.63)  ตามล าดบั  ส่วนการเผยแพร่รายงานคุณภาพประจ าปีต่อสาธารณะ ตน้สังกดัหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นท่ีรับรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง   ( = 4.24)  มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน 
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ตารางท่ี 4.10    แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการประกนัคุณภาพภายใน 
            ตามกฎกระทรวง  ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง      S.D. 
ระดบัการ
ด าเนินการ 

ล าดบั 

1.น าผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเดน็ 
   ขอ้เสนอแนะมาวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

4.40 0.63 มาก 4 

2.น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน  
   ปรับปรุงพฒันางานบริหารทัว่ไป งานการเรียนการสอน   
   งบประมาณและการพฒันาบุคลากร 

4.46 0.58 มาก 2 

3.ด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองจนเป็น 
   วฒันธรรมคุณภาพในการท างานตามปกติ 

4.43 0.63 มาก 3 

4.มีการวเิคราะห์  สังเคราะห์  ท าประชาพิจารณ์หรือแลกเปล่ียน 
   เรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อน าไปใชป้รับปรุง  
   พฒันาโรงเรียน 

4.27 0.71 มาก 5 

5.วางแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพ 
   ภายนอกคร้ังต่อไปทุกคร้ัง 

4.48 0.64 มาก 1 

รวม 4.41 0.53 มาก  

จากตารางท่ี 4.10   พบวา่  สภาพการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  ของโรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นการจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ีย
การด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.41) โดยมีประเด็นการวางแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกคร้ังต่อไปทุกคร้ัง( = 4.48)  ด าเนินการมากเป็นล าดบัแรก รองลงมา
คือ  การน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน ปรับปรุงพฒันางานบริหาร
ทัว่ไป งานการเรียนการสอน  งบประมาณและการพฒันาบุคลากร  ( = 4.46)  และด าเนินงานตาม
ระบบวงจรคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมคุณภาพในการท างานตามปกติ    ( =4.43) 
ตามล าดบั  ส่วน การวิเคราะห์  สังเคราะห์  ท าประชาพิจารณ์หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อน าไปใชป้รับปรุง พฒันาโรงเรียน ( = 4.27) มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน 
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ส่วนที่ 3  ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ของปัจจัยการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
 ของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผลการวิ เคราะห์ค่าเฉล่ียระดับปัจจัยการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตาม

กฎกระทรวงท่ีใชใ้นโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของผูอ้  านวยการและ
ผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพของโรงเรียนเอกชน ในภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ปรากฏผล
ดงัตารางท่ี 4.11 - 4.26      
ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                      ตามกฎกระทรวง โดยภาพรวม 
 

ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน          S.D. 
ระดบั  
การใช ้

     ล  าดบั  

           1. ดา้นโครงสร้างองคก์าร  4.41  0.50    มาก 6 
           2. ดา้นเทคโนโลย ี  4.11  0.67    มาก  14 
           3. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  4.15 0.55   มาก  13 
           4. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม    4.37   0.52   มาก  7 
           5. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมือง  3.34 0.49 ปานกลาง  15 
           6. ดา้นวฒันธรรมองคก์าร  4.49 0.47   มาก  2 
          7. ดา้นบรรยากาศองคก์าร 4.48   0.48  มาก 3 
          8. ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร 4.42  0.51   มาก 5 
          9.  ดา้นการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี 4.36 0.50 มาก 8 
         10. ดา้นการก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 4.42  0.49 มาก 4 
         11. ดา้นการจดัหาและการใชท้รัพยากร 4.22  0.57  มาก 12 
         12. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน 4.35 0.50  มาก 10 
         13. ดา้นกระบวนการติดต่อส่ือสาร 4.34  0.53 มาก 11 
         14. ดา้นภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ 4.55  0.46   มากท่ีสุด 1 
         15. ดา้นการปรับตวัขององคก์ารและริเร่ิมส่ิงใหม่ 4.36 0.55    มาก 9 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงระดบั
ท่ีใชใ้นโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าและการ
ตดัสินใจ ( = 4.55) รองลงมาไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์การ( = 4.49)  และปัจจยัดา้น
บรรยากาศองคก์าร( = 4.48)  ส่วนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมือง( = 3.34)  มีค่าเฉล่ียนอ้ย
กวา่ปัจจยัดา้นอ่ืน   
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ตารางท่ี 4.12   ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม 
           กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน   ดา้นโครงสร้างองคก์าร  
           

ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์าร           S.D. 
ระดบั
การใช ้

ล าดบั 

1. การแสดงถึงวตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมในการพฒันา 

    ระบบบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 4.65 0.58 มากท่ีสุด 1 

2. การแสดงภาระหนา้ท่ีในการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให ้  

    สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั 

4.50 0.56 มากท่ีสุด 2 

3. การก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบดูแลเก่ียวกบังานวชิาการ     

   ของโรงเรียนและตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายโรงเรียนเอกชน  

4.43 0.61 มาก 3 

4. การแบ่งงานหรือจดักลุ่มงาน แลว้มอบหมายแต่ละคนหรือ 

    แต่ละหน่วยงานรับผดิชอบและจดัใหมี้การประสานงานกนั  

    อยา่งมีระบบ 

 4.35 0.73 มาก 5 

5. การแสดงความสัมพนัธ์ตามล าดบัชั้นระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 

    กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  

    ลดหลัน่กนัไป 

 4.22  0.64 มาก 7 

6. การแสดงจ านวนผูอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลจาก 

    ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้กลุ่มใกลชิ้ดและสามารถ 

    ติดต่อส่ือสารรวดเร็ว 

 4.31  0.64 มาก 6 

7. อ  านาจการควบคุมบงัคบับญัชาอยูท่ี่คณะกรรมการบริหาร 

    โรงเรียนอยา่งมีเอกภาพ 

 4.42  0.61 มาก 4 

รวม 4.41 0.50 มาก  

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า  ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงดา้น
โครงสร้างองคก์ารมีค่าเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.41)  โดยการแสดงถึงวตัถุประสงคข์องการมี
ส่วนร่วมพฒันาระบบบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ( = 4.65) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด   
รองลงมาไดแ้ก่ การแสดงภาระหนา้ท่ีในการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบใหส้ัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั( = 
4.50) และการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับงานวิชาการของโรงเรียนและตามท่ี
บญัญติัไวใ้นกฎหมายโรงเรียนเอกชน ( = 4.43) ตามล าดบั    ส่วนค่าเฉล่ียท่ีน้อยกว่าดา้นอ่ืน คือ 
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การแสดงความสัมพนัธ์ตามล าดบัชั้นระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถึงบทบาทหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบลดหลัน่กนัไป( = 4.22)   

ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน         
          ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน  ดา้นเทคโนโลย ี 

ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี     S.D. 
ระดบั
การใช ้

ล าดบั 

1. การก าหนดนโยบายดา้นเทคโนโลยไีวใ้นแผนพฒันาคุณภาพ 

    การศึกษาชดัเจน 

4.14 0.80 มาก 3 

2. การพฒันาและจดัหาส่ือเทคโนโลยใีหท้นัสมยัและเพียงพอต่อ 

    ความตอ้งการ 

4.29 0.71 มาก 1 

3. ฐานขอ้มูลท่ีเป็นระบบส าหรับใชใ้นการประเมินคุณภาพ 

    การศึกษา 

4.04 0.80 มาก 4 

4. การพฒันาบุคลากรใหมี้ความช านาญใชส่ื้อและเทคโนโลย ี

    ทางการศึกษา 

3.93 0.81  มาก 5 

5. ส่ือและเทคโนโลยขีองโรงเรียนส่วนใหญ่ใชเ้พื่อการพฒันา 

    คุณภาพการศึกษา 

 4.15  0.94 มาก 2 

รวม 4.11 0.67 มาก  

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า  ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงดา้น
เทคโนโลยีมีค่าเฉล่ีย   อยู่ในระดับมาก ( = 4.11) โดยการพฒันาและจัดหาส่ือเทคโนโลยีให้
ทนัสมยัและเพียงพอต่อความตอ้งการ ( = 4.29)มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด   ส่งผลมากเป็นล าดับแรก 
รองลงมาไดแ้ก่  ส่ือและเทคโนโลยีของโรงเรียนส่วนใหญ่ใชเ้พื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา = 
4.15  , S.D.=0.94 และการก าหนดนโยบายดา้นเทคโนโลยไีวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาชดัเจน

= 4.14  , S.D.=0.80  ตามล าดบั    ส่วนท่ีส่งผลนอ้ยท่ีสุดคือ การพฒันาบุคลากรใหมี้ความช านาญ
ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีางการศึกษา =  3.93 , S.D.=0.81   
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ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม 
          กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ          S.D. 
ระดบั
การใช ้

ล าดบั 

1. การค านึงถึงระดบัรายไดแ้ละความเป็นหน้ีของครัวเรือนเป็นแนว 

    ทางการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมของโรงเรียน 

4.12  0.72 มาก 3 

2. อาชีพและสถานประกอบการของผูป้กครองเป็นขอ้พิจารณาในการ 

    รับนกัเรียนเขา้เรียน 

4.12 0.73 มาก 4 

3.การปรับตวัตามสภาวะการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม  สินคา้และ 

   บริการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

4.18 0.70 มาก 2 

4. ความจ าเป็นในการใชเ้งินอุดหนุนรายหวัจากรัฐบาลเตม็จ านวน 

    พฒันาคุณภาพนกัเรียน  

 4.19  0.66 มาก 1 

รวม 4.15 0.55 มาก  

จากตารางท่ี 4.14   พบว่า  ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจมีค่าเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.15)  โดยความจ าเป็นในการใช้

เงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลเต็มจ านวนพฒันาคุณภาพนักเรียน( = 4.19) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

รองลงมา ไดแ้ก่การปรับตวัตามสภาวะการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม  สินคา้และบริการเพื่อ

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน( = 4.18) และการค านึงถึงระดบัรายไดแ้ละความเป็นหน้ี

ของครัวเรือนเป็นแนวทางการจดัเก็บค่าธรรมเนียมของโรงเรียน( =4.12) ตามล าดับ  ส่วนท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน คือ อาชีพและสถานประกอบการของผูป้กครองเป็นขอ้พิจารณาในการรับ

นกัเรียนเขา้เรียน( = 4.12) 
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ตารางท่ี 4.15  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                       ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม  

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม        S.D. 
ระดบั
การใช ้

ล าดบั 

1. สิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมายของประชาชนในทอ้งถ่ินหรือชุมชน

ท่ีมีต่อระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

4.26   0.68 มาก 5 

2. ค่านิยมและความคาดหวงัของสังคมเป็นแรงผลกัดนัโรงเรียนให้

พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4.50 0.62 มากท่ีสุด 1 

3. ประชาชนในทอ้งถ่ินและผูป้กครองมีทศันคติท่ีดีต่อระบบการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา   

4.27 0.67 มาก 4 

4. ผูป้กครองใหค้วามไวว้างใจและเช่ือมัน่ศรัทธาการมีมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน  

 4.44  0.62 มาก 2 

5. หน่วยงาน องคก์ร ทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมเขา้มามีส่วนร่วม

และสนบัสนุนงานโรงเรียน 

 4.36  0.68 มาก 3 

รวม 4.37 0.52 มาก  

จากตารางท่ี 4.15  พบวา่ ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ดา้น
สภาพแวดลอ้มทางสังคมมีค่าเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.37)  โดยค่านิยมและความคาดหวงัของ
สังคมเป็นแรงผลกัดนัโรงเรียนให้พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง( = 4.50)   ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด     
รองลงมาได้แก่ ผูป้กครองให้ความไวว้างใจและเช่ือมั่นศรัทธาการมีมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน ( = 4.44)และหน่วยงาน องค์กร ทั้ งภาครัฐและเอกชนพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมและ
สนบัสนุนงานโรงเรียน( = 4.36)ตามล าดบั    ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน คือสิทธิและหนา้ท่ี
ตามกฎหมายของประชาชนในทอ้งถ่ินหรือชุมชนท่ีมีต่อระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน( =  4.26) 
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ตารางท่ี 4.16  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                       ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมือง  

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมือง       S.D. 
ระดบั
การใช ้

   ล  าดบั 

1. นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลเป็นกรอบแนวทางการพฒันา

คุณภาพของโรงเรียน 

3.62   0.85 มาก 3 

2. การน านโยบายการพฒันาคุณภาพในระดบักระทรวงและระดบั
กรมสู่การปฏิบติัในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีท าไดง่้าย 

3.72 0.81 มาก 2 

3. ขั้นตอนตามกฎทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาฉบบัปัจจุบนัโรงเรียนใชด้ าเนินการประกนั
คุณภาพภายในไดส้ าเร็จ 

3.78 0.75 มาก 1 

4. นักการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัชาติมีบทบาทต่อการ
แกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2.64  1.02 ปานกลาง 5 

5. การเขา้มาสนบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนจากส านกังานเขต
ของกรุงเทพมหานคร 

2.94  1.04 ปานกลาง 4 

รวม 3.34 0.49 ปานกลาง  

จากตารางท่ี 4.16   พบวา่ ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงดา้น
สภาพแวดลอ้มทางการเมืองมีค่าเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.34)  โดยขั้นตอนตามกฎทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับปัจจุบันโรงเรียนใช้
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในไดส้ าเร็จ( = 3.78) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การน า
นโยบายการพฒันาคุณภาพในระดบักระทรวงและระดบักรมสู่การปฏิบติัในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีท าได้
ง่าย ( = 3.72)และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลเป็นกรอบแนวทางการพฒันาคุณภาพของ
โรงเรียน( = 3.62) ตามล าดบั ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน คือนกัการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินหรือ
ระดบัชาติมีบทบาทต่อการแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน( = 2.64) 
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ตารางท่ี 4.17  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                       ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ดา้นวฒันธรรมองคก์าร  

 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร       S.D. 
ระดบั  
การใช ้

ล าดบั 

1. การถ่ายทอดค่านิยมในการใชร้ะเบียบแบบแผนของโรงเรียนท่ีถือ 
    ปฏิบติัสืบต่อกนัมา 

 4.40  0.60 มาก 6 

2. ถือเป็นบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีจะตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบั 
    สถานการณ์ปัจจุบนัของโรงเรียนท่ีเนน้คุณภาพการศึกษา 

4.50 0.61 มากท่ีสุด 4 

3. การมีส่วนร่วมก าหนดและยอมรับกฎเกณฑต์วัช้ีวดัความส าเร็จ 
    และพฤติกรรมการท างานของบุคลากร 

4.51 0.58 มากท่ีสุด 3 

4. บุคลากรมีเจตคติท่ีดีและน าระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใชใ้นการ 
    ปฏิบติังานตามปกติ 

 4.55 0.61 มากท่ีสุด 1 

5. การก าหนดรูปแบบ ระเบียบแบบแผนการปรับปรุงพฒันาคุณภาพ 
    เป็นการเฉพาะของโรงเรียน   

 4.52 0.54 มากท่ีสุด 2 

6. ความส าเร็จของการจดัการศึกษาเกิดจากการมีวฒันธรรมองคก์าร 
    ท่ีเขม้แขง็และมัน่คง 

 4.48 0.58 มาก 5 

รวม 4.50 0.47 มากท่ีสุด  

จากตารางท่ี 4.17  พบว่า  ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
ดา้นวฒันธรรมองคก์ารมีค่าเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.50)  โดยบุคลากรมีเจตคติท่ีดีและน า
ระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใชใ้นการปฏิบติังานตามปกติ ( =  4.55) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา
ได้แก่ การก าหนดรูปแบบ ระเบียบแบบแผนการปรับปรุงพฒันาคุณภาพเป็นการเฉพาะของ
โรงเรียน ( = 4.52)และการมีส่วนร่วมก าหนดและยอมรับกฎเกณฑ์ตัวช้ีว ัดความส าเร็จและ
พฤติกรรมการท างานของบุคลากร( = 4.51)ตามล าดบั    ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน คือการ
ถ่ายทอดค่านิยมในการใชร้ะเบียบแบบแผนของโรงเรียนท่ีถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา( =  4.40)  
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ตารางท่ี 4.18  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                       ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน  ดา้นบรรยากาศองคก์าร  

ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร   S.D. 
ระดบั  
การใช ้

ล าดบั 

1. ระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่ีมีความยดืหยุน่และกระจายอ านาจ   4.51 0.57 มากท่ีสุด 3 
2. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการ 
    เรียนรู้ 

4.63 0.51 มากท่ีสุด 1 

3. โรงเรียนมีความเป็นอิสระและความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการ 4.48 0.56 มาก 4 
4. ความคล่องตวั ยดืหยุน่และลดขั้นตอนการปฏิบติังานของบุคลากร  4.54 0.54 มากท่ีสุด 2 
5. บุคลากรมีบทบาทหนา้ท่ีชดัเจนมีสถานภาพท่ีแสดงถึงความมัน่คงใน 
    อาชีพ 

 4.43 0.76 มาก 6 

6. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากรหรือระหวา่งบุคลากรดว้ยกนั 
    เป็นแบบมิตรภาพ 

 4.44 0.67 มาก 5 

7. มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัวธีิการและผลการพฒันาคุณภาพของ 
   โรงเรียนอยา่งตรงไปตรงมาและทัว่ถึง 

 4.33 0.69 มาก 7 

รวม 4.48 0.48 มาก  

จากตารางท่ี 4.18   พบว่า ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง   
ดา้นบรรยากาศองคก์ารมีค่าเฉล่ีย   อยู่ในระดบัมาก ( = 4.48)  โดยสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้( = 4.63)มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ความ
คล่องตวั ยืดหยุ่นและลดขั้นตอนการปฏิบติังานของบุคลากร( = 4.54)และระบบโครงสร้างการ
บริหารโรงเรียนท่ีมีความยืดหยุน่และกระจายอ านาจ ( =4.51) ตามล าดบั  ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่า
ดา้นอ่ืน คือ การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัวิธีการและผลการพฒันาคุณภาพของโรงเรียนอย่าง
ตรงไปตรงมาและทัว่ถึง( =  4.33)   
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ตารางท่ี 4.19  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                       ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร  

ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร  S.D. 
ระดบั
การใช ้

ล าดบั 

1. ปริมาณนกัเรียนและความน่าเช่ือถือไดใ้นคุณภาพของโรงเรียนท่ีมี 
    มาอยา่งต่อเน่ือง     

4.54   0.59 มากท่ีสุด 1 

2. การไดรั้บโอกาสยกยอ่งใหเ้ป็นผูมี้ประสบการณ์  มีอายกุารท างาน 
    และไดรั้บความนบัถือใหเ้ป็นผูอ้าวโุส    

4.43 0.75 มาก 3 

3. การเล่ือนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน ค่าจา้งค่าตอบแทนสูงเพียงพอ  
    ต่อการด ารงชีพ     

4.33 0.74 มาก 6 

4. ความสนใจและการเอาใจใส่ในวชิาชีพครูของโรงเรียนท่ีมีต่อ 
    บุคลากร  

 4.41  0.55 มาก 4 

5. บุคลากรในโรงเรียนไดรั้บการเสริมสร้างค่านิยมท่ีผสมกลมกลืนกนั 
    และความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

 4.43  0.60 มาก 2 

6. ระดบัความต่อเน่ืองในการสร้างผลงานตามบทบาทหนา้ท่ีประสบ 
    ผลส าเร็จ  

4.41 0.57 มาก 5 

รวม 4.42 0.51 มาก  

จากตารางท่ี 4.19  พบว่า โรงปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารมีค่าเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.42)  โดยปริมาณนกัเรียนและความ
น่าเช่ือถือไดใ้นคุณภาพของโรงเรียนท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง ( = 4.54) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมา
ไดแ้ก่ บุคลากรในโรงเรียนไดรั้บการเสริมสร้างค่านิยมท่ีผสมกลมกลืนกนัและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั( =4.43) และการไดรั้บโอกาสยกยอ่งใหเ้ป็นผูมี้ประสบการณ์  มีอายกุารท างานและไดรั้บความ
นบัถือใหเ้ป็นผูอ้าวุโส( = 4.43)ตามล าดบั  ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน คือ การเล่ือนต าแหน่ง
และอตัราเงินเดือน ค่าจา้งค่าตอบแทนสูงเพียงพอต่อการด ารงชีพ( = 4.33)  
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ตารางท่ี 4.20  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                       ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ดา้นการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี  

ดา้นการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี      S.D. 
ระดบั
การใช ้

ล าดบั 

 1. การวเิคราะห์หลกัสูตร  การออกแบบการเรียนรู้ การใชส่ื้อและ 
     เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

4.45 0.57 มาก 1 

2. การวเิคราะห์ วจิยัแกไ้ขปัญหา ปรับปรุง พฒันาและช่วยเหลือนกัเรียน  4.39 0.64 มาก 2 
3. การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 4.32 0.61 มาก 5 
4. การบริหารจดัการหอ้งเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  4.33 0.63 มาก 3 
5. การท างานแบบทีมในโรงเรียน   4.33 0.67 มาก 4 

รวม 4.36 0.50 มาก  

จากตารางท่ี 4.20 พบว่าปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  ดา้น
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีมีค่าเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.36)  โดยการวิเคราะห์หลกัสูตร 
การออกแบบการเรียนรู้ การใชส่ื้อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้( =4.45) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
รองลงมาไดแ้ก่การวิเคราะห์ วิจยัแกไ้ขปัญหา ปรับปรุง พฒันาและช่วยเหลือนักเรียน ( = 4.39) 
และการบริหารจัดการห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้( = 4.33) ตามล าดับ  ส่วนท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน คือการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร( =4.32)  
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ตารางท่ี 4.21  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                       ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ดา้นการก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์  

 ปัจจยัดา้นการก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์  S.D. 
ระดบั
การใช ้

ล าดบั 

1. การวเิคราะห์ภารกิจโรงเรียนเพื่อก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 4.40  0.64 มาก 4 

2. การใชเ้ทคนิควิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อทราบจุดแขง็ จุดอ่อน  

    โอกาส และอุปสรรคในการพฒันาคุณภาพของโรงเรียน 

4.56 0.55 มากท่ีสุด 2 

3. แผนกลยทุธ์เป็นแนวทางการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของ 

    โรงเรียน  

4.50 0.57 มากท่ีสุด 3 

4. การตดัสินใจวางแผนบริหารโรงเรียนอยา่งมีระบบ  มีทิศทางมี 

    กระบวนการท างานท่ีชดัเจน   

4.11  0.83 มาก 7 

5. การแกไ้ขจุดอ่อนและพฒันาจุดแขง็ในการพฒันาคุณภาพ 

    การศึกษาของโรงเรียน 

4.58  0.58 มากท่ีสุด 1 

6. เป้าหมายกลยทุธ์เป็นตวัช้ีวดัค่าใชจ่้ายและความส าเร็จของงานตาม 

    ระยะเวลาท่ีก าหนด  

4.36 0.64  มาก 6 

7. การประเมินทิศทางการพฒันานโยบายใหมี้ความสอดคลอ้งกบั 

    สภาพแวดลอ้ม เพ่ือความอยูร่อดของโรงเรียนใหด้ ารงอยูไ่ดต่้อไป 

   ในอนาคต   

4.39  0.64 มาก 5 

รวม 4.42 0.49 มาก  

จากตารางท่ี 4.21  พบวา่ ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ดา้น

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์มีค่าเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.42)  โดยการแกไ้ขจุดอ่อนและ

พฒันาจุดแขง็ในการพฒันาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน( = 4.58) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา

ไดแ้ก่ การใชเ้ทคนิควิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อทราบจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

พฒันาคุณภาพของโรงเรียน( = 4.56) และแผนกลยุทธ์เป็นแนวทางการจัดท าแผนปฏิบติัการ

ประจ าปีของโรงเรียน( =  4.50) ตามล าดับ  ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าด้านอ่ืน คือการตดัสินใจ

วางแผนบริหารโรงเรียนอยา่งมีระบบ  มีทิศทางมีกระบวนการท างานท่ีชดัเจน( =4.11) 
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ตารางท่ี 4.22  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                       ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ดา้นการจดัหาและการใชท้รัพยากร  

  ปัจจยัดา้นการจดัหาและการใชท้รัพยากร            S.D. 
ระดบั
การใช ้

ล าดบั 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวางแผนการใชจ่้ายงบประมาณ  
    ประจ าปีของโรงเรียน 

 4.22  0.67 มาก 4 

2. การแสดงความตอ้งการจ าเป็นในการขอจดัสรรงบประมาณจาก 
    ตน้สังกดัใชพ้ฒันาคุณภาพการศึกษา 

4.39 0.60 มาก 2 

3. การใชง้บประมาณท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษาของ 
    โรงเรียน   

4.42 0.63 มาก 1 

4. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากแหล่งอ่ืนมาพฒันาโรงเรียน  3.94  0.90 มาก 6 
5. การจดัระบบควบคุม  ตรวจสอบการใชง้บประมาณอยา่งรัดกมุ 
    และถูกตอ้ง 

 4.09  0.83 มาก 5 

6. การสรุปและรายงานผลการใชง้บประมาณประจ าปีต่อคณะ 
    กรรมการบริหารโรงเรียน 

 4.28  0.84 มาก 3 

รวม 4.22 0.57 มาก  

จากตารางท่ี 4.22  พบว่า  ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
ดา้นการจดัหาและการใชท้รัพยากรมีค่าเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.22)  โดยการใชง้บประมาณท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน( = 4.42) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การ
แสดงความตอ้งการจ าเป็นในการขอจดัสรรงบประมาณจากตน้สังกดัใชพ้ฒันาคุณภาพการศึกษา
( = 4.39)และการสรุปและรายงานผลการใชง้บประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
( = 4.28)ตามล าดบั  ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าดา้นอ่ืนคือการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจาก
แหล่งอ่ืนมาพฒันาโรงเรียน( =  3.94)  
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ตารางท่ี 4.23  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                       ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน  

ปัจจยัดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน          S.D. 
 ระดบั
การใช ้

ล าดบั 

1. โรงเรียนจดัวางต าแหน่งงานในระดบัสายชั้นเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

     กบัภารกิจ    

4.34  0.70 มาก 4 

2. แต่งตั้งผูท่ี้มีทกัษะช านาญงานเฉพาะดา้นเพื่อช่วยเหลืออ านวยความ 

    สะดวกต่อส่วนรวม 

4.31 0.59 มาก 5 

3. การพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอยา่งต่อเน่ือง 4.26 0.61 มาก 7 

4. ก าหนดการใหร้างวลั  ส่ิงตอบแทนและสวสัดิการเหมาะสมเพื่อ 
    จูงใจการปฏิบติังาน 

 4.40  0.58 มาก 2 

5. การจดัวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ส่ิงอ านวยความสะดวก  แสง เสียง  
   การถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิท่ีเหมาะกบัการปฏิบติังาน 

 4.48  0.61 มาก 1 

6. การเปิดโอกาสใหมี้การปรับเปล่ียนงานตามความรู้ความสามารถ  4.37  0.62 มาก 3 

7. การวนิิจฉยัสั่งการและความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาวางอยูบ่น 
    หลกัธรรมาภิบาล 

 4.31  0.75 มาก 6 

รวม 4.35 0.50 มาก  

จากตารางท่ี 4.23   พบวา่ ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ดา้น
การจดัสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.35)  โดย การจดัวสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ ส่ิงอ านวยความสะดวก  แสง เสียง การถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิท่ีเหมาะกับการ
ปฏิบติังาน ( = 4.48) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ การก าหนดการให้รางวลั  ส่ิงตอบแทน
และสวสัดิการเหมาะสมเพื่อจูงใจการปฏิบติังาน( = 4.40) และการเปิดโอกาสใหมี้การปรับเปล่ียน
งานตามความรู้ความสามารถ( =  4.37) ตามล าดบั  ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน คือ การพฒันา
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอยา่งต่อเน่ือง( =  4.26)   
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ตารางท่ี 4.24  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                       ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ดา้นกระบวนการติดต่อส่ือสาร  

ปัจจยัดา้นกระบวนการติดต่อส่ือสาร         S.D. 
ระดบั
การใช ้

    ล  าดบั 

1. โรงเรียนประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่เป้าหมายการพฒันาคุณภาพ 

     การศึกษาใหเ้ป็นท่ีรับทราบกนัทัว่ไป 

 4.32 0.66  มาก 5 

2. การทบทวนบทบาทหนา้ท่ีเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเป้าหมาย 

    โรงเรียนอยา่งเสมอ 

4.38 0.64 มาก 2 

3. การมีปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารดา้นคุณภาพ 

    การศึกษาเช่ือมโยงระหวา่งบุคคลและกลุ่มทั้งภายในและภายนอก 

    เขา้ดว้ยกนั 

4.35 0.65 มาก 4 

4. การใชรู้ปแบบและวิธีการส่ือสารท่ีเขา้ใจไดง่้ายท่ีแสดงออกทาง 

    ความรู้สึกและอารมณ์เกิดแรงจูงใจการปฏิบติังานในโรงเรียน 

 4.39  0.62 มาก 1 

5. การส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากรเป็นรูปแบบการส่ือสาร 

    แบบสองทางมากกวา่การส่ือสารแบบทางเดียว    

 4.36  0.73 มาก 3 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการติดต่อส่ือสาร  4.26  0.82 มาก 6 

รวม 4.34 0.53 มาก  

จากตารางท่ี 4.24   พบว่า ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
ดา้นกระบวนการติดต่อส่ือสารมีค่าเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.34)  โดยการใชรู้ปแบบและวิธีการ
ส่ือสารท่ีเขา้ใจไดง่้ายท่ีแสดงออกทางความรู้สึกและอารมณ์เกิดแรงจูงใจการปฏิบติังานในโรงเรียน
( = 4.39) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่  การทบทวนบทบาทหน้าท่ีเพื่อสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเป้าหมายโรงเรียนอย่างเสมอ( = 4.38) และการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากรเป็น
รูปแบบการส่ือสารแบบสองทางมากกว่าการส่ือสารแบบทางเดียว( =  4.36)ตามล าดบั  ส่วนท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการติดต่อส่ือสาร( =  4.32)  
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ตารางท่ี 4.25 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                       ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ดา้นภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ  

ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ  S.D. 
ระดบั  
การใช ้

ล าดบั 

1. ผูบ้ริหารใชส้ติปัญญาและประสบการณ์จากการศึกษาอบรมในวชิา 
    สาขาการบริหารและมีความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจ 

 4.68 0.49 มากท่ีสุด 2 

2. ผูบ้ริหารต่ืนตวั  คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์อดทนและตดัสินใจเลือกวิธี 
    ท างานใหส้ าเร็จ 

4.63 0.55 มากท่ีสุด 4 

3. ผูบ้ริหารเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ 

    ปัจจุบนั 

4.67 0.48 มากท่ีสุด 3 

4. ผูบ้ริหารมีทกัษะในการเป็นผูน้ าการประชุมและมีศิลปะในการเจรจา 

    ต่อรอง 

 4.69  0.47 มากท่ีสุด 1 

5. ผูบ้ริหารมอบและกระจายอ านาจใหผู้ป้ฏิบติัการแทนดว้ยความ 
    ไวว้างใจ  

 4.46  0.63 มาก 6 

6. ผูบ้ริหารยอมรับมติหรือขอ้เสนอของกลุ่มบุคลากรเป็นกฎเกณฑ ์แนว 
    ปฏิบติัภายในโรงเรียน 

 4.35  0.70 มาก 9 

7. ผูบ้ริหารรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลขอ้มูลและขอ้จ ากดัก่อนการ 

    ตดัสินใจ 

4.42 0.67 มาก 8 

8. ผูบ้ริหารใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการตดัสินใจวินิจฉยัสั่งการ 4.62 0.56 มากท่ีสุด 5 

9. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 4.45 0.64 มาก 7 
รวม 4.55 0.46 มากท่ีสุด  

จากตารางท่ี 4.25   พบว่า ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
ดา้นภาวะผูน้ าและการตดัสินใจมีค่าเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.46)  โดยผูบ้ริหารมีทกัษะใน
การเป็นผูน้ าการประชุมและมีศิลปะในการเจรจาต่อรอง( =  4.69) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารใชส้ติปัญญาและประสบการณ์จากการศึกษาอบรมในวิชาสาขาการบริหารและมี
ความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจ( = 4.68) และผูบ้ริหารเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความสามารถปรับตวั
เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั( = 4.67)  ตามล าดบั  ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าดา้นอ่ืน คือ ผูบ้ริหาร
ยอมรับมติหรือขอ้เสนอของกลุ่มบุคลากรเป็นกฎเกณฑ ์แนวปฏิบติัภายในโรงเรียน( =  4.35)  
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ตารางท่ี 4.26  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                       ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน  ดา้นการปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิม 

         ส่ิงใหม่ 

ปัจจยัดา้นการปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่ที    S.D. 
ระดบั  
การใช ้

ล าดบั 

1. โรงเรียนปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจดัการโดยมิไดย้ดึอยูก่บัรูป 
     แบบเดิม 

4.43 0.66  มาก 1 

2. โรงเรียนใชก้ลยทุธ์ปรับเปล่ียนทศันคติบุคลากรเพื่อพฒันาและ 
     ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

4.35 0.67 มาก 4 

3. โรงเรียนจดัหาแหล่งเรียนรู้ ส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มามี 
     บทบาทส าคญัในการพฒันาคุณภาพ 

4.32 0.63 มาก 6 

4. โรงเรียนวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา  ประเมินผล ทบทวนภารกิจ 
     และก าหนดความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคุณภาพต่อเน่ือง 

4.40  0.64 มาก 2 

5. โรงเรียนเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรดา้นทกัษะการใชส่ื้อ  
     เทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

4.33  0.62 มาก 5 

6. โรงเรียนสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างผลงานนวตักรรม 
    ดา้นคุณภาพการศึกษา 

4.28  0.68 มาก 7 

7. โรงเรียนจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา 
    ระดบัสากล 

4.39  0.77 มาก 3 

รวม 4.36 0.55 มาก  

จากตารางท่ี 4.26 ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงดา้นการ
ปรับตวัขององคก์ารและริเร่ิมส่ิงใหม่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.36) โดยโรงเรียนปรับเปล่ียน
รูปแบบการบริหารจดัการโดยมิได้ยึดอยู่กบัรูปแบบเดิม(  = 4.43)มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ โรงเรียนวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา  ประเมินผล ทบทวนภารกิจและก าหนดความตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันาคุณภาพต่อเน่ือง( = 4.40) และโรงเรียนจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาระดบัสากล( =4.39) ตามล าดบั  ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน คือ โรงเรียน
สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างผลงานนวตักรรมดา้นคุณภาพการศึกษา( =4.28)  
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ส่วนที่ 4  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
  ส าหรับส่วนน้ี  ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสภาพการด าเนินการ
กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) และวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 
regression analysis:MRA) โดยการคดัเลือกตวัแปรเขา้สมการแบบขั้นตอนตามวิธีของ Stepwise 
รายละเอียดดงัน้ี 

 4.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสภาพการประกนัคุณภาพภายในกบัปัจจัย
การด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
 เพื่อการพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครใหป้ระสบความส าเร็จ  ผูว้ิจยัไดใ้ชค่้าเฉล่ียของสภาพการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในรายดา้นและค่าเฉล่ียของปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในทั้งหมดในตารางท่ี 4.27 และน าผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายใน และค่าเฉล่ียปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงท าการวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s product-moment correlation coefficient)  
ระหวา่งตวัแปรดงักล่าวดงัตารางท่ี 4.28 
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ตารางท่ี 4.27  แสดงค่าเฉล่ียสภาพการประกนัคุณภาพภายใน(Y)  และค่าเฉล่ียปัจจยัการด าเนินการ 
                       ประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง (X) 
สัญลกัษณ์ ความหมาย ค่าเฉล่ีย 

X1 ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์าร 4.41 
X2 ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี 4.11 

X3 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 4.15 

X4 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม   4.37 

X5 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมือง  3.34 

X6 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 4.49 

X7 ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร 4.48 

X8 ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร  4.42 

X9 ปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี  4.36 

X10 ปัจจยัดา้นการก าหนดเป้าหมาย เชิงกลยทุธ์ 4.42 
X11 ปัจจยัดา้นการจดัหาและการใชท้รัพยากร 4.22 
X12 ปัจจยั ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 4.35 

X13 ปัจจยัดา้นกระบวนการติดต่อส่ือสาร 4.34 

X14 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ  4.55 

X15 ปัจจยัดา้นการปรับตวัขององคก์ารและ การริเร่ิมส่ิงใหม่ 4.36 
Y1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 4.47 
Y2 การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 4.50 
Y3 การจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ 4.42 

Y4 การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 4.41 
Y5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.37 
Y6 การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน 4.42 
Y7 การจดัท ารายงานคุณภาพประจ าปี 4.52 
Y8  การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 4.41 
Ytot สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยภาพรวม 4.44 
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จากตารางท่ี 4.27  แสดงว่า ค่าเฉล่ียปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงท่ีใชใ้นโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครดา้นท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นภาวะ
ผูน้ าและการตดัสินใจ ( = 4.55) รองลงมาไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร( = 4.49)  และ
ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร( = 4.48)  ส่วนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมือง( = 3.34)  มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืน   

ส าหรับ  ค่าเฉล่ียสภาพการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียการด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.44) โดยการจดัท า
รายงานประจ าปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด( =4.52) รองลงมาคือ การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
( =4.50) และการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  ( =4.47)  ส่วนการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ( =4.37)  มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน  
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ตารางท่ี  4.28   แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพการประกนัคุณภาพภายในกบัปัจจยั 
             การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
 
ปัจจยัการ
ด าเนินการ 

สภาพการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytot 

X1 .435** .544** .612** .543** .552** .634** .613** .616** .669** 
X2 .387** .475** .568** .463** .507** .598** .577** .540** .606** 
X3 .532** .555** .571** .604** .633** .610** .653** .650** .706** 
X4 .535** .542** .586** .556** .688** .568** .646** .697** .708** 
X5 .133* .206** .152** .179** .125* .209** .200** .194** .205** 
X6 .542** .596** .601** .601** .646** .596** .645** .708** .724** 
X7 .427** .596** .591** .472** .523** .508** .575** .623** .632** 
X8 .383** .515** .562** .562** .456** .457** .485** .611** .591** 
X9 .519** .627** .631** .604** .651** .630** .617** .651** .723** 
X10 .492** .610** .616** .598** .647** .593** .598** .691** .711** 
X11 .433** .575** .602** .540** .543** .541** .601** .657** .659** 
X12 .470** .614** .622** .642** .547** .594** .572** .603** .682** 
X13 .503** .644** .662** .605** .607** .598** .635** .633** .715** 
X14 .493** .645** .659** .642** .581** .543** .639** .655** .710** 
X15 .545** .647** .653** .585** .616** .644** .638** .665** .731** 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
*   Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 จากตารางท่ี 4.28  พบว่า  สภาพการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน
เอกชน (Ytot) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน ดา้นการปรับตวัของ
องคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่(X15)มากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั.731 ซ่ึง
หมายความวา่มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร(X6)โดย
มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั.724 หมายความวา่มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงและปัจจยัดา้น
การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ี (X9) เท่ากับ.723 มีความหมายว่ามีความสัมพนัธ์กันในระดับสูง
เช่นเดียวกนั ส่วนความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมือง (X5) ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพนัธ์เท่ากบั.205  ซ่ึงหมายความว่ามีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่าและมีความสัมพนัธ์น้อย
กวา่ปัจจยัดา้นอ่ืน 
 เม่ือจ าแนกความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพการประกนัคุณภาพภายในกบัปัจจยัการด าเนิน
ประกนัคุณภาพภายในเป็นรายคู่  ส่วนใหญ่พบว่า สภาพการประกนัคุณภาพภายในมีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยท่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพการประกนัคุณภาพภายในดา้นการจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง(Y8)กับปัจจยัด าเนินการด้านวฒันธรรมองค์การ(X6) ในระดับสูง มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .708 รองลงมา ไดแ้ก่  ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพการประกัน
คุณภาพภายในด้านการจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง(Y8)กับปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มทางสังคม (X4) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .697 และความสัมพนัธ์ระหว่าง
สภาพการประกนัคุณภาพภายในดา้นการจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง(Y8)กบั
ปัจจยัดา้นการก าหนดเป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ (X10)มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั.691 ยกเวน้ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพการประกนัคุณภาพภายในดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(Y5)กบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมือง (X5)มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .125 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน 

 4.2  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
         จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามพบว่าทุกตวัแปรมี
ความสัมพนัธ์กนั   ผูว้ิจยัจึงด าเนินการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอ านาจพยากรณ์ส่งผลต่อการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis:MRA) คดัเลือกตวัแปร
เขา้สมการแบบขั้นตอนตามวิธีของ Stepwise จะไดค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ิ (Correlation 
coefficients) ระหวา่งตวัแปรอิสระซ่ึงเป็นตวัแปรพยากรณ์กบัตวัแปรตามซ่ึงเป็นตวัแปรเกณฑ์ และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน
เอกชนเขตกรุงเทพมหานครใหป้ระสบความส าเร็จ 

  ส าหรับการค านวณหาค่าทางสถิติในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the Social Science) Version 23  ดงันั้น  เพื่อใหก้ารป้อนขอ้มูลเขา้
โปรแกรมประมวลผลตรงกบัตวัแปรการวิจยั   จึงก าหนดสัญลกัษณ์ตวัแปรและใหค้วามหมาย  ดงัน้ี 

R หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ 
R2   หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณก าลงัสูง  ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพใน

การพยากรณ์ 
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B หมายถึง  ค่าน ้าหนกัของความส าคญัของตวัพยากรณ์แต่ละตวัท่ีท าใหเ้กิดความ
เปล่ียนแปลงในตวัแปรตามเม่ือสมการพยากรณ์อยูใ่นรูปคะแนนดิบ 

Std. Er. หมายถึง  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมัประสิทธ์ิการถดถอย 
Beta หมายถึง  ค่าน ้าหนกัของความส าคญัของตวัพยากรณ์แต่ละตวัท่ีท าใหเ้กิดความ

เปล่ียนแปลงในตวัแปรตามเม่ือสมการพยากรณ์อยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน 
Constant หมายถึง  ค่าคงท่ีของสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
นอกจากน้ี  ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม เพือ่เขา้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  ดงัน้ี 
1. ตวัแปรตน้ คือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  

15  ดา้น ไดแ้ก่ 
X1 หมายถึง    ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์าร 

  X2 หมายถึง    ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี 
X3 หมายถึง    ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ   

  X4 หมายถึง    ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม   
X5 หมายถึง    ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมือง     

   X6 หมายถึง    ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร     
X7 หมายถึง    ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร 
X8 หมายถึง    ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี   
X9 หมายถึง    ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร  
X10 หมายถึง    ปัจจยัดา้นการก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์     
X11 หมายถึง    ปัจจยัดา้นการจดัหาและใชท้รัพยากร   
X12 หมายถึง    ปัจจยัดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน   

  X13 หมายถึง    ปัจจยัดา้นกระบวนการติดต่อส่ือสาร 
X14 หมายถึง    ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ   
X15 หมายถึง    ปัจจยัดา้นการปรับตวัขององคก์ารและริเร่ิมส่ิงใหม่ 
Xtot       หมายถึง    ปัจจยัท่ีโดยภาพรวมท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพ 

ภายในตามกฎกระทรวงประสบความส าเร็จ 
2. ตวัแปรตาม คือ สภาพการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงด าเนินการ 8 ดา้นดงัน้ี 

Y1 หมายถึง    ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
Y2 หมายถึง    ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
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Y3 หมายถึง    ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
Y4 หมายถึง    ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
Y5 หมายถึง    ดา้นการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
Y6 หมายถึง    ดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน 
Y7 หมายถึง    ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปี 
Y8 หมายถึง    ดา้นการจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

  Ytot หมายถึง    ภาพรวมของการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดปรากฏดงัตารางท่ี 4.29 - 4.37 

ตารางท่ี 4.29  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
          ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน  โดยภาพรวม (Ytot) 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ B Std.Error Beta T Sig. 
ค่าคงท่ี(Constant) 1.070     
การปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่(X15) .134 .044 .181 3.049* .002 
สภาพแวดลอ้มทางสังคม  (X4) .148 .045 .190 3.248* .001 
การจดัโครงสร้างองคก์าร(X1) .115 .039 .140 2.926* .004 
วฒันธรรมองคก์าร    (X6) .164 .046 .188 3.526* .000 
กระบวนการติดต่อส่ือสาร(X13) .123 .042 .162 2.939* .004 
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  (X3) .086 .044 .116 1.969* .050 
R .834      
R Square .695      
Adjusted R Square .689      
F 115.102*      
*p > .05 

จากตารางท่ี 4.29  พบว่า  ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรอิสระไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 5  ตวัแปร
คือ การปรับตวัขององค์การและการริเร่ิมส่ิงใหม่(X15)  สภาพแวดลอ้มทางสังคม(X4)  การจดั
โครงสร้างองคก์าร(X1) วฒันธรรมองคก์าร(X6) กระบวนการติดต่อส่ือสาร(X13) และสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจ (X3)  ส่งผลทางบวกต่อตวัแปรตาม คือ การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน(Ytot) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ  เท่ากบั  0.834  และมีอ านาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 69.50 ซ่ึงสามารถเขียนเป็น
สมการพยากรณ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี 

Ytot  = 1.070+.134 X15+.148 X4 + .115X1+ .164X6 +.123X13+.086 X3 
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ตารางท่ี 4.30  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
          ตามกฎกระทรวง  ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษา (Y1) 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ B Std.Error Beta T Sig. 
ค่าคงท่ี(Constant)  2.088     
การปรับตวัและริเร่ิมส่ิงใหม่ขององคก์าร (X15) .259  .057   .336  4.575* .000  
สภาพแวดลอ้มทางสังคม  (X4) .206 .052 .255 3.930* .000 
วฒันธรรมองคก์าร    (X6) .197 .070 .218 2.810* .005 
ความผกูพนัต่อองคก์าร(X8) -.120 .057 -.145 -2.112* .036 
R  .618      
R Square  .382      
Adjusted R Square  .374      
F  47.169*      
*p > .05 

             จากตารางท่ี 4.30  พบวา่ ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรอิสระไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 4 ตวัแปรคือ
การปรับตวัขององคก์าร และการริเร่ิมส่ิงใหม่(X15) สภาพแวดลอ้มทางสังคม(X4) วฒันธรรมองคก์าร
(X6)และความผกูพนัต่อองคก์าร(X8)ส่งผลทางบวกต่อตวัแปรตาม คือ การด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษา(Y1)อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  เท่ากบั  0.618  และมีอ านาจ
การพยากรณ์ไดร้้อยละ 38.20 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน
ดิบไดด้งัน้ี 

Y1= 2.088+.259X15 +.206 X4+.197X6-.120X8 
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ตารางท่ี 4.31  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม 
          กฎกระทรวง  ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา (Y2) 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ B Std.Error Beta T Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.373      
ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ  (X14)  .286  .056 .313  5.143*  .000 
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี(X9) .154 .057 .186 2.691* .008 
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ (X3) .108 .043 .142 2.530* .012 
บรรยากาศองคก์าร (X7) .157 .054 .179 2.905* .004 
R  .710      
R Square  .504      
Adjusted R Square  .497      
F 77.373*      
*p > .05 

จากตารางท่ี 4.31  พบว่า  ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรอิสระไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 4 ตวัแปร
คือ ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ(X14)  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี(X9) สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
(X3) และบรรยากาศองคก์าร (X7) ส่งผลทางบวกต่อตวัแปรตาม คือ การด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา(Y2)อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  เท่ากบั  0.710  และมีอ านาจ
การพยากรณ์ไดร้้อยละ 50.40 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน
ดิบไดด้งัน้ี 

Y2 = 1.378 + .286X14 +.154X9 +.108X3 +.157 X7 
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ตารางท่ี 4.32  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม 
          กฎกระทรวง  ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ (Y3) 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ B Std.Error Beta T Sig. 
ค่าคงท่ี(Constant) .751     
กระบวนการติดต่อส่ือสาร(X13) .153 .065 .175 2.371* .018 
โครงสร้างองคก์าร(X1) .207 .050 .220 4.153* .000 
ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ(X14)   .206 .073 .202 2.827* .005 
สภาพแวดลอ้มทางสังคม (X4)  .133 .048 .150 2.793* .006 
บรรยากาศองคก์าร(X7) .127 .055 .130 2.330* .020 
R .741      
R Square .548      
Adjusted R Square .541      
F 73.837*      
*p > .05 

จากตารางท่ี 4.32  พบว่า  ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรอิสระไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 5 ตวัแปร
คือ 1) กระบวนการติดต่อส่ือสาร (X13)  2) โครงสร้างองคก์าร (X1) 3)ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ(X14)  
4)สภาพแวดลอ้มทางสังคม(X4) และ 5)บรรยากาศองคก์าร(X7) ส่งผลทางบวกต่อตวัแปรตาม คือ 
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ด้านการจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ (Y3)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ  เท่ากบั  0.741  และมีอ านาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 54.80  ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี 

Y3  = .741+. .153 X13+.207 X1+.206 X14+. X4133+.127 X7 

 

 

 

 

 

 



180 
 

ตารางท่ี 4.33  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม 
          กฎกระทรวง  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา(Y4) 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ B Std.Error Beta T Sig. 
ค่าคงท่ี(Constant) 1.147     
การจดัสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน (X12)  .236 .064 .260 3.698* .000 
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  (X3) .204 .044 .245 4.604* .000 
ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ  (X14) .245 .061 .245 3.977* .000 
บรรยากาศองคก์าร(X7) -.331 .071 -.346 -4.663* .000 
ความผกูพนัต่อองคก์าร(X8) .194 .060 .216 3.208* .001 
วฒันธรรมองคก์าร(X6)     .202 .068 .207 2.983* .003 
R .745      
R Square .555      
Adjusted R Square .546      
F 62.899*      
*p > .05 

จากตารางท่ี 4.33  พบว่า  ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรอิสระไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 6 ตวัแปร
คือ การจดัสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน(X12) สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ(X3) ภาวะผูน้ าและการ
ตดัสินใจ(X14) บรรยากาศองคก์าร(X7) ความผกูพนัต่อองคก์าร(X8)  และวฒันธรรมองคก์าร(X6) ส่งผล
ทางบวกต่อตวัแปรตาม คือ การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน
เอกชน ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา(Y4)อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  เท่ากบั  0.745  และมีอ านาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 
55.50  ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี 

Y4   =  1.147 + .236 X12+.204 X3+.245 X14+ -.331 X7+. 194 X8 +.202 X6 
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ตารางท่ี 4.34  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม 
          กฎกระทรวง  ดา้นการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Y5) 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ B Std.Error Beta T Sig. 
ค่าคงท่ี(Constant) .886     
สภาพแวดลอ้มทางสังคม  (X4) .364 .053 .379 6.906* .000 
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี(X9) .277 .072 .277 3.875* .000 
การปรับตวัขององคก์ารและริเร่ิมส่ิงใหม่(X15) .197 .059 .214 3.339* .001 
ความผกูพนัต่อองคก์าร(X8) -.221 .060 -.223 -3.687* .000 
วฒันธรรมองคก์าร(X6)    .178 .072 .165 2.476* .014 
R .760      
R Square .578      
Adjusted R Square .571      
F 83.202*      
*p > .05 

จากตารางท่ี 4.34  พบว่า  ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรอิสระไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 5 ตวัแปร
คือ สภาพแวดลอ้มทางสังคม(X4)  การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี(X9) การปรับตวัและริเร่ิมส่ิง
ใหม่ขององคก์าร(X15)   ความผกูพนัต่อองคก์าร(X8)   และวฒันธรรมองคก์าร(X6) ส่งผลทางบวกต่อ
ตวัแปรตาม คือ การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ดา้นการ
จดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา(Y5)อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  เท่ากบั  0.760  และมีอ านาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 57.80  ซ่ึง
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี 

Y5  = .886 +.364 X4+.277 X9+.197 X15-.221 X8+.178 X6 
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ตารางท่ี 4.35  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม 
         กฎกระทรวง  ดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน (Y6) 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ B Std.Error Beta T Sig. 
ค่าคงท่ี(Constant) .885     
การปรับตวัและริเร่ิมส่ิงใหม่ขององคก์าร (X15) .213 .070 .222 3.046* .003 
โครงสร้างองคก์าร(X1) .277 .062 .262 4.472* .000 
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ (X3)  .163 .055 .170 2.983* .003 
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี(X9) .235 .078 .225 3.004* .003 
ความผกูพนัต่อองคก์าร(X8) -.238 .067 -.231 -3.550* .000 
การจดัสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน  (X12) .171 .073 .164 2.340* .020 
R .738      
R Square .545      
Adjusted R Square .536      
F 60.573*      
*p > .05 

จากตารางท่ี 4.35  พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรอิสระไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 6 ตวัแปร
คือ การปรับตวัและริเร่ิมส่ิงใหม่ขององค์การ(X15) โครงสร้างองคก์าร(X1) สภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ(X3) การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี(X9) ความผูกพนัต่อองค์การ(X8)  และการจัด
สภาพแวดลอ้มการปฏิบัติงาน  (X12) ส่งผลทางบวกต่อตวัแปรตาม คือ การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ดา้นการจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายใน 
(Y6)อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  เท่ากบั  0.738  
และมีอ านาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 54.50  ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์การถดถอยพหุคูณ
ในรูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี 

Y6 = .885+.213 X15+.277 X1+.163 X3+.235 X9-.238 X8+.171 X12 
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ตารางท่ี 4.36  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม 
         กฎกระทรวง  ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปี  (Y7) 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ B Std.Error Beta T Sig. 
ค่าคงท่ี(Constant) .753     
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  (X3) .162 .059 .186 2.718* .007 
ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ (X14)  .221 .058 .213 3.795* .000 
วฒันธรรมองคก์าร    (X6) .169 .062 .166 2.706* .007 
โครงสร้างองคก์าร(X1) .170 .052 .177 3.242* .001 
สภาพแวดลอ้มทางสังคม  (X4) .132 .064 .146 2.077* .039 
R .753      
R Square .567      
Adjusted R Square .560      
F 79.682*      
*p > .05 

จากตารางท่ี 4.36  พบว่า  ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรอิสระไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 5 ตวัแปร
คือ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ(X3)  ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ(X14)  วฒันธรรมองคก์าร (X6)    
โครงสร้างองคก์าร(X1)   และสภาพแวดลอ้มทางสังคม(X4)  ส่งผลทางบวกต่อตวัแปรตาม คือ การ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน ด้านการจดัท ารายงาน
ประจ าปี (Y7)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  เท่ากบั  
0.753  และมีอ านาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 56.70  ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์การถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี 

Y7 = .753+.162 X3+.221 X14+.169 X6+.170 X1+.132 X4 
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ตารางท่ี 4.37  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม 
          กฎกระทรวง  ดา้นการจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  (Y8) 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ B Std.Error Beta T Sig. 
ค่าคงท่ี(Constant) -.007     
วฒันธรรมองคก์าร (X6)    .279 .065 .245 4.290* .000 
สภาพแวดลอ้มทางสังคม  (X4) .262 .055 .257 4.799* .000 
การจดัหาและใชท้รัพยากร  (X11) .151 .049 .162 3.078* .002 
ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ(X14)   .166 .062 .142 2.669* .008 
โครงสร้างองคก์าร(X1) .140 .053 .130 2.644* .009 
R .795      
R Square .632      
Adjusted R Square .626      
F 104.384*      
*p > .05 

จากตารางท่ี 4.37  พบว่า  ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรอิสระไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 5 ตวัแปร
คือ วฒันธรรมองคก์าร(X6) สภาพแวดลอ้มทางสงัคม (X4)  การจดัหาและใชท้รัพยากร(X11) ภาวะผูน้ า
และการตดัสินใจ(X4)  และโครงสร้างองคก์าร(X1)      

ส่งผลทางบวกต่อตวัแปรตาม คือ การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ของโรงเรียนเอกชน ดา้นการจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง(Y8) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  เท่ากบั  0.795  และมีอ านาจการ
พยากรณ์ไดร้้อยละ 63.20  ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ
ไดด้งัน้ี 
 Y8 = -.007 +.279 X6+.262 X4+.151 X11+.166 X14+.140 X1 
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ส่วนที่ 5  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษา 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพในส่วนน้ี  
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการประกนั
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง โดยใชเ้กณฑ์พิจารณาจากผลการประเมินภายนอกรอบสามจาก
ส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เฉพาะโรงเรียนท่ีมีมาตรฐาน
การศึกษาในระดบัดีหรือดีมาก จ านวน  3  แห่ง โดยเป็นตวัแทนโรงเรียนทั้งขนาดเลก็ ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่และมีความยินดีให้ผูว้ิจยัเขา้สู่ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูอ้  านวยการและ
ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพโรงเรียน เพื่อยืนยนัและตรวจสอบผลการวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงพบว่า 
ปัจจัยท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนประสบ
ความส าเร็จมี  6 ปัจจัย  เรียงตามล าดับความส าคญั คือ 1) การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 2) 
สภาพแวดลอ้มทางสังคม 3) การจดัโครงสร้างองคก์าร 4)วฒันธรรมองคก์าร  5) กระบวนการ
ติดต่อส่ือสาร และ 6) สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

ในการศึกษา ผูว้ิจยัเป็นเคร่ืองมือการวิจยั ใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(Indept interview) 
และตรวจสอบความเช่ือมัน่โดยการสอบทานขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร(Documentary analysis)
และการสังเกต(Observation) ควบคู่กนัไป ผูว้ิจยัใชเ้วลาเก็บขอ้มูลจากภาคสนาม 3 สัปดาห์  และ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) สรุปผลยืนยนัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  เรียงตามล าดบัปัจจยัส าคญัดงัน้ี 

1.  ปัจจยัดา้นการปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่ 
     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา 3  แห่งท่ีเห็นดว้ยอยา่งมากกบั

ปัจจยัดา้นการปรับตวัขององค์การและการริเร่ิมส่ิงใหม่ส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวง    เช่นค ากล่าวว่า “....ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งทบทวนและเนน้ย  ้าการปฏิบติัเพื่อ
ปรับเปล่ียนโรงเรียนตามวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว.้... แผนของโรงเรียนจะมีวิสัยทศัน์ก าหนดตวัช้ีวดั
ความส าเร็จสอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียน ....ทุกโครงการจะมีการก าหนดระยะเวลาส าเร็จ  
งบประมาณและผูรั้บผิดชอบชดัเจน....เม่ือเวลาประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะติดตาม
ความคืบหนา้เนน้ถึงการปรับตวั มีการประเมิน ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยัรองรับการ
เปล่ียนแปลงสู่สังคมยคุใหม่อยูเ่สมอ....ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีผา่นมา โรงเรียนจดัโปรแกรมห้องเรียน
บูรณาการ 3 ภาษา  คือ เดิมสอนภาษาจีน แต่เพิ่มภาษาองักฤษ โดยใชภ้าษาไทยเป็นแกนกลาง..เป็น
เร่ืองท่ีทางโรงเรียนให้ความส าคญัมากเพราะเป็นการปฏิรูปรอบใหม่ท่ีก าลงัมีข้ึน  สนองความ
ตอ้งการของตน้สังกัด.....” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบงานประกันคุณภาพ เม่ือ  9,10 
มีนาคม  2559)   
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 “.....ครู ตอ้งปรับตวัตามใหท้นัยคุ ทนัเหตุการณ์ จึงพยายามสรรหาวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้มากข้ึน  ความส าเร็จของนกัเรียนไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัครูฝ่ายเดียว   .... 
แมง้บมีจ ากดั แต่เป็นเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริหาร ท่ีตอ้งการจดัหาส่ือวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์มากข้ึน ..เด่ียวน้ี เราภูมิใจในบริการให้กบัชุมชนได ้  ...” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน 
เม่ือ 14  มีนาคม  2559) 

 “.....เราร่วมกนัจดัท ายทุธศาสตร์ ปี 55 ถึง 59  โดยก าหนดเป้าหมายท่ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียน 
ครูและโรงเรียน  ก าหนดวิธีด าเนินการยทุธศาสตร์  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ และมีผูรั้บผดิชอบแผนน้ีเรา
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย  ซ่ึงเป็นแผนพฒันาระยะ 5 ปี เสนอ ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารและกรรมการมูลนิธิฯ เนน้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโรงเรียนใหมี้มาตรฐานสู่
สากล .....ในอนาคตโรงเรียนตระหนกัดีวา่ สมรรถนะของนกัเรียนท่ีจะอยูใ่นสงัคมการแข่งขนักนัยิง่
มีสูง” (สัมภาษณ์ผูอ้  านวยการ เม่ือ 25  มีนาคม 2559) 

จากข้อคิดเห็นดังกล่าวสรุปได้ว่า ความคาดหวังและความไว้วางใจของสังคมและ
ผูป้กครองส่วนมากตอ้งการให้โรงเรียนพฒันาคุณภาพนกัเรียนสู่อนาคตท่ีดีสามารถปรับตวัทนัต่อ
เหตุการณ์  เรียนรู้โลกทศัน์ไดดี้  มีความสามารถในการแข่งขนัเป็นแรงผลกัดนัโรงเรียนปรับปรุง
พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง มีการประเมินและทบทวน หลกัสูตรสถานศึกษา มีความพยายามสรร
หาวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้มากข้ึน  พฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ
มากข้ึน  เพื่อรองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงสู่โลกยุคใหม่  โรงเรียนมีความพยายามรายงาน
ผลงานท่ีเกิดจากนวตักรรมใหม่ๆ ของครูและนักเรียนในระดับประเทศและต่างประเทศอย่าง
ต่อเน่ือง 

2.  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม     
     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา 3  แห่งมีตวัอยา่งค ากล่าวท่ีเห็น

ดว้ยมากกบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ดงัน้ี 

     “.....ท่ีเป็นสงัคมแบบดั้งเดิม  มีมานาน เรียกวา่  ชุมชน ”.........” ส่วนท าอาชีพงานบริการ  
และงานคา้ขาย  จะมีมากกว่างานอ่ืน  นกัเรียนบางส่วนตอ้งใชเ้วลาช่วยเหลืองานผูป้กครอง....เป็น
ครอบครัวเด่ียว  ไม่ค่อยสนใจเพื่อนบา้น  ไม่ค่อยมีการสนทนา สังสรรคก์นั  ต่างแข่งขนักนัท ามาหา
เล้ียงชีพ ... พฤติกรรมเดก็กเ็ป็นลกัษณะเช่นน้ี...ผูป้กครองจ านวนมากยอมเสียค่าใชจ่้ายเพื่อใหลู้กได้
เรียนพิเศษกบัครูท่ีเก่งและเป็นท่ียอมรับ....ส่วนใหญ่สนใจการเรียนของลูก  มอบความไวว้างใจและ
ให้ความร่วมมือกบัครูเป็นอย่างดี.... (สัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพ เม่ือ 9 มีนาคม  
2559)  
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 “.....ค่านิยมของสังคมท่ีเก่ียวกบัการรักษาวินยั  ความปลอดภยัจากภาวะมลพิษ  ยาเสพติด  
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  มีส่วนช่วยในการพฒันานกัเรียน สร้างภูมิคุม้กนั  ความประพฤติปฏิบติัให้
นกัเรียนอยู่ในระเบียบวินยัไดเ้ป็นอย่างดี.... รอบๆ โรงเรียนมีการจดัตั้งกลุ่ม ชมรม  คอยสอดส่อง
ดูแลความประพฤติของเด็กและเยาวชน....” (สมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพ
ของโรงเรียน เม่ือ 14  มีนาคม  2559) 

 “.....พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้มีความรับผดิชอบ 
ต่อองคก์รต่างๆ ในสังคม ให้มีส่วนในการ อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม โรงเรียนปลูกฝัง
คุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ ต่อองคก์รและสังคมใหก้บัผูเ้รียนในการ อนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม.... ผูป้กครองและชุมชนไดร้วมกลุ่มเป็นเครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมกบัทาง
โรงเรียน …..” (สมัภาษณ์ผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา เม่ือ 25  มีนาคม 2559) 

จากขอ้คิดเห็นสรุปวา่  สังคมและผูป้กครองส่วนใหญ่มีค่านิยมคุณภาพใหค้วามร่วมมือและ 
ติดตามผลการจดัการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเน่ือง  จากสถานการณ์การรวมกลุ่มของประชาสังคม
เก่ียวกบัการรักษากฎ ระเบียบวินยั  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของสังคม จะ 
เป็นภูมิคุม้กนัและมีส่วนช่วยพฒันาและสอดส่องดูแลพฤติกรรมนกัเรียน  โรงเรียนพฒันาหลกัสูตร  
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครอบครัวและชุมชน    

3.  ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์าร      
     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา 3  แห่งมีค ากล่าวท่ีเห็นดว้ยกบั

ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ารส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ดงัน้ี 
“....รายละเอียดในแผนภูมิบริหารโรงเรียนมีรายช่ือคณะกรรมการบริหาร  ผูมี้อ  านาจสูงสุด  

ลดหลัน่กนัลงไปจากผูบ้ริหาร  3  ฝ่าย  จนถึงผูรั้บผดิชอบงาน  โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน
...  ฝ่ายงานประกนัคุณภาพการศึกษา  เป็นงานท่ีรองฝ่ายวิชาการรับผิดชอบโดยมีครูเป็นผูป้ฏิบติั
โดยตรง.... แผนภูมิบริหารโรงเรียนติดตั้งเด่นชดั ผูผ้า่นไปมาพบเห็นไดง่้าย  ส่วนใหญ่จะอ่านและดู
ภาพผูรั้บผิดชอบงานประกอบเสมอ....คร้ังหลังสุดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบางสายงาน  
เน่ืองจากคนเดิมลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืน  แต่ก็ไม่มีปัญหาในทางปฏิบติั...(สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
และผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพ เม่ือ 9,10 มีนาคม  2559) 

 “..... การจดัโครงสร้าง ถือว่าเป็นการแปลนงานขั้นเร่ิมตน้  ท่ีจะตอ้งท าเพื่อก าหนดงานให้
บุคลากรทุกคนไดรั้บผิดชอบ  งานทุกงานก็จะประสานกนัได ้ ซ่ึงเป็นภาพรวมของโรงเรียน ..... 
คณะกรรมการบริหารมีส่วนรับทราบและเห็นชอบค าสั่งการแต่งตั้ งบุคลากร ....” (สัมภาษณ์
ผูบ้ริหารโรงเรียน เม่ือ 14  มีนาคม  2559) 
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 “.....โรงเรียนจดัโครงสร้างการบริหารใหม่ เม่ือปีท่ีแลว้ โดยเร่ิมตน้จาก กรรมการบริหาร
มูลนิธิ   ซ่ึงเป็นตน้สังกดั และบริหารจดัการโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มี ผูรั้บใบอนุญาต  
ผูจ้ดัการ ผูอ้านวยการรองผูอ้  านวยการ และฝ่ายงาน 7 ฝ่าย แต่ละฝ่ายก็จะมีรายละเอียดของงานยอ่ย
ลดหลัน่กนัไปตามล าดบั....” (สัมภาษณ์ผูอ้  านวยการ เม่ือ 25  มีนาคม 2559) 

จากข้อคิดเห็นดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดโครงสร้างองค์การเป็นกิจกรรมหน่ึงใน
กระบวนการบริหารการศึกษาทั้งระบบ  เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารในการติดต่อประสานงาน 
การติดตามตรวจสอบการท างาน มีคู่มือแบบแผนภูมิโครงสร้างก าหนดต าแหน่งบรรยายงาน   
จ านวนบุคลากร โครงสร้างองคก์ารสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ของงานและบุคลากร     

4. ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร      
    ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา 3  แห่งมีค ากล่าวท่ีเห็นดว้ยกบั

ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ดงัน้ี 
      “....ผูป้กครองยอมรับและศรัทธาในความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของครู  เรามีขอ้ตกลง

และแนวปฏิบติังานซ่ึงเป็นบรรทดัฐานเฉพาะของเรา  ...เร่ืองชุดการแต่งกายของครู นกัเรียนเรามีมา
นานแลว้  ไปท่ีไหนคนจะรู้ว่าเป็น..เรา...การร่วมคิดร่วมแกปั้ญหาการท างาน  เราจะมีเป็นปกติ 
สัปดาห์ละคร้ัง...ทิศทางการท างานของโรงเรียน  ตอ้งไปดว้ยกนัเสมอ  โดยเฉพาะตอ้งตั้งเป้าหมาย
การพฒันาคุณภาพนักเรียนร่วมกันทุกชั้น...” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ เม่ือ 9 มีนาคม  2559) 

 “.....ครูท่ีน่ีท างานอย่างอิสระ รวมกลุ่มเป็นทีมงาน  ส่วนใหญ่ใชเ้วลาวนัหยุดเสาร์อาทิตย์
ศึกษาเพิ่มวุฒิครูให้สูงข้ึน  ชอบคิดผลิตนวตักรรมส่ิงใหม่ๆ ..... สามารถปรับบุคลิกภาพให้เป็นคน
ทนัสมยั  ยอมรับการเปล่ียนแปลงไดดี้  ....” (สมัภาษณ์ผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพของโรงเรียน 
เม่ือ 14  มีนาคม  2559) 

“.....สังคมครูและนกัเรียน 6  ปีท่ีอยูท่ี่น่ี  จะไดรั้บประสบการณ์ท่ีเป็นบรรทดัฐานของสังคม
ท่ีใฝ่เรียนรู้  ภายใตส้ถานการณ์จริงท่ีโรงเรียนจัดให้  ....จะมีคุณลกัษณะเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี  มี
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกแบบสุภาพบุรุษ...ครูฝ่าย
ปกครอง และครูแนะแนว  จะจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล...” (สัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา เม่ือ 25  มีนาคม 2559) 

จากขอ้คิดเห็นเก่ียวกับวฒันธรรมองค์การ สรุปได้ว่า  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีการ
ท างานของครูและบุคลากรซ่ึงเป็นค่านิยมเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา การพฒันาตนเองเพิ่มเติม โดย
การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สถาบนัการศึกษา เพื่อน ามาเผยแพร่ แลกเปล่ียนกนัภายใต้
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วฒันธรรมท่ียดึประเพณีไทยในการแต่งกาย  การพดู การแสดงกิริยามารยามตามเอกลกัษณ์ไทยเป็น
แนวทางการพฒันาคุณภาพนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง   

5.  ปัจจยัดา้นกระบวนการติดต่อส่ือสาร 
     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา 3  แห่งเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้น

กระบวนการติดต่อส่อสารส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีดงัน้ี 
 “.....โรงเรียนประชาสัมพนัธ์ การรับนกัเรียนใหม่  ผา่นทางเวบ็ไซดแ์ละแผน่ประกาศหนา้

โรงเรียน เพื่อแจง้ก าหนดการให้ผูป้กครองรับทราบ ทุกปีการศึกษา..... เด่ียวน้ีทั้งนกัเรียน ครู และ
ผูป้กครอง  ติดต่อสารกนัไดอ้ยา่งสะดวกทั้งทางหนงัสือวารสารของโรงเรียน  โทรศพัทมื์อถือ หรือ
คอมพิวเตอร์ .....” (สมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพ เม่ือ  9 มีนาคม  2559)  

 “.... ผูบ้ริหารใชท้กัษะการประชุมช้ีแจงงานไดอ้ยา่งเขา้ใจ  หรือไม่ก็มีช่องทางทางเวบ็ไซด ์ 
ผา่นไลน์กลุ่มสายชั้น  รับทราบกนัไดส้ะดวกรวดเร็ว  งานไม่คัง่คา้ง ...” (สัมภาษณ์ผูรั้บผดิชอบงาน
ประกนัคุณภาพโรงเรียน เม่ือ 16  มีนาคม  2559) 

 “.....โรงเรียนใชช่้องทางเทคนิควิธีในการติดต่อส่ือสาร ประสานความร่วมมือทุกรูปแบบ  
ทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  ซ่ึงท าให้การบริหารจดัการบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วข้ึน.....มีการ
ประชุมทบทวนงานทุกสัปดาห์  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าความเขา้ใจให้ตรงกนั  ...โรงเรียนมีจดหมาย
ข่าว  วารสาร  ประกาศ โทรศพัท์ เว็บไซด์  อีเมลล์ซ่ึงทุกระบบสามารถติดต่อกนัไดต้ลอดเวลา  
…..”(สัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียนและผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพ เม่ือ 24  มีนาคม 2559)   

จากขอ้คิดเห็นดงักล่าว สรุปวา่โรงเรียนใชปั้จจยัดา้นการติดต่อส่ือสารแบบสองทางไดแ้ก่ 
การจดัประชุมครูเพื่อเสนอปัญหาแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกนัในทางวิชาการเป็นประจ าเดือน โรงเรียน
เปิดโอกาสใหใ้ชส่ื้อเทคโนโลยีและการส่ือสาร  มีการส่ือสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพเพื่อแจง้
ผลการด าเนินงานในรอบปีต่อบุคลากรภายในและสังคมภายนอก  ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต พฒันาเวบ็
ไซด์ท่ีเป็นปัจจุบนั ท าจดหมายข่าว วารสารโรงเรียน  ปิดประกาศและจดัแสดงนิทรรศการแสดง
ผลงานครูและนักเรียนให้เป็นท่ีรับทราบกนัอย่างกวา้งขวาง  เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
โรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชน รับรู้สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ สามารถร่วมกนั
ร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษากบัทางโรงเรียนได ้

6.  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา 3  แห่งมีส่วนท่ีเห็นดว้ยกบัปัจจยั

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
มีดงัน้ี 
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    “...  ท่ีน่ีผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่มีการคา้งช าระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าใชจ่้ายท่ี
จ าเป็นส าหรับนกัเรียน....ผูป้กครองจะให้ความร่วมมือ เม่ือโรงเรียนแสดงความตอ้งการระดมทุน
เสมอ... เป็นชุมชนท่ีรายรอบไปดว้ยยา่นการคา้  ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย  มีส่วนนอ้ยท่ีอยู่
นอกเขตชุมชน...” (สมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพ เม่ือ  9 มีนาคม  2559) 

   “......ความร่วมมือกบัทางโรงเรียนเพื่อพฒันาพื้นฐานการเรียนรู้ กลุ่มการงานพื้นฐาน
อาชีพให้กบันักเรียนตามสภาพความเปล่ียนแปลงไปของเศรษฐกิจระดบัประเทศ.....ผูป้กครองมี
ขอ้จ ากดัการประกอบอาชีพหารายไดค้รอบครัว จึงมอบความไวว้างใจและสนับสนุนการพฒันา
ลูกหลานไวก้บัทางโรงเรียน .....โรงเรียนตอ้งวางรากฐานดา้นน้ี โดยจดัท าหลกัสูตรโรงเรียนท่ี
เก่ียวกับสาระการงานอาชีพ  เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการขยายตัวและความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ.....” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบงานประกัน
คุณภาพของโรงเรียน เม่ือ 14  มีนาคม  2559) 
 “......ฐานะผูป้กครองค่อนขา้งดี  สังเกตไดจ้ากการใชย้านพาหนะรับส่งนักเรียน  การให้
ค่าอาหารหรือขนมนักเรียน  การเป็นสมาชิกสหกรณ์ของโรงเรียน... นักเรียนทุกคนจะซ้ือคูปอง
อาหารแทนเงินสด  ส่วนใหญ่ผูป้กครองจะเห็นดว้ยกบัวิธีน้ี....ทุกส้ินปี โรงเรียนจดังานแสดงผลงาน
ช่วงปิดภาคเรียน  ผูป้กครองจะร่วมมือในการระดมทรัพยากร  มีการซ้ือโต๊ะอาหาร.. มีผูค้า้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใชจ่้ายนอ้ยมาก.....” (สัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบงานประกนัและรองผูอ้  านวยการ เม่ือ 25  
มีนาคม 2559) 
 จากขอ้คิดเห็นดงักล่าว  สรุปไดว้่า  สภาพความเป็นอยู่ของผูป้กครองและชุมชนในเขต
บริการโรงเรียนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  ส่วนใหญ่มีฐานะ
ระดบัปานกลางถึงระดบัดี มีอาชีพเป็นหลกัแหล่งและมัน่คง  ส่งผลดีต่อการระดมทรัพยากรและ
ค่าใชจ่้ายทางการศึกษา มีความพร้อมในการร่วมมือพฒันาคุณภาพนกัเรียนให้เต็มศกัยภาพ  สร้าง
ความมัน่ใจให้กบัทางโรงเรียนในการแกปั้ญหาดา้นการลงทุนเพื่อการศึกษา รองรับสภาวการณ์
เศรษฐกิจท่ีผนัผวนเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive 
Research) เก็บขอ้มูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาสภาพการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนประสบความส าเร็จ  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึง
มธัยมศึกษา  โดยเจาะจงเฉพาะโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาในระดบัดีหรือดีมาก จ าแนกเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ ขนากลางและขนาด 
ใหญ่ ไดจ้  านวนประชากรทั้งส้ิน 282 โรงเรียน และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตาราง Krejcies 
and Morgan โดยสุ่มแบบมีระบบ (Systematic  random  sampling) ตามสดัส่วนขนาดโรงเรียน  และ
เพิ่มจ านวนใหค้วามเหมาะสมในทางสถิติ  จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ 170  
แห่งและเชิงคุณภาพ 3 แห่ง จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีสถานภาพเป็นผูอ้  านวยการและผูรั้บผดิชอบงาน
ประกนัคุณภาพโรงเรียน จ านวน 346 คน 

เคร่ืองมือการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่(Cronbach’s alpha coefficient) ทั้ง
ฉบบัเท่ากบั .837  แบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบสอบถาม เป็น
แบบส ารวจรายการ(Checklist) ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 สอบถามระดบัการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในและระดบัความคิดเห็นปัจจยัท่ีโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครในใช้การด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในใหป้ระสบความส าเร็จ  เป็นแบบมาตรประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดบั 
ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา คิดเป็นร้อยละ 91.18 ส าหรับเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็น
แบบสัมภาษณ์และเกบ็ขอ้มูลภาคสนามโดยผูว้ิจยั   

วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามค านวณหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-
moment correlation coefficient)วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis : MRA) 
แบบขั้นตอนตามวิธีของ Stepwise ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบยนืยนัปัจจยัจากผลการวิจยัในเชิงปริมาณ 
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สรุปผลการวจิยั 
เพื่อ เ ป็นการตอบค าถามการวิจัย เ ก่ียวกับสภาพปัจจุบันของโรงเ รียนเอกชนเขต

กรุงเทพมหานครท่ีไดด้ าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงในระดบั
มากน้อยเพียงใดและมีปัจจยัอะไรบา้งท่ีน าไปใช้แลว้จะส่งผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนประสบความส าเร็จ  ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ ไดค้  าตอบ
ตามวตัถุประสงคส์ าหรับการสรุปผลการวิจยัดงัน้ี 

1. สภาพการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จ ในภาพรวม  พบว่า ด าเนินการอยู่ในระดบัมาก ( = 4.44) 
เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัการด าเนินการจากระดบัมากถึงระดบันอ้ย คือ 1)การจดัท ารายงานประจ าปี
( = 4.52) 2)การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา ( = 4.50) 3)การก าหนดมาตรฐานการศึกษา ( = 
4.47)  4)การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ( = 4.42) 5)การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายใน 
( = 4.42)  6) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา ( = 4.41)  7)การจดัใหมี้การพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ( = 4.41) 8) การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
( =4.37)   
 เม่ือพิจารณารายละเอียดสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของ
โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จ จ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ 

1.1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษา  ด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.42) โดยมี 
ประเด็นการน าปรัชญา วิสัยทศัน์ จุดเด่นหรือโอกาสของโรงเรียนก าหนดไวใ้นมาตรฐานการศึกษา
ท่ีแสดงถึงจุดเน้นของการจดัการศึกษา ( = 4.66) ด าเนินการมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่  
การประกนัคุณภาพภายในยึดตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น ( = 4.63) 
และก าหนดสาระส าคญัไวใ้นมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
โรงเรียนไดส้อดคลอ้งกบัสภาพจริง ( = 4.49)  ตามล าดบั   

 1.2  การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา  ด าเนินการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 
4.50) โดยมีประเด็นการก าหนดบทบาทหน้าท่ีครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอยา่งชดัเจน ( = 4.66)  ด าเนินการมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ มี
การเขียนโครงการอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  ก าหนด
วิธีการด าเนินงานและก าหนดผูรั้บผดิชอบ ( = 4.65)  และโครงการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ครอบคลุมแผนงานวิชาการ  แผนงานบุคลากร  แผนงานงบประมาณการเงิน และแผนงานบริหาร
ทัว่ไป ( = 4.53)  ตามล าดบั      

1.3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก( = 4.42)   
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โดยมีประเด็นการตรวจสอบ  ประเมินและจดัท ารายงานครบตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
( =4.56) ด าเนินการมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ การจดัท าค  าสั่งมอบหมายงานและคู่มือการ
ปฏิบติังานส าหรับครูและบุคลากรชดัเจน ( = 4.55) และจดัท าแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
โดยก าหนดต าแหน่งงานและ บทบาทหนา้ท่ีบุคลากรผูร่้วมงานอยา่งชดัเจน ( = 4.55) ตามล าดบั      

1.4  การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา ด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก  
( = 4.41)   โดยมีประเด็นการประชุมช้ีแจง  ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานหรือโครงการ
ตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาขณะเร่ิมด าเนินงาน ( = 4.46)  ด าเนินการมากเป็นล าดับแรก 
รองลงมาไดแ้ก่  การติดตาม ประเมินแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมระหว่างด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ข ( = 4.44) ครูและบุคลากรผูรั้บผิดชอบแผนงาน/โครงการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
รับผดิชอบสูง( =4.42)  ตามล าดบั      

1.5  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.37)   
โดยมีประเด็นการน าขอ้เสนอแนะและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์
ในการบริหารจดัการ  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ครูและบุคลากร  ( = 4.44)    ด าเนินการมากเป็น
ล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเช่ือมโยงกบักระบวนการบริหาร
และกระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ( = 4.36) สรุปและน าเสนอผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบตามสภาพจริง ( = 4.35)  ตามล าดบั      

1.6 การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.42)   
โดยมีประเด็นการแต่งตั้ งครูและบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมไม่น้อยกว่า 2 คน เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ( = 4.49) ด าเนินการมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมินครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา ( = 4.49)  และมี
การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การบริหารจดัการ  การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้  การพฒันาอตัลกัษณ์  เอกลกัษณ์และมาตรการส่งเสริม ( = 4.45) ตามล าดบั      

1.7 การจดัท ารายงานประจ าปี ด าเนินการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.52) โดยมี 
ประเดน็จดัท ารายงานประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมินคุณภาพภายใน ( = 4.67)  ด าเนินการ
มากเป็นล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ จดัท ารายงานประจ าปีครอบคลุมขอ้มูลพื้นฐาน  แผนพฒันา
คุณภาพ  ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีและขอ้เสนอแนะ /แนวทางพฒันาในอนาคต  
( = 4.63)   จดัท ารายงานประจ าปีครอบคลุมขอ้มูลพื้นฐาน  แผนพฒันาคุณภาพ  ผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  และขอ้เสนอแนะ/แนวทางพฒันาในอนาคต  ( = 4.63)  และจดัท า
รายงานประจ าปีท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั ( = 4.63)  ตามล าดบั      

1.8 การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ด าเนินการอยูใ่นระดบั 
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มาก ( = 4.41) โดยมีประเด็นการวางแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกคร้ังต่อไปทุกคร้ัง ( = 4.48)  ด าเนินการมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่  การน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน ปรับปรุงพฒันางานบริหารทัว่ไป งานการเรียน
การสอน งบประมาณและการพฒันาบุคลากร ( = 4.46)  และด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมคุณภาพในการท างานตามปกติ    ( = 4.43)  ตามล าดบั      

2. ปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน
เอกชนประสบความส าเร็จ ขอ้คน้พบจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression 
analysis) โดยน าตวัแปรปัจจยัทั้งหมดเขา้สมการตามวิธีแบบขั้นตอนของ Stepwise เพื่อคดัเลือกตวั
แปรส าคญัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน  พบว่ามี 6 ปัจจยั  ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุ  เท่ากบั 0.834  ร่วมกนัพยากรณ์การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในใหป้ระสบ
ความส าเร็จร้อยละ 69.50  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เรียงล าดบัตามความส าคญั คือ 1) 
การปรับตวัขององค์การและการริเร่ิมส่ิงใหม่ (X15) 2) สภาพแวดลอ้มทางสังคม (X4)3) การจดั
โครงสร้างองค์การ(X1) 4) วฒันธรรมองค์การ(X6) 5) กระบวนการติดต่อส่ือสาร(X13) และ 6) 
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ(X3) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 
  Ytot  = 1.070+.134 X15+.148 X4 + .115X1+ .164X6 +.123X13+.086 X3    

เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละปัจจยัท่ีโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครใชใ้นการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฏกระทรวงใหป้ระสบความส าเร็จ พบวา่ 

         2.1  ปัจจยัดา้นการปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่ส่งผลต่อการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบ
ความส าเร็จ อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.36)  โดยมีประเด็นการแกไ้ขจุดอ่อนและพฒันาจุดแขง็ในการ
พฒันาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน ( = 4.58)  ส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในให้
ประสบความส าเร็จมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ การใชเ้ทคนิควิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อ
ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพฒันาคุณภาพของโรงเรียน( = 4.56) และ
แผนกลยทุธ์เป็นแนวทางการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน  ( =  4.50)   

        2.2  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จ อยู่ใน
ระดบัมาก  ( = 4.37) โดยท่ีมีประเด็นค่านิยมและความคาดหวงัของสังคมเป็นแรงผลกัดนัโรงเรียน
ให้พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง( =4.50) ส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน
ให้ประสบความส าเร็จมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ ผูป้กครองให้ความไวว้างใจและเช่ือมัน่
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ศรัทธาการมีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ( =4.44)   และหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและ
เอกชนพร้อมเขา้มามีส่วนร่วมและสนบัสนุนงานโรงเรียน( =4.36)    

        2.3  ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ารส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จ อยู่ในระดบัมาก
( =4.41)  โดยท่ีมีประเด็นการแสดงถึงวตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมในการพฒันา ระบบบริหาร
จดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน( =4.65)  ส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในให้
ประสบความส าเร็จมากเป็นล าดับแรก รองลงมาไดแ้ก่ การแสดงภาระหน้าท่ีในการปฏิรูปการ
เรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั( =4.50)  และการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบดูแล
เก่ียวกบังานวิชาการของโรงเรียนและตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายโรงเรียนเอกชน( =4.43)   

        2.4  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จ อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีประเด็นบุคลากรมีเจตคติท่ีดีและน าระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใชใ้นการปฏิบติังาน
ตามปกติ( = 4.55) ส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในให้ประสบความส าเร็จมากเป็น
ล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ การก าหนดรูปแบบ ระเบียบแบบแผนการปรับปรุงพฒันาคุณภาพเป็น
การเฉพาะของโรงเรียน  ( =4.52) และการมีส่วนร่วมก าหนดและยอมรับกฎเกณฑ์ตัวช้ีว ัด
ความส าเร็จและพฤติกรรมการท างานของบุคลากร( =4.51)  

        2.5  ปัจจยัดา้นกระบวนการติดต่อส่ือสารส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จ อยู่ใน
ระดบัมาก ( = 4.34)  โดยมีประเดน็การใชรู้ปแบบและวิธีการส่ือสารท่ีเขา้ใจไดง่้ายท่ีแสดงออกทาง
ความรู้สึกและอารมณ์เกิดแรงจูงใจการปฏิบติังานในโรงเรียน( =4.39)  ส่งผลต่อการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในให้ประสบความส าเร็จมากเป็นล าดบัแรก  รองลงมาไดแ้ก่  การทบทวน
บทบาทหนา้ท่ีเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายโรงเรียนอยา่งเสมอ( = 4.38)  และการส่ือสาร
ระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากรเป็นรูปแบบการส่ือสารแบบสองทางมากกว่าการส่ือสารแบบทางเดียว   
( =  4.36)   

        2.6  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จ อยู่ใน
ระดบัมาก ( = 4.15) โดยท่ีมีประเด็นระดบัการไดรั้บสวสัดิการและเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐมี
ความจ าเป็นต่อการพฒันาคุณภาพ( = 4.19) ส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในให้
ประสบความส าเร็จมากเป็นล าดบัแรก รองลงมา ไดแ้ก่การขยายตวัในภาคอุตสาหกรรม  สินคา้และ
บริการมีผลต่อการยกระดบัการพฒันาคุณภาพของโรงเรียน( = 4.18) และระดบัรายไดข้อง
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ประชากรและความเป็นหน้ีของครัวเรือนมีผลต่อระดบัความเช่ือมัน่การพฒันาโรงเรียนสู่อนาคต 
( = 4.12) ตามล าดบั     

อภปิรายผล 
1. สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขต

กรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จ  ด าเนินการอยู่ในระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
จดัเรียงล าดบัจากการด าเนินการมากไปหานอ้ย พบว่า 1) การจดัท ารายงานประจ าปี  ด าเนินการมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ 2) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 3)การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 4) 
การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 5)การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน 6)การด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษา  7) การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และ 8) การ
จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด าเนินการนอ้ยท่ีสุด สอดคลอ้งกบัส านกัทดสอบ
ทางการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 : 52) ไดส้ังเคราะห์รายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีประเมินแลว้จดัอยูใ่นกลุ่มดี จ านวน 74  แห่ง 
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดบัดีและดีมาก ทั้งในการประเมินรอบแรกและรอบท่ี
สอง และไดรั้บการรับรองคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบติัดีมีการด าเนินการเป็นไป
ตามกรอบภาระงานท่ีกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553  ก าหนดไวท้ั้งส้ิน  สอดคลอ้งกบัรายงานผลการติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จ านวน 1,250 แห่ง ของ
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(2556) ท่ีพบว่า มีจ านวนโรงเรียนเอกชนร้อยละ 
83.67  ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงได้ครบขั้นตอนและหลกัเกณฑ์การ
ประเมินท่ีก าหนด โดยมีจ านวนโรงเรียนมากท่ีสุด ร้อยละ 90.04  ด าเนินการในขั้นตอนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง รองลงมาไดแ้ก่  จ  านวนร้อยละ 86.75 ด าเนินการในขั้นตอนการ
จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และจ านวนร้อยละ 82.50 ด าเนินการในขั้นตอนการด าเนินการ
ตามแผนและการประเมินคุณภาพภายใน  ส่วนท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 81 ด าเนินการในขั้นตอน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ทั้ ง น้ี   อาจจะเป็นเพราะโรงเ รียนเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครต่างทราบดีว่า  ในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบส่ี (พ.ศ.2569-2563) ยงัตอ้ง
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ต่อไปอีก เพียงแต่ต่างกนับา้งในวิธีการประเมิน (คมศร  วงศรั์กษา.
2559) และขณะน้ี โรงเรียนเร่ิมใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
แลว้ตั้งแต่ปี 2559 
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2. ปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน
เอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ  ขอ้คน้พบจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ เพื่อหา
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จในภาพรวมโดยน าตวั
แปรปัจจยัเขา้สมการทั้ง 15 ตวัแปร พบว่ามีตวัแปรปัจจยั 6 ตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุเท่ากบั 0.834 สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 69.50 และมีอิทธิพลต่อการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนใหป้ระสบความส าเร็จไดโ้ดยภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เรียงตามล าดบัความส าคญัของปัจจยั คือ1)การปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่ 
2) สภาพแวดลอ้มทางสังคม 3)โครงสร้างองคก์าร 4) วฒันธรรมองค์การ 5) กระบวนการ
ติดต่อส่ือสาร 6) และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

เม่ือเขียนสมการพยากรณ์ท่ีแสดงถึงอิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งใหก้ารด าเนินการประกนั 
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนประสบความส าเร็จในรูปคะแนนดิบจะไดด้งัน้ี      

Ytot =  1.070+.134 X15+.148 X4 + .115X1+ .164X6 +.123X13+.086 X3 จากสมการสามารถ
อธิบายได้ว่า  เม่ือเพิ่มหรือลดปัจจัยด้านการปรับตัวขององค์การและการริเร่ิมส่ิงใหม่(X15)  
สภาพแวดลอ้มทางสังคม (X4) โครงสร้างองคก์าร (X1) วฒันธรรมองคก์าร (X6) กระบวนการ
ติดต่อส่ือสาร (X13)และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ(X3) จะมีผลท าให้ระดบัการด าเนินการประกนั
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงเพิ่มข้ึนหรือลดลงในทิศทางเดียวกนัเสมอ  

เม่ือพิจารณารายปัจจยัพบว่า มีประเด็นท่ีท าให้ปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลและส่งผลให้การ
ประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนประสบความส าเร็จ ดงัน้ี 

       2.1 ปัจจยัดา้นการปรับตวัและริเร่ิมส่ิงใหม่ขององคก์ารส่งผลใหก้ารด าเนินการประกนั 
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนประสบความส าเร็จอยู่ในระดบัมาก  โดยมี
ประเด็นการแกไ้ขจุดอ่อนและพฒันาจุดแข็งในการพฒันาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน  ส่งผล
มากเป็นล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ การใชเ้ทคนิควิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อทราบจุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส  และอุปสรรคในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    และจดัท าแผนกลยุทธ์เป็น
แนวทางการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในเชิงคุณภาพท่ี
พบว่า ความคาดหวงัและความไวว้างใจของสังคมและผูป้กครองส่วนมากตอ้งการให้โรงเรียน
พฒันาคุณภาพนักเรียนสู่อนาคตท่ีดีสามารถปรับตวัทนัต่อเหตุการณ์  เรียนรู้โลกทศัน์ได้ดี  มี
ความสามารถในการแข่งขนัเป็นแรงผลกัดนัโรงเรียนปรับปรุงพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง มีการ
ประเมินและทบทวน หลักสูตรสถานศึกษา มีความพยายามสรรหาวัสดุ อุปกรณ์และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้มากข้ึน  พฒันาทกัษะการเรียนรู้ภาษาภาษาไทย ภาษาจีนและเพิ่ม
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ความส าคญัให้กับภาษาองักฤษมากข้ึน  เพื่อรองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงสู่โลกยุคใหม่  
โรงเรียนมีความพยายามรายงานผลงานท่ีเกิดจากนวัตกรรมใหม่ๆ ของครูและนักเรียนใน
ระดบัประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง  สอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (2544)  ศึกษาพบว่า คุณลักษณะของปัจจัยด้านอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างจากข้อก าหนดใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เป็นส่ิงท่ีคน้พบได้ในโรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพในทศวรรษหน้าคือด้านบริบทของ
สถานศึกษาในประเด็นการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง พฒันาตนเองตลอดเวลาและมีเป้าหมายท่ี
ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสถานศึกษาและเป็นโอกาสดีของนักเรียนสมัครใจเข้าเรียน  
สอดคลอ้งกบัศุภลกัษณ์  เศษธะพานิช(2550 : 302) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาระบบการบริหารมุ่งเนน้
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน  พบว่า สถานศึกษาเอกชนท่ีเป็นเลิศ มีการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาสถานศึกษาให้กา้วหนา้ มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน เพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  
โดยค านึงถึงคุณภาพของนกัเรียนเป็นส าคญั ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครอง
สอดคลอ้งกบัภาระวี  ศุขโรจน์(2556 : 186-187) ศึกษาพบว่า การก าหนดวตัถุประสงคด์า้นการ
พฒันาระบบบริหารจดัการภายใตบ้ริบทท่ีเปล่ียนแปลง  การพฒันาคุณภาพบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามเป้าหมาย    การจดัการทรัพยากรในการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ความคุม้ค่า  และการพฒันานโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานโรงเรียนให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป้กครอง ชุมชน เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลง
สถานศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  วิเชียร วิทยอุดม(2548 : 142)  กล่าวว่า การปรับตวัขององคก์ารมี
ความส าคญัต่อผูบ้ริหารทุกคน ทุกระดบัในองคก์ารซ่ึงตอ้งเผชิญอยูก่บังานท่ีมีการเปล่ียนแปลง ให้
ทนัต่อความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและกฎเกณฑใ์หม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์การปรับเปล่ียนท่ีเหมาะสม  ยดืหยุน่
และสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั  การกระตุน้ให้พนกังานมีส่วนร่วมคน้หาจุดเด่น  จุดท่ีควรพฒันา
เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ  อยา่งต่อเน่ืองเป็นบทบาทส าคญัของผูบ้ริหาร เพราะการปรับตวัเป็น
พื้นฐานการอยู่รอดขององคก์าร  ทั้งน้ี อาจจะเป็นเพราะว่า โรงเรียนเอกชนไดด้ าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ.2556-2560 ท่ีไดก้ าหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
ด าเนินงานเร่งรัดพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง เนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์
และเพิ่มขีดความสามารถผูเ้รียนผ่านกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียน (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน,2556 : 59-68)   
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         2.2  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมส่งผลใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนประสบความส าเร็จ  อยู่ในระดบัมาก พบว่ามีประเด็นความ
คาดหวงัของสงัคมท่ีตอ้งการใหบุ้ตรหลานไดเ้รียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ  ส่งผลมากเป็นล าดบัแรก 
รองลงมาไดแ้ก่ ชุมชนและผูป้กครองมีความเช่ือมัน่และให้การสนับสนุนโรงเรียนจดัท ากิจกรรม
ต่างๆ และการมีหน่วยงาน องคก์ร ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเครือข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แข็งและ
หลากหลาย  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีพบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีค่านิยมให้ความ
ร่วมมือและติดตามผลการจดัการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเน่ือง  จากสถานการณ์การรวมกลุ่มของ
ประชาสังคมเก่ียวกบัการรักษากฎ ระเบียบวินยั  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของสังคม จะ เป็นภูมิคุม้กนัและมีส่วนช่วยพฒันาและสอดส่องดูแลพฤติกรรมนกัเรียน  โรงเรียน
พฒันาหลกัสูตร  จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครอบครัวและชุมชน 
สอดคลอ้งกบัชูชาติ  พว่งสมจิตร(2540) ศึกษาพบวา่ การศึกษามีบทบาทส าคญัในการพฒันาทศันคติ 
ค่านิยม และสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่สมาชิกของสังคม รวมทั้งเป็นตวัการท่ีกระตุน้ให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสมต่อสังคม ในทางกลบักนั วฒันธรรม  ความเช่ือ และค่านิยมในสังคมก็
ยอ่มส่งผลต่อการศึกษา  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียน  
สอดคลอ้งกบัปิติชาย  ตนัปิติ (2547 : 80) ศึกษาพบว่า  สภาพแวดลอ้มทางสังคม เป็นวิธีการคิดและ
การปฏิบติัท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนัของกลุ่มบุคคลและสังคมประกอบดว้ยค่านิยม ทศันคติ ความ
ตอ้งการ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นตน้  นอกจากน้ี จกัรพงศ ์  สุวรรณรัศมี (2552)  ก็ได้
ศึกษาพบว่า ปัจจยัทางสังคม เป็นปัจจยัหลกัประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา เพราะการศึกษา
เป็นกระบวนการทางสังคม การจดัการศึกษาตอ้งให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างของสังคม สังคมไทย
ก าลงัเปล่ียนแปลง เช่น ขนาดของครอบครัวทั้งสังคมเมือง และสังคมชนบท ความสัมพนัธ์ใน
ครัวเรือนลดนอ้ยลง รูปแบบการอบรมเล้ียงดูเปล่ียนไป มีการอพยพเขา้สู่เมืองใหญ่มากข้ึน ลกัษณะ
ของสังคมจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบของการศึกษา ถา้จ านวนประชากรของสังคมมีผูอ้ยูใ่นวยัศึกษา
เล่าเรียนมาก ก็จ  าเป็นจะตอ้งจดัระบบการศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ ทั้งน้ี เพราะการเปิดโอกาสให้สังคมภายนอกรับทราบขอ้มูลข่าวสาร จะเป็น
แรงกระตุน้ใหมี้ผูอ้ยากเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารมากข้ึน(Kast and Rosenweig.1985)    

        2.3  ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ารส่งผลใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ  อยู่ในระดบัมาก     
โดยพบว่าประเด็นการจดัท าแผนภูมิโครงสร้างการบริหารท่ีแสดงต าแหน่งการบงัคบับญัชาชดัเจน     
ส่งผลมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างการบริหารท่ีมีความยืดหยุ่น  สามารถ
เปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ และการก าหนดขอบข่ายงาน จดัท าคู่มือการปฏิบติังานสามารถ
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ติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว   สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบขอ้มูลเชิงคุณภาพจากกรณีศึกษา ท่ีพบว่า
การจัดโครงสร้างองค์การเป็นกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการบริหารการศึกษาทั้ งระบบ  เป็น
เคร่ืองมือของฝ่ายบริหารในการติดต่อประสานงาน การติดตามตรวจสอบการท างาน มีคู่มือแบบ
แผนภูมิโครงสร้างก าหนดต าแหน่งบรรยายงาน  จ านวนบุคลากร โครงสร้างองค์การสามารถ
เปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ของงานและบุคลากร  สอดคลอ้งกบัสุทธนา  ฮัน่เกียรติพงษ ์(2552)  
ท่ีศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน คือ โรงเรียน
ตอ้งก าหนดขอบข่ายโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอย่างเหมาะสม  วิเคราะห์งาน การ
ออกแบบงาน และก าหนดเป็นแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่ีครอบคลุมภารกิจหลกัของ
โรงเรียน และยงัมีการวางแผนงาน ทบทวน ปรับแผนงาน และประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอ  Owen(1998 : 64)กล่าวว่า ระบบย่อยท่ีส าคญัของระบบโรงเรียน คือ ระบบย่อยดา้น
โครงสร้างท่ีท าใหอ้งคก์ารด าเนินงานเป็นระบบ และมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน โดยโครงสร้าง
จะก าหนดรูปแบบของบทบาทหน้าท่ี ขอบข่ายในการส่ือสารและการตดัสินใจ และยงัเป็นตวั
ก าหนดการไหลเวียนของงานอีกดว้ย 

        2.4   ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารส่งผลใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ อยู่ในระดบัมาก    
โดยพบว่ามีประเด็นบุคลากรมีเจตคติท่ีดีและน าระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใชใ้นการปฏิบติังาน
ตามปกติ ส่งผลมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ การมีจุดร่วมกนัดว้ยความเขม้แขง็ในการท างาน
เป็นแรงขบัเคล่ือนให้โรงเรียนไดรั้บการยอมรับในวงการศึกษา  และทุกคนท างานดว้ยความรู้สึก
ผกูพนัต่อโรงเรียน  สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบขอ้มูลเชิงคุณภาพจากกรณีศึกษาเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อวิถีการท างานของบุคลากรซ่ึงเป็นค่านิยมเก่ียวกับการศึกษาพฒันาตนเองเพิ่มเติม โดยการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สถาบันการศึกษา เพื่อน ามาเผยแพร่ แลกเปล่ียนกันภายใต้
วฒันธรรมท่ียดึประเพณีไทยในการแต่งกาย  การพดู การแสดงกิริยามารยามตามเอกลกัษณ์ไทยเป็น
แนวทางการพฒันาคุณภาพนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง  เก่ียวกบัเร่ืองน้ีวิจิตร ศรีสอา้น(2557:3) อภิปราย
ว่า ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษาตามปกติ ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมคุณภาพของแต่ละองคก์ารท่ีเกิดการยอมรับจากคนภายในองคก์าร  จึงจะประสบ
ความส าเร็จ  ไดข้อ้มูลจริงท่ีจะใชส้ าหรับการพฒันาสถานศึกษา เป็นการท ากบัผูเ้รียนอยา่งเป็นกลาง 
ยติุธรรม และเม่ือสถานศึกษาไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. ก็จะไดข้อ้มูลท่ีสะทอ้น
ผลการด าเนินงาน และไดข้อ้เสนอแนะส าหรับน าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาให้มี
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตการเรียนรู้และการปฏิบติังานของครู บุคลากร
ทางการศึกษา  สอดคลอ้งกบัประจิน จัน่ตอง(2558)กล่าวว่า การสร้างวฒันธรรมคุณภาพ โดยเฉพาะ
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วฒันธรรมการประกนัคุณภาพภายในและรับการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นภารกิจหรืองาน
ประจ าท่ีตอ้งด าเนินการเป็นเนืองนิตย ์อยูใ่นวิถีชีวิตของทุกคน ตอ้งมีการปลูกฝังความรู้ ความเขา้ใจ 
เจตคติ ความเช่ือและความศรัทธาใหเ้กิดข้ึนกบับุคลากรทุกคนและทุกระดบัทัว่ทั้งองคก์ร เพื่อใหมี้
การประพฤติปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรม โดยเฉพาะการน าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาสถานศึกษาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

        2.5  ปัจจยัดา้นกระบวนการติดต่อส่ือสารส่งผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีประเด็นการประชาสัมพนัธ์ปิดประกาศ  แจง้ขอ้มูลข่าวสารทางทางราชการเป็น
หนังสือเวียนให้รับทราบทัว่กนั ส่งผลมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารกนัระหวา่งนกัเรียน ครูและผูป้กครองผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และการใชโ้ทรศพัท ์ 
โทรสาร และพฒันาเวบ็ไซด ์เป็นเคร่ืองมือติดต่อส่ือสาร สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ี
พบว่า โรงเรียนใชปั้จจยัดา้นการติดต่อส่ือสารแบบสองทางไดแ้ก่การจดัประชุมครูเพื่อเสนอปัญหา
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกนัในทางวิชาการเป็นประจ าเดือน โรงเรียนเปิดโอกาสให้ใชส่ื้อเทคโนโลยี
และการส่ือสาร  มีการส่ือสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพเพื่อแจง้ผลการด าเนินงานในรอบปีต่อ
บุคลากรภายในและสังคมภายนอก  ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต พฒันาเวบ็ไซดท่ี์เป็นปัจจุบนั ท าจดหมาย
ข่าว วารสารโรงเรียน  ปิดประกาศและจดัแสดงนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนให้เป็นท่ี
รับทราบกนัอยา่งกวา้งขวาง  เป็นการเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครองและ
ชุมชน รับรู้สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ สามารถร่วมกนัร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษา
กบัทางโรงเรียน   สอดคลอ้งกบัรัตนา มณฑลเพชร(2550) ท่ีศึกษาปัจจยัการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อกระบวนการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนท่ีไดรั้บการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 
1 และเขต 2 พบว่า ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อกระบวนการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
โดยภาพรวมมี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการก าหนดเป้าหมาย ดา้นภาวะผูน้ า ดา้น
การควบคุมงาน และดา้นการตดัสินใจ  สอดคลอ้งกบัอมรพรรณ   ประจนัตวนิชย(์2550 : 81) วิจยั
พบว่า  ตวัแปรการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในไดรั้บอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางออ้มจากการติดต่อส่ือสาร การรับรู้แรงสนับสนุนขององคก์าร และเจตคติต่อการมีส่วนร่วม  
Lunenberg  and Onstein (1996 : 177) ไดก้ล่าวถึงบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาว่า มีงานหลายดา้นท่ี
ตอ้งด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดวตัถุประสงค์และภารกิจขององค์การ  การจูงใจ การ
ตดัสินใจสั่งการ การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ การประสานงาน และการประเมินงาน 
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ภารกิจต่างๆ เหล่าน้ี จะไม่บรรลุผลและการตดัสินใจสั่งการจะไม่สามารถกระท าได ้หากขาดการ
ส่ือสารท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

        2.6  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจส่งผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ  อยู่ใน
ระดบัมาก โดยท่ีมีประเด็นผูป้กครองและชุมชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีความพร้อมส่งเสริมให้
นกัเรียนไดเ้รียนเตม็ศกัยภาพ  ส่งผลมากเป็นล าดบัแรก รองลงมา ไดแ้ก่การพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนข้ึนอยูก่บัจ านวนเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บจดัสรรจากรัฐบาล  อตัราค่าธรรมเนียมและรายได้
อ่ืนจากผูป้กครอง   และภาวะเศรษฐกิจของประเทศส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการดา้นปริมาณ
และดา้นคุณภาพของโรงเรียน ตามล าดบั  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีพบว่า สภาพความ
เป็นอยู่ของผู ้ปกครองและชุมชนในเขตบริการโรงเรียนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  ส่วนใหญ่มีฐานะระดบัปานกลางถึงระดบัดี มีอาชีพเป็นหลกัแหล่ง
และมัน่คง  ส่งผลดีต่อการระดมทรัพยากรและค่าใชจ่้ายทางการศึกษา มีความพร้อมในการร่วมมือ
พฒันาคุณภาพนกัเรียนให้เต็มศกัยภาพ  สร้างความมัน่ใจให้กบัทางโรงเรียนในการแกปั้ญหาดา้น
การลงทุนเพื่อการศึกษา รองรับสภาวการณ์เศรษฐกิจท่ีผนัผวนเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
สอดคลอ้งกบัสนานจิตร   สุคนธทรัพย ์และคณะ(2542) ไดท้  าการศึกษาวิจยัการด าเนินงานของ
โรงเรียนในก ากบัของรัฐ (Charter school) ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของโรงเรียนในก ากบัของรัฐ มีทั้งปัจจยัท่ีเป็นบริบทภายนอก และปัจจยัภายในโรงเรียน 
โดยปัจจยับางดา้นส่งผลต่อเน่ืองหรือมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั  ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ยปัจจยั 
4 ดา้น ลกัษณะท่ีส าคญัส่งผลในแต่ละดา้นไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจโดยพบว่า หากสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศดีพอท าใหรั้ฐสามารถสนบัสนุนทรัพยากรในการจดัตั้งด ารงและขยายโรงเรียน
ในก ากบัของรัฐได ้ความแตกต่างในสถานะทางเศรษฐกิจท าให้กลุ่มดอ้ยโอกาสตอ้งการโรงเรียน
รูปแบบใหม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุ่มได ้ ซ่ึงส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) 
ให้ขอ้คิดเห็นว่า การพฒันาการการศึกษาของประเทศไทย  ยงัมีผูมี้รายไดน้้อยและคนจนพลาด
โอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งยติุธรรม และพลาดโอกาสท่ีจะกา้วพน้ความยากจนและ
การพฒันาฐานะทางเศรษฐกิจให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีรายจ่ายสูง
กว่ารายได ้ ท าให้มีครัวเรือนท่ีมีชีวิตอยูด่ว้ยการเป็นหน้ีมากกว่าคร่ึงหน่ึงของครัวเรือนทั้งประเทศ 
สาเหตุของการเป็นหน้ีเพื่อใชใ้นการอุปโภคและบริโภค 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้ ดงัน้ี 

1.1  ขอ้เสนอแนะส าหรับโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร 
 1)  โรงเรียนควรตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการจดัระบบและรักษาสภาพการ 

ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามแนวทางตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยเฉพาะการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช ้  

2) โรงเรียนควรใชปั้จจยัดา้นการปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่ ปัจจยั 
ดา้นภาพแวดลอ้มทางสังคม ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์าร ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้น
กระบวนการติดต่อส่ือสาร และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมาก าหนดทางเลือกส าหรับปัจจัยท่ีน าไปใช้ในการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงใหป้ระสบความส าเร็จ 
     1.2  ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือตน้สังกดัโรงเรียนเอกชน ใน
ฐานะผูก้  ากบั ดูแลและส่งเสริมการจดัการศึกษา  ควรท่ีจะติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อ
กระตุน้ความต่ืนตวัของโรงเรียนเห็นความส าคญัของการประกนัคุณภาพภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

1.3 ตน้สังกดัหรือส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ควรมีการปรับแผน
ยุทธศาสตร์และใช้กลยุทธ์ในส่วนท่ีเก่ียวกับการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน  เพื่อเขา้สู่กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

1.4  ฝ่ายนโยบายการศึกษาระดบัชาติ  ควรน าผลการวิจยัในคร้ังน้ี ทบทวนแนวทางการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประกนัคุณภาพภายใน พ.ศ.2553 ของสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อปรับปรุง
แนวทางและพฒันานโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาในระยะต่อไป 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

ตามกฎกระทรวงของสถาบนัการศึกษาในเชิงลึกโดยการวิจยัเชิงคุณภาพหรือขยายขอบเขตการวิจยั
อา้งอิงถึงประชากรในระดบัการศึกษาอ่ืน 
     2.2  ผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า  มีตวัแปรปัจจยัการด าเนินการร้อยละ 69.50  ท่ีส่งผลให้
การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนประสบความส าเร็จ 
แสดงวา่ยงัมีปัจจยัอ่ืนอีกร้อยละ 30.50  ท่ีควรศึกษาวิเคราะห์น ามาใชเ้ป็นตวัแปรปัจจยัเพิ่มเติม  
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   2.3  ควรศึกษาองคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัในเชิงลึก เพื่อไดต้วับ่งช้ีเพิ่มเติมครอบคลุมและ
ตรงตามเน้ือหาปัจจัยด้านการปรับตัวและริเร่ิมส่ิงใหม่ขององค์การ  การจัดโครงสร้างและ
วฒันธรรมองค์การ กระบวนการการติดต่อส่ือสาร สภาพแวดลอ้มทางสังคมและเศรษฐกิจ มี
ความสมัพนัธ์และมีอิทธิพลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนใหป้ระสบ
ผลส าเร็จในระดบัสูงข้ึน 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย เร่ือง 
ปัจจัยทีส่่งผลให้การประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน 

เขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ 
 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีสอบถามผูอ้  านวยการและผูท้  างานประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือทราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง    ซ่ึง  มี  3  ตอน  ไดแ้ก่ 
ตอนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน 
ตอนที่ 3  ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน 

2. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงในโรงเรียน   ค าตอบของท่านจะไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบติังานใดๆ ทั้งส้ิน แต่จะน าไปใชเ้พื่อการวจิยัน้ีเท่านั้น 

3. เม่ือท่านใหข้อ้มูลครบทุกขอ้ค าถามแลว้  ขอความกรุณาน าแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบบั ใส่ซองท่ีผูว้ิจยัไดติ้ด
แสตมป์เรียบร้อยแลว้  ส่งทางไปรษณีย ์ถึงผูว้จิยัตามท่ีอยู ่ ภายในวนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2558 

ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  จะไดรั้บการอนุเคราะห์จากท่านเป็นอยา่งดี   จึงขอขอบพระคุณ 
                    เป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  โอกาสน้ีดว้ย 
 
 
 

                      นายเจนจบ         หาญกลบั 
                         นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   
                          บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัสยาม 
 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรด  ตามสภาพความเป็นจริง) 

1. เพศ                                   ชาย                  หญิง 
2. อาย ุ                      ต ่ากวา่  25  ปี   25 – 30  ปี  31-40 ปี  41 – 50  ปี  50ปี ข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา          ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

 4.   ประสบการณ์การท างาน    1-5  ปี     6-10  ปี    11-15  ปี    16-20 ปี    มากกวา่  20ปี   
 
 
 
 
 
 
 

ฉบบั ส าหรับผูอ้  านวยการ/ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพของโรงเรียน 
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ตอนที ่2  สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน 
ค าช้ีแจง โปรดประเมินสภาพของการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงท่ีโรงเรียนด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั  

โดยท าเคร่ืองหมาย   ตรงกบัสภาพจริง  ดงัน้ี 
  5      หมายถึง มีการด าเนินการ  ระดบัมากท่ีสุด 

4      หมายถึง มีการด าเนินการ    ระดบัมาก 
3      หมายถึง มีการด าเนินการ  ระดบัปานกลาง 
2      หมายถึง มีการด าเนินการ  ระดบันอ้ย 
1      หมายถึง มีการด าเนินการ  ระดบันอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีการด าเนินการเลย 

ข้อ    การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
ระดบัการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 (1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน      

1 การวเิคราะห์ตวับ่งช้ีและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการอยา่ง
ละเอียดก่อนจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน      

2 การน าปรัชญา วิสัยทศัน์ จุดเด่นหรือโอกาสของโรงเรียนก าหนดไวใ้นมาตรฐานการศึกษาท่ี
แสดงถึงจุดเนน้ของการจดัการศึกษาโรงเรียน 

     

3 สาระส าคญัท่ีก าหนดในมาตรฐานและตวับ่งช้ีไดส้ะทอ้นถึงอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริม
ของโรงเรียนไดส้อดคลอ้งกบัสภาพจริง 

     

4 การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมและ
เป็นไปได ้

     

5 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานใหค้รูและบุคลากร  พอ่แม่  ผูป้กครอง  ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งทัว่ถึง 

     

6 การประกนัคุณภาพภายในยดึตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น      
 (2) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา      
7 การใหค้วามรู้เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจครูและบุคลากรก่อนการด าเนินการจดัท าแผนฯ      

8 ครูและบุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา      
9 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) เพื่อทราบปัจจุบนัปัญหาของโรงเรียน      

10 การใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมิน
ภายนอกประกอบการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     

11 โครงการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาครอบคลุมแผนงานวชิาการ  แผนงานบุคลากร  
แผนงานงบประมาณและการเงิน  และแผนงานบริหารทัว่ไป 

     

12 การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีครูและบุคลากรภายในโรงเรียนใหรั้บผิดชอบแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมอยา่งชดัเจน 

     

13 การเขียนโครงการอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  
ก าหนดวธีิการด าเนินงานและก าหนดผูรั้บผดิชอบ 
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ข้อ การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
ระดบัการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
14 การเสนอขอความเห็นชอบแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาจากคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนก่อนน าไปใชทุ้กคร้ัง 
     

 (3) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ       
15 จดัท าแผนภมิูโครงสร้างการบริหารงาน  โดยก าหนดต าแหน่งงานและ บทบาทหนา้ท่ี

บุคลากรผูร่้วมงานอยา่งชดัเจน 
     

16 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดแ้สดงบทบาทและท าหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัโรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550  ตามมาตรา 31 ครบถว้น 

     

17 จดัท าค  าสั่งมอบหมายงานและคู่มือการปฏิบติังานส าหรับครูและบุคลากรชดัเจน      
18 ตรวจสอบ  ประเมินและจดัท ารายงานครบตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน      
19 กระจายอ านาจการบริหารและการตดัสินใจสู่ครูและบุคลากรโดยตรง      
20 จดัท าระบบสารสนเทศครอบคลุมขอ้มูลผูเ้รียน  ครูและบุคลากร  ทรัพยากรทางการศึกษา

และการจดัการเรียนการสอน  
     

21 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีใชง้านสะดวก   เช่ือมโยงเครือข่ายกบัหน่วยงานตน้สังกดั      
22 จดัเจา้หนา้ท่ีผูช้  านาญงานรับผดิชอบและปฏิบติังานสารสนเทศของโรงเรียนโดยเฉพาะ      

 (4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา      

23 ประชุมช้ีแจง  ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานหรือโครงการตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาขณะเร่ิมด าเนินงาน 

     

24 ติดตาม ประเมินแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมระหวา่งด าเนินงานเพื่อปรับปรุงแกไ้ข      
25 ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีเป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้      
26 ครูและบุคลากรผูรั้บผดิชอบแผนงาน/โครงการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบสูง      
27 ก ากบั  นิเทศ  ติดตามงาน/โครงการหรือกิจกรรมโดยผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ี

เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด 
     

   (5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      
28 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งครบถว้น        
29 วิเคราะห์ขอ้มูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเช่ือมโยงกบัแผนปฏิบติัการ

ประจ าปี 
     

30 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเช่ือมโยงกบักระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการ
สอนตามหลกัสูตร 

     

31 สรุปและน าเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบตาม
สภาพจริง 

     

32 น าขอ้เสนอแนะและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการ
บริหารจดัการ  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ครูและบุคลากร   
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ข้อ    การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
ระดบัการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
   (6) การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา      

33 แต่งตั้งครูและบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมไม่นอ้ยกวา่ 2 คน เป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 

     

34  ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีไดรั้บการแต่งตั้งร่วมประเมินคุณภาพภายในไดต้ามบทบาทหนา้ท่ี
อยา่งครบถว้น      

35 วางแผนจดัท าปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจนเป็นท่ีทราบกนัโดย
ทัว่กนั 

     

36 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมินครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา      
37 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือ วธีิการท่ีเหมาะสม  

หลากหลายและวดัไดต้รงตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี 
     

38 น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  การบริหารจดัการ  การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้  การพฒันาอตัลกัษณ์  เอกลกัษณ์และมาตรการส่งเสริม 

     

 (7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน      
39 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมินคุณภาพภายใน      
40 จดัท ารายงานประจ าปีประกอบครอบคลุมขอ้มูลพื้นฐาน  แผนพฒันาคุณภาพ  ผลการ

ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี   และขอ้เสนอแนะ/แนวทางพฒันาในอนาคต      

41 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั      
42 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมรับทราบและใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปี

ก่อนน าไปเผยแพร่ทุกปีการศึกษา 
     

43 เผยแพร่รายงานคุณภาพประจ าปีต่อสาธารณะ  ตน้สังกดัหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็น
ท่ีรับรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง 

     

    (8) การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง      
44 น าผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเดน็ขอ้เสนอแนะมาวางแผน

พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
     

45 น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน ปรับปรุงพฒันางานบริหารทัว่ไป 
งานการเรียนการสอน  งบประมาณและการพฒันาบุคลากร 

     

46 ด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมคุณภาพในการท างาน
ตามปกติ 

     

47 การวเิคราะห์  สังเคราะห์  ท าประชาพิจารณ์หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผลการประเมิน
คุณภาพภายในเพื่อน าไปใชป้รับปรุง พฒันาโรงเรียน 

     

48 วางแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกคร้ังต่อไปทุกคร้ัง      
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ตอนที ่3  ปัจจัยการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน 

 ค  าช้ีแจง โปรดประเมินปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงท่ีโรงเรียนน ามาใช ้โดยท า
เคร่ืองหมาย   ตามความคิดเห็น  ดงัน้ี 
 5      หมายถึง ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในท่ีน ามาใช ้ ในระดบัมากท่ีสุด 

4      หมายถึง ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในท่ีน ามาใช ้ ในระดบัมาก 
3      หมายถึง ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในท่ีน ามาใช ้ ในระดบัปานกลาง 
2      หมายถึง ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในท่ีน ามาใช ้ ในระดบันอ้ย 
1      หมายถึง ปัจจยัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในท่ีน ามาใช ้ ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
                                     หรือไม่น ามาใชเ้ลย 

ข้อ ปัจจัยที่โรงเรียนน ามาใช้ในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
ระดบัทีน่ ามาใช้ 

 5 4 3 2 1 

 1.ด้านโครงสร้างองค์การ         
1 การก าหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาระบบบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

แบบมีส่วนร่วมไวช้ดัเจน 

     

2 การแสดงภาระหนา้ท่ีในการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบใหส้ัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั      

3 ก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบดูแลเก่ียวกบังานวิชาการของโรงเรียนและตามท่ีบญัญติัไวใ้น

กฎหมายโรงเรียนเอกชน 

     

4 การแบ่งงานหรือจดักลุ่มงาน แลว้มอบหมายแต่ละคนหรือแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบและ

จดัใหมี้การประสานงานกนัอยา่งมีระบบ 

     

5 การแสดงความสัมพนัธ์ตามล าดบัชั้นระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถึงบทบาท

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบลดหลัน่กนัไป 

     

6 การแสดงจ านวนผูอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้กลุ่มใกลชิ้ดและ

สามารถติดต่อส่ือสารรวดเร็ว  

     

7 อ านาจการควบคุมบงัคบับญัชาอยูท่ี่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอยา่งมีเอกภาพ      

 2.ด้านเทคโนโลย ี        

8 การก าหนดนโยบายดา้นเทคโนโลยไีวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาชดัเจน      

9 การพฒันาและจดัหาส่ือเทคโนโลยใีหท้นัสมยัและเพียงพอต่อความตอ้งการ      

10 ฐานขอ้มูลท่ีเป็นระบบส าหรับใชใ้นการประเมินคุณภาพการศึกษา      

11 การพฒันาบุคลากรใหมี้ความช านาญใชส่ื้อและเทคโนโลยทีางการศึกษา      

12 ส่ือและเทคโนโลยขีองโรงเรียนส่วนใหญ่ใชเ้พื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา      
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ข้อ ปัจจัยที่โรงเรียนน ามาใช้ในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
ระดบัทีน่ ามาใช้ 

 5 4 3 2 1 
 3.ดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ         

13 การค านึงถึงระดบัรายไดแ้ละความเป็นหน้ีของครัวเรือนเป็นแนวทางการการพฒันาโรงเรียน
สู่อนาคต 

    
 

14 อาชีพและสถานประกอบการของผูป้กครองเป็นส่วนหน่ึงของการพิจาณารับนกัเรียน      

15 การปรับตวัของโรงเรียนตามสภาวะการขยายตวัภาคอุตสาหกรรม  สินคา้และบริการ       

16 ความจ าเป็นในการใชเ้งินอุดหนุนรายหวัจากรัฐบาลเตม็จ านวนพฒันาคุณภาพนกัเรียน      

 4.ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม        

17 สิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมายของประชาชนในทอ้งถ่ินหรือชุมชนท่ีมีต่อระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
    

 

18 ค่านิยมและความคาดหวงัของสังคมเป็นแรงผลกัดนัโรงเรียนใหพ้ฒันาไปอยา่งต่อเน่ือง      

19 ประชาชนในทอ้งถ่ินและผูป้กครองมีทศันคติท่ีดีต่อระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา        

20 ผูป้กครองใหค้วามไวว้างใจและเช่ือมัน่ศรัทธาการมีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน       

21 หน่วยงาน องคก์ร ทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมเขา้มามีส่วนร่วมและสนบัสนุนงานโรงเรียน      

 5.ดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมือง         

22 นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลเป็นกรอบแนวทางการพฒันาคุณภาพของโรงเรียน      
23 การน านโยบายการพฒันาคุณภาพในระดบักระทรวงและระดบักรมสู่การปฏิบติัในโรงเรียน

เป็นส่ิงท่ีท าไดง่้าย 
     

24 ขั้นตอนตามกฎทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการการประกนัคุณภาพการศึกษาฉบบั
ปัจจุบนัโรงเรียนใชด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในไดส้ าเร็จ 

     

25 นกัการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัชาติมีบทบาทต่อการแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน      

26 การเขา้มาสนบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนจากส านกังานเขต 
ของกรุงเทพมหานคร      

 6.ดา้นวฒันธรรมองคก์าร        
27 การถ่ายทอดค่านิยมในการใชร้ะเบียบแบบแผนของโรงเรียนท่ีถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา      

28 ถือเป็นบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของ
โรงเรียนท่ีเนน้คุณภาพการศึกษา 
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ข้อ ปัจจัยที่โรงเรียนน ามาใช้ในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
ระดบัทีน่ ามาใช้ 

 5 4 3 2 1 
29 การมีส่วนร่วมก าหนดและยอมรับกฎเกณฑ์ตวัช้ีวดัความส าเร็จและพฤติกรรมการท างาน

ของบุคลากร 
     

30 บุคลากรมีเจตคติท่ีดีและน าระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใชใ้นการปฏิบติังานตามปกติ      
31 การก าหนดรูปแบบ ระเบียบแบบแผนการปรับปรุงพฒันาคุณภาพเป็นการเฉพาะของ

โรงเรียน   
     

32 ความส าเร็จของการจดัการศึกษาเกิดจากการมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็และมัน่คง      

 7.ด้านบรรยากาศองค์การ         
33 ระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่ีมีความยดืหยุน่และกระจายอ านาจ       

34 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้      

35 โรงเรียนมีความเป็นอิสระและความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการ      
36 ความคล่องตวั ยดืหยุน่และลดขั้นตอนการปฏิบติังานของบุคลากร      
37 บุคลากรมีบทบาทหนา้ท่ีชดัเจนมีสถานภาพท่ีแสดงถึงความมัน่คงในอาชีพ      
38 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากรหรือระหวา่งบุคลากรดว้ยกนัเป็นแบบมิตรภาพ      

39 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัวธีิการและผลการพฒันาคุณภาพของโรงเรียนอยา่ง
ตรงไปตรงมาและทัว่ถึง 

     

 8.ด้านความผูกพนัต่อองค์การ           
40 ปริมาณนกัเรียนและความน่าเช่ือถือไดใ้นคุณภาพของโรงเรียนท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ือง          

41 การไดรั้บโอกาสยกยอ่งให้เป็นผูมี้ประสบการณ์  มีอายกุารท างานและไดรั้บความนบัถือให้
เป็นผูอ้าวโุส    

     

42 การเล่ือนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน ค่าจา้งค่าตอบแทนสูงเพียงพอต่อการด ารงชีพ          

43 ความสนใจและการเอาใจใส่ในวชิาชีพครูของโรงเรียนท่ีมีต่อบุคลากร       

44 บุคลากรในโรงเรียนไดรั้บการเสริมสร้างค่านิยมแบบผสมกลมกลืนกนัและความสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนั 

     

45 ระดบัความต่อเน่ืองในการสร้างผลงานตามบทบาทหนา้ท่ีประสบผลส าเร็จ       
 9.ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่         

46 การวเิคราะห์หลกัสูตร การออกแบบการเรียนรู้ การใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้      

47 การวเิคราะห์ วจิยัแกไ้ขปัญหา ปรับปรุง พฒันาและช่วยเหลือนกัเรียน       

48 การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร      

49 การบริหารจดัการหอ้งเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้      

50 การท างานแบบทีมในโรงเรียน       
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ข้อ ปัจจัยที่โรงเรียนน ามาใช้ในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
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 10.ด้านการก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์      
51 การวเิคราะห์ภารกิจโรงเรียนเพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพ      

52 การใชเ้ทคนิควิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อทราบจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

พฒันาคุณภาพของโรงเรียน 
     

53 แผนกลยทุธ์เป็นแนวทางการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน       

54 การตดัสินใจวางแผนระบบบริหารโรงเรียนอยา่งมีทิศทางและกระบวนการท่ีชดัเจน        

55 การแกไ้ขจุดอ่อนและพฒันาจุดแขง็ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน      

56 เป้าหมายกลยทุธ์เป็นตวัช้ีวดัค่าใชจ่้ายและความส าเร็จของงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด       

57 การประเมินทิศทางการพฒันานโยบายใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อความอยู่

รอดของโรงเรียนใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นอนาคต   
     

 11.ด้านการจัดหาและการใช้ทรัพยากร         
58 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวางแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของโรงเรียน      
59 การแสดงความตอ้งการจ าเป็นในการขอจดัสรรงบประมาณจากตน้สังกดัใชพ้ฒันาคุณภาพ

การศึกษา 
     

60 การใชง้บประมาณท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน       
61 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากแหล่งอ่ืนมาพฒันาโรงเรียน        
62 การจดัระบบควบคุม  ตรวจสอบการใชง้บประมาณอยา่งรัดกมุและถูกตอ้ง      
63 การสรุปและรายงานผลการใชง้บประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน      

 12.ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน           

64 โรงเรียนจดัวางต าแหน่งงานในระดบัสายชั้นเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภารกิจ         

65 แต่งตั้งผูท่ี้มีทกัษะช านาญงานเฉพาะดา้นเพื่อช่วยเหลืออ านวยความสะดวกต่อส่วนรวม      

66 การพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอยา่งต่อเน่ือง      

67 ก าหนดการใหร้างวลั  ส่ิงตอบแทนและสวสัดิการเหมาะสมเพื่อจูงใจการปฏิบติังาน      

68 วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ส่ิงอ านวยความสะดวก  แสง เสียง การถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิท่ี
เหมาะกบัการปฏิบติังาน 

     

69 การเปิดโอกาสใหมี้การปรับเปล่ียนงานตามความรู้ความสามารถ      
70 การวนิิจฉยัสั่งการและความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาวางอยูบ่นหลกัธรรมาภิบาล      

 13.ด้านกระบวนการตดิต่อส่ือสาร      
71 โรงเรียนประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่เป้าหมายการพฒันาคุณภาพใหรั้บทราบกนัทัว่ไป      
72 การทบทวนบทบาทหนา้ท่ีเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายโรงเรียนอยา่งเสมอ      
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ข้อ ปัจจัยที่โรงเรียนน ามาใช้ในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
ระดบัทีน่ ามาใช้ 

 5 4 3 2 1 
73 การมีปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารดา้นคุณภาพการศึกษาเช่ือมโยงระหวา่ง

บุคคลและกลุ่มทั้งภายในและภายนอกเขา้ดว้ยกนั 
     

74 การใชรู้ปแบบและวิธีการส่ือสารท่ีเขา้ใจไดง่้ายและแสดงออกทางความรู้สึกและอารมณ์เกิด

แรงจูงใจการปฏิบติังานในโรงเรียน 
     

75 การส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากรเป็นรูปแบบการส่ือสารแบบสองทางมากกวา่การ

ส่ือสารแบบทางเดียว    
     

76 ผูบ้ริหารโรงเรียนใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการติดต่อส่ือสาร      

 14.ด้านภาวะผู้น าและการตดัสินใจ       

77 ผูบ้ริหารใชส้ติปัญญาและประสบการณ์จากการศึกษาอบรมในวิชาสาขาการบริหารและมี
ความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจ 

     

78 ผูบ้ริหารต่ืนตวั  คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์อดทนและตดัสินใจเลือกวิธีท างานใหส้ าเร็จ      
79 ผูบ้ริหารเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั      

80 ผูบ้ริหารมีทกัษะในการเป็นผูน้ าการประชุมและมีศิลปะในการเจรจาต่อรอง      

81 ผูบ้ริหารมอบและกระจายอ านาจใหผู้ป้ฏิบติัการแทนดว้ยความไวว้างใจ       
82 ผูบ้ริหารยอมรับมติหรือขอ้เสนอของกลุ่มบุคลากรเป็นกฎเกณฑ ์แนวปฏิบติัภายในโรงเรียน      

83 ผูบ้ริหารรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลขอ้มูลและขอ้จ ากดัก่อนการตดัสินใจ      

84 ผูบ้ริหารใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการตดัสินใจวินิจฉยัสั่งการ      

85 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ      

 15. ด้านการปรับตัวขององค์การและการริเร่ิมส่ิงใหม่      
86 โรงเรียนปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจดัการโดยมิไดย้ดึอยูก่บัรูปแบบเดิม      
87 โรงเรียนใชก้ลยทุธ์ปรับเปล่ียนแปลงทศันคติบุคลากรเพื่อพฒันาและยกระดบัคุณภาพ

การศึกษา    
     

88 โรงเรียนจดัหาแหล่งเรียนรู้ ส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มามีบทบาทส าคญัในการพฒันา
คุณภาพ 

     

89 โรงเรียนวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา  ประเมินผล ทบทวนภารกิจและก าหนดความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคุณภาพต่อเน่ือง      

90 โรงเรียนเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรดา้นทกัษะการใชส่ื้อ เทคโนโลยแีละการส่ือสาร      
91 โรงเรียนสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างผลงานนวตักรรมดา้นคุณภาพการศึกษา      
92 โรงเรียนจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาระดบัสากล      
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กรุณาพบัใส่ซองซ่ึงไดปิ้ดอากรแสตมป์ไวแ้ลว้ 

และส่งกลบัดว้ยจะเป็นพระคุณอยา่งสูง 



แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน 

เขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ 

ช่ือ...................................................................................................................................................................... 

ต าแหน่ง/หนา้ท่ี.................................................................................................................................................. 

วนั เวลา การสัมภาษณ์....................................................................................................................................... 

จากการท่ีผู ้วิจัยได้ท าวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในตาม

กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ  และไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลในเชิง

ปริมาณแลว้พบว่า  มีปัจจยั  6  ดา้น ท่ีมีความส าคญัและส่งผลใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของ

โรงเรียนประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่   1) การปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่ 2)  สภาพแวดลอ้มทาง

สังคม  3) การจัดโครงสร้างองค์การ  4) ว ัฒนธรรมองค์การ 5) กระบวนการติดต่อส่ือสารและ 6) 

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  

โรงเรียนแห่งน้ีมีความส าเร็จในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงเน่ืองจากวา่

ผา่นการประเมินภายนอกรอบสามและไดรั้บรองมาตรฐานการศึกษาอยูใ่นระดบั...........นั้น แสดงวา่มีปัจจยั

ดงักล่าวมีอิทธิพลส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพของโรงเรียนท่าน จึงอยากทราบวา่ 

ขอ้ 1 โรงเรียนมีปัจจยัเหล่าน้ี  มากนอ้ยเพียงใด 

ขอ้ 2 ท าไมปัจจยัเหล่าน้ี จึงส่งผลใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 

         ประสบความส าเร็จ 

ขอ้ 3 ปัจจยัแต่ละดา้นส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงในขั้นตอน 

        ใดบา้ง  และด าเนินการอยา่งไร 

ขอ้ 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 

         ของโรงเรียนประสบความส าเร็จเพิ่มเติม 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ค. 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช ้

และเกบ็ขอ้มูลการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                    ภาคผนวก  ง. 

                 หนังสือตอบรับการลงวารสารเผยแพร่ผลการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาคผนวก จ. 

     ประวตัผู้ิเขยีนวทิยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวตัิผู้เขยีนวทิยานิพนธ์ 
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