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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พุทธศักราช 2540 ฉบับปี 2550 และฉบับ
ร่ างที่ทาประชามติผา่ นความเห็นชอบจากประชาชน เมื่อ 7 สิ งหาคม 2559 รับรองสิ ทธิพลเมืองใน
การได้รับการศึกษาตรงกันว่าบุคคลมีสิทธิ์รับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
มีคุณภาพ สอดคล้องกับพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร 12 ธันวาคม 2512 “…งานด้านการศึกษาเป็ นงานสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ
เพราะความเจริ ญและความเสื่ อมของชาติน้ นั ขึ้นอยูก่ บั การศึกษาของพลเมืองเป็ นข้อใหญ่ จึงต้อง
จัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้น...” ตั้งแต่ปี 2540 เป็ นต้นมา กระแสการปฏิรูปการศึกษาเริ่ มมีข้ ึนอย่าง
เป็ นรู ปธรรม เริ่ มต้นการบัญญัติกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของชาติใช้มาจนถึงปัจจุบนั
ทาอย่างไรระบบการศึกษาไทยจึงจะเข้มแข็ง มีคุณภาพสามารถพัฒนาคนได้ ศาสตราจารย์
ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอานาจไปยังสถานศึกษา โดยมุ่งหวังว่า
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยคือ ประชาชน ผูป้ กครอง จะได้สถานศึกษาที่มีคุณภาพ อยากเห็นบุตรหลาน ไม่
ว่าจะเรี ยนที่ไหนในประเทศไทย นอกจากจะได้โอกาสยังได้คุณภาพที่ใกล้เคียงกัน เริ่ มต้นลาดับแรก
การศึกษาจะต้องทาให้ประเทศพึ่งตนเองได้ ต้องทาให้คนอ่านออกเขียนได้ เป็ นพลเมืองดี มีอาชีพ
สามารถเป็ นกาลังสาคัญช่วยตนเองได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาคนอื่น ลาดับถัดไปคนต้องพัฒนาได้ เพราะ
โลกนี้เป็ นโลกของการแข่งขัน เมื่อมีการแข่งขัน คนจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่สุด ถ้าการศึกษาพัฒนาคน
ไม่มีคุณภาพที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้ ก็มีแต่จะสร้างปั ญหาต่อการพัฒนาทุกด้าน ยิง่ ทุกวันนี้กระแส
ของการแข่งขันมีสูงขึ้น โลกเปลี่ยนแปลงเร็ ว คุณภาพการศึกษาก็จะต้องทัดเทียมกับนานาประเทศ
เราถึงจะอยูใ่ นประชาคมโลกนี้ได้ดว้ ยความสุ ข (วิจิตร ศรี สอ้าน,2558 : 5)
แม้วา่ ประเทศไทยในเกือบทุกรัฐบาลที่ผา่ นมา ได้จดั สรรงบประมาณด้านการจัดการศึกษา
มากเป็ นลาดับต้นๆ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี จนกระทัง่ โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme:UNDP) ที่ดูแลเรื่ องการศึกษาได้จดั ประเทศไทยเป็ น 1
ใน 3 กลุ่มแรกของประเทศที่ได้ลงทุนด้านการศึกษามากที่สุด แต่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาก็
เป็ น 1 ใน 3 กลุ่มสุ ดท้ายเช่นเดียวกัน ลักษณะเช่นนี้ มีเพียงไม่กี่ประเทศที่การลงทุนกับผลนั้นอยู่
ตรงกันข้าม ทาให้เกิดการเรี ยกร้องต้องการมากที่จะให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ทาอย่างไรจะให้
งบประมาณหรื อการลงทุนการศึกษาไปอยู่ที่โรงเรี ยน ให้อิสระโรงเรี ยนมีความสามารถในการ
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จัดการทรัพยากรที่ส่งตรงไปยังโรงเรี ยนทั้งหมดเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่ งเดียวที่ระบบการศึกษาอยาก
ได้จากโรงเรี ยน คือ คุณภาพการศึกษา (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, 2547) การทุ่มงบประมาณปี ละ 5
แสนกว่าล้านบาท มีเป้ าหมายที่ชัดเจนอย่างเดี ยวคือ ทาอย่างไรให้ผูเ้ รี ยนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสู ตรกาหนด ในอดีตเมื่อกล่าวถึงเรื่ อง
คุณภาพการศึกษา จะหมายถึงการดาเนินงานภายในห้องเรี ยนและภายในประเทศเท่านั้น ไม่มีการ
เปรี ยบเทียบกับนานาชาติ ทาให้สังคมเข้าใจว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศมีคุณภาพ แต่ปัจจุบนั
มาตรฐานการศึกษาของประเทศมีการประเมินผลร่ วมกับนานาชาติ เช่น PISA หรื อ Programme for
International Student Assessment เป็ นการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการใช้
ความรู ้และทักษะในชีวิตจริ งมากกว่าการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรในโรงเรี ยนเหมือนในอดีต ปั จจุบนั เรา
ทราบว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยังต่ากว่าประเทศอื่นๆ สังคมเริ่ มกังวลถึงคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ เนื่องจากคนคือปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ และมีคาถามเรื่ อง
คุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ อยู่ในความดูแลเอาใจใส่ ของครู ทาให้เกิ ดกระบวนการเพื่อให้คุณภาพ
การศึกษามีมาตรฐาน มีความก้าวหน้าเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศสิ งคโปร์ ที่มีคุณภาพ
การศึกษาอยูใ่ นอันดับต้นๆ ของโลก เป็ นต้น (รุ่ ง แก้วแดง,2558 : 100-101)
ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิรูปการศึกษาระยะแรก เป็ นบทเรี ยนให้สังคมตื่นตระหนก
เมื่อพบว่าคุณภาพการศึกษาของชาติยงั วิกฤต ความคาดหวังที่จะให้การศึกษาเป็ นเครื่ องมือพัฒนา
คุณภาพชีวิต คุณภาพสังคมและประเทศชาติยงั ไม่บรรลุเป้ าหมาย (ธงทอง จันทรางศุ ,2552) ปัญหา
สาคัญนี้ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ประเทศอื่นทัว่ โลก เริ่ มคานึงถึงสภาพการจัดการศึกษาของ
ตนมากขึ้น ยิง่ ในปัจจุบนั มีองค์กรติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดอันดับความสามารถใน
การแข่งขันระดับโลกเผยแพร่ ผลสารวจให้ทราบกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่ อง สาหรับประเทศ
ไทยสิ่ งเหล่านี้ สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาได้เป็ นอย่างดี (อมรวิชช์ นาครทรรพ ,2552 : 2)
ตัวอย่างกรณี ปี 2558 ไอ เอ็ม ดี (Internation Institute for Management Development : IMD) ได้
เผยแพร่ ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (IMD World Competitiveness) ใน
ภาพรวม พบว่าไทยอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 61 ประเทศ ซึ่ งตกลงไป 1 อันดับ จากเดิมปี 2557
ในขณะที่ ก ารประเมิ น ความสามารถการแข่ ง ขัน ด้ า นการศึ ก ษาซึ่ งได้จ ัด ไว้ใ นโครงสร้ า ง
(infrastructure)โดยใช้ต ัว ชี้ วัด ความสามารถด้า นการศึ ก ษาจากผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล ต่ อ การศึ ก ษาระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ผลการจัดอันดับอยูใ่ นอันดับที่ 46 ซึ่ งหมายถึงอยูใ่ นกลุ่ม
ประเทศ 2 ใน 3 ของจานวนทั้งหมดที่อยูร่ ้ ังท้ายเช่นเดียวกัน (สานักงานส่ งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
และคุณภาพเยาวชน[สสค.], 2559)
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คุณภาพศึกษาเป็ นเรื่ องของทุกคนในชาติที่จะต้องร่ วมมือกันปรับปรุ งและพัฒนา จัดให้มี
คุณภาพและเสมอภาค โดยอาศัย กระบวนการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งไม่ใช่ภารกิจของรัฐเพียง
ฝ่ ายเดียว เอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอื่นๆ ต้องร่ วมมือกันดาเนินการด้วย
อย่างจริ งจังภายใต้การแสดงบทบาทเป็ นองค์กรกลางของกระทรวงศึกษาธิ การที่รับผิดชอบงาน
การศึกษาของประเทศในการกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย แผนงานและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
โดยการสนับสนุ นทรัพยากรและการติดตามผลและวิธีการประเมินคุณภาพสร้างความเชื่ อมัน่ ใน
คุณภาพการศึกษา (พิณสุ ดา สิ ริธรังศรี ,2552 : 48) การประกันคุณภาพการศึกษา(Quality Assurance)
เป็ นกลไกสาคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการสาคัญ คือ
การกระจายอานาจ การเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการทางาน และการแสดงความรับผิดชอบที่
สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันประกอบด้วย
กระบวนการดาเนินงานที่สัมพันธ์กนั 3 ส่ วน คือ 1) การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งดาเนินการได้
โดยสถานศึกษาเองหรื อการประเมินโดยหน่ วยงานต้นสังกัด 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา สถานศึกษาต้องมีการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการดาเนิ นโครงการกิจกรรม
งานเป็ นระยะมี ผูร้ ั บผิดชอบการดาเนิ นงานเพื่อการรวบรวมสารสนเทศ และผลการติ ดตาม
ตรวจสอบมาใช้ปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะแสดงว่าสถานศึกษาทางานอย่างเป็ นระบบ
แล้วยังเป็ นการเตรี ยมตัวให้พร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 3 ปี และการประเมินคุณภาพภายนอกอีก 1 ครั้ง ในทุกระยะ 5 ปี อีกด้วย 3)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็ นการดาเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็ นเป้ าหมาย ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงเหมาะกับสภาพของชุมชนได้ มาตรฐานจะเป็ น
กรอบควบคุมการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน[สพฐ.],2554 : 8-9)
ปั จจุบนั สถานศึกษามีอิสระในการบริ หารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาเอง คุณภาพผูเ้ รี ยนและคุณภาพการบริ หารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 จึงกาหนดให้
หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
นาไปสู่ การกาหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น แม้ว่าการพัฒนาให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจะผ่านไปแล้วช่วงระยะหนึ่ง คือ รอบทศวรรษที่ผา่ นมา
(พ.ศ. 2542 - 2551) กระแสสังคมก็ยงั มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบการประกันคุณภาพภายในของ
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สถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง สถานศึกษาไม่ได้สร้างระบบคุณภาพให้เกิดอย่างจริ งจัง มุ่งเน้นการ
ปรับปรุ งเพื่อให้ผา่ นเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี กระทรวงศึกษาธิการจึง
ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ลง
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ที่กาหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการดาเนินงาน 8 ประการ
โดยเริ่ มต้นตั้งแต่ 1) กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ 4) ดาเนินงาน
ตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายใน 7) จัดทารายงาน
ประจาปี เสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึง 8) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยงั่ ยืน ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าสู่ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอย่างแท้จริ ง
จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในช่วงระยะแรก เมื่อปี 2554 ทราบผลว่า สถานศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทัว่ ประเทศที่เข้าร่ วมรับการประเมินจานวน 7,985 แห่ ง มีผลการประเมิน คุณภาพที่
สะท้อนถึงคุณภาพด้านผูเ้ รี ยนยังอยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์ ไม่ครบเงื่อนไขของการได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพราะผ่านเกณฑ์ไม่ครบทั้ง 3 เกณฑ์ คือ มีผลรวมคะแนนการประเมิน
คุณภาพภายนอกตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป มีตวั บ่งชี้อย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ ที่
มีระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไปและต้องไม่มีตวั บ่งชี้ ใดตัวบ่งชี้ หนึ่ ง อยู่ในระดับคุณภาพต้อง
ปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน เมื่อพิจารณาจาแนกรายสังกัด ในส่ วนของโรงเรี ยนเอกชน
พบว่า ยังมีอีกจานวนมากกว่า 500 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 14 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึ กษา จึ งต้องมีการปรั บปรุ งคุณภาพการศึกษาและรั บการประเมินอีกครั้ งหนึ่ ง (สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา[สมศ.],2555 :3) เมื่อมีการประเมินระยะหลังสุ ด
กับกลุ่มสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหลือทั้งหมด สถานศึกษาในสังกัดสานักงานส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชนซึ่งเป็ นโรงเรี ยนเอกชนที่จดั การศึกษาระดับประถมศึกษาและ/หรื อมัธยมศึกษา ได้เข้ารับการ
ประเมินภายนอกด้วย จานวน 204 แห่ง ครั้งนี้ ผลปรากฏว่ามีโรงเรี ยนเอกชนอีก ร้อยละ 27 ยังไม่ได้
รับการรั บรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา,2556 :43) เมื่อศึกษาปั ญหาในเชิงลึกพบว่า คุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนเอกชนยังไม่เป็ นที่
พึงพอใจของสังคม พ่อแม่และผูป้ กครอง เพราะผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชาหลักตามหลักสู ตร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม
ศึกษา ในปี การศึกษา 2555 ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้สาคัญของการรับรองคุณภาพด้านผลการจัดการศึกษา
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ทุกระดับชั้นได้คะแนนต่าและลดลงกว่าปี การศึกษาที่ผ่านมา (สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน (2556 : 48 - 49) ผลที่เกิดจากการจัดการศึกษา ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั คุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ น
สิ่ งสะท้อนคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มีความสาคัญและมีน้ าหนักคะแนนมากที่สุดตามหลักเกณฑ์
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสามที่ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานการศึ ก ษาที่ ว่า ด้ว ยผลการจัด
การศึกษาตามกฎกระทรวง (สมศ.,2554 : 43) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ยนเอกชนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครู ยคุ ใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ และด้านการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่เพื่อยกระดับและ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ งโรงเรี ยน
เอกชนยังดาเนินการในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อยอยูใ่ ห้มากยิง่ ขึ้น (นันทิดา ทองเจือ, 2554 : 148)
เขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร มีจานวนสถานศึกษาตั้งอยู่หลายสังกัด แต่มีจานวนโรงเรี ยน
เอกชนถึง 707 แห่ ง คิดเป็ นสัดส่ วนจานวนที่มากที่สุดและเป็ นสัดส่ วน 1 ใน 5 ของจานวนทั้ง
ประเทศ 3,776 แห่ ง โรงเรี ยนเอกชนมี สิทธิ์ และโอกาสในการจัดการศึ กษาอบรมในทุกระดับ
การศึกษา (กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน, 2557)
โรงเรี ยนเอกชนเหล่านี้สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญา ปณิ ธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะเฉพาะประสบ
ความสาเร็ จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่เป็ นผลสะท้อนถึงความเป็ นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ซึ่ งเป็ น
ความชานาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะแห่ งของตนได้ (ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์,2557 : 6-10) ใน
มุมมองเชิงเปรี ยบเทียบ สถานศึกษาเหล่านี้ จะเป็ นคู่แข่งสาคัญกับโรงเรี ยนของรัฐ แต่ก็มีส่วนช่วย
ให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษา ซึ่ งเป็ นทางเลือกที่ดีให้ผปู ้ กครองและนักเรี ยนมีโอกาส
เลือกเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนที่มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น (สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน.
2556 :11)
โรงเรี ยนเอกชนในฐานะเป็ นสถานศึกษาที่มีบทบาทสาคัญในการแบ่งเบาภารกิ จการจัด
การศึกษาของชาติท้ งั ในเชิงปริ มาณที่ในอนาคตจะยิง่ มีความสาคัญมากยิง่ ขึ้นเมื่อรัฐกาหนดสัดส่ วน
เปิ ดโอกาสให้โรงเรี ยนเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมจัดการศึกษากับสถานศึกษาภาครัฐเพิ่มมากขึ้นโดยมี
สัดส่ วนผูเ้ รี ยนระหว่างรัฐ : เอกชน เป็ น 65 : 35 ในปี 2559 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
,2553) และในเชิงนโยบายด้านคุณภาพโรงเรี ยนเอกชนมีแนวทางการดาเนิ นการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎกระทรวงศึกษาธิ การกาหนดเช่นเดียวกับสถานศึกษา
สังกัดอื่น ทั้งนี้เพื่อเป็ นสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็ นตัว เลือกที่ดีสาหรับประชาชน
อีกทางหนึ่ ง กรณี กรุ งเทพมหานครซึ่ งมีโรงเรี ยนเอกชนตั้งอยู่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่ย่อมมี
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บริ บท มีวตั ถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตามตราสารจัดตั้งโรงเรี ยน มีปรั ชญา ปณิ ธานหรื อ
วิสัยทัศน์ซ่ ึ ง เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะแห่ งเป็ นตัวกาหนด มี ความแตกต่างกันในทางปฏิ บตั ิ เพราะมี
บริ บทและปั จจัยที่ไม่อาจจะเหมือนกันได้ ในขณะที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนเอกชน
จะต้องดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามแนวทางซึ่งเป็ นกระบวนการที่กฎกระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดไว้เช่นเดียวกับสถานศึกษาสังกัดอื่น โดยมีผลผลิตซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสุ ดท้ายของคุณภาพ คือ
โรงเรี ยนได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมิน ภายนอก ความสาเร็ จนี้ ย่อมเกิ ดจากการ
วิเคราะห์และนาปั จจัยต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวป้ อนมาสนับสนุ นส่ งเสริ มให้การประกันคุณภาพภายใน
ดาเนินการไปตามกระบวนการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้น ภายใต้กฎกระทรวงซึ่ งเป็ นนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับเดียวกัน แต่
เปิ ดโอกาสให้มีการใช้วิธีการบริ หารจัดการคุณภาพที่ หลากหลายในทางปฏิบตั ิ จึงเป็ นที่สนใจว่า
โรงเรี ยนเอกชนในพื้นที่เขตกรุ งเทพมหานคร จะสามารถวิเคราะห์ และกาหนดทางเลือกปั จจัย
สาคัญ อะไรที่เกี่ ยวข้องใช้ในการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวงให้ประสบ
ความสาเร็ จ

คาถามในการวิจยั
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ มีคาถามในการวิจยั คือ
1. สภาพปัจจุบนั ของการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงในโรงเรี ยน
เอกชนเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับใด
2. มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
เอกชนเขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จ
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ

ขอบเขตของการวิจยั
การศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลให้การดาเนิ น การประกันคุ ณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ กาหนดขอบเขตของการวิจยั 3 ด้าน คือ
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1. ด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้จาแนกเนื้อหาซึ่งเป็ นส่ วนสาคัญในขอบเขตการวิจยั มี 2 ส่ วน คือ
1.1 การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่ งโรงเรี ยนเอกชนต้องถือปฏิบตั ิ มี 8 ด้าน คือ 1)
การก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษา 2) จัด ทาแผนพัฒนาการจัด การศึ ก ษา 3) จัดระบบบริ หารและ
สารสนเทศ 4) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน7) จัดทารายงานประจาปี และ 8) จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.2 ปัจจัยที่ส่งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ ผูว้ ิจยั สร้างกรอบแนวคิดโดยใช้ปัจจัยที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ ตามแนวคิดของ Steers and others (1985)เป็ นปั จจัยหลักและ
สังเคราะห์ผลการศึกษาของนักวิชาการคนอื่นๆ ได้แก่ 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) สุ วิมล ว่องวาณิ ชและคณะ(2545)อารี ย ์
วิธีศุภกร (2546) เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2546) ชาญยุทธ รวิยะวงศ์ (2548) นาพิชญ์ ธรรมหิ เวศน์(2549)
และมยุรี แพร่ หลาย (2554)เพื่อให้ได้ปัจจัยรองเป็ นกรอบแนวคิดปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นการ
ประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนที่ประสบความสาเร็ จ ดังนี้
1) ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ (Organizational Characteristics)
ประกอบด้วยโครงสร้างองค์การและเทคโนโลยี
2) ปัจจัยด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม(Environmental Characteristics)
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพแวดล้อมทางการเมือง
วัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศองค์การ
3) ปัจจัยด้านลักษณะของบุคลากร (Employee Characteristics)ประกอบด้วย
ความผูกพันต่อองค์การและการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่
4) ปั จจัยด้านนโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ (Managerial Policies and
Practices) ประกอบด้วยการกาหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ การจัดหาและใช้ทรัพยากรกระบวนการ
ติดต่อสื่ อสาร ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ และการปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่
2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
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ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่จดั
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานเฉพาะในระดับ ประถมศึ ก ษา ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาและทั้ง ที่ จ ัด การศึ ก ษา
ต่อเนื่ องกันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่ งมีที่ต้ งั อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน
282 แห่ง ใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2557(สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน :
2557) เป็ นหน่วยวิเคราะห์
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
และจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานระดับ ประถมศึ ก ษาและหรื อระดับ มัธ ยมศึ ก ษาที่ ต้ ัง อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร เฉพาะโรงเรี ยนที่ ประสบผลสาเร็ จในการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายใน โดย
พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)ได้ระดับคุณภาพดีและดีมาก
จานวน 173 แห่ ง จาแนกเป็ น 3 ขนาด คือโรงเรี ยนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ กาหนด
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเนื่ องจากมี บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ยนโดยจัด ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง กับบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่งานประกัน
คุ ณภาพภายใน ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ มีความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการดาเนิ นการประกันคุ ณภาพ
ภายในของโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี โดยได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่และรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในตามภารกิจและโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน รวมทั้งสิ้ น 346 คน
3. ขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 (1 ตุลาคม 2558 - 30
เมษายน 2559)

กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากขอบเขตการวิจ ัย และการศึ กษาวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้อง ผูว้ ิจ ัย สามารถสร้ างกรอบ
แนวคิดเบื้องต้นในการวิจยั ได้ดงั แผนภาพนี้
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แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดเบือ้ งต้ นในการวิจัย
ปัจจัย

1.ลักษณะของ
องค์การ

1. โครงสร้างองค์การ
2. เทคโนโลยี
3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

2.ลักษณะของ
สภาพแวดล้อม

4. สภาพแวดล้อมทางสังคม
5. สภาพแวดล้อมทางการเมือง
6. วัฒนธรรมองค์การ
7. บรรยากาศองค์การ

3.ลักษณะของ
บุคลากร

8. ความผูกพันต่อองค์การ
9.การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่
10. การกาหนดเป้ าหมาย เชิงกลยุทธ์
11. การจัดหาและการใช้ทรัพยากร

4.นโยบายการบริ หาร
และการปฏิบตั ิ

12. การจัดสภาพแวดล้อมในการ ปฏิบตั ิงาน
13. กระบวนการติดต่อสื่ อสาร
14. ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ
15.การปรับตัวขององค์การและ การริ เริ่ มสิ่ งใหม่

การดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวง
1.การกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษา
2.จัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา
3.จัดระบบบริ หาร
และสารสนเทศ
4.ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
5.จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
6.จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายใน
7.จัดทารายงาน
ประจาปี
8.จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่ งได้แก่การศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
การประกันคุณภาพการศึ กษา หมายถึง การบริ หารจัดการและการดาเนิ นกิจกรรมทาง
วิชาการตามภารกิจสาคัญของสถานศึกษาเพื่อควบคุม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา
โดยใช้ก ระบวนการควบคุ ม ตรวจสอบคุ ณ ภาพและการประเมิ น จากภายในและภายนอก
สถานศึกษา
โรงเรียนเอกชนที่ประสบความสาเร็จ หมายถึง สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุ งเทพมหานคร ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกและได้รับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับคุณภาพดีหรื อดีมาก
ระดับคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระดับความสาเร็ จที่โรงเรี ยนเอกชนดาเนิ นการประกัน
คุณภาพการศึกษาบรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) กาหนดระดับคุณภาพไว้ที่ 5 ระดับ คือ ระดับดี มาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุ งและต้อง
ปรับปรุ งเร่ งด่วน
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การรักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสถานศึกษา เป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และดาเนินการครบทั้ง 8 ด้าน ดังนี้
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้โดยพิจารณา
สาระสาคัญที่จะกาหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่ งเสริ มของ
โรงเรี ยน แล้วกาหนดและประกาศค่าเป้ าหมายความสาเร็ จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้วา่ ด้วย
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนให้กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
2. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หมายถึง การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยน โดยนาผลการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและกาหนดความต้องการจาเป็ น วิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้ าหมายความสาเร็ จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรี ยน พร้อมทั้งกาหนดวิธีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ และจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
ผ่านความเห็ นชอบ
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนก่อนนาแผนสู่การปฏิบตั ิ
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การจัดระบบการบริ หารงานของ
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โรงเรี ย นที่ เ อื้ อ ต่ อ การพัฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย น มี ก ารก าหนด
ผูร้ ับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็ นปั จจุบนั สะดวกต่อการ
เข้าถึงและการให้บริ การ มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด และนาข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารและการพัฒนาการเรี ยนการสอน
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หมายถึง การนาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
แต่ละปี สู่การปฏิบตั ิตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่กาหนดไว้และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กาหนดอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผลสูงสุ ด
5. การจัดให้ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การกาหนดผูร้ ับผิดชอบ
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรี ยนทั้งระดับบุคคลและระดับโรงเรี ยนไม่นอ้ ย
กว่าภาคเรี ยนละครั้ ง แล้วสรุ ปรายงานและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุ งพัฒนาโรงเรี ยน
6. การจัดให้ มีการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การจัดให้มีคณะกรรมการประเมิน
คุ ณ ภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ที่ ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณ วุฒิภ ายนอกที่ ห น่ ว ยงานต้น สังกัด ขึ้ น
ทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนโดยใช้วิธีการและเครื่ องมือที่หลากหลาย
และเหมาะสม
7. การจัดทารายงานประจาปี หมายถึง การสรุ ปผลการประเมินและจัดทารายงาน
ประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยนที่สะท้อนคุณภาพผูเ้ รี ยน และผลสาเร็ จ
ของการบริ หารจัดการศึกษาตามรู ปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด แล้วนาเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนให้ความเห็นชอบก่อนเผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. การจัดให้ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง หมายถึง การนาระบบการบริ หาร
คุณภาพ (PDCA)มาใช้เพื่อการประกันคุณภาพภายในที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครบวงจร
อย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้จนเป็ น
วัฒนธรรมคุณภาพในการทางานปกติของผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรภายในโรงเรี ยน
ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงประสบความสาเร็จ
หมายถึง ปัจจัยนาเข้าที่โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครใช้ในการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวง มี 4 ปัจจัยหลัก คือ ลักษณะขององค์การ ลักษณะของสภาพแวดล้อม
ลักษณะของบุคลากร และนโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ ประกอบด้วยปัจจัยรอง 15 ปัจจัย ดังนี้

12

1. โครงสร้ างองค์ การ(Organizational structure)หมายถึง คุณลักษณะของระบบการติดต่อ
สื่ อสารที่เชื่อมต่อคนและกลุ่มคนภายในโรงเรี ยนเข้าด้วยกัน เพื่อร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จนบรรลุเป้ าหมาย ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแบ่งงานกันทา
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของครู และบุคลากรทางการศึกษา ช่วงของการควบคุมและการ
บังคับบัญชาปกครองดูแลจากฝ่ ายบริ หาร
2. เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ลักษณะของเทคโนโลยีที่นามาใช้บริ หารจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยน โดยเริ่ มต้นจากการวิเคราะห์วางแผนและกาหนดนโยบายการจัดหาและการพัฒนา
บุคลากรผูใ้ ช้เครื่ องมือ วิธีการและระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นให้บ รรลุ เ ป้ าหมายการพัฒ นาคุ ณ ภาพได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3. สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ (Economy Environment) หมายถึง ปั จจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ เกี่ ยวกับระดับรายได้ของประชากรและความเป็ นหนี้ ของครั วเรื อน ระบบการตลาด
องค์การธุรกิจ การเป็ นเจ้าของกิจการ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การค้าและการบริ การ การ
เคลื่อนย้ายแหล่งประกอบอาชีพของผูป้ กครองและการได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาจากรัฐที่มี
ส่ วนส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
4. สภาพแวดล้ อมทางสั งคม (Social Environment) หมายถึง ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของประชาชนและชุมชนที่อยูใ่ นเขตบริ การของโรงเรี ยนที่แสดงถึงการมีทศั นคติ
ค่านิ ยมและความคาดหวังของสังคมต่อระบบการประกันคุณภาพและเชื่อมัน่ ศรัทธาในมาตรฐาน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยไว้ว างใจส่ ง บุ ต รหลานเข้า เรี ย นใน มี ค วามเข้า ใจในวัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
เป้ าหมายของโรงเรี ยนพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. สภาพแวดล้ อมทางการเมือง (Political Environment) หมายถึง บริ บทที่เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองภายนอกที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ โรงเรี ย นได้แ ก่ ร ะเบี ย บกฎหมายและนโยบายที่ เ กี่ ย วข้อ ง
บทบาทหน้าที่ขององค์กรระดับนโยบายและนักการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่มีส่วน
สนับสนุ น ส่ งเสริ มกิ จ การของโรงเรี ย นเพื่อให้โรงเรี ย นดาเนิ นการพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ กษาได้
โดยสะดวกมากยิง่ ขึ้น
6. วัฒนธรรมองค์ การ (Organization Culture) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวกับ
ความรู ้ ความเข้าใจในระเบียบแบบแผนธรรมเนี ยมการปฏิบตั ิ ค่านิ ยมและเจตคติที่ดีต่อระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ งมีการสื บทอดกันมาอย่างต่อเนื่ องสู่ บุคลากร ให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเจตคติที่ดีและนาระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานตามปกติเป็ นบรรทัดฐานในการประกอบวิชาชีพ
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7. บรรยากาศองค์ การ (Organization Climate) หมายถึง สภาพการทางานที่เป็ นความรู ้สึก
จากสิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนที่ ส่งผลต่อการปฏิบตั ิ งานเพื่อให้เกิ ดคุ ณภาพการศึ กษาจากการ
จัดระบบโครงสร้างการบริ หารที่ยืดหยุ่น กระจายอานาจ ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสาร มีการประสานงานที่ราบรื่ นบุคลากรทุกฝ่ ายมีความสัมพันธ์กนั ดีมีโอกาสได้ทางาน
อย่างอิสระและได้รับโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงานอย่างทัว่ ถึง
8. ความผูกพันต่ อองค์ การ (Organizational Attachment) หมายถึง ความรู ้สึกของบุคลากรที่
มี ค วามผูก พัน หรื อ สนใจอย่า งจริ ง จัง ต่ อ เป้ าหมาย ค่ า นิ ย ม และวัต ถุ ป ระสงค์ข องโรงเรี ย นที่ มี
อัตรากาลังสอดคล้องกับจานวนบุคลากรและมีความยัง่ ยืนน่ าเชื่อถือได้ มีอายุการทางานและการ
ได้รับความนับถือเป็ นผูอ้ าวุโส ได้รับการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการเลื่อนตาแหน่ งและอัตราเงิ นเดื อน
ค่าจ้างค่าตอบแทนสู ง ได้รับการใส่ ใจในวิชาชีพและสร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ มีค่านิยมที่
กลมกลืนและมีความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานคนอื่นเห็นความก้าวหน้าและความสาเร็ จในชีวิต
9. การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าที่ (Job Performance)หมายถึง สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของ
ครู และบุคลากรของโรงเรี ยนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสู ตรและออกแบบการเรี ยนรู ้ ใช้
สื่ อและเทคโนโลยี วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะ ความรู ้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สามารถบริ หารจัดการห้องเรี ยนกระตุน้ ให้เกิดบรรยากาศการเรี ยนรู ้และร่ วมกันทางานแบบทีมเพื่อ
พัฒนานักเรี ยนให้บรรลุจุดประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและเป้ าหมายของโรงเรี ยน
10. การกาหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goal setting) หมายถึง การวิเคราะห์ภารกิจ
และสภาพแวดล้อมเพื่อกาหนดทิศทางของโรงเรี ยนที่เชื่ อมโยงกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เพื่อกาหนดเป้ าหมายคุณภาพการศึกษาเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ โดยการกาหนดขั้นตอนใช้
วิธีการและเครื่ องมือประเมินตัวชี้วดั ความสาเร็ จของงานตามสภาพจริ งในระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและ
ความรับผิดชอบของบุคลากร
11. การจัดหาและใช้ ทรั พยากร (Resource acquisition and utilization) หมายถึง การ
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นเพื่อการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยน พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสระดมทุนจากแหล่งอื่นเข้ามาร่ วม โดยมีการกากับ ควบคุม ตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่ งใสตามระเบียบพร้อมทั้งจัดทารายงานการได้มาและการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี อย่างต่อเนื่องให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบ
12. การจัดสภาพแวดล้ อมการปฏิบัติงาน(The performance environment) หมายถึง การจัด
สภาพการปฏิบตั ิงานของครู และบุคลากรในโรงเรี ยนให้มีความรู ้สึกที่ดีต่องาน โดยจัดวางตาแหน่ง
งานทัว่ ไปสอดคล้องกับภารกิ จ คัดเลื อกผูท้ ี่ มีทกั ษะชานาญงานเฉพาะช่ วยเหลื ออานวยความ
สะดวกต่อการทางานส่ วนรวม การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนงาน การกาหนดและให้รางวัล สิ่ ง

14

ตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะกับตาแหน่ งงาน พร้อมทั้งจัดวัสดุอุปกรณ์ ห้องทางานมีแสง เสี ยง
อุณหภูมิที่เหมาะสมอานวยความสะดวกต่อการปฏิบตั ิงานร่ วมกันภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ที่ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
13. กระบวนการติดต่ อสื่ อสาร (Communication process)หมายถึง การใช้เครื่ องมือและ
วิธีการติดต่อสื่ อสาร เผยแพร่ และสร้างความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ นิเทศติดตามงาน การมี
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเชื่ อมโยงระหว่างบุคคลและกลุ่มเข้าด้วยกันโดยใช้
รู ปแบบและวิธีการที่เข้าใจได้ง่ายและแสดงออกทางความรู ้ สึกและอารมณ์ เกิ ดแรงจูงใจในการ
ปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ผูบ้ ริ หารใช้วิธีก ารและเวลาไปกับการสื่ อสารแบบสองเพื่อการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรี ยน
14. ภาวะผู้นาและการตัดสิ นใจ (Leadership and Decision Making) หมายถึง พฤติกรรม
การบริ หารจัดการคุณภาพของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่ใช้สติปัญญา ประสบการณ์ มีความอดทน ตื่นตัว
รับผิดชอบ คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถปรับตัวเข้าได้กบั หลายสถานการณ์ และรู ้
วิธีทางานให้สาเร็ จ มีศิลปะในสื่ อสารและเป็ นผูน้ าการประชุม กระจายอานาจและมอบอานาจการ
ตัดสิ นใจ ยอมรับกฎเกณฑ์ของกลุ่ม วิเคราะห์และใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจแบบมีส่วนร่ วม
15. การปรั บตัวขององค์ การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ (Organizational
adaptation and
innovation) หมายถึง การยอมรับการปรับรู ปแบบองค์การในปั จจุบนั ให้เปลี่ยนแปลงไปตาม
หลักการพัฒนาคุณภาพโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี เทคนิคและวิธีการแบบตามขั้นตอนตามธรรมชาติ ไม่
เกิดความยุง่ ยากและกระทบความรู ้สึกทางจิตใจ แต่ส่งเสริ มขีดความสามารถบุคลากรศึกษาพัฒนา
ตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อร่ วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ มาตรฐานการศึกษาระดับ
สากล

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการสาหรับโรงเรี ยนเอกชนและ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้
1. เป็ นแนวทางสาหรับโรงเรี ยนเอกชนในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิ ทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ผูป้ กครองมีทางเลือกในการตัดสิ นใจส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนดีมีคุณภาพ
3. นักเรี ยนได้รับการพัฒนาด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจากโรงเรี ยน
เต็มศักยภาพ
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4. สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ใช้เป็ นแนวทางในการตรวจสอบ
และกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลให้การดาเนิ น การประกันคุ ณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดสาหรับการวิจยั
โดยจัดเรี ยงลาดับเนื้อหา ดังนี้
โรงเรี ยนเอกชน
1. ความสาคัญของโรงเรี ยนเอกชน
2. การจัดองค์กรและการบริ หารการศึกษาเอกชน
3. ประเภทของโรงเรี ยนเอกชน
4. จานวนโรงเรี ยน ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชน
5. โรงเรี ยนเอกชนที่ประสบความสาเร็ จ
การประกันคุณภาพการศึกษา
1. แนวคิดการประกันคุณภาพทางการศึกษา
2. หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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โรงเรียนเอกชน
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนมีประวัติความเป็ นมาอย่างยาวนาน กระทัง่ ถึงปั จจุบนั
หลัง จากมี น โยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษา ซึ่ งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ถู ก เปลี่ ย นแปลงเข้า สู่ ร ะบบ
โครงสร้างใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2546 และใน
ส่ วนของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่คอยกากับดูแล
โรงเรี ยนเอกชนนั้น คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2545 อนุ มตั ิให้สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ ก ษาเอกชนเป็ นหน่ ว ยงาน มี ฐ านะเที ย บเท่ ากรม สังกัด สานัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีฐานะเป็ นนิติบุคคล ซึ่งในปั จจุบนั ตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยน
เอกชน พ.ศ.2550

ได้กาหนดให้คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนเป็ นผูด้ ูแลและให้ จดั

การศึกษาในระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี (สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน,2550 : 61)
แต่เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติได้กาหนดหลักการบริ หารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนเอกชนให้มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลและมีคณะกรรมการบริ หารเพื่อทาหน้าที่บริ หารและจัด
การศึกษาโรงเรี ยนเอกชนให้มีความเป็ นอิสระโดยมีการกากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ นอกจากนี้ เพื่อให้เอกชนมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึ ก ษาโดยรั บพร้ อมให้การสนับสนุ น ด้านเงิ น อุ ดหนุ นและสิ ทธิ ประโยชน์อย่างอื่ น รวมทั้ง
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นด้านวิชาการให้แก่สถานศึกษาของเอกชน จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ดัง นั้น ในปั จ จุ บนั โรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญ ต้อ งบริ หารจัดการศึ กษาตามพระราชบัญ ญัติ
โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
โรงเรี ยนเอกชนได้ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ภายใต้การกากับควบคุม และดูแลของหน่ วยงานของรัฐมาโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั
มาตรา 81 กาหนดให้รัฐต้องส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เอกชน จัดการศึกษาให้เกิดความรู ้คู่คุณธรรม
และรัฐบาลยังได้กาหนดนโยบายด้านการศึกษา สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาเอกชนมีอิสระใน
การบริ หารจัดการอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น การดาเนิ นภารกิจของโรงเรี ยนเอกชนจะต้องมุ่งเน้น
คุณภาพเป็ นหลัก คือ จะต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การ คือ ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน โรงเรี ยนเอกชนจึงควรได้รับการดูแล ส่ งเสริ มจาก
ภาครัฐอย่างจริ งจังให้มีความเป็ นปึ กแผ่น และอยู่คู่ประเทศชาติสืบไป(สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ.2532 : 3-6)
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1. ความสาคัญของโรงเรียนเอกชน
การเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือได้ว่า
เป็ นการจัดการศึกษาที่มีโรงเรี ยนเอกชนทาหน้าที่ดาเนิ นการในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการ
ศึ ก ษาที่ น อกเหนื อ จากการจัด การของรั ฐ โดยมี บ ทบาทส าคัญ ประ กอบด้ ว ย (ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน, 2556 : 11-12)
1.1 การแบ่งเบาภาระของรั ฐ กล่าวคือ โรงเรี ยนเอกชนมี ศกั ยภาพในการช่ ว ย
รับผิดชอบงานการศึกษาแทนรัฐในเรื่ องการจัดการศึกษาให้เยาวชน ซึ่ งมีท้ งั การศึกษาในระบบ
โรงเรี ยนและการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ทาให้รัฐสามารถประหยัดเงินงบประมาณในการลงทุน
ด้านการศึกษาได้เป็ นจานวนมาก
1.2 เป็ นโรงเรี ยนใกล้บา้ น ทั้งนี้ เพราะโรงเรี ยนเอกชนส่ วนมากเป็ นโรงเรี ยนที่อยูใ่ น
แหล่งชุมชนจึงถือว่าเป็ นโรงเรี ยนใกล้บา้ น มีการคมนาคมที่สะดวก จึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักเรี ยนและผูป้ กครองในเรื่ องความสะดวกสบายและการประหยัดเวลา รวมทั้งค่า
พาหนะในการเดินทางไป-กลับของนักเรี ยน
1.3 ให้บริ การเด่นเป็ นพิเศษ โดยโรงเรี ยนเอกชนสามารถให้บริ การที่มีลกั ษณะเด่นเป็ น
พิเศษสนองความต้องการของกลุ่มคนได้เป็ นอย่างดี เช่ น อาหารกลางวัน พาหนะรถรั บ-ส่ ง
หอพัก และสามารถจัดหลักสู ตรพิเศษทั้งในเรื่ องการฝึ กอบรม ด้านคุณธรรม จรรยามารยาท การ
ฝึ กทักษะ ทางภาษา คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี กีฬา และอื่น ๆ
1.4 ช่วยให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษา โดยโรงเรี ยนเอกชนสามารถส่ งเสริ ม
เสรี ภ าพด้านการศึ กษา คือช่ ว ยให้ผูป้ กครองและนัก เรี ย นมี โอกาสในการเลื อกสถานศึ ก ษาได้
หลากหลายยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะโรงเรี ยนเอกชนที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงและยังเป็ นการ
ขจัดหรื อลดการผูกขาดในการจัดการศึกษา
1.5 การบริ หารจัดการที่มีความคล่องตัว โดยโรงเรี ยนเอกชนมีการบริ หารจัดการที่
อิสระ บริ หารงานด้วยระบบธุ รกิจ ซึ่ งคล่องตัวมากกว่าระบบราชการ จึงสามารถลดขั้นตอนและ
ระเบียบวิธีการสั่งการ บังคับบัญชา สามารถตัดสิ นใจปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงการบริ หารงานด้าน
ต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ทา
ให้ประหยัดเวลา งบประมาณและกาลังคนซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักของการบริ หารที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ ยังมี ความคล่ องตัว ในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ด าเนิ นกิ จ การโดยไม่ มี
ข้อจากัดทางด้านระเบียบข้อบังคับเหมือนโรงเรี ยนภาครัฐทาให้สามารถปรับเปลี่ยนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทนั สมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนได้อย่างรวดเร็ วและทัน
เหตุการณ์
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1.6 การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ซึ่ งโรงเรี ยนเอกชนสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรี ยนของรัฐ โดยพิจารณาได้จากคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ
(O-Net) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
จากการปรับปรุ งเปลี่ยนและพัฒนานโยบายการศึกษาเอกชนมาโดยลาดับ โรงเรี ยน
เอกชนในฐานะหน่วยงานจัดการศึกษาที่ช่วยลดภารกิจของรัฐ มีลกั ษณะเด่นเฉพาะ คล่องตัว เป็ น
โรงเรี ยนใกล้บา้ น มีเสรี ภาพสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรี ยน
ของรัฐ ดังนั้น จึงกล่าวได้วา่ โรงเรี ยนเอกชนมีความสาคัญต่อการศึกษาของชาติ
2. การจัดองค์ กรและการบริหารการศึกษาเอกชน
องค์กรโรงเรี ยนเอกชนมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล โดยคณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเอกชน ผูร้ ับใบอนุ ญาตผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทน
ครู ผูแ้ ทนศิษย์เก่า และผูท้ รงคุณวุฒิ สามารถบริ หารและการจัดการศึกษาด้วยความมีอิสระ ภายใต้
การกากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาสังกัดอื่น ได้สิทธิ ในการจัด
การศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาโดยไม่มีผลกระทบจากการจัดการศึกษาภาครัฐและ
ท้องถิ่นแต่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษีและสิ ทธิ ประโยชน์
ในทางการศึกษาจากรัฐ รวมทั้งได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนทางวิชาการให้สถานศึกษาเอกชน
มีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้ (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2543 มาตรา 43-46)
พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2550 ได้กาหนดให้มีองค์กรสาหรับการบริ หาร
การศึกษาเอกชนมีหลายระดับ คือ คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (มาตรา 8) สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (มาตรา14) กลุ่ม
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนเป็ นหน่ ว ยงานในส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (มาตรา 15) และ
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน (มาตรา 30) ทาหน้าที่ประสานการดาเนิ นงานของโรงเรี ยนเอกชน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน,2554 : 5-20)
2.1 คณะกรรมการส่ ง เสริ มการศึ ก ษาเอกชน ประกอบด้ว ย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ นประธานกรรมการ และมี ป ลัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน เลขาธิ การคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา เลขาธิ การสภา
การศึกษา ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง นอกจากนี้ยงั มีกรรมการซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผูแ้ ทนสมาคมที่เกี่ยวกับ
โรงเรี ยนเอกชน 2 คน กรรมการซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผูท้ ี่ได้รับคัดเลือก จากผูร้ ับใบอนุ ญาต
ผูอ้ านวยการ ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ ายละ 1 คน และกรรมการซึ่ งรัฐมนตรี
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แต่งตั้งจากผูท้ รงคุณวุฒิ 4 คน ในจานวนนั้นจะต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษาพิเศษสาหรับ
คนพิ ก าร 1 คน และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนเป็ นกรรมการ และ
เลขานุ ก าร คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ ก ษาเอกชนมี ว าระอยู่ใ นตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และ
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน การพัฒนา และสนับสนุนโรงเรี ยน
ครู ผสู ้ อนและบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2) กากับดูแลการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
3) กาหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน
4) กาหนดมาตรการช่วยเหลือส่ งเสริ มและสนับสนุนโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี
5) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรี ยน
6) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ในการออกกฎหมายกระทรวงระเบียบและประกาศ
เพื่อดาเนินการ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
7) ออกระเบียบเกี่ยวกับการวินิจฉัยร้องทุกข์และคุม้ ครองการทางาน
8) ออกระเบียบเกี่ยวกับการยืน่ อุทธรณ์ การรับอุทธรณ์ วิธีพิจารณา อุทธรณ์และ
กาหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์
9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
10) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่พระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่นกาหนดหรื อตามที่
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
2.2 สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน เป็ นส่ วนราชการในสานักงาน
ปลัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมี เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ มการศึ ก ษาเอกชนเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง รับผิดชอบการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนซึ่งมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) รับผิดชอบงานธุรการและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
2) เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
3) ส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจยั และพัฒนา
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน
4) รับผิดชอบการดาเนินการเกี่ยวกับกองทุน
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5) ดาเนิ นการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการ
กาหนด
6) เป็ นศูนย์ส่งเสริ มสนับสนุ นข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน
ตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน
7) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2.3 กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชนเป็ นส่ วนราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริ มการจัดการศึกษาเอกชน ในแต่ละจังหวัด โดยมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาเอกชนที่อยูใ่ นจังหวัดนั้นๆ
2.4 คณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยน ตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2550
กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยน ประกอบด้วย ผูร้ ับใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู แ ละผูท้ รงคุ ณ วุฒิ อ ย่า งน้อ ย 1 คน แต่ ไ ม่ เ กิ น 3 คน ในกรณี ที่ ผูร้ ั บ
ใบอนุญาตเป็ นบุคคลเดี ยวกับผูท้ รงคุณวุฒิเพิ่มอีก 1 หรื อ 2 คน แล้วแต่กรณี โดยอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยนมีดงั นี้
1) ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรี ยนในระบบ
2) ให้ความเห็นชอบนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนในระบบ
3) ให้ ค าแนะน าการบริ ห ารและการจัด การโรงเรี ย นในระบบด้า นบุ ค ลากร
แผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรี ยน อาคารสถานที่และงานสัมพันธ์กบั ชุมชน
4) กากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนในระบบ
5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ านวยการ
6) ให้ความเห็นชอบการกูย้ ืมเงินครั้งเดียวหรื อหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบ
ห้าของมูลค่าของทรัพย์สินที่โรงเรี ยนในระบบมีอยูข่ ณะนั้น
7) ให้ความเห็นชอบกาหนดค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและค่าธรรมเนี ยมอื่นของ
โรงเรี ยนในระบบ
8) ให้ความเห็ นชอบรายงานประจาปี งบประมาณการเงิ นประจาปี และการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
9) พิจารณาคาร้องทุกข์ของครู ผูป้ กครองและนักเรี ยน
10) ด าเนิ น การเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมายระบุ ใ ห้เ ป็ นอ านาจหน้า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริ หารโรงเรี ยน
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3. ประเภทของโรงเรียนเอกชน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของคาว่า “โรงเรี ยน”
ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน.2557)
“โรงเรี ยน” หมายถึง สถานศึกษาของเอกชนที่จดั การศึกษาไม่ว่าจะเป็ นโรงเรี ยนในระบบ
หรื อโรงเรี ยนนอกระบบแต่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจาแนกได้ดงั นี้
1. โรงเรี ยนในระบบ หมายถึง โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาโดยกาหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา
หลักสู ตร ระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขของการสาเร็ จการศึกษาที่
แน่นอนแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1.1 ประเภทสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา (เตรี ยมอนุบาล และอนุบาล)
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1.2 ประเภทอาชีวศึกษา หมายถึง โรงเรี ยนโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อหลักสู ตรที่ได้รับอนุ มตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การในระดับต่าง ๆ
ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)
ทั้งนี้ โรงเรี ยนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ให้รวมถึงโรงเรี ยนที่จดั การ
เรี ยนการสอนในลักษณะโรงเรี ยนการกุศล โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ หรื อโรงเรี ยนการศึกษา
สงเคราะห์
1.3 โรงเรี ยนนานาชาติ หมายถึง โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาโดยใช้หลักสูตร
ต่างประเทศหรื อหลักสู ตรต่างประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหายวิชาใหม่ หรื อหลักสู ตรที่จดั ทาขึ้น
เอง ไม่ใช่หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และใช้ภาษาในการสื่ อการเรี ยนการสอน
2. โรงเรี ยนนอกระบบ หมายถึง โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาโดยมีความยืดหยุน่ ในการกาหนด
จุดมุ่งหมาย รู ปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่ งเป็ น
เงื่อนไขสาคัญของการสาเร็ จการศึกษา แบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทสอนศาสนา ประเภท
ศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ ประเภทกวดวิชา และประเภทสร้างเสริ มทักษะชีวิต
4. จานวนโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีจานวนโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในสังกัด ซึ่ งจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุ บาลศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมจานวนทั้งหมด 3,506 โรงเรี ยน จาแนกเป็ นประเภทสามัญศึกษา
ทัว่ ไป จานวน 2,991 โรงเรี ยนและประเภทสามัญศึกษาการกุศล จานวน 515 โรงเรี ยน ในจานวน
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ทั้งหมดนี้ มีที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จานวน 564 แห่ ง และในภูมิภาค จานวน 2,942 แห่ ง คิด
เป็ นสัดส่ วน 1:5 เมื่อจาแนกตามสถานที่ต้ งั โรงเรี ยน พบว่า โรงเรี ยนที่ต้ งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
มีจานวนครู 15,282 คน นักเรี ยนจานวน 300,976 คน โรงเรี ยนที่ต้ งั อยู่ในภูมิภาค มีจานวนครู
91,349 คน นักเรี ยนจานวน 1,793,654 คน รายละเอียดตามตาราง
ตารางที่ 2.1 แสดงจานวนโรงเรี ยน ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชน จาแนกตามประเภท
ประเภทโรงเรี ยน
สามัญศึกษาทัว่ ไป
สามัญศึกษาการกุศล
รวมทั้งสิ้ น

จานวนโรงเรี ยน
จานวนโรงเรี ยน
จานวนโรงเรี ยน
รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค รวม
กทม.
ภูมิภาค
2,991 540 2,451 74,669 14,578 60,091 1,709,802 287,206 1,422,596
515
24
491 16,680 695 15,985 384,828 13,770 371,058
3,506 564 2,942 106,631 15,282 91,349 2,094,630 300,976 1,793,654

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร,สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2558 : 32
5. โรงเรียนเอกชนที่ประสบความสาเร็จ
โรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญ ศึ ก ษาที่ ต้ ัง อยู่ใ นเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ในปี
การศึกษา 2557 จานวน 540 โรงเรี ยน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา
และระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ได้ด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในตามกฎกระทรวงว่ า ด้ว ยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน และเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม ในระยะแรก จานวน
332 แห่ ง และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ในระดับคุณภาพดีและดีมาก จานวน 282 แห่ ง
จาแนกตามระดับการจัดการศึกษาและขนาดโรงเรี ยน รายละเอียด ดังตารางที่ 2.2 และ 2.3
ตารางที่ 2.2 แสดงจานวนโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่รับการประเมินภายนอกและได้
รับรองมาตรฐานการศึกษา จาแนกตามระดับการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษา
ที่จดั ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประถมและมัธยมศึกษา
รวม

จานวน

ไม่รับรอง

182
5
145
332

30
2
18
50

ดี
82
2
80
164

รับรอง
ดีมาก
70
2
46
118

ที่มา : สานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) .2558

รวม
152
4
106
282
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ตารางที่ 2.3 แสดงจานวนโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่รับการประเมินภายนอกและได้
รับรองมาตรฐานการศึกษา จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
ขนาดโรงเรี ยน

จานวน

ไม่รับรอง

ขนาดเล็ก(1-300 คน)
ขนากกลาง (301-1000 คน)
ขนาดใหญ่ (มากกว่า 1000 คน)
รวม

150
108
74
332

42
6
2
50

ดี
71
62
31
164

รับรอง
ดีมาก
40
39
39
118

รวม
111
101
70
282

ที่มา : สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) .2557
จึ ง กล่ า วได้ ว่ า โรงเรี ยนเอกชนที่ จ ัด การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในเขต
กรุ งเทพมหานครได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงประสบความสาเร็ จ จานวน
282 โรงเรี ยน และจานวนดังกล่าว ผูว้ ิจยั ใช้เป็ นกลุ่มประชากรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้

การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพ (Quality assurance) การศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นการให้หลักฐาน ข้อมูล
แก่ ประชาชนว่าบุคคลในโรงเรี ยนทางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผูป้ กครองนักเรี ยนและ
สาธารณะชนมัน่ ใจว่านัก เรี ย นน่ าจะมี คุณภาพตามที่ ระบุไว้ในหลักสู ตรและมาตรฐานคุ ณภาพ
การศึกษา และสามารถดาเนิ นการให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของครู ในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ความหมายและความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
คาว่า “ประกัน” ในภาษาอังกฤษมี 2 คา คือ “Insure” กับ “Assure”
Insure ภาษาไทยใช้คาว่า “ประกัน” โดยมุ่งที่ประกันชีวิต ประกันอุบตั ิเหตุ ประกันวินาศภัย
Assure ภาษาไทยใช้คาว่า“ประกัน” เช่นกัน แต่มุ่งที่ให้ความมัน่ ใจแก่เจ้าของเงินว่า ผลผลิต
ของหน่วยงานน่าจะมีคุณภาพ
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช 2550 มาตรา 80 ได้ก าหนดให้รัฐต้อง
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรู ปแบบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับหลักการปฏิรูปการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ มุ่ ง เน้น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คื อ ได้ก าหนดให้มี ร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 : มาตรา 47)
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ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดจากการรวมแนวคิด 2 อย่างเข้าด้วยกันคือแนวคิดเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ และแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ซึ่งกล่าวได้ว่า คุณภาพการศึกษานั้นเป็ น
การให้ความสาคัญกับคุณภาพในเชิ งวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักการของการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการและความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ โดยมี
กระบวนการทางานที่มีการวางแผน และการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ สามารถเป็ นหลักประกันให้
เกิดความเชื่อมัน่ ว่า ผลการปฏิบตั ิงานบรรลุถึงมาตรฐานการศึกษาและตรงตามความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การได้ อย่างไรก็ตามมีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดงั นี้
Murgatroyd and others (1994:45) และ Cyert(2002:60) กล่าวสอดคล้องกันว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษา (Education Quality Assurance) หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนด
มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและกระบวนการตรวจสอบ หรื อ การประเมิ น ความเป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา เป็ นกิจกรรมหรื อแนวปฏิบตั ิใดๆ ที่หากได้ดาเนินการตามระบบและ
แผนที่ได้วางไว้แล้ว จะทาให้เกิดความมัน่ ใจว่าจะได้ผลผลิตของการจัดการศึกษา สนองตอบต่อ
คุณภาพที่ตอ้ งการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2543) ได้ให้ความหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาว่าหมายถึง การบริ หารจัดการและการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องซึ่ งจะเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้ผรู ้ ับบริ การทางการศึกษา
ทั้งผูบ้ ริ การโดยตรง ได้แก่ ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และผูร้ ับผิดชอบทางอ้อมได้แก่ สถานประกอบการ
ประชาชน และสังคม โดยส่ วนรวมว่า การดาเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิ ทธิภาพและทาให้
ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพหรื อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
กรมวิชาการ(2544) เสนอว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกลไกสาคัญที่ทาหน้าที่
ส่ งเสริ มและผลักดันให้กระบวนการทางานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับของวงการศึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดาเนินไปอย่างประสานและสอดคล้องอย่างเป็ นระบบ มุ่งหน้าไปในทิศทางที่
ได้ร่วมกันกาหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้โดย
อาศัยหลักการและวิธีการจัดการคุณภาพ (Quality Management)สมัยใหม่ ที่เน้นการสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การที่เป็ นผลขององค์กรจะมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้
เกษม วัฒนชัย (2546 :15) ได้นิยามความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
กิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิ ที่หากได้ดาเนิ นการตามระบบและแผนที่ได้กาหนดไว้จะทาให้เกิดความ
เชื่อมัน่ ได้วา่ จะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่ประสงค์
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เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2546) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ว่า
หมายถึง กลไกหรื อกระบวนการหรื อกิจกรรม ตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิงานที่สถานศึกษาดาเนินการ
อย่างเป็ นระบบได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าผูเ้ รี ยนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กาหนด
หรื อมีคุณลักษณะเป็ นไปตามเป้ าหมายของการจัดการศึกษา อันเป็ นการสร้างการยอมรับและความ
มัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การและสังคม
ธงชัย หมื่นสา(2552) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนา
การศึกษาเพื่อสร้างความมัน่ ใจต่อผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคม ว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูเ้ รี ยนที่จบมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็ นที่ยอมรับของสังคม
ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริ หารจัดการและการดาเนิ นกิ จกรรม
ทางวิ ช าการตามภารกิ จ ส าคัญ ของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ควบคุ ม พัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
การศึกษา โดยใช้กระบวนการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินจากภายในและภายนอก
สถานศึกษา
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และ(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการสาคัญในการจัดการศึกษาให้มีการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุ ก
ระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก กาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุ ณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึกษา ที่ตอ้ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยที่การจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเสนอผลการประเมินต่อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและ
สาธารณชน
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ( 2543:3) กล่ า วว่ า การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา เป็ นกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาในกระบวนการบริ หารจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็ นการสร้างความมัน่ ใจ ให้ผรู ้ ับบริ การทางการศึกษา
ทั้งผูร้ ับบริ การโดยตรง ได้แก่ผเู ้ รี ยน ผูป้ กครอง และผูร้ ับบริ การทางอ้อมได้แก่สถานประกอบการ
ประชาชนและสังคมโดยรวมว่า การดาเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิ ทธิภาพ และทาให้ผเู ้ รี ยน
มีคุณภาพหรื อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด การประกันคุณภาพมี
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แนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการ ป้ องกัน ไม่ให้เกิดการทางานที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และผลผลิตไม่มี
คุณภาพ
อุทุมพร จามรมาน(2541:2) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกระบวนการสาคัญ
ที่จะยกมาตรฐานของสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ยงั ไม่เข้ามาตรฐาน ผลักดันให้ได้มาตรฐานโดยมุ่งเน้นการ
ใช้ขอ้ มูลคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาป้ อนกลับมาเพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้
ร่ ว มกัน สนับ สนุ น และพัฒ นาสถานศึ ก ษาให้ ไ ด้ม าตรฐานที่ ก าหนดไว้ โดยมี ค วามเชื่ อ ว่ า ถ้า
กระบวนการประกันคุณภาพมีการวางระบบอย่างถูกต้องแล้ว คุณภาพที่ดีกจ็ ะตามมาด้วย
สมศักดิ์ ดลประสิ ทธิ์ (2542 :8) อธิ บายว่า การประกันคุณภาพการศึกษามีความสาคัญต่อ
แผนการทางานและดาเนิ นกิจกรรมต่างๆอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ผลผลิตของโรงเรี ยนมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานการศึกษาและตรงตามความต้องการของผูร้ ับบริ การหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจการประกันคุณภาพเป็ นวิธีใหม่ในการปรับปรุ ง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นระบบ
เป็ นลักษณะของการประกันคุณภาพของกระบวนการบริ หาร และ การให้บริ การทางการศึกษาทั้ง
ระบบ เพื่อให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเกิดความมัน่ ใจในคุณภาพ การบริ หารจัดการของหน่ วยงานที่จดั
การศึกษาโดยตรง คือโรงเรี ยนและคุณภาพของผลผลิต ซึ่งเน้นการกากับ ควบคุมการดาเนินงานทุก
ขั้นตอนมีการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง เป็ นกลไกที่สาคัญที่จะทาให้การศึกษา
มีคุณภาพ
พฤทธิ์ ศิ ริ บ รรณพิ ท ัก ษ์ และสุ ช าติ กิ จ พิ ท ัก ษ์( 2545:1)กล่ า วว่ า การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาเป็ นภารกิจสาคัญของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีความมัน่ ใจในระบบการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นระบบที่
มีการดาเนินการโดยบุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดควบคู่กบั การตรวจสอบ และ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในของสถานศึกษาให้มีความพร้ อมในการรั บการตรวจสอบและ
ประเมินจากภายนอก พร้อมทั้งเป็ นผูน้ าการปรับปรุ งแก้ไขให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สุ ภทั รา เอื้อวงศ์ (2558 :17-18)มีมุมมองเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษา มีความสาคัญต่อระบบการศึกษาของประเทศ เพราะการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ น
สิ่ งที่ยนื ยันได้ว่าสถาบันจัดการศึกษามีคุณภาพและเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพที่ยงั่ ยืน และป้ องกันการ
จัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเกิดความ เสมอภาคในโอกาสที่จะ
ได้รับการบริ การทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึง ทาให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมัน่ และสามารถตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานมีผลต่อผูเ้ กี่ยวข้องได้แก่ ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครองมีหลักประกันและความมัน่ ใจว่า
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สถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ช่วยส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนมีการ
ทางานอย่างเป็ นระบบ เน้นคุณภาพ มีความเป็ นมืออาชีพ มีประสิ ทธิ ภาพ มีความรับผิดชอบ
สามารถตรวจสอบได้ มีการพัฒนาตนเองและผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องและเป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครอง
และชุมชน มีส่วนส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารได้ใช้ภาวะผูน้ าและความรู ้ ความสามารถในการบริ หารอย่าง
เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็ นที่ยอมรับของสังคม
และชุมชน
กล่าวโดยสรุ ป การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสาคัญ 3 ประการ คือ
1.ทาให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมัน่ และสามารถ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2.ป้ องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่ งจะเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเกิ ดความ
เสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริ การการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึง
3.ทาให้ผูร้ ั บผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริ หารจัดการศึกษาสู่ คุณภาพและมาตรฐาน
อย่างจริ งจัง ซึ่ งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็ นรู ปธรรมและ
ต่อเนื่อง
ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็ นการบริ หารจัดการและการดาเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความ
มัน่ ใจให้ผรู ้ ับบริ การการศึกษา ทั้งยังเป็ นการป้ องกันการจัดการศึกษาที่ดอ้ ยคุณภาพและสร้างสรรค์
การศึกษาให้เป็ นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิง่ ขึ้น
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ(2541:13-15) เสนอ
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
1. หลักการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคทั้งภายในและภายนอก ในบริ บทของการ
ประกันคุณภาพ จะเน้น คุณภาพภายใน หมายถึง ความรู ้ ความสามารถและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับช่วงต่อในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรื อทุกระดับชั้นเรี ยน
ส่ วนคุณภาพภายนอกหมายถึงความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับมหัพภาค ซึ่ งหมายถึง
ความรู ้ความสามารถและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่จาเป็ นต่อความอยูร่ อด และการสร้างความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งและวัฒ นธรรมของประเทศชาติ ในการแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ การค้า และ
เทคโนโลยี ระดับภูมิภาคและระดับโลก
2. หลักการยุทธศาสตร์เชิงรุ ก เน้นการวางแผนและเตรี ยมการป้ องกันล่วงหน้าก่อนที่ปัญหา
จะเกิดขึ้นไม่ใช่การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
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3. หลักการสร้างความมัน่ ใจ ที่ต้ งั อยูบ่ นรากฐานของหลักวิชาหลักฐานข้อเท็จจริ งที่สามารถ
ตรวจสอบได้ กระบวนการวิเคราะห์ และประมวลผลที่ เป็ นวิทยาศาสตร์ หลักตรรกะและความ
สมเหตุสมผล
4. หลักการตรวจสอบ การวัดและประเมิ นผลในบริ บทของการประกันคุ ณภาพ มี
จุ ดประสงค์สาคัญเพื่อให้ไ ด้มาเพื่อข้อมูลย้อนกลับสาหรั บใช้ในการวางแผนเพื่อการปรั บปรุ ง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง มิใช่การจับผิดหรื อการตัดสิ นให้รางวัลหรื อลงโทษ
5. หลักการมาตรฐานวิชาการ คุณภาพเกิดจากการออกแบบมาตรฐาน กรอบหลักสู ตรและ
แผนการสอนและกระบวนการทางาน การเรี ยนการสอน การบริ หารหลักสู ตร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
6. หลักการมีส่วนร่ วม โดยเน้นความสาคัญของการสร้างความรู ้ ทักษะและความมัน่ ใจแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่ วมอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
7. หลักการประสานสัมพันธ์ภายในระหว่างหน่ วยงานทางการศึกษาทุกระดับและการ
ร่ วมมือของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาและภูมิภาค
8. หลักความเป็ นผูน้ าและความเอาจริ งเอาจังของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและการกระจาย
อานาจความรับผิดชอบที่เหมาะสม เป็ นปัจจัยสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
วิจิตร ศรี สอ้าน (2544 :66-67) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีระบบและ
วิธีการเฉพาะ ซึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษานั้นมีหลักการสาคัญอยู่ 2 ประการ คือ
1. ไม่วา่ จะใช้วิธีใด จะต้องใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา ไม่นาไปใช้เพื่อการลงโทษ เมื่อใดที่
น าไปใช้ใ นการลงโทษแล้ว เมื่ อนั้น จะเกิ ด ต่ อต้านเบี่ ย งเบน และผลที่ ไ ด้จ ะไม่ ไ ด้รับประโยชน์
เท่าที่ควร
2. จะต้องสะท้อนให้เห็นคุณภาพการจัดการของสถานศึกษาตามมาตรฐานได้จริ ง คาว่า
“ได้จริ ง” ทุกคนใช้ประโยชน์ได้ เชื่อถือได้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545 : 11) เสนอหลักการสาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 3 ประการ คือ
1. จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคือ การที่สถานศึกษาร่ วมกันพัฒนา
ปรับปรุ งคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรื อทาให้บุคลากรเสี ยหน้า โดย
เป้ าหมายที่สาคัญอยูท่ ี่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
2. การที่จะดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมายตามข้อ1) จะต้องทาให้การประกัน
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คุณภาพการศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการจัดการ และของการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
3. การประกันคุณภาพเป็ นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หาร
คณะครู และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา โดยในการดาเนิ นงานจะต้องให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง เช่น ผูเ้ รี ยน
ชุ มชน เขตพื้นที่ หรื อหน่ วยงานที่ กากับดู แลเข้ามามี ส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมาย วางแผน
ติดตาม ประเมินผล พัฒนาปรับปรุ ง ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2549:3-4) ให้แนวคิดว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษา (Educational quality assurance) เป็ นกลไกสาคัญประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ อง และสร้างความมัน่ ใจได้ว่า สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กาหนด ผูส้ าเร็ จการศึกษามีความรู ้ความสามารถและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสู ตรกาหนดและที่สังคมต้องการ ซึ่งหลักการในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษานี้มี 3 ประการ คือ
1. กระจายอานาจ (Decentralization) ให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการ
บริ หารจัดการรวมทั้งการตัดสิ นใจดาเนินงานการบริ หารสถานศึกษา
2. การมีส่วนร่ วม (Participation) ของประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. การปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ตามบทบาทหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมัน่
เป็ นระบบ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
กรมสามัญศึกษา (2542 : 6 -7) ได้มีการกาหนดหลักการในการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
1. การยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา (Child-centered development) เป็ นแนวคิดที่
มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ท้ งั ปวง และยึดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ดังนั้น ในการจัดการศึกษาจึงต้องช่วยกระตุน้ เอื้ออานวยความสะดวกและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนแต่ละ
คนได้พฒั นาเศรษฐกิจและสังคม สามารถดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข และร่ วมมือพัฒนา
อย่างสร้างสรรค์
2. การใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในการบริ หารจัดการ (School–Based Management : SMB)เป็ น
แนวคิดที่มุ่งให้โรงเรี ยนมีอานาจในการตัดสิ นใจบริ หารจัดการศึกษาได้ดว้ ยตนเอง การใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานในการบริ หารจัดการจึงเป็ นการช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพ การบริ หารจัดการของโรงเรี ยนที่จะ
ทาให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เพิ่มความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เป็ นการเสริ มสร้าง
พลัง (Empowerment) ให้โรงเรี ยนประชาชนและชุมชนร่ วมมือกันจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
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3. การมีส่วนร่ วมและการร่ วมคิดร่ วมทา (Participation & Collaboration) เป็ นแนวความคิด
ที่มุ่งให้การศึ กษาเป็ นแหล่งของสาธารณชนทุกคน ทุกส่ วนของสังคมต้องเข้ามามี ส่วนร่ วม
รับผิดชอบในการดาเนิ นการในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับทุกคน และกับ
สังคมโดยส่ วนรวม
4. การกระจายอานาจทางการศึกษา (Decentralization of education) เป็ นแนวความคิดที่มุ่ง
คืนอานาจการจัดการศึกษาให้กบั ผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับการศึกษา (Stakeholders) ได้แก่โรงเรี ยน
ผูป้ กครอง และชุมชน จะทาให้เขาเกิดความตระหนักในคุณประโยชน์ของการศึกษาและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทาให้เกิดความร่ วมมือในการจัดการศึกษา ให้ตอบสนองตามความต้องการของเขา
และมุ่งมัน่ พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็ นที่ยอมรับศรัทธาของผูป้ กครองและชุมชนในที่สุด
5. การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) เป็ นแนวความคิดที่ทาให้
โรงเรี ยนต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา (Authorities) ต่อผูเ้ รี ยน
ผูป้ กครองมาตรฐานการศึกษา เพื่อเป็ นหลักประกันและสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูป้ กครอง ประชาชน
และสังคมได้อย่างแท้จริ ง
ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์ (2558 : 21) กล่าวว่า หลักการประกันคุณภาพภายใน (Principles of
internal quality assurance) เป็ นหลักแห่ งความสมดุลระหว่างความเป็ นอิสระกับการตรวจสอบโดย
สาธารณะ กล่าวคือ เป็ นกระบวนการที่บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ นิ สิตนักศึกษา และผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาสถานศึ กษาต้อง
ส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพขึ้น โดยสถานศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสาหรับการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพให้มีประสิ ทธิภาพ จัดให้มีการประกันคุณภาพในทุกกิจกรรมไม่วา่ จะ
เป็ นการเรี ยนการสอน การวิจยั การให้บริ การและการบริ หารจัดการโดยให้ทุกส่ วนงานของถาน
ศึกษาได้ร่วมกันวางแผนปฏิบตั ิและตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุ ป หลักการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นหลักของการดาเนิ นการตรวจสอบ
เพื่อสะท้อนให้เห็นระดับคุณภาพการจัดการศึกษาจริ งตามมาตรฐานเพื่อเป็ นไปตามหลักแห่ งการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการกระจายอานาจ การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การร่ วมกัน
พัฒนาปรับปรุ งคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการ
พัฒนา บริ หารจัดการตามปกติให้โรงเรี ยนเป็ นฐานในการบริ หารจัดการ การมีส่วนร่ วมของบุคคลที่
เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่ าย นับตั้งแต่ ผูเ้ รี ยน ครู ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

32

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้มี
มาตรฐานการศึ ก ษา โดยใช้ ห ลัก การส าคัญ ของการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 3 ประการ คื อ
(สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,2541:3)
1. รัฐกระจายอานาจในการกาหนดนโยบายการบริ หารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และทรัพยากรให้จงั หวัดและสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
2. รัฐสนับสนุนให้ผปู ้ กครอง ผูน้ าชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีส่วนร่ วม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษาจะต้องแสดงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรี ยนและผูป้ กครอง ตาม
มาตรฐานที่กาหนดและผูร้ ับผิดชอบการจัดการศึกษา
กมล สุ ดประเสริ ฐ (2544) กล่าวว่า ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะเกี่ยวข้องกับ
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ถึงแม้จะพยายามประเมินผลการศึกษาทั้งระบบแต่
ในทางปฏิบตั ิน้ นั มุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์(Result oriented) ว่าได้มาตรฐานหรื อไม่อย่างไร ผลลัพธ์
ที่ ก าหนดเป็ นมาตรฐานของความสามารถ อาจมี ห ลายอย่า ง เช่ น มาตรฐานด้า นเนื้ อ หาวิ ช า
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และมาตรฐานโอกาสในการเข้าเรี ยน เป็ นต้น ผลการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษานั้นนาไปสู่การกาหนดแผนการปรับปรุ งสถานศึกษา(School improvement plan
: SIP) ต่อไป
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มี 2 ส่ วน คือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดาเนิ นการโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่ ด าเนิ น การโดยองค์ก รอิ ส ระหรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้เ ป็ นผูป้ ระเมิ น
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2554 : 9-12) ดังนี้
1. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal quality assurance) เป็ นระบบที่
สถานศึกษาสร้างความมัน่ ใจ (Assure) แก่ผรู ้ ับบริ การ ทั้งผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กร
หรื อสถานประกอบการที่รับผูเ้ รี ยนเข้าศึกษาต่อหรื อทางานว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด ผูส้ าเร็ จการศึกษามีความรู ้ความสามารถ ทักษะและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสู ตรกาหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีความสุ ขรวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ด้วยการ
บริ หารจัดการที่มีคุณภาพทั้งองค์กรโดยใช้หลักการมีส่วนร่ วม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครู
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และผูบ้ ริ หารตระหนักถึ งเป้ าหมาย คือ ผลประโยชน์ที่เกิ ดกับผูเ้ รี ยนเป็ นอันดับแรก ระบบการ
ประกันคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ กษา จึ งเป็ นกลไกสาคัญประการหนึ่ งในการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่ผเู ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้และถูกกาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ ง
ต้องดาเนิ นการตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติและประกาศกฎกระทรวง
ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะเป็ นหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พฒั นาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโดยยึดหลักการพัฒนาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1.1 หลักการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
1) การกระจายอ านาจ (Decentralization) สถานศึ ก ษามี อิ ส ระและมี ค วาม
คล่ องตัว ในการบริ ห าร และตัด สิ น ใจด าเนิ น งาน ทั้ง ด้า นการบริ ห ารงานวิ ชาการ งบประมาณ
บุคลากร และทรั พยากร การจัดสิ่ งอานวยความสะดวกและผูส้ อนทาบทบาทหน้าที่ ในการสอน จัด
กิจกรรมและพัฒนาสื่ อเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสู ตรได้
อย่างเต็มที่ สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ความต้องการของชุมชนและสังคม
ได้มากที่สุด
2) การเปิ ดโอกาสการมีส่วนร่ วมในการทางาน (Participation) หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูป้ ระกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
เข้ามามี ส่วนร่ วมในการพัฒนาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยน ทั้งในฐานะเป็ นคณะกรรมการสถานศึ กษา หรื อ
คณะทางานในส่ วนอื่น ๆ ของสถานศึกษาโดยมีการร่ วมกันคิด ตัดสิ นใจ สนับสนุ น ส่ งเสริ ม และ
ติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน ตลอดจนร่ วมภาคภูมิใจในความสาเร็ จของสถานศึกษา
3) การแสดงภาระรั บ ผิด ชอบที่ ต รวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเป็ นเป้ าหมาย (Goals) ที่ผเู ้ รี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนต้องได้รับรู ้เพื่อการ
พัฒนาร่ วมกันและเพื่อการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษาว่าสามารถนาพาผูเ้ รี ยน
ไปสู่ ม าตรฐานที่ ไ ด้ก าหนดร่ ว มกัน ไว้ห รื อไม่ จ ากเป้ าหมายและจุ ด เน้ น การพัฒ นาดัง กล่ า ว
สถานศึ ก ษาต้อ งสร้ า งการมี ส่ ว นร่ วมในการจัด ท าแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา (School
Improvement Plan) เลือกกลวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสามารถทาให้เกิดผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ เ ป้ าหมายและจุ ด เน้น ที่ ต ้อ งการพัฒ นาให้ ทุ ก ฝ่ ายได้รั บ รู ้ เ พื่ อ เป็ นสั ญ ญา
ประชาคมและเพื่อให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีทิศทางการทางานที่ชดั เจนสู่เป้ าหมายเดียวกัน
1.2 กระบวนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
1) การประเมินคุณภาพภายใน เป็ นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระทาโดยบุคลากร
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ของสถานศึกษาหรื อโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรื อโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับ
ดูแลสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนาผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา กิจกรรม/โครงการ
พัฒนาที่จดั ทาขึ้นจึงตั้งอยูบ่ นฐานความเป็ นจริ ง มีความเป็ นไปได้และสาเร็ จผลในเวลาอันเหมาะสม
2) การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ นกระบวนการติ ด ตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
รายงานการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษาพร้ อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่ งรั ดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และเมื่อจะตรวจสอบความก้าวหน้า สถานศึกษาจะต้องมีขอ้ มูลสารสนเทศที่
แสดงแนวโน้มผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและคุณภาพการบริ หารจัดการของสถานศึกษา ดังนั้น
จึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ก ารวางระบบการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และสารสนเทศเกี่ ย วกับ ผูเ้ รี ย นและการ
ปฏิ บ ัติ ง านเป็ นประจ าทุ ก ปี มี วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ยุ่ ง ยากและเกิ ด จากการปฏิ บ ัติ จ ริ งข้อ มู ล
สารสนเทศที่จะแสดงแนวโน้มผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและคุ ณภาพการบริ หารจัดการของ
สถานศึกษาได้ไม่ควรจะน้อยกว่า 3 ปี การศึกษา ดังนั้น ครู ทุกคนต้องสามารถแสดงข้อมูล ผลการ
เรี ย นของผูเ้ รี ย นได้เ ป็ นรายบุ คคลรายห้องเรี ย น รายชั้น รายกลุ่มสาระ จนเป็ นข้อมูล รวมระดับ
สถานศึกษาได้หรื อโครงการอื่นๆที่สถานศึกษาดาเนิ นการก็จะต้องสามารถตอบได้ว่า เหตุใดจึงเพิ่ม
กิจกรรมใหม่ข้ ึนหรื อปรับลดกิจกรรมบางอย่างลงข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ จะถูกนาไปสรุ ปรายงาน
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบเพื่อร่ วมกันหาแนวทางพัฒนาต่อไป
3) การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ นกระบวนการพัฒ นาการศึ ก ษาเข้า สู่
คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบ
และโครงสร้าง การวางแผนและการดาเนินงานตามแผนรวมทั้ง “สร้างจิตสานึก” ให้เห็นว่าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็ น “ความรับผิดชอบร่ วมกัน” ของทุกคน
องค์ประกอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังแผนภาพที่ 2.1
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แผนภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การประเมิน

การติดตาม

คุณภาพ

ตรวจสอบ

ภายใน

คุณภาพ
การศึกษา
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

ที่มา : สานักทดสอบทางการศึกษา,สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2554 : 12
2. การประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอกเป็ นการดาเนิ นการโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ สมศ. มีหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบประเมิน
คุณภาพภายนอก กาหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมิ นคุณภาพภายนอกที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา พัฒนามาตรฐานและกาหนดเกณฑ์สาหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพภายนอกดาเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี เพื่อ
เป็ นการสร้างความมัน่ ใจและให้หลักประกันต่อผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคมว่าสถานศึกษา
สามารถจัด การศึ ก ษาได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ ก าหนด เป็ นกระบวนการ
ดาเนิ นงานที่ประกอบด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา โดยผูป้ ระเมินที่ได้รับมอบหมายจาก สมศ. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพที่ดี
ยิ่งขึ้นและเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่ องตามเอกลักษณ์และจุดเน้น
ของสถาบันการศึกษา กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย
1) การตรวจสอบคุณภาพ
2) การประเมินคุณภาพ
3) การให้การรับรอง
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็ น ว่า การประกัน คุ ณ ภาพภายในเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการ
บริ หารการศึกษาปกติที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการควบคุมดูแลปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาปรับปรุ ง
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ด้วยเหตุน้ ีระบบการประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปั จจัย
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นาเข้า(Input) กระบวนการ(Process) และผลผลิตหรื อผลลัพธ์(Output/Outcome) ซึ่ งต่างจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาจะมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามแผนภาพดังนี้
แผนภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายนอก

การ

การประเมิน

รายงาน

การประเมินโดย

รายงานผล

คณะรัฐมนตรี

ปฏิบตั ิงาน

ตนเองของ

ประจาปี /

สมศ.(อย่างน้อย 1

การประเมิน

รัฐมนตรี วา่ การ

ของ

สถานศึกษา

SAR

ครั้ง ในทุก 5 ปี )

สถานศึกษา

(ทุกปี )

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน

ติดตาม
ข้อมูลป้ อนกลับ

ตรวจสอบ
โดยต้นสังกัด
ทุก 5 ปี

ข้อมูลป้ อนกลับ

ต้นสังกัด / สถานศึกษา

กาหนดนโยบายงบประมาณ

ที่มา : สานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. 2555 : 14
จากแผนภาพที่ 2.2 จะเห็นว่า เมื่อสถานศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จาเป็ นต้องจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่ งเป็ นผลจากการประกัน
คุณภาพภายในหรื อเรี ยกว่ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าว
จะเป็ นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ดังนั้นสถานศึกษาจาเป็ นต้อง
จัด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองที่ มี ค วามลุ่ ม ลึ ก สะท้อ นภาพที่ แ ท้จ ริ ง ของสถานศึ ก ษาในทุ ก
องค์ประกอบคุณภาพ
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กล่าวโดยสรุ ป ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก มีความแตกต่างกันในลักษณะขององค์กรผูป้ ระเมิน แต่มี
ความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกันในวิธีการดาเนิ นงานโดยการประกันคุณภาพภายในเป็ นกระบวนการที่
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องดาเนินการให้เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หาร เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่ มาตรฐานการศึกษาแล้วจัดทารายงานประจาปี เสนอผูเ้ กี่ยวข้อง ส่ วน
การประกันคุณภาพภายนอกเป็ นงานที่ต่อเนื่ องและสัมพันธ์กบั การประกันคุณภาพภายใน เป็ นการ
ตรวจสอบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยหน่ วยงานภายนอก
เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
นับตั้งแต่เริ่ มมีการปฏิ รูปการศึ กษา เมื่ อปี 2540 เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบ ัน ประเด็นเรื่ อง
คุณภาพการศึกษามีการกล่าวถึงมากขึ้น นโยบายด้านการศึกษาของทุกรัฐบาลกาหนดแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติแทบทั้งสิ้ น มีการใช้กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ความตื่นตัวในเรื่ องนี้ นาไปสู่ การตราพระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อเป็ น
แม่บทของการจัดการศึกษาของชาติ และมีการออกกฎกระทรวงและประกาศของกระทรวงเพื่อให้
หน่วยงานและสถานศึกษานานโยบายสู่การปฏิบตั ิดงั นี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 เป็ นกฎหมายแม่บทที่ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ฉบับแรกของประเทศไทย ต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
บังคับใช้กบั การจัดการศึกษาของชาติในทุกระดับ โดยมีจุดเน้นคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวดที่ว่า
ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาให้
มีมาตรฐานการศึกษาและ นอกจากนี้ ยงั ได้ให้ความหมายในเรื่ องมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ตลอดจนกาหนดเรื่ องที่ดาเนินการไว้ ดังนี้
1. มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์
และมาตรฐานที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ ง และเพื่อใช้เป็ นหลักในการเทียบเคียง
สาหรั บการส่ งเสริ มและกากับดู แล การตรวจสอบ การประเมิ นผลและการประกันคุ ณภาพทาง
การศึกษา
2. การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรื อโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น

38

3. การประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรื อบุคคลหรื อหน่ วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรองเพื่อเป็ น
การประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตรา 47กาหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
5. ในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษาที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่ วยงานต่อ
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
6. ในมาตรา 49 ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะ
เป็ นองค์การมหาชนทาหน้าที่พฒั นาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผล
การจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึ งถึงความมุ่งหมายและ
หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีและให้มีการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง อย่า งน้อ ยหนึ่ ง ครั้ งในทุ ก ห้า ปี นับ ตั้ง แต่ ก าร
ประเมินครั้งสุ ดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
7. ในมาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่ วมมือในการจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
มี ขอ้ มูลเกี่ ย วข้องกับสถานศึ ก ษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึ กษา รวมทั้ง
ผูป้ กครองและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในส่ วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิภารกิ จของสถานศึกษา ตามคาร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา หรื อบุคคล หรื อหน่ วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง
ที่ทาการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น
8. ในมาตรา 51 ในกรณี ที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ ตามมาตรฐาน
ที่กาหนดให้สานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา จัดทาข้อเสนอแนะการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขต่ อ หน่ ว ยงานต้น สั ง กัด เพื่ อ ให้ส ถานศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในระยะเวลาที่
กาหนด หากมิได้ดาเนิ นการดังกล่าวให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
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รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดาเนินการให้มี
การปรับปรุ งแก้ไข
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติเป็ นกฎหมายแม่บทการศึกษา
ของชาติ ที่บงั คับใช้กับการจัดการศึ กษาทุกระดับทุกประเภท ทั้งการศึ กษาที่ จดั โดยภาครั ฐและ
ภาคเอกชน มีการกาหนดบทบาทอานาจหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ ม และกากับดูแลการ
จัดการศึ กษาให้มีคุณภาพโดยจัดให้มีการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในและประกันคุ ณภาพ
ภายนอก เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 47 วรรคสอง ได้บญั ญัติให้ระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ดังนั้น
กระทรวงศึ กษาธิ การจึ ง ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ
ติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การ
ประกาศกาหนด สาหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ งกระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น
หรื อโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับ ดูแลสถานศึกษา
2. การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ งกระทาโดย
สานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา (องค์ก ารมหาชน) หรื อ ผูป้ ระเมิ น
ภายนอก
3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่ งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ
และโครงสร้าง การวางแผน และการดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่า การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกคน
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5. ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ ต้องประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายนอก และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
7. ให้สถานศึกษาดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี โดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่ วมของชุมชน
8. ให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึ กษา หน่ วยงานต้น สังกัด และหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง เพื่อพิจารณาและ
เปิ ดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน
9. สถานศึกษาต้องนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จึงกล่าวได้ว่า กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวนี้ บังคับใช้กบั สถานศึกษาที่จดั การศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวะศึกษาและระดับอุดมศึกษาทุกสังกัด

การประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 สถานศึกษาที่จดั การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ในส่ วนของการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาจะต้องจัดระบบและ
ดาเนินการตามแนวทางข้อ 14 ใน 8 ขั้นตอน คือ กาหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทาแผนพัฒนา
จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ ดาเนินงานตามแผน ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพ
ภายใน รายงานประจาปี และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง โดยมีสาระสาคัญ
ในวิธีการดังนี้
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา เป็ นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะของคุณภาพที่พึงประสงค์ และ
มาตรฐานที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ งและเพื่อใช้เป็ นหลักในการเทียบเคียงสาหรับ
การส่ งเสริ มและกากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาที่ มีอยู่ในปั จจุบนั มีหลายระดับ เช่ น มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึ ก ษา ขั้น พื้น ฐาน มาตรฐานการศึ กษาปฐมวัย มาตรฐานการศึ กษาของเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อีกทั้ง ยังมีการกาหนดมาตรฐานขึ้นหลายประเภทหากพิจารณา
อย่างถี่ถว้ น ตามกฎกระทรวงได้กาหนดไว้ว่า การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นต้อง
ก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึ กษาของชาติ เอกลักษณ์ ของสถานศึ กษาและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดและต้องครอบคลุมสาระการ
เรี ยนรู ้และกระบวนการเรี ยนรู ้ รวมทั้งคานึงถึงศักยภาพของผูเ้ รี ยน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย สถานศึกษา
จึงต้องวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้ง
ระดับปฐมวัย มาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรของ
สถานศึกษา นโยบายของหน่วยงานส่ วนกลาง คุณลักษณะพิเศษของผูเ้ รี ยนที่สถานศึกษา ท้องถิ่นและ
ชุมชนคาดหวัง ความสามารถเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ ง นามาสังเคราะห์หลอมรวมกาหนดเป็ น
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีความสัมพันธ์กนั ดังแผนภาพนี้
แผนภาพที่ 2.3 ตัวแปรที่สมั พันธ์และเชื่อมโยงสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของชาติ

มาตรฐานหน่วยงาน
ต้นสังกัด

มาตรฐานคุณภาพผูเ้ รี ยน

มาตรฐานการศึกษา

ความต้องการและ

ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ของสถานศึกษา

บริ บทของสถานศึกษา

เอกลักษณ์

ความต้องการ

ของสถานศึกษา

ของชุมชน และท้องถิ่น

ที่มา : สานักทดสอบทางการศึกษา,สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,2554 : 16
การน าแนวทางดัง กล่ า วสู่ ภ าคปฏิ บ ัติ โ ดยคณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งมีอานาจหน้าที่วางระเบียบหรื อออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ นและ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จึ งได้ออกประกาศคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ให้สถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้อง
ดาเนินการตามแนวทางดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้วา่ ด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
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2) พิจารณาสาระสาคัญที่จะกาหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์
และมาตรการส่ งเสริ มของสถานศึกษา
3) กาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
4) ประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้วา่ ด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้
ต่อมา สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ ก ษาเอกชน พัฒนาเครื่ องมื อเพื่อติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน, 2556 : 32-36)
1) ใช้ขอ้ มูลมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดขึ้นเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
2) ใช้ปรัชญา วิสยั ทัศน์และจุดเน้นของโรงเรี ยนกาหนดมาตรฐานการศึกษา
3) ใช้มาตรฐานการศึกษาร่ วมกับกลุ่มโรงเรี ยนหรื อเครื อข่าย
4) กาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จครบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
5) แต่งตั้งบุคลากรภายในโรงเรี ยนกาหนดมาตรฐานการศึกษา
6) ประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานให้บุคลากรภายในโรงเรี ยนรับทราบ
7) ประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานให้พอ่ แม่ ผูป้ กครอง ชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
8) สาระสาคัญที่กาหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการ
ส่ งเสริ มของโรงเรี ยน
ดังนั้น การกาหนดมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนตามที่กระทรวงศึกษาธิ การประกาศใช้โดยพิจารณา
สาระสาคัญที่จะนาไปกาหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่ งเสริ ม
ของโรงเรี ยน แล้วกาหนดและประกาศค่าเป้ าหมายความสาเร็ จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่า
ด้วยการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนให้กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
2. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให้
สถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องดาเนินการและถือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกัน ดังนี้
2.1 ให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดย
1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษา
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อย่างเป็ นระบบโดยใช้ขอ้ มูลตามสภาพจริ ง
2) กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผูเ้ รี ยน
ที่สะท้อนภาพความสาเร็ จอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
3) กาหนดวิธีการดาเนินงานกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจยั หรื อผลการวิจยั หรื อข้อมูลที่อา้ งอิงได้ ให้
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ การ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริ หารจัดการ เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
4) กาหนดแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทาง
วิชาการ
5) กาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน ร่ วม
รับผิดชอบและดาเนินงานตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6) กาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่ วมของบิดา มารดา ผูป้ กครอง
องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น
7) กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพให้สอดคล้อง
กับกิจกรรม โครงการ
8) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหรื อคณะกรรมการสถานศึกษา และหรื อคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
2.2 ให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดย
1) จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
2) ให้กาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ไปสู่การปฏิบตั ิที่ชดั เจน
3) เสนอแผนปฏิบตั ิการประจาปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หรื อคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
ต่อมา สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน(2556 :37-51)พัฒนา
เครื่ องมือเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
1) การให้ความรู ้ดา้ นการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
2) แต่งตั้งคณะกรรมการร่ วมกันจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
9) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) เพื่อทราบปัจจุบนั
ปัญหาของโรงเรี ยน
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10) ใช้มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานประกันคุณภาพนอก ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
5) น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน และภายนอกมาประกอบการจัด ท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาแนกงานออกเป็ นแผนงานวิชาการ แผนงานบุคลากร แผนงาน
งบประมาณและการเงิน และแผนงานบริ หารทัว่ ไป
6) กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและตัวชี้วดั ความสาเร็ จไว้ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
7) นาหลักวิชา ผลการวิจยั หรื อข้อมูลเชิงประจักษ์อา้ งอิงได้ มาเขียนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาครอบคลุมภารกิจโรงเรี ยน
8) กาหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
9) ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ บุ ค ลากรภายในโรงเรี ยนให้ รั บ ผิ ด ชอบแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
10) ก าหนดบทบาทหน้า ที่ แ ละแนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของบิ ด า มารดาหรื อ
ผูป้ กครอง
11) เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนเห็นชอบ
ก่อนจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
12) เปิ ดเผยและแจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรภายในโรงเรี ยน
ทราบ
13) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ได้เหมาะสม
14) เขียนโครงการครบถ้วนสมบูรณ์ตามรู ปแบบของโครงการ ที่อย่างน้อย
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ตัวชี้ วดั ความสาเร็ จชัดเจน กาหนดวิธีการดาเนิ นงานและ
กาหนดผูร้ ับผิดชอบ
15) เสนอแผนปฏิบตั ิการประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนให้ความ
เห็นชอบ
ดังนั้น การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หมายถึง การวางแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยน โดยนาผลการศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหาและกาหนดความต้องการ
จาเป็ น วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมายความสาเร็ จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน พร้ อมทั้งกาหนดวิธีการดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ และจัดทา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม ผ่าน
ความเห็นชอบคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนก่อนนาแผนสู่การปฏิบตั ิ
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3. การจัดระบบการบริ หารและสารสนเทศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให้
สถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องดาเนินการและถือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกัน ดังนี้
1) จัดโครงสร้างหรื อระบบการบริ หารงานของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2) กาหนดผูร้ ับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่ครอบคลุม เป็ น
ปัจจุบนั สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริ การ หรื อการเชื่อมโยงเครื อข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
3) นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารและการพัฒนาการเรี ยน
การสอน
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน พัฒนาเครื่ องมือเพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ (สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน,2556 : 52-63) ดังนี้
1) จัดทาแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารงาน มีการกาหนดตาแหน่ง บทบาทหน้าที่
บุคลากรชัดเจน
2) คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนแสดงบทบาทและทาหน้าที่ตาม ตามมาตรา 31
แห่ง พ.ร.บ.โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน คู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับบุคลากรในโรงเรี ยน
4) จัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดยตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน
และทารายงาน
5) มีการกระจายอานาจการบริ หารงานครบตามโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน
6) มีการบริ หารแบบเชิงกลยุทธ์
7) จัดระบบสารสนเทศของโรงเรี ยนครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยน บุคลากร ทรัพยากร
ทางการศึกษาและด้านการจัดการเรี ยนการสอน
8) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็ นระบบ ใช้งานสะดวก เชื่อมโยงเครื อข่ายกับ
หน่วยงานต้นสังกัด
9) จัดผูร้ ับผิดชอบงานระบบสารสนเทศโรงเรี ยน ให้มีการประเมินและปรับปรุ ง
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารจัดการและพัฒนาการเรี ยนการสอน
ดังนั้น การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ หมายถึง การจัดระบบการบริ หารงาน
ของโรงเรี ย นที่ เอื้ อต่ อการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในของโรงเรี ยน มี ก ารกาหนด
ผูร้ ับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็ นปั จจุบนั สะดวกต่อการ
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เข้าถึงและการให้บริ การ มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด และนาข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารและการพัฒนาการเรี ยนการสอน
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให้
สถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องดาเนินการและถือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกัน ดังนี้
1) นาแผนปฏิบตั ิการประจาปี แต่ละปี สู่การปฏิบตั ิตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรม
โครงการที่กาหนดไว้
2) ผูร้ ับผิดชอบและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้กาหนดอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุ ด
ต่อมา สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน พัฒนาเครื่ องมือเพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้านการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน,2556: 64- 124) ดังนี้
1) เตรี ยมการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้ความรู ้ระบบ
การประกันคุณภาพภายในแก่บุคลากร
2) มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบแผนงาน/โครงการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตั้งแต่เริ่ มจัดทาโครงการ ดาเนินงาน ตรวจสอบประเมินและรายงานโครงการ
3) ปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครบถ้วนตามองค์ประกอบของ
แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากรและแผนงานบริ หารทัว่ ไป
4) มีการมอบหมายการกากับติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม โดยผูบ้ ริ หาร ครู หัวหน้าฝ่ าย หรื อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
5) มีการนาผลการกากับ ติดตามไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุ งงาน
6) มีการออกคาสัง่ แต่งตั้งผูป้ ระเมินผลตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
7) มีการจัดทารายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ดังนั้น การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หมายถึง การนาแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี แต่ละปี สู่ การปฏิบตั ิ ตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่กาหนดไว้ และ
กาหนดให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กาหนดอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุ ด
5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให้
สถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องดาเนินการและถือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกัน ดังนี้
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1) กาหนดผูร้ ับผิดชอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
3) รายงานและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุ งพัฒนา
4) เตรี ยมการและให้ความร่ วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน พัฒนาเครื่ องมือเพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน, 2556:125-129) ดังนี้
1) จัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกาหนดเวลา
โดยใช้เครื่ องมือที่เหมาะสม
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
3) เสนอผลสรุ ปการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบ
4) ใช้ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน พัฒนาคุณภาพบุคลากร พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ และพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้ตามหลักสูตร
5) ใช้ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ดังนั้น การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การกาหนด
ผูร้ ับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรี ยนทั้งระดับบุคคลและระดับ
โรงเรี ยนไม่น้อยกว่าภาคเรี ยนละครั้ง แล้วสรุ ปรายงานและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งพัฒนาโรงเรี ยน
6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให้
สถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องดาเนินการและถือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกัน ดังนี้
1) ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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2) ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยใช้วิธีการและเครื่ องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน พัฒนาเครื่ องมือเพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
(สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน, 2556:130-134) ดังนี้
1) โรงเรี ยนแต่งตั้งบุคลากรภายในโรงเรี ยนอย่างน้อย 2 คน เป็ นคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในทุกปี การศึกษา
2) โรงเรี ยนแต่งตั้งบุคลากรภายนอกโรงเรี ยนเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกปี การศึกษา
3) โรงเรี ยนกาหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในไว้ล่วงหน้าชัดเจน
4) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในครบทุกมาตรฐานการศึกษา
5) โรงเรี ยนนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน การ
บริ หารจัดการ การสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ พัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่ งเสริ ม
ของโรงเรี ยน
ดังนั้น การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การจัดให้มีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัด
ขึ้ น ทะเบี ย นไว้อ ย่า งน้อ ย 1 คน เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ
โรงเรี ยนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนโดยใช้วิธีการและเครื่ องมือที่
หลากหลายและเหมาะสม
7. การจัดทารายงานประจาปี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให้
สถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องดาเนินการและถือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกัน ดังนี้
1) สรุ ปและจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึ ก ษาที่ ส ะท้อ นคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นและผลสาเร็ จ ของการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาตามรู ป แบบที่
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
2) นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรื อ
คณะกรรมการสถานศึกษา และหรื อ คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
3) เผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน พัฒนาเครื่ องมือเพื่อติดตาม
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้านการจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ดังนี้
1) จัดให้มีการจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นการประเมินคุณภาพภายใน ทุกปี
การศึกษา
2) สาระสาคัญของรายงานประจาปี ประกอบด้วยการรายงานข้อมูลพื้นฐาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และข้อเสนอแนะ/
แนวทางพัฒนาในอนาคต
3) โรงเรี ยนนาเสนอรายงานประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนให้ความ
เห็นชอบภายในสิ้ นปี การศึกษา
4) มีการเผยแพร่ รายงานประจาปี ไปยังต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน
ดังนั้น การจัดทารายงานประจาปี หมายถึง การสรุ ปผลการประเมินและจัดทา
รายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยนที่สะท้อนคุณภาพผูเ้ รี ยนและ
ผลสาเร็ จของการบริ หารจัดการศึกษาตามรู ปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดแล้วนาเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนให้ความเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554) ประกาศให้
สถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องดาเนินการและถือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกัน ดังนี้
1) ส่ งเสริ มแนวความคิดเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องให้เกิดขึ้นกับครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ จนเป็ นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานปกติของ
สถานศึกษา
2) นาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากการประเมินตนเองหรื อ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ให้
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริ หารและการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3) เผยแพร่ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดการ
พัฒนา
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สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน พัฒนาเครื่ องมือเพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง (สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน,2556 : 139-140) ดังนี้
1) โรงเรี ยนใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในพัฒนาการบริ หารทัว่ ไป พัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอน พัฒนาผูเ้ รี ยน พัฒนางบประมาณและพัฒนาบุคลากร
2) โรงเรี ยนดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในจนเป็ นวัฒนธรรมคุณภาพ
ในการทางานปกติ
3) โรงเรี ยนพัฒนาการบริ หารจัดการและการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพภายในของตนเอง ของต้นสังกัดและผลการประเมินภายนอก
4) นาผลการพัฒนาคุณภาพไปเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ระหว่างบุคลากร
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
ดังนั้น การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การนาระบบ
การบริ หารคุณภาพ (PDCA) มาใช้เพื่อการประกันคุณภาพภายในที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างครบวงจร อย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้จนเป็ นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานปกติของผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรภายในโรงเรี ยน
กล่าวโดยสรุ ป การดาเนินการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงทั้ง 8 ขั้นตอน เป็ นวิธีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด รวมทั้งโรงเรี ยนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.)ที่จดั การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ก็อยู่ในขอบข่ายนี้ เช่นเดี ยวกัน แต่อาจจะมีระดับการดาเนิ นการที่แตกต่างกันไปตาม
สภาพความเป็ นจริ งของแต่ละแห่ง

ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประกันคุณภาพภายใน
การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบด้วย การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก สาหรับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต้องดาเนิ นการตามแนวทางที่กฎกระทรวงกาหนดไว้เป็ นส่ วน
หนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา โดยดาเนินการอย่างเป็ นระบบครบวงจร
กิติมา ปรี ดีดิลก(2529:59) กล่าวว่า ระบบในการบริ หารงานนั้นอาจหมายถึงองค์ประกอบ
หรื อปั จจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั และมีส่วนกระทบต่อปั จจัยระหว่างกันในการดาเนิ นงาน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
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ประชุม รอดประเสริ ฐ (2545:66).กล่าวว่า ระบบเป็ นองค์ประกอบของสรรพสิ่ งที่รวมตัว
กันอย่างเป็ นเอกภาพ โดยแต่ละองค์ประกอบต่างปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างประสานสัมพันธ์กบั
ภาระหน้าที่ขององค์ประกอบอื่น และเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีรูปแบบและมีข้นั ตอนเฉพาะ
Kast and Rosenzweig(1985:15) Robbins(1990:264) Lunenberg and Ornstein(2004:249)
กล่าวสอดคล้องกันว่า ระบบ คือ สิ่ งที่ถูกจัดให้อยูร่ วมกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย
ส่ วนย่อย(Parts) เป็ นองค์ประกอบ(Components) ระบบย่อย (Subsystems) ตั้งแต่ 2 ส่ วนขึ้นไป ที่
ต้องพึ่งพาอาศัยกัน และมีเส้นแบ่งเขตที่สามารถระบุได้ว่าเป็ นเส้นคัน่ ระหว่างระบบย่อยกับระบบ
สภาพแวดล้อมที่อยูเ่ หนือขึ้นไป(Supra System) ทาหน้าที่ในลักษณะเป็ นหน่วย (Unit) เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด ทั้งนี้ Hoy and Miskel (2001:168) สรุ ปว่า ระบบเป็ นชุดขององค์ประกอบที่
มีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันที่ตอ้ งมีปัจจัยนาเข้า (Inputs) จากภายนอกระบบ และมีกระบวนการ
แปรสภาพปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อให้ได้ผลผลิตคืนสู่สิ่งแวดล้อม
ดังนั้น ระบบจะเป็ นชุดขององค์ประกอบย่อย ซึ่ งอาจเรี ยกว่า ส่ วน(Part) องค์ประกอบ
(Components or Elements) หรื อระบบย่อย (Subsystems) ที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
(Interrelate) ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน (Interdependent) และมีผลกระทบซึ่งกันและกันโดย
มีปัจจัยนาเข้า (Inputs) จากภายนอก มีกระบวนการแปรสภาพปั จจัยเพื่อให้ได้ผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
การบริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนภายใต้ พ.ร.บ.โรงเรี ย นเอกชน พ.ศ.2550 มี ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนทาหน้าที่บริ หารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ดาเนิ นการตามกระบวนการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ความมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3. จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
4. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
7. จัดทารายงานประจาปี
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการดังกล่าว ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่ วมของชุมชนและหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่ งเสริ ม สนับสนุน และกากับดูแลของหน่วยงานต้น
สังกัด เป็ นระบบครบวงจรจากการเริ่ มต้นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเพื่อกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่ งจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์
ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิ การ
ประกาศกาหนด และต้องครอบคลุมสาระการเรี ยนรู ้ และกระบวนการเรี ยนรู ้ รวมทั้งคานึ งถึ ง
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย (กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2553 ข้อ 14-15)
Robbins (1987:13) ให้แนวคิดว่า การยอมรับหรื อคานึงถึงผลกระทบจากความสัมพันธ์ของ
ระบบกับสิ่ งแวดล้อม เป็ นระบบองค์การสมัยใหม่ (Modern organization) ที่ทุกๆองค์การมี
วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายเป็ นของตนเอง ใช้คนร่ วมกันทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการจัด
โครงสร้ างงานและแบ่งงานหน้าที่ รับ ผิดชอบภายในภายใต้สถานการณ์ ที่ตอ้ งเผชิ ญกับสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาอย่างเป็ นระบบดังภาพนี้
แผนภาพที่ 2.4 แสดงโครงสร้างองค์การในเชิงระบบ
ระบบ (System)
ปัจจัยนาป้ อนเข้า
(Inputs)

กระบวนการแปรสภาพ
(Transformation process)

ผลผลิต
(Outputs)

สภาพแวดล้อม (Environment)

ที่มา : Stephen P. Robbins Organization Theory : Structure, Design, and Applications 1990 : 264
กรอบแนวคิ ด โครงสร้ างองค์ก ารเชิ งระบบดังกล่ าว ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อ ม
(Environment) ภายนอกและภายในองค์การอย่างรอบด้านครอบคลุมบริ บทโรงเรี ยนเอกชน ซึ่ งมี
ฐานะเป็ นนิติบุคคลมีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ เป็ นโอกาสที่กลุ่มคน องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็ น
องค์ประกอบของบริ บทโรงเรี ย นเข้ามามี ส่ว นในการบริ ห ารจัด การกระทาได้อย่างอิ สระ เพื่อ
ประสานประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะ การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนมีรูปแบบที่หลากหลาย
การดาเนิ นการต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหลายกลุ่มเพื่อการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน
เป็ นงานที่ทา้ ทาย การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนที่ดีท้ งั ด้านปริ มาณ คุณภาพและมาตรฐาน
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การศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองให้สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง คือ การมีรายได้สาหรับการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนเพียงพอ คุม้ กับรายจ่าย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,2545:3)
ดัง นั้น การด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในเป็ นกระบวนการแปรสภาพปั จ จัย ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งโรงเรี ยนเอกชนต้องใช้ปัจจัยที่ สนับสนุ น
ส่ งเสริ มเพื่อผลผลิตที่ออกมา คือ นักเรี ยนที่มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมัน่ ในคุณภาพต่อผูป้ กครอง
และผูเ้ กี่ ยวข้องกับการศึกษา ซึ่ งถือเป็ นความสาเร็ จที่จะต้องเกิ ดขึ้นกับทุกโรงเรี ยน ทั้งนี้ เพราะ
ความสาเร็ จ คือ ประสิ ทธิผลขององค์การ นักวิชาการเช่น ธงชัย สันติวงษ์(2541 : 30) รุ่ ง แก้วแดง
และชัยณรงค์ สุ วรรณสาร (2544 : 169) และพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 667)กล่าว
สอดคล้อ งกัน ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) หมายถึ ง ความส าเร็ จ ขององค์ก ารที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการดาเนินงานในระบบองค์การบรรลุเป้ าหมาย
เพื่อให้องค์การสามารถประสบความสาเร็ จตามที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ นักทฤษฎีหลายท่านได้
กล่าวถึงปัจจัยองค์การที่จะนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็ จได้ ดังนี้
Schien (1998:124) ได้กล่าวว่าประสิ ทธิผลขององค์การ หมายถึง สมรรถนะ (capacity) ของ
องค์การในการที่จะอยูร่ อด(survive) ปรับตัว (adapt) รักษาสภาพ (maintain) และสร้างความเติบโต
(growth) ไม่วา่ องค์การนั้นจะมีหน้าที่ใดจะต้องกระทาให้ลุล่วงไป
Milton (1992:24) เสนอปัจจัยองค์การที่กาหนดประสิ ทธิผลขององค์การไว้ 3 ลักษณะ คือ
1) ลักษณะเฉพาะของบุคลากร ประกอบด้วย ความสนใจ เจตคติ ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน ความต้องการ และทักษะความชานาญ
2) ลักษณะของงาน ประกอบด้วย ความหลากหลายของงาน ข้อมูลย้อนกลับการให้รางวัล
และความชัดเจนของบทบาท
3) ลักษณะสิ่ งแวดล้อมของงาน ประกอบด้วยสิ่ งแวดล้อมปัจจุบนั และบรรยากาศองค์การ
ในขณะที่ Steers,Ungson and Monday(1985:77-78)กล่าวว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผล
องค์การ ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ ลักษณะขององค์การ(Organizational
characteristics)ลักษณะของสภาพแวดล้อม(Environmental characteristics) ลักษณะของบุคลากร
(Employee characteristics) นโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ(Managerial policies and practices)
ก่อนหน้านี้ การศึกษาวิจยั ประสิ ทธิ ผลองค์การมีข้ ึนมานานแล้ว แต่ชดั เจนเมื่อ Steers and
others (1985) พัฒนาแบบจาลองกระบวนการ (Process model) เพื่อประเมินผลความมีประสิ ทธิผล
ขององค์การ ซึ่งเป็ นแนวทางอย่างกว้างที่องค์การหลายประเภทสามาถนาไปวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ผลองค์การซึ่ งเป็ นตัวแบบที่มีขอ้ จากัดน้อยที่สุดเท่าที่มีปรากฏใช้กนั อยู่ ตัวแบบนี้ จะ
ครอบคลุมปั จจัยหลายด้าน (Multidimensional approach) เน้นกระบวนการสาคัญที่สัมพันธ์กบั
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ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงองค์การและสภาพแวดล้อม รวมทั้งบทบาทสาคัญของผูบ้ ริ หารที่จะต้อง
ตระหนักและสร้างความเข้าใจถึงตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์การที่
นาไปสู่ความสาเร็ จขององค์การ เป็ นแบบจาลองกระบวนการของ Steers and Others (1985 :75-78)
ครอบคลุมมิติสาคัญ 3 มิติ คือ Goal optimization, The human behavior และA system perspective
สอดคล้องกับการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชนดังนี้
1. Goal Optimization หมายถึง การบรรลุเป้ าหมายให้ได้สูงสุ ดที่เป็ นไปได้
โดยที่การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็ จซึ่ ง
เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของการจัดการศึกษา จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากสานักงานรับรอง
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา(สมศ.) ในมาตรฐานที่ ว่ า ด้ว ยผลการจัด การศึ ก ษาซึ่ ง เกิ ด จาก
คุ ณลักษณะของผูเ้ รี ย นที่ มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตดี มี คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่ พึง
ประสงค์ มีความใฝ่ รู ้และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็ น ทาเป็ นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผลการ
พัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และผลการ
ดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
2. The Human Behavior หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในองค์การที่ร่วมกันแสดงบทบาท
เพื่อให้องค์การมีความสาเร็ จในระยะยาว สอดคล้องกับการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในซึ่ ง
เป็ นการกระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรื อโดยหน่ วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับ ดูแล
สถานศึกษา
3. A System Perspective หมายถึง การพิจารณาองค์การเชิงระบบ
องค์การเชิงระบบจะเน้นความสาคัญความมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างองค์การกับสิ่ งแวดล้อม
จากแนวคิดแบบจาลองกระบวนการ (Process model) Steers and others(1985:77-78) ได้เสนอตัว
แปรสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ ซึ่ งจาแนกตามลักษณะองค์การ คือ 1)ลักษณะของ
องค์การ2)ลักษณะของสภาพแวดล้อม 3)ลักษณะของบุคลากร และ 4)นโยบายการบริ หารและการ
ปฏิบตั ิดงั นี้
1) ลักษณะขององค์การ (Organizational characteristics) เป็ นองค์ประกอบสาคัญ
อย่างหนึ่ งต่อความสาเร็ จ หรื อประสิ ทธิ ผลขององค์การ กาหนดไว้ 2 ด้าน คือ โครงสร้างของ
องค์การและเทคโนโลยี
2) ลักษณะของสภาพแวดล้อม(Environmental characteristics)มี 2 ระดับคือ สภาพ
แวดล้อมภายนอกองค์การ(External environment) ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจ
การเมืองและสภาพแวดล้อมภายในองค์การ(Internal environment) หมายถึง บรรยากาศองค์การ
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3) ลักษณะของบุคลากร (Employee characteristics) เป็ นพฤติกรรมของคนในองค์การ
มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การคือ ความผูกพันต่อองค์การ(Attraction) และการปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาท (Performance)
4) นโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ(Managerial policies and practices)ประกอบด้วย
การกาหนดกลยุทธ์เป้ าหมาย การจัดหาและการใช้ทรัพยากร การติดต่อสื่ อสาร ภาวะผูน้ าและการ
ตัดสิ นใจ การปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่
ลักษณะองค์การดังกล่าวเป็ นกระบวนการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผล
ขององค์การดังภาพนี้
แผนภาพที่ 2.5 แสดงรู ปแบบกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลองค์การ
Organization

Employee

structure and

characteristics

technology

Organizational

and skills

effectiveness
External

Managerial

environment

policies and
practices

ที่มา : A view of Organizational Effectiveness (Steers and others.1985 : 77)
โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติกาหนดให้การประกันคุณภาพภายในเป็ นภารกิจที่
สาคัญในกระบวนการบริ หารของผูบ้ ริ หารที่จะต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องโดยเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรภายในโรงเรี ยนดาเนินการร่ วมกัน ความสาเร็ จที่เกิดขึ้นจะเป็ นปรากฏการณ์ที่สร้างความ
เชื่อมัน่ ในคุณภาพการศึกษาเมื่อโรงเรี ยนได้รับรองมาตรฐานการศึกษา ดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ Steers and others(1985) ที่นาเสนอแบบจาลองกระบวนการ (Process
model) เพื่ อ ประเมิ น หาความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขององค์ก าร เที ย บเคี ย งกับ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนอันเป็ นผลซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ของประสิ ทธิภาพของ
การบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ (A system perspective) โดยการนาปั จจัยองค์การซึ่ งเป็ น
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน เข้าสู่ กระบวนการแปรสภาพเพื่อ
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ผลผลิตที่เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดคือคุณภาพผูเ้ รี ยน (The goal-optimization) โดยดาเนินการรวมกันของ
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรภายในโรงเรี ยน(The human behavior)
ดังนั้น การใช้กรอบปั จจัยการดาเนิ นงานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การตามแนวคิดของ
steers and others (1985) น่าจะมีความเหมาะสมใช้เป็ นกรอบแนวคิดเพื่อกาหนดตัวแปรการวิจยั ใน
ครั้งนี้ ได้เพราะเป็ นแนวทางที่กว้าง ครอบคลุมบริ บทและสถานการณ์ของโรงเรี ยนเอกชนในเขต
พื้นที่กรุ งเทพมหานครที่ต่างมีความหลากหลาย โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึ่ งแนวคิดนี้ จะ
ครอบคลุมปัจจัยการดาเนินงานขององค์การสู่ความสาเร็ จซึ่งมีนกั วิชาการได้ศึกษาไว้ได้แก่
1. Saraph(1988.cited in Dayton, 2001 : 45) ได้ทาการศึกษาสารวจปั จจัยสาคัญในการ
บริ หารจัดการแบบองค์รวม โดยทาการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผูจ้ ดั การระบบคุณภาพและผูบ้ ริ หาร
ทัว่ ไป จานวน 162 คน จากกลุ่มบริ ษทั อุตสาหกรรม 20 ประเทศ จานวน 89 บริ ษทั การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้เทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปว่าปั จจัยที่มีความสาคัญในการบริ หาร
จัดการคุณภาพแบบองค์รวม(Total Quality Management:TQM)มี 8 ปัจจัย ได้แก่
1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสูงสุ ด
2) บทบาทของหน่วยคุณภาพ
3) การฝึ กอบรมบุคลากร
4) การออกแบบผลิตภัณฑ์
5) การจัดการคุณภาพวัตถุดิบ
6) กระบวนการจัดการคุณภาพ
7) การรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพ
8) สัมพันธภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
2. Kaufman and Zahn (1993 : 25) กล่าวถึงปั จจัยสาคัญในการนาการบริ หารคุณภาพไปสู่
ความสาเร็ จ (CSFs) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นปั จจัยที่ มีความเกี่ ยวข้องกับบุคคลเช่ นกัน ปั จจัยดังกล่าว
ประกอบด้วย
1) มี ความต้องการเปลี่ ย นแปลงจากสภาพสบายๆ ที่ เป็ นอยู่ในปั จจุ บนั โดยใช้
แนวทางใหม่และกว้างขวางในการคิด การวางแผน การปฏิบตั ิและการประเมิน
2) ใช้และเชื่อมโยงผลลัพธ์ในทุกระดับในการกาหนดและดาเนินการไปสู่คุณภาพ
3) ทุกคนแสดงความต้องการคุณภาพ ทุกสิ่ งที่ปฏิบตั ิตอ้ งทาอย่างสม่าเสมอและมี
ความสอดคล้อง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุ งคุณภาพ
4) บุคลากรทุกฝ่ ายตั้งแต่ผเู ้ รี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร และผูป้ กครอง ต้องปฏิบตั ิงานใน
ทีมเดียวกัน มีความเป็ นหนึ่งเดียว โดยมีคุณภาพเป็ นเป้ าหมายของความสาเร็ จ
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5) การตัดสิ นใจต้องทาโดยความหนัก แน่ นและมี ความเป็ นภาวะวิสัย โดยใช้
ข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริ ง
6) การสร้ า งที ม งาน สมาชิ ก จะเรี ยนรู ้ จ ากกัน และกัน และร่ วมกัน ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการบริ หารคุณภาพ รวมทั้งต้องมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม Kaufman and Zahn ได้นาเสนอว่า ปั ญหาหนักที่สุดคือ ปั ญหาเกี่ยวกับ
บุคคลตั้งแต่ระดับผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องภายนอก ได้แก่ ทีมปรับปรุ งคุณภาพไม่ได้
รับการยอมรับจากบุคลากร เพราะคิดว่าการปรับปรุ งคุณภาพจะเอาเวลาที่มีค่าของพวกเขาไปจาก
งานประจาที่ทาอยู่ ส่ วนผูน้ า พบว่า การไม่เข้ามาดาเนินการอย่างแท้จริ ง ปล่อยให้ทีมงานปรับปรุ ง
คุ ณ ภาพด าเนิ น การตั้ง แต่ เ ริ่ มแรกท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการด าเนิ น การ เช่ น เดี ย วกั บ การที่
คณะกรรมการศึกษาไม่ได้เข้ามาดาเนินการจริ งจัง
3. Taylor and Hill(1993:15-20) กล่าวถึง ปั จจัยสาคัญที่สนับสนุนของการนาTQM มาใช้
ในองค์การทางการศึกษาว่า สิ่ งที่เป็ นหัวใจสาคัญที่สนับสนุนการดาเนินงานคือปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การ (Organization factors) ใน 2 ปัจจัย คือ ลักษณะองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1) ลักษณะองค์การ สถาบันจาเป็ นต้องประเมินปัจจัยด้านลักษณะองค์การของตน
ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ
(1) โครงสร้างขององค์การแบบ Organic จะเป็ นโครงสร้างที่เหมาะสมกับ
การดาเนินงานของ TQM เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า สนับสนุนให้เกิดการ
มีส่วนร่ วม มีการกระจายอานาจการตัดสิ นใจ
(2) วัฒนธรรมองค์การ เป็ นลักษณะของหน่วยงานหรื อบุคลิกภาพของบุคคล
เป็ นเรื่ องที่ เ กี่ ย วข้องกับปรั ชญา และค่านิ ย มซึ่ งจะสร้ างสรรค์เข้าใจร่ ว มกัน ระหว่างสมาชิ ก ใน
องค์การในเรื่ องพันธกิจ และสิ่ งที่สมาชิกประพฤติปฏิบตั ิ ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีอานาจสู งมากใน
การชี้นาพฤติกรรม
2) การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ TQM เป็ นแนวทางการบริ หารที่ยดึ บุคคล
เป็ นศูนย์กลางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ
(1) การยอมรับของผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นการยอมรับของบุคคลที่จะดาเนิ นตาม
ค่านิยมและเป้ าหมายขององค์การ
(2) การมีส่วนร่ วมของผูป้ ฏิบตั ิงานและการสื่ อสาร เน้นที่การนาพลังของทุก
คนมาใช้ประโยชน์ต่อองค์การ ในการแก้ปัญหาและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง โดยสนับสนุ นให้
เกิดการมีส่วนร่ วมและการจัดทีมงานข้ามสายงาน
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(3) รู ปแบบการบริ หารจัดการและภาวะผูน้ าในการที่จะให้เกิดการมีส่วนร่ วม
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน การทางานเป็ นทีม และการสื่ อสารแบบเปิ ด จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้การ
บริ หารแบบชี้นาหรื อแบบอัตตาธิปไตย การบริ หารตามสถานการณ์จึงเป็ นรู ปแบบที่อาจจะนามาใช้
มากที่สุด
(4) การฝึ กอบรม เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและสร้ างระบบการเรี ยนรู ้
บุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงประโยชน์ที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน
4. Ted (1993 : 78 - 80) ให้ความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยด้านบุคลากรและปั จจัยที่ตอ้ งคานึงถึง
โดยมีความเห็นว่า แม้การประกันคุณภาพและ TQM จะให้ความสาคัญกับการจัดระบบองค์การที่
จะให้บ รรลุ ค วามต้อ งการขององค์ก ร แต่ ก ารเน้น ที่ รู ป แบบและวิ ธี ก ารมากเกิ น ไปจนไม่ เ ห็ น
ความสาคัญของผูป้ ฏิบตั ิงาน ถือเป็ นความล้มเหลวเพราะไม่สามารถสนองความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ได้ และเสนอกฎพื้นฐาน 4 ประการที่ผบู ้ ริ หารควรนาโปรแกรมคุณภาพไปใช้ คือ
1) คนส่ วนใหญ่ จะไม่ยอมรับแนวคิดใหม่ได้รวดเร็ ว และจะต่อต้านถ้าแนวคิด
เหล่านั้นถูกผลักดันเข้ามาอย่างมาก แม้วา่ จะเห็นด้วยในหลักการ
2) คนจะทางานอย่างดีเมื่อพวกเขาเกิดความรู ้สึกพอใจ
3) ภาระงานต้องต้องเข้ากันได้กบั บุคลิกภาพของบุคคลที่ได้รับเลือกให้ทา
4) ความอัศจรรย์ของการเปลี่ ยนแปลงเกิ ด ขึ้นได้โดยผ่านการทางานเป็ นที ม
เท่านั้นไม่วา่ จะเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการก็ตาม
ดัง นั้น ในการน าระบบการประกัน คุ ณ ภาพไปปฏิ บ ัติ Ted กล่ า วว่ า มี ปั จ จัย ที่ ต ้อ ง
คานึงถึงเมื่อมีการดาเนินการ ดังนี้
1) วัฒนธรรมองค์กร ในการนา TQM และการประกันคุณภาพมาใช้งานที่
แท้จริ ง คือ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ นัน่ คือต้องรู ้ว่าวัฒนธรรมขององค์การนัน่ เน้นเรื่ อง
อะไร การดาเนิ นการประกันคุณภาพจึงไม่ใช่การนาเสนอโปรแกรมที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
แต่จะต้องปรับปรุ งบนพื้นฐาน วัฒนธรรมที่มีอยูแ่ ล้วอย่างเหมาะสม
2) กระบวนการ โดยทัว่ ไปโปรแกรมการประกันคุณภาพจะสับสนในเรื่ องของ
การจัด ทาเอกสารด้ว ยการเขี ย นและลงท้ายด้ว ยการทาคู่ มือ ความจริ งแล้ว องค์ก ารควรเตรี ย ม
บุคลากรที่จะดาเนิ นตามกลยุทธ์มากกว่าผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเขียนเอกสาร โดยจะต้องจัดทาแผน
เพื่อให้เห็นว่า ภารกิจหลักขององค์การเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพอย่างไร องค์การหลายแห่ ง
ต้องเสี ยเงินเป็ นจานวนมากในการจัดทาเอกสารในการประเมินคุณภาพ แต่ในที่สุดก็ตอ้ งยกเลิก
เพราะตระหนักรู ้ ว่าแท้จริ งการเขียนเอกสารไม่ใช่ การประกันคุณภาพและไม่ได้ทาให้เกิ ดความ
แตกต่างด้านคุณภาพ
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3) การวัด และประเมิ น การวัด เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการประกัน คุ ณ ภาพ โดย
ธรรมชาติบุคลากรไม่ชอบการถูกวัดประเมินในระดับบุคคล แต่ก็จะเป็ นการดีกว่าที่จะวัดเป็ นกลุ่ม
หรื อแผนก หรื อวัดในระดับระบบใหญ่ข้ ึนเพื่อเป็ นการปรับปรุ งคุณภาพ นอกจากนั้นการวัดที่ไม่
ประสบผลสาเร็ จอาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารไม่เข้าใจถึงการต่อต้านที่เกิดขึ้นจากการรับรู ้ว่าผูป้ ฏิบตั ิงาน
กาลังถูกตัดสิ นโดยกระบวนการบริ หารจัดการที่ไม่เหมาะสม
4) ผูน้ าการประกันคุณภาพ อาจใช้บุคคลที่เข้าใจงานองค์การเป็ นอย่างดี และมี
ทักษะของผูน้ า รวมถึงความสามารถในการชักชวน ขายความคิด โต้แย้ง ปิ ดการสนทนาและ
ดาเนินการต่างๆ ทักษะที่นอกเหนือจากนี้คือ การฟังผูอ้ ื่น
5) ทีมงาน หน่วยงานที่ทนั สมัยจะมีกลไกการทางานเป็ นทีมและมีความสามารถที่
จะรวมทีม การรวมทีมถือเป็ นรวมบุคลิกภาพแบบต่างๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สาหรับองค์การ
ทั่ว ไปจะมี ผูต้ ่ อ ต้า น การที่ ผูบ้ ริ ห ารรู ้ วิ ธี ด าเนิ น การอย่า งชาญฉลาดโดยน ากลุ่ ม นี้ มาใช้ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์ต่อองค์การจะช่วยให้การดาเนินการประกันคุณภาพประสบความสาเร็ จ
6) วิ สั ย ทัศ น์ การจู ง ใจและคุ ณ ธรรม ผูบ้ ริ ห ารต้อ งมี วิ สั ย ทัศ น์ ที่ จ ะท าให้เ กิ ด
คุณธรรมและการจูงใจ การดาเนินการต้องมีความเชื่อถือในผูร้ ่ วมงานและผูน้ า
ข้อสรุ ปที่ได้ใจความสั้นๆของ Ted คือ การประกันคุณภาพเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับบุคคล
ไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบ
5. Murgatroyd and Morgan (1994 : 63-65) ได้ศึกษาวิเคราะห์ความสาเร็ จขององค์การที่
นา ระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) ไปปฏิบตั ิงานจนประสบ
ผลสาเร็ จได้น้ นั จะเป็ นองค์กรที่มีคุณลักษณะ 5 ประการดังนี้
1) คนในองค์การมุ่งสู่จุดหมายด้วยกลยุทธ์เดียวกันและยอมรับในวิสยั ทัศน์ของ
องค์การ
2) หลักการพื้นฐานของคุณภาพจะต้องกาหนดจุดเน้นที่ลูกค้าและกระบวนการ
เป็ นสาคัญ
3) การพัฒนาทีมงาน โดยระบบการปฏิบตั ิงานสะท้อนภาพการทางานเป็ นทีม
ขององค์การ
4) การกาหนดเป้ าหมายที่ทา้ ทายส่ งผลต่อการเพิ่มผลผลิตการปฏิบตั ิงานอย่างเห็น
ได้ชดั เจน
5) ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารงานจะต้อ งจัด การวัด ผลและการให้ ข ้อ มู ล
ย้อนกลับ

60

ส่ วนองค์การที่นา TQM ไปใช้แล้ว ไม่ประสบความสาเร็ จ จะเป็ นองค์การที่มีลกั ษณะ 5
ประการ เช่นเดียวกันคือ
1) ขาดวิสัยทัศน์ร่วม การปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างบุคลากรในองค์การไม่สัมพันธ์
กันและจะเกิดความขัดแย้งกันบ่อยครั้ง
2) เรื่ องคุณภาพเป็ นวัตถุประสงค์ขององค์การแต่ไม่มีการยืดหยุน่
.
3) มีการแข่งขันระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานในเรื่ องการความก้าวหน้า การได้รับรางวัลสิ่ ง
ตอบแทน และองค์การเคร่ งครัดตามสายงานตามลาดับขั้น ซึ่ งมีระดับของอานาจหลายชั้น การ
ทางานเป็ นทีมน้อยมาก
4) ไม่มีการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและข้อมูลย้อนหลังมากาหนดเป้ าหมาย และ
กาหนด เป้ าหมายระยะสั้นเป็ นรายปี
5) ระบบการประเมิ น เป็ นระบบที่ อ ยู่บ นพื้ น ฐานของการแข่ ง ขัน การท างาน
ระหว่างบุคคล มากกว่าการปรับปรุ งกระบวนการทางาน
ส่ วนปั จจัยที่เป็ นสาเหตุที่นาไปสู่ ความล้มเหลวในการทา TQM ไปใช้ในสถานศึกษา
Murgatroyd and Morgan(1994 : 188-201) กล่าวว่ามาจากปัจจัย ต่อไปนี้
1) การต่อด้านแนวคิดใหม่ๆ บุคลากรมองว่าแนวคิดใหม่ๆ เป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ หาร
นามาใช้ระยะหนึ่งและจะยกเลิกไป
2) การไม่เข้าใจหลักการสาคัญของ TQM การนา TQM มาใช้ ถูกมองว่าเป็ น
หนทางที่จะได้รับความมัน่ คงด้านการเงินและการบริ หาร โดยไม่ได้มองว่า TQM จะนาไปเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพในระยะยาว บางแห่งมีการลดขนาดหรื อปลดบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ ซึ่ง
ทาให้บุคลากรเกิดความรู ้สึกต่อต้าน
3) บุคลากรขาดทักษะและแรงจูงใจในการพัฒนา TQM เน้นการพัฒนาทักษะ
และความสามารถอย่างต่อเนื่ อง โดยให้มีการทางานเป็ นทีม ถ้าบุคลากรไม่สามารถจะพัฒนาได้ก็
จะไม่มีความมัน่ คงในการทางาน
สาหรับประเด็นที่เป็ นปั ญหาในการนา TQM มาใช้ Murgatroyd and Morgan ได้กล่าวไว้
เป็ น 2 ระยะ คือ ช่วงของการเริ่ มต้นการใช้ TQM และช่วงหลังจากการนา TQM มาใช้ ซึ่งระยะ
เริ่ มต้นในการใช้ระบบการบริ หารคุณภาพ TQM มีปัจจัยที่เป็ นอุปสรรค ดังนี้
1) การขาดข้อตกลงที่ชดั เจนและความมุ่งมัน่ จากผูบ้ ริ หาร
2) การขาดการวางแผนที่จะนา TQM ไปปฏิบตั ิ ซึ่งควรมีทีมงานที่รับผิดชอบ
ทางานในลักษณะข้ามสายงานกันได้ และสามารถมองภาพรวมทั้งระบบ มิใช่การพิจารณาเพียง
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง
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3) การขาดข้อมูลที่มาใช้ในการตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงระบบบริ หารจัดการ
และการปรับปรุ งคุณภาพ
4) การขาดทักษะที่เหมาะสม ผูน้ าต้องมีทกั ษะในเรื่ องการกาหนดกลยุทธ์การ
ตัดสิ นใจ ความสามารถในการจูงใจและการผสานผลประโยชน์สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีทกั ษะใน
การคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งทักษะในการทางานเป็ นทีม
นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคระหว่างการใช้ระบบการบริ หาร
คุณภาพ TQM ได้แก่
1) มีการสร้างทีมกันมากมาย แต่ดาเนินงานได้ไม่จริ งจัง
2) การดาเนินการวัดผลและประเมินผลอย่างไม่มีประสิ ทธิภาพและขาดเป้ าหมาย
ที่ชดั เจน
3) การดาเนินการต้องใช้เวลาทั้งในด้านการเข้าใจปัญหา การเปรี ยบเทียบ
มาตรฐานเพื่อการพัฒนาปรับปรุ ง ดังนั้นจึงไม่สามารถพัฒนาให้เห็นผลในเวลาอันสั้น
การแก้ไขปัญหาโดยการไม่แก้ไขปัญหาสาคัญหรื อปัญหาหลัก
Megatroyed and Morgan(1994:222)ได้นาเสนอโมเดลการพัฒนาคุณภาพโดยรวมสาหรับ
สถานศึกษา (A model for TQM in the school) และสรุ ปว่าในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพโดยรวม
นั้น ต้องประกอบไปด้วยสามส่ วนที่สาคัญ ซึ่งเรี ยกว่าบริ บทของการพัฒนาองค์การโดยรวม ได้แก่
1) วัฒนธรรมองค์การ (Culture)
2) การที่บุคลากรมีความยึดมัน่ ผูกพันและความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ (Commitment
and ownership)
3) การติดต่อสื่ อสารที่ดี(Communication)เป็ นปัจจัยสาคัญที่จะนามาซึ่ง
ความสาเร็ จในการพัฒนาคุณภาพโดยรวมอย่างยัง่ ยืน
4) การมีความสมดุลภายในองค์การ นัน่ คือบุคลากรทุกคนใช้กลยุทธ์เดียวกันที่จะ
นาไปสู่เป้ าหมาย รวมทั้งการที่บุคลากรมีความยึดมัน่ ที่มีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
5) การสร้างความเข้าใจเป็ นวงกว้างเกี่ยวกับแนวคิดการให้ความสาคัญกับความ
ต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานของความมีคุณภาพ
6) การออกแบบองค์การให้มีลกั ษณะการทางานแบบเป็ นทีม
7) มีการกาหนดเป้ าหมายหรื อพันธกิจที่มีความชัดเจนและมีความท้าทาย
8) มีระบบการบริ หารจัดการประจาวันที่มีการใช้เครื่ องมือที่มีประสิ ทธิผล
สาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
9) ความไว้วางใจกัน (Trust)
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10) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร (Leadership)
11) การเสริ มสร้างพลังอานาจ (Empowerment)
กล่าวโดยสรุ ป Murgatroyd และ Morgan เสนอว่าลักษณะขององค์การที่นาTQM
มาใช้ และทาให้เกิดมีประสิ ทธิผลจะมีลกั ษณะ 3 ประการ คือ
1) วัฒนธรรม(Culture)เป็ นกฎเกณฑ์ที่ปรากฏอยูแ่ ละเป็ นค่านิยมที่ผกู พันองค์การ
เข้าไว้ดว้ ยกัน การสร้างวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่มีค่าสู งสุ ด มีการให้รางวัลโดยผ่านการทางานเป็ นทีม
และการพัฒนาและการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง
2) ข้อตกลง (Commitment) องค์การที่ใช้ TQM ต้องสร้างความรู ้สึกภาคภูมิใจ
และโอกาสในการพัฒนาให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานและลูกค้า ให้เกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของเป้ าหมายของ
องค์การโดยการทาให้ขอ้ ตกลงต้องกลายเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาในสถานศึกษา
3) การสื่ อสาร (Communication) การสื่ อสารภายในและระหว่างทีมงานต้องมี
พลังเรี ยบง่ายและมีประสิ ทธิภาพ โดยควรตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของข้อเท็จจริ งและความเข้าใจที่แท้จริ ง
และเป็ นการสื่ อสารที่สามารถทาได้อย่างมีอิสระจากระดับหนึ่ งไปสู่ อีกระดับหนึ่ งหรื อในระดับ
เดียวกัน ซึ่งทาให้ลกั ษณะการประทับตราแบบ “ปกปิ ด”มีการใช้นอ้ ยมากในองค์การ
6. Fullan (cited in Healy, 1994 : 60-61) เสนอว่าการบริ หารจัดการและการสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นอยูก่ บั ปัจจัย 6 ประการ คือ
1) การสร้างวิสยั ทัศน์ เป็ นสิ่ งสาคัญที่บุคลากรจะร่ วมรับรู ้และตกลงเกี่ยวกับ
วิสยั ทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์การซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการวางแผน
2) การวางแผนการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการเปลี่ยนแปลงตามแรงกดดันของสถานศึกษา
3) การเริ่ มดาเนินการและการเสริ มพลังจูงใจ การเปลี่ยนแปลงในระยะแรกๆ
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ไม่แน่นอนและความกังวลใจ แต่การดาเนินการให้ประสบผลสาเร็ จใน
ระยะต่อมาจะเพิ่มพลังกาลังใจในการทางาน
4) การพัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนด้านทรัพยากร เป็ นปัจจัยที่ช่วย
สนับสนุนในการดาเนินการอย่างต่อเนื่องไปได้
5) การกากับติดตามและการจัดการกับปัญหา จะมีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้
เกิดความสาเร็ จเป็ นที่ยอมรับได้
6) การปรับโครงสร้าง/การจัดองค์การใหม่ ในการเปลี่ยนแปลงอาจจาเป็ นที่
บุคคลแต่ละคนจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการปฏิบตั ิ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นผลตามมา คือ
การปรับโครงสร้างหรื อการจัดองค์การใหม่
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7. Sammonds and other(1995 :11-16) ได้เสนอปัจจัย 12 ด้านที่เป็ นตัวบ่งชี้ประสิ ทธิผล
เชิงคุณภาพของโรงเรี ยน ซึ่งบางตัววัดไม่ได้ท้ งั ทางสถิติและทางปริ มาณ แต่ได้มาจากการตรวจสอบ
โรงเรี ยนต่างๆ และจากการอภิปรายอย่างรอบคอบจากข้อค้นพบทางสถิติ รวมถึงการใช้งานวิจยั ทาง
การศึกษาเป็ นตัวตัดสิ น ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่
1) ภาวะผูน้ าที่มีเป้ าหมายของครู ใหญ่หรื อผูบ้ ริ หาร ด้านหลักสูตร การให้แนวทาง
ด้า นเนื้ อ หา การเสนอแนะกลยุ ท ธ์ ก ารสอน โดยไม่ ใ ช่ ก ารควบคุ ม หรื อสั่ ง การ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าของนักเรี ยนเป็ นรายคน
1) การมีส่วนร่ วมของผูช้ ่วยครู ใหญ่ ด้านการตัดสิ นใจที่เกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบอานาจจากครู ใหญ่ เช่น การจัดครู เข้าสอน ซึ่ งผูช้ ่วยครู ใหญ่มีบทบาทสาคัญ
เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ใกล้ชิดกับนักเรี ยนและครู
2) การมีส่วนร่ วมของครู ในการวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตร การวางแผนการสอนและ
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องภายในห้องเรี ยน
3) ความคงเส้นคงวาของครู หมายถึง ความสม่าเสมอในการทางานของครู ไม่ยา้ ย
หรื อออกบ่อย และหมายถึงการที่ครู ปฏิบตั ิงานไปในแนวทางเดียวกัน
4) โครงสร้างการเรี ยนการสอน มีการวางแผนการสอน การให้งานนักเรี ยน การแนะ
แนวในสาขาที่ศึกษา การให้นกั เรี ยนมีอิสระในการคิด การทางานและรับผิดชอบตนเอง
5) การสอนที่ทา้ ทายสติปัญญา การสอนของครู มีการกระตุน้ และท้าทายให้นกั เรี ยน
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทางานด้วยตนเอง
6) สิ่ งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการทางาน ครู ใช้เวลาในการปรึ กษางานกับนักเรี ยนมากกว่า
ใช้เวลากับงานประจา โดยเฉพาะดูแลให้นกั เรี ยนทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
7) การสอนแต่ละครั้งมีจุดเน้นเฉพาะเรื่ อง เพื่อให้ครู ได้พดู คุยกับนักเรี ยนได้มากขึ้น
และให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้ทางานมากขึ้น ซึ่งทาให้เกิดความเข้าใจและฝึ กฝนมากกว่าการสอนหลาย
เรื่ องในคราวเดียวกัน
8) มีการสื่ อสารอย่างกว้างขวางระหว่างครู กบั นักเรี ยน โดยเน้นที่การสื่ อสารของครู
กับนักเรี ยนทั้งห้องมากกว่าการสื่ อสารระหว่างครู กบั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
9) การเก็บบันทึกเอกสาร เน้นที่การเก็บเอกสารของครู เกี่ยวกับแผนการสอน
แผนการประเมิน ผลงานนักเรี ยนและความก้าวหน้าของนักเรี ยน เป็ นต้น
10) การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง เน้นการพบปะกับครู อย่างไม่เป็ นทางการมากกว่า
แบบเป็ นทางการเพื่อร่ วมกันพัฒนานักเรี ยน รวมถึงการช่วยดูแลการเรี ยนของนักเรี ยนที่บา้ น
11) มีบรรยากาศด้านบวกทั้งสาหรับครู และนักเรี ยน ซึ่งรวมถึงบรรยากาศทั้งภายใน
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และภายนอกห้องเรี ยนและรอบๆ บริ เวณโรงเรี ยน
8. Blankstein (1996 : 35) ได้ศึกษาปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการบริ หารคุณภาพ TQM ที่
นามาประยุกต์ใช้ได้ในสถานศึกษา จะต้องพบกับอุปสรรคบางประการ ดังนี้
1) ปั จ จัย ด้านการเปลี่ ย นแปลงและความลัง เลต่ อ การยอมรั บ สิ่ งใหม่ ๆ ครู ไ ม่
ต้องการเปลี่ยนแปลงหรื อคิดวิธีการสอนใหม่ๆ
2) ปั จจัยด้านตัวผูน้ า ผูน้ ามักมองว่าตนต้องเป็ นผูค้ วบคุม และเกิ ดการสู ญเสี ย
อานาจการควบคุม ซึ่ งโดยหลักการของ TQM
จะเน้นในเรื่ องของการร่ วมมือมากกว่าการ
ควบคุมสัง่ การ
3) ปั จจัย ด้านบุ คลากร บุ คลากรมักยึดถื อปฏิ บตั ิ ตามสายการบังคับบัญชาและ
ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย ขาดแรงจูงใจและความกระตือรื อร้นในการพัฒนาและการเรี ยนรู ้
4) ปั จจัยด้านการวัดประเมินผล การกาหนดเป้ าหมายในเชิงปริ มาณ โดยการวัด
ความสาเร็ จจากคะแนนทดสอบมาตรฐาน ซึ่งไม่ใช่ตวั สะท้อนสภาพที่แท้จริ ง
5) ปั จจัยด้านการขาดการเรี ยนรู ้ และขาดการฝึ กอบรมบุคลากร ไม่เห็นคุณค่าใน
การเรี ยนรู ้ ขาดการศึกษาจากประสบการณ์ท้ งั จากประสบการณ์ส่วนตนและจากผูอ้ ื่นๆ
6) ปั จจัยด้านการใช้ขอ้ มูลเพื่อการพัฒนา บุคลากรไม่นิยมใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
เพื่อการตัดสิ นใจหรื อการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินการ
7) ปั จจัยด้านการขัดแย้งกับข้อบังคับหรื อกฎหมายของรั ฐ การดาเนิ นการบาง
ประการตามปรัชญาการศึกษาของสถานศึกษา อาจขัดแย้งกับข้อบังคับหรื อกฎหมายของรัฐ
เป็ นที่น่าสังเกตว่าในส่ วนที่ Blankstein(1996) นาเสนอนั้นมีหลายประเด็นที่สอดคล้องกับ
Murgatroyd and Morgan(1994) เช่น การต่อต้านแนวคิดใหม่ๆ การขาดความเข้าใจ ทักษะและ
แรงจูงใจ รวมทั้งการใช้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อการพัฒนา แต่มีประเด็นที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาวะผูน้ า
และปั จจัยที่เป็ นการขัดแย้งกับข้อบังคับหรื อกฎหมายของรัฐ ดังนั้น ประสิ ทธิ ผลองค์การจะขึ้นอยู่
กับการปรับปรุ งและพัฒนาปัจจัยดังกล่าวเพื่อประสิ ทธิภาพของการดาเนินงาน
9. Moorhead and Griffin (1998 : 558-560) ได้ระบุถึงปั จจัยในการดาเนินการเพื่อให้การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสาเร็ จ ได้แก่
1) การดาเนินการให้เป็ นภาพรวม ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาในภาพรวมขององค์การ
เพราะระบบย่อยขององค์การนั้นต่างมีความสัมพันธ์กนั การมองภาพรวมจะทาให้เข้าใจวัฒนธรรม
ทั้งระบบ เห็นการประสานร่ วมมือระหว่างบุคคล งาน โครงสร้างและระบบสารสนเทศ
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2) ความมัน่ ใจในการสนับสนุนของผูบ้ ริ หารระดับสูง การสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง เป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จของการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะความร่ วมมือในองค์การ
ที่มีพลังต้องอาศัยกลไกการควบคุมและกลไกการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิภาพของผูบ้ ริ หารระดับสูง
3) การสนับสนุ น ให้เ กิ ด การมี ส่ว นร่ ว ม ปั ญหาที่ เ กี่ ย วข้องกับการต่ อต้านการ
ควบคุ ม และการใช้อ านาจ สามารถแก้ไ ขได้ด้ว ยการขยายความร่ ว มมื อ ในการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลง โดยให้โอกาสแก่บุคลากรให้มีสิทธิ์มีเสี ยงในการเปลี่ยนแปลง
4) ส่ งเสริ มการสื่ อสารในระบบเปิ ด การสื่ อสารอย่างเปิ ดเผยเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยทัว่ ไปในระหว่างการเปลี่ยนแปลง ผูป้ ฏิบตั ิงานจะเกิด
ความไม่มน่ั ใจ มีความคลุมเครื อ และพยายามแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและหากขาด
ข้อมูลอาจทาให้เกิดช่องว่างและอาจเกิดข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ซึ่ งจะเป็ นอันตรายต่อกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
5) การให้รางวัลแก่ผสู ้ นับสนุน การให้รางวัลแก่ผทู ้ ี่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
อาจเป็ นการยกย่อง ชมเชย หรื อ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่เหมาะสม จะเป็ นพลังผลักดันที่ทา
ให้การเปลี่ยนแปลงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และดารงอยูต่ ลอดไป
10. Zalri(1998) ได้เสนอปัจจัยสาคัญของรู ปแบบโมเดลประสิ ทธิผลและความสาเร็ จในการ
ดาเนินงานด้านการศึกษาของสมาพันธ์การจัดการคุณภาพแห่ งยุโรป (The European Foundation for
Quality Management) โดยมีชื่อว่า The EFQM Excellence Model ซึ่งโมเดลดังกล่าวประกอบไป
ด้วยปั จจัย 2 กลุ่ม ๆ แรกคือ ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุและกลุ่มที่สองเป็ นปั จจัยที่เป็ นผลที่เกิ ดขึ้น มี
รายละเอียดดังนี้
ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่
1) กระบวนการทางาน หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่แสดงวิธีการที่องค์การกาหนดกิจกรรมหลัก
และกิจกรรมสนับสนุนเพื่อปรับปรุ งกิจการอย่างต่อเนื่อง
2) การบริ หารบุคคลในองค์การ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่แสดงวิธีการที่องค์การใช้ศกั ยภาพ
ของบุคลากรเพื่อปรับปรุ งกิจการอย่างต่อเนื่อง
3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่แสดงพฤติกรรมที่กลุ่มผูบ้ ริ หารของ
องค์การนาเอาวิธีการปรับปรุ งคุณภาพมาใช้ในการกาหนดแนวทางการสื่ อสาร การปฏิบตั ิงาน การ
ตรวจสอบและการปรับปรุ งนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ
4) นโยบายและกลยุทธ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการใช้แนวคิดในการปรับปรุ ง
คุณภาพในการกาหนดแนวทางการสื่ อสาร การปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบและปรับปรุ งนโยบายและ
กลยุทธ์ต่าง ๆ
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5) ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน หมายถึงตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงวิธีการขององค์การใน
การแสวงหาทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
11. Hertling (2000 : 26) ได้ให้ขอ้ เสนอเกี่ยวกับการดาเนินการปฏิรูปสถานศึกษาและปัจจัย
ที่จะทาให้การเปลี่ยนแปลงนาไปสู่ ความสาเร็ จและความล้มเหลวในการดาเนินการ พบว่าปั จจัยที่มี
ความสาคัญได้แก่
1) การเลือกรู ปแบบที่เหมาะสมในการดาเนิ นการปฏิรูป ดังนั้น ทีมงานที่จะต้อง
ออกแบบการดาเนินการจึงมีส่วนร่ วมสาคัญมากเพราะจะออกแบบอย่างระมัดระวังบนพื้นฐานของ
ความเป็ นจริ ง และจุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษา
2) การได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากภายนอก โดยเฉพาะจากหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ มี
ผลประโยชน์ใดๆ มีส่วนช่วยในการดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมาก
3) งบประมาณ อาจเป็ นอุปสรรคในการดาเนินการตามรู ปแบบที่กาหนด การขาด
งบประมาณหรื อการไม่ ไ ด้งบประมาณสนับสนุ น จากรั ฐที่ เพียงพอสามารถน าไปสู่ การสู ญเสี ย
บุคลากร ขาดการสนับสนุนการปฏิรูปและในที่สุดก็ อาจทาให้การปฏิรูปล้มเหลว
4) ภาวะผูน้ าที่เข้มแข็ง สถานศึกษาหลายแห่ งที่ลม้ เหลว เนื่องจากผูบ้ ริ หารไม่ได้
รับการสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน ไม่สามารถดาเนิ นงานสอดคล้องกับเป้ าหมายและรู ปแบบการ
ปฏิรูปและยังขาดภาวะผูน้ าที่ดี
5) การยอมรับของครู ในการปฏิรูป ครู อาจรู ้สึกว่าถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง หรื อ
ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ครู มองว่าการปฏิรูปเป็ นสิ่ งที่ผคู ้ นมักคลัง่ ไคล้แต่ไม่มีผล
อะไรยัง่ ยืน ครู จึงไม่ทุ่มเทในการดาเนินการ
6) การต่อต้านจากนักเรี ยน การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างรวดเร็ ว ผูน้ าจะได้รับ
การสนับสนุนหากมีการสื่ อสารอย่างชัดเจนกับนักเรี ยน ผูป้ กครองและสมาชิกของชุมชน
7) การดาเนินการตามรู ปแบบที่กาหนดจากภายนอก ทาให้ผบู ้ ริ หารและครู ไม่ได้
รู ้ สึก ว่าพวกเขามี อานาจที่ จ ะจัด สรรทรั พ ยากร หรื อทาให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ สาคัญในการ
ดาเนินการของสถานศึกษาอย่างแท้จริ ง
12. Orsini(2000 : 207 - 210) ได้ศึกษาถึงความพยายามในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
ต่างๆ พบว่า ในการพัฒนาคุณภาพโดยใช้หลักการการบริ หารคุณภาพของหน่ วยงานมีจุดอ่อนที่
เป็ นปัจจัยเกี่ยวกับการบริ หารจัดการโดยตรง ได้แก่
1) ความไม่สอดคล้องกันระหว่างวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบาย การกาหนด
นโยบายเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเป็ นการดาเนินการวันต่อวัน อาจทาให้นโยบายนั้นไม่
สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสยั ทัศน์ขององค์การ
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2) การใช้วิธีการทางสถิติที่ผดิ นาไปสู่ขอ้ สรุ ปที่ผดิ พลาด ซึ่งส่ งผลให้การ
ปรับปรุ งกระบวนการและการตัดสิ นใจที่สาคัญๆ เกิดการผิดพลาด
3) ความผิดพลาดในการสารวจข้อมูลจากลูกค้าและผูป้ ฏิบตั ิงาน วิธีการ
ดาเนิ นการสารวจมักมีขอ้ ผิดพลาดตั้งแต่การใช้ขอ้ ความที่ไม่ตรงประเด็น การออกแบบสารวจไม่
เหมาะสมทั้งในด้านสถิติที่ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่าง คุณภาพของเครื่ องมือตลอดจนความถูกต้อง
ของการประมวลผล
4) การปรับปรุ งกระบวนการ กระบวนการต้องได้รับการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
ตามวงจร PDCA ของ Deming และ Shewhart ในการดาเนินการขององค์การต่างๆ โดยส่ วน
ใหญ่มกั จะดาเนินการเพียงแค่การวางแผน(Plan) และการปฏิบตั ิ (Do) โดยละเลยที่จะดาเนินการใน
ขั้นการประเมิน (Check)และปฏิบตั ิการแก้ไข (Act)
5) ความล้มเหลวในการดาเนินการในระบบ ผูป้ ฏิบตั ิงานที่แม้ตอ้ งปฏิบตั ิงาน
หนักก็สามารถทางานได้สาเร็ จถ้าอยูใ่ นระบบที่ออกแบบไว้ไม่เหมาะสม โครงสร้างขององค์การที่
ตายตัว มีการแบ่งส่ วนงานเป็ นแผนก เน้นการรายงานตามลาดับชั้น และมีโครงสร้างการสั่งการ
และควบคุมที่กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด เป็ นสัญญาณแห่งความล้มเหลวในการดาเนินการของระบบ
6) ความไม่อดทนรอและเร่ งรี บที่จะดาเนินการเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผูป้ ฏิบตั ิงาน
มักจะรี บดาเนิ นการแก้ไขโดยทันที ซึ่ งวิธีการดังกล่าวอาจไม่ก่อให้เกิ ดผลดี ที่สุด
เพราะ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานจะไม่ใช้เวลาคิดเตรี ยมการ หาแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่ งอาจจะยิ่ง
ก่อให้เกิดปัญหามากขึ้น
กล่ าวโดยสรุ ป สถานศึ ก ษาได้น าแนวคิ ด เกี่ ย วกับการประกัน คุ ณ ภาพและการบริ ห าร
คุณภาพมาเป็ นแนวทางในการบริ หารและการพัฒนาสถานศึกษา โดยเฉพาะการบริ หารคุณภาพ
โดยรวม (Total Quality Management : TQM) ซึ่งอาจจะมีองค์การที่ประสบผลสาเร็ จ และองค์กร
ที่ประสบความล้มเหลว ซึ่งต้องคานึงถึงอุปสรรคที่เกิดจากการนาการบริ หารคุณภาพ TQM มาใช้
และคานึ งถึงสิ่ งสาคัญที่สนับสนุ นการดาเนิ นงาน ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะองค์กร การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ จุดอ่อนในการบริ หารจัดการคุณภาพขององค์กร
13. Mohd and Aspinwall (2000 : 803-809) ศึกษาพบว่า ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
ของการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยการใช้
กรอบ 10 ปั จจัยที่สาคัญให้ผบู ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การระบบคุณภาพของบริ ษทั จานวน 194 บริ ษทั ตอบ
แบบสอบถาม โดยการวิจยั แบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ ส่ วนที่หนึ่ง เป็ นการรับรองของกลุ่มตัวอย่างถึง
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารจัดการคุณภาพแบบองค์รวม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
ค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั ส่ วนนี้ สรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อ
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ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตามการับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างมีอยู่ 9 ปั จจัย
เรี ยงตามลาดับได้แก่
1) คุณลักษณะภาวะผูน้ าและการได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
2) การจัดเตรี ยมความพร้อมด้วยการฝึ กอบรมบุคลากร
3) การวัดผลการปฏิบตั ิและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
4) การมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
5) การนาเอาระบบประกันคุณภาพมาใช้
6) ความเพียงพอด้านการเงิน
7) มีการฝึ กอบรมเฉพาะทางเพื่อการทางานที่มีการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือที่
เหมาะสม
8) การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ และ
9) การคานึงถึงความต้องการขอบุคลากร
ส่ วนที่สอง เป็ นการศึกษาเชิงทานาย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วิธีการถดถอยพหุคูณ
ซึ่ง Mohd and Aspinwall(2000) ได้นาผลการวิจยั ทั้งสองส่ วนมาหาค่าความสัมพันธ์กนั พบว่า ปั จจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารจัดการคุณภาพแบบองค์รวมที่มีผลการวิจยั ทั้งสองส่ วน
ให้ผลตรงกันมีอยู่ 5 ปัจจัยเรี ยงจากมากไปน้อยคือ
1) คุณลักษณะภาวะผูน้ าและการได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสูง
2) การจัดเตรี ยมความพร้อมรวมทั้งการฝึ กอบรมบุคลากร
3) การวัดผลการปฏิบตั ิและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
4) การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
5) การนาเอาระบบประกันคุณภาพมาใช้
14. Dayton(2001) ได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการ
บริ หารคุณภาพแบบองค์รวมจากผลการวิจยั ของ Black and Porter ที่ทาไว้เมื่อปี 1996-1999 จานวน
2 ชิ้น ชิ้นที่หนึ่ง ทาขึ้นในปี 1996 เรื่ องปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารคุณภาพแบบ
องค์รวมในเขตยุโรป ซึ่ งได้ทาการศึ กษาในสหราชอาณาจักร ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพของทวีปยุโรป จานวน 1,000 ฉบับ ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จในการบริ หารคุณภาพแบบองค์รวมมี 9 ปั จจัยได้แก่ 1) การจัดการด้าน
บุคลากรและผูบ้ ริ การ(People and customer management)2) การจัดการทรัพยากร(Supplier
partnership)3) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่ อสาร(Communication of improvement
information) 4) การให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การ(Customer satisfaction
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orientation) 5) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก(External interface management) 6)
กลยุทธ์การจัดการคุณภาพ(Strategic quality management) 7) การทางานเป็ นทีม(Teamwork
structures for improvement) 8) การวางแผนเชิงปฏิบตั ิการ(Operational quality planning) 9) ระบบ
การวัดความก้าวหน้าหรื อพัฒนาการของการดาเนิ นงาน(Quality improvement measurement
system) และวัฒนธรรมคุณภาพ(Corporate quality culture)ส่ วนชิ้นที่สอง ได้ทาการวิจยั ในปี 1999
เพื่อตรวจสอบปั จจัยในบริ บทของกลุ่ มสหราชอาณาจักรว่าจะมี ความสอดคล้องกับบริ บทของ
สหรัฐอเมริ กาหรื อไม่ ในการวิจยั ครั้งนั้น ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามชุดเดียวกับชุดที่ใช้ในสหราช
อาณาจักร กลุ่มตัวอย่างคือผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการประกันคุณภาพของสหรั ฐอเมริ กา จานวน 1,000
ฉบับเช่นเดียวกัน ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารคุณภาพแบบ
องค์รวมทุกปั จจัยตรงกันกับความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในเจตยุโรป โดยมีปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุด
คือ ปัจจัยด้านกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ
15. Guo (2002 อ้างถึงใน, ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง, 2553 : 24) ได้นาเสนอบทความวิจยั ใน
การประชุมนานาชาติเรื่ องการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 2 ที่จดั ขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-5
กันยายน 2545 ในหัวข้อ “ปั จจัยสาคัญในการปฏิรูปการศึ กษา” โดยฝ่ ายวิจยั และพัฒนาการศึกษา
สานักงานการศึกษาแห่ งสหรัฐอเมริ กาได้ให้ทุนเพื่อศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
ในการปฏิรูปการศึกษา ทาการสังเคราะห์จากผลงานวิจยั 12 เรื่ อง พบว่าปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จในการปฏิรูปการศึกษานั้นมี 8 ปั จจัย แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มที่หนึ่ง เป็ น
ปัจจัยด้านความพยายามในการวางแผนการปฏิรูปการศึกษา (Planning reform efforts) ประกอบด้วย
2 ปั จจัยย่อยคือ ปั จจัยภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ซึ่งจะเป็ นตัวพัฒนาให้เกิดความสาเร็ จของการปฏิรูป
การศึกษา (Goals) ซึ่ งควรตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) และมีการ
ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของความสาเร็ จในเป้ าหมายนั้น และปั จจัยด้าน
ระยะเวลาในการดาเนิ นงาน (Timing) กลุ่มที่สอง เป็ นปั จจัยด้านการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง(Implementing proposed reforms) ประกอบด้วย 3 ปั จจัยย่อยคือ ปั จจัยการฝึ กอบรม
บุคลากรพัฒนาบุคลากร (Training) โดยบุคลากรที่เข้าร่ วมกิจกรรมจะต้องได้รับการฝึ กอบรมก่อนที่
จะเริ่ มปฏิบตั ิการเพื่อปฏิรูปจริ ง ปั จจัยด้านความยืดหยุน่ (flexibility) ของกลยุทธ์ที่ใช้ในการปฏิรูป
เพื่อให้เกิ ดการรั บรองการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นด้วยวิธีการที่ หลากหลายและปั จจัยด้านการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (Infrastructure) เพื่อการปฏิรูป กลุ่มที่สาม เป็ นปั จจัยด้านการส่ งเสริ มให้เกิด
ความยัง่ ยืนของกิจกรรมที่ดาเนิ นอยู(่ Sustaining ongoing reforms) ประกอยด้วย 2 ปั จจัยย่อยคือ
ปั จจัยด้านการจัดการทรัพยากร (Management resource) และปั จจัยด้านการประเมินตนเอง(Self
assessment)
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16. สุ วิมล ว่องวาณิ ช และคณะ(2545:55) ได้ดาเนิ นการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบและรู ปแบบ
การประเมินผลภายในและทดลองใช้กบั สถานศึกษานาร่ องสังกัดต่างๆ รวม 30 แห่ ง รวมทั้งได้
ศึกษาปั ญหา อุปสรรคและปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพ
ของสถาบันการศึกษาจากความคิดเห็นของคณาจารย์ที่ได้รับหลังจากการเข้าร่ วมโครงการนาร่ องซึ่ง
ได้ขอ้ สรุ ปว่าเงื่อนไขความสาเร็ จนั้นมีอยู่ 5 ปั จจัย คือ 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร 2) การเตรี ยมความ
พร้อมให้บุคลากรทั้งในด้านการสร้างความรู ้และความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพและ
การประเมินตนเอง 3) การทางานเป็ นทีมของบุคลากร 4) การนิเทศและการกากับติดตามงาน 5) การ
ใช้ขอ้ มูลที่มีอยูเ่ พื่อประกอบการดาเนินงาน
17. อารี ย ์ วิธีศุภกร (2546) ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จในการนานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบตั ิในสถาบันวิชาการทหาร
อากาศชั้นสู ง โดยใช้กรอบทฤษฎีตวั แบบของแวน มีเตอร์ และ แวน ฮอร์น(Van Meter and Van
Horn) ซึ่ งกล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญ 6 ประการ ทาหน้าที่เชื่อมระหว่างตัวนโยบายกับผลการ
ปฏิบตั ิตามนโยบาย องค์ประกอบ ดังกล่าวนี้เป็ นปั จจัยกาหนดที่ส่งผล หรื อมีอิทธิพลต่อความสาเร็ จ
หรื อความล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ได้แก่
1) ด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย
2) ด้านทรัพยากรนโยบาย
3) ด้านการสื่ อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมการเสริ มแรง
4) ด้านลักษณะหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบตั ิ
5) ด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
6) ด้านความตั้งใจของผูป้ ฏิบตั ิ
18. เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2546) ได้ศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปั จจัยที่เป็ น
อุปสรรค ต่อการดาเนิ นการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน วิธีการที่ ใช้
ประกอบด้ว ย 1) ศึ ก ษาโดยใช้แ บบสอบถามเพื่อเก็บ ข้อ มูล จากสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่ งชาติ ในกลุ่มคุ ณภาพที่ 1-2 และกลุ่มคุ ณภาพที่ 5
2) ศึกษาจากกรณี ศึกษา 2 โรงเรี ยน และนาผลการวิจยั ทั้ง 2 ส่ วนมาสังเคราะห์ ผลวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1) สภาพการดาเนิ น การประกันคุ ณภาพการศึ กษา ข้อค้นพบเชิ งปริ มาณพบว่า
สถานศึ ก ษาทั้ง 2 กลุ่ ม คุ ณ ภาพ ส่ ว นใหญ่ ด าเนิ น การครบกระบวนการคื อ มี ก ารวางแผน การ
ดาเนิ นการและการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุ งคุณภาพ ข้อค้นพบเชิ งคุณภาพพบว่า การ
ด าเนิ น การแต่ ล ะด้า นยัง ไม่ ค รบถ้ว นสมบู ร ณ์ โรงเรี ย นที่ เ ป็ นกรณี ศึ ก ษาในกลุ่ ม คุ ณ ภาพที่ 1
ดาเนินการครบถ้วนกว่าโรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษาในกลุ่มคุณภาพที่ 5
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2) ปั จจัยสาคัญที่ส่งเสริ มการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มปั จจัยภายใน
ได้แก่ การที่ผบู ้ ริ หารมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท สนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ ใช้ท้ งั การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและ
การบริ หารแบบเข้มงวด การมีวฒั นธรรมองค์การที่ดีคือ มีความสัมพันธ์ที่ดี มีแบบแผนการทางาน
เป็ นทีม มีตวั แบบการเป็ นครู ที่ดี ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเห็นคุณค่าของการประเมิน รวมทั้ง
การที่ครู มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ต่อการสอน สนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และเชื่อว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษา นาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นโครงสร้างการประสานงานที่คล่องตัว
และมีบุคลากรหรื อคณะทางานรับผิดชอบงานประกันคุณภาพก็เป็ นปัจจัยที่ส่งเสริ มเช่นกัน สาหรับ
กลุ่มปัจจัยภายนอก ได้แก่ การที่ชุมชนและกรรมการสถานศึกษาให้ความสาคัญกับการศึกษา และ
สนับสนุนช่วยเหลือ และการที่กฎหมาย / นโยบายต้นสังกัดผลักดันให้โรงเรี ยนดาเนินการประกัน
คุณภาพ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดนิเทศช่วยเหลือโรงเรี ยนจริ งจัง
3) ปัจจัยสาคัญที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มปั จจัย
ภายใน ได้แ ก่ การที่ ว ฒ
ั นธรรมองค์ก รการมี ล ัก ษณะแตกแยก แข่ ง ขัน ไม่ ใ ห้เ กี ย รติ แ ละไม่
ไว้วางใจกัน ขาดการยอมรับความสามารถของเพื่อนครู ครู ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและครู ไม่
เพียงพอ ครู ขาดความรับผิดชอบและความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ มีทศั นคติไม่ดีต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งผูบ้ ริ หารไม่ให้เวลากับโรงเรี ยนเต็มที่ ใจดี เกิ นไป ขาดความเด็ดขาด นาการ
เปลี่ยนแปลงเข้ามาเร็ วจนครู รับไม่ทนั ใช้รูปแบบการบริ หารแบบชี้นามากกว่าการมีส่วนร่ วม และ
ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารขาดความสามารถในการบริ หารและมีงานธุรการมาก นอกจากนั้น การที่โครงสร้าง
การบริ หารขาดการประสานงานที่ ดี ขาดระบบการสื่ อสารแลกเปลี่ ยนข้อมูล ขาดการกาหนด
บทบาทหน้าที่บุคลากรและมอบหมายความรับผิดชอบไม่ชดั เจน ก็เป็ นปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคเช่นกัน
สาหรับกลุ่มปั จจัยภายนอก ได้แก่ ชุมชนและกรรมการสถานศึกษาขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายปรับลดอัตรากาลัง รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดขาดการนิเทศ
ช่วยเหลือ
กล่าวโดยสรุ ปเก็จกนก เอื้ อวงศ์ (2546) ได้วิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปั จจัยที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการดาเนิ นการในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้
ปัจจัย 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์
ด้านสภาพทางกายภาพ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การและด้านภาวะผูน้ า
2) กลุ่มปัจจัยภายนอก ไดแก่ ปัจจัยด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและด้าน
เทคโนโลยี
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19. ชาญยุทธ รวิยะวงศ์ (2548) ใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ด้านคือ
1) ลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ หาร
2) ลักษณะการบริ หารจัดการของสถานศึกษา
3) ลักษณะบุคลากร
4) ลักษณะทรัพยากร
5) ลักษณะวัฒนธรรมองค์การ
ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบประกันคุณภาพได้แก่ลกั ษณะ
ทัว่ ไปของผูบ้ ริ หาร ลักษณะการบริ หารจัดการ ลักษณะบุคลากร ลักษณะทรัพยากร และลักษณะ
วัฒนธรรมองค์กร มีค่าเฉลี่ย ระดับมากถึงปานกลาง พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทุกปั จจัยกับ
ระบบประกันคุณภาพภายใน มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ตัวแปรอิสระทั้ง 5
ตัวแปร ร่ วมกันทานายระบบประกันได้ประมาณร้อยละ 72 ตัวแปรที่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้
อย่างมีนับสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ตัวแปรด้านการบริ หารจัดการ ด้านวัฒนธรรมองค์กรและด้าน
ทรัพยากร
20. นาพิชญ์ ธรรมหิ เวศน์ (2549) ได้ศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบตั ิของสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข โดยใช้ 3
ปัจจัยหลักและ 12 ปัจจัยรอง ได้แก่
1) ปัจจัยสาระนโยบาย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของแนวปฏิบตั ิ
และมาตรฐานนโยบาย
2) การสนับสนุนการปฏิบตั ิ ประกอบด้วย การส่ งเสริ มทางเทคนิควิชาการ ความ
ร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอก ความเพียงพอของทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร
3) ศักยภาพหน่วยปฏิบตั ิ ประกอบด้วย โครงสร้างองค์การ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
การบริ หารจัดการในหน่วยปฏิบตั ิ บุคลากรการปฏิบตั ิและระบบการทางาน
โดยนาพิญ์ ธรรมหิ เวศน์ ได้ดาเนินการวิจยั 5 ขั้นตอนคือ1)วิเคราะห์เอกสารเพื่อสร้างกรอบ
การวิจยั และรู ปแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ 2) สร้างและพัฒนาเครื่ องมือ เป็ น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสังเกต 3) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณด้วย
แบบสอบถามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ทั้ง 39 แห่ ง รวม 392 คน และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกต
รวม 11 สนาม 4) วิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบความสอดคล้องของรู ปแบบจาลองกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ ด้วยโปรแกรม LISREL Version 8.53 และ5) ศึกษาความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ จากกลุ่ม
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ผูบ้ ริ หารสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข จานวน 25 คน ผลการศึกษาพบว่า 1)
ปั จจัยที่มีผลต่อการนานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบตั ิ คือ ปั จจัยสาระนโยบาย
การสนับสนุนการปฏิบตั ิ และศักยภาพหน่วยปฏิบตั ิ โดยสาระนโยบายมีอิทธิพลรวมต่อผลการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิมากที่สุด 2) รู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของข้อมูลเชิงประจักษ์
กลมกลื นระดับดี 3) รู ปแบบการดาเนิ นนโยบายไปปฏิบตั ิ สรุ ปได้ว่า การสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ
ศักยภาพหน่วยปฏิบตั ิและสาระนโยบาย สามารถทานายผลของการนานโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบตั ิ ได้ร้อยละ 47
21. มยุรี แพร่ หลาย (2554 : 9) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยใช้องค์ประกอบของปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านลักษณะของโรงเรี ยน ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างของโรงเรี ยน การใช้
เทคโนโลยี การได้รับงบประมาณ และการได้รับการสนับสนุน
2) ด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย วัฒนธรรมของโรงเรี ยน บรรยากาศใน
การทางานของโรงเรี ยน
3) ด้านลักษณะของบุคลากร ได้แก่ การเรี ยนรู ้และความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพ ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ
4) ด้านนโยบายบริ หารและการปฏิบตั ิ ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การใช้กลยุทธ์
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การนิ เ ทศติ ด ตาม การท างานเป็ นที ม การบริ ห ารจัด การงบประมาณ การ
บริ หารงานบุคคล และระบบสารสนเทศ
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านนโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ ปั จจัยด้านลักษณะของ
สภาพแวดล้อมและปั จจัยด้านลักษณะโรงเรี ยน เป็ นปั จจัยที่มีอิท ธิ พลรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ต่อการบริ หารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ก พบว่า ปั จจัยสนับสนุ นการ
บริ หารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็กที่ประสบความสาเร็ จในการประกัน
คุณภาพด้านนโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ คือ การนิ เทศติดตามอย่างต่อเนื่ องและการใช้ภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หารเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
จากแนวคิดการใช้ปัจจัยของนักวิชาการทั้ง 21 คน ผูว้ ิจยั ขอแจกแจงความถี่เพื่อให้เห็น
ความสาคัญที่ควรนาปั จจัยไปใช้ในการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบ
แนวคิดประสิ ทธิ ผลองค์การของ Steers and others (1985) ทั้ง 4 ด้าน คือลักษณะขององค์การ
ลักษณะของสภาพแวดล้อม ลักษณะของบุคลากร นโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ ดังตารางนี้
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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) สุ วิมล ว่องวาณิ ช และคณะ(2545) อารี ย ์ วิธีศุภกร
(2546) เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2546) ชาญยุทธ รวิยะวงศ์ (2548) นาพิชญ์ ธรรมหิ เวศน์(2549) และมยุรี
แพร่ หลาย (2554)ดังตารางข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้กรอบแนวคิดปั จจัยซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหลักในการ
วิเคราะห์ ปัจจัยที่ ส่งผลให้การดาเนิ นการประกันคุ ณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
เอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จโดยมีตวั ชี้วดั ระดับการใช้ปัจจัยดาเนิ นการเพิ่มเติม
ครอบคลุมบริ บทโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครจากผลงานนักวิชาการเหล่านี้ โดยคงไว้
ซึ่งกรอบแนวคิดปัจจัยหลักทั้ง 4 ด้านตามแนวคิดของ Steers and others(1985) รายละเอียดดังนี้
1. ลักษณะขององค์ การ (Organizational characteristics) ประกอบด้วยปัจจัย
1.1 โครงสร้างขององค์การ (Organizational Structure)
1) ความหมายของโครงสร้างองค์การ มีนกั วิชาการให้ความหมายไว้ดงั นี้
Steers(1977:7) กล่ า วว่ า โครงสร้ า งขององค์ ก าร (Organizational Structure)
หมายถึงความสัมพันธ์ของทรัพยากรมนุ ษย์ที่ได้กาหนดไว้ในองค์การ โดยมีสายงานการบังคับ
บัญชาตามบทบาทหน้าที่ ไ ปจนถึ งขนาดขององค์ก ารและขนาดของหน่ วยงาน โครงสร้ างจะมี
องค์ประกอบในเรื่ องต่าง ๆ เช่น 1) การกระจายอานาจ (Formalization) 4) ช่วงการบังคับบัญชา
(Span of Control ) 5) ขนาดขององค์การ (Organization Size ) 6) ขนาดหน่วยงาน (Work-Util Size)
Kast and Rosenzwig (1985 : 234) กล่าวว่าโครงสร้างองค์การหมายถึงรู ปแบบ
หรื อแบบแผนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประกอบต่างๆขององค์การ
Robbins (1990 : 5) กล่าวว่าโครงสร้างองค์การเป็ นการกาหนดแบ่งงาน โดยมีการ
รายงานต่อกันเป็ นไปตามกลไกประสานงานอย่างเป็ นทางการและรู ปแบบของความสัมพันธ์ที่มีการ
ติดดามผล
Hall (1991 : 48 – 49) ระบุว่าโครงสร้างองค์การเป็ นการกระจายงานตามเส้นทาง
ต่างๆกันไปตามตาแหน่ง ซึ่งมีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของบทบาทในกลุ่มบุคคล
Bedian and Zammuto (1991) กล่าวถึงโครงสร้างองค์การว่าเป็ นรู ปแบบของการ
ประสานงานของหน่วยงานกับส่ วนกลางการเคลื่อนไหวของงาน อานาจในการดาเนินงานและการ
ติดต่อสื่ อสารซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกขององค์การนั้นๆ
ส่ วน Vecchio (1991 : 610 – 611) อธิบายว่าโครงสร้างองค์การ หมายถึง ลักษณะ
การจัดแบ่งส่ วนต่าง ๆ ภายในองค์การที่คานึงถึงความชานาญเฉพาะสาขา ช่วงการบังคับบัญชา การ

77

กระจายอานาจ ระดับความซับซ้อน ขนาดขององค์การ เทคโนโลยี และองค์ประกอบภายนอก
ได้แก่ ลูกค้า การแข่งขัน แหล่งตัวป้ อน ตลอดจนรัฐบาลเป็ นต้น
ธงชัย สันติวงษ์ (2538) ให้ความหมายโครงสร้างองค์การว่า หมายถึง วิธีการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดแบ่งสรรทรัพยากรต่าง ๆ และการกาหนดวิธีการรายงานตามสายบังคับบัญชาใน
ระหว่างกลุ่มคน รวมไปถึงกลไกของระบบการประสานงานที่เป็ นทางการและวิธีการที่จะต้อง
เกี่ยวข้องกันตามแบบแผนที่ได้มีการกาหนดและวางเอาไว้
ธีรพนธ์ คงนาวัง (2543 : 13) ให้ความหมายของโครงสร้างองค์การว่า หมายถึง
การจัดแบ่งฝ่ ายย่อยๆ เป็ นฝ่ ายงานต่างๆ หรื อเป็ นลักษณะการจัดกลุ่มงานเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผล
เช่น ตามจุดประสงค์ขององค์การ จัดตามหน้าที่ จัดตามสายการบังคับบัญชา เป็ นต้น และมีกาหนด
แนวปฏิ บ ัติ ง านแต่ ล ะฝ่ ายไว้อ ย่ า งเหมาะสม และชัด เจนต่ อ การปฏิ บ ัติ ไ ด้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและองค์การ โดยเฉพาะระดับบริ หาร คือ บริ หารงานง่าย รู ้ว่าใครทาอะไรรับผิดชอบต่อ
ใคร ไม่ก่อให้เกิดปั ญหาคัง่ ค้าง ณ ที่จุดใด ขจัดปั ญหาการทางานซ้ าซ้อน มีการมอบอานาจ ทาให้
ขจัดปัญหาการเกี่ยงกันหรื อลังเลในการทางาน
สมาน อัศวภูมิ (2549 : 152) ให้ความหมายของโครงสร้างองค์การว่า หมายถึง
ระบบงานซึ่งแสดงให้เห็นสายการรายงานและการบังคับบัญชาในการดาเนินงานขององค์การ
ธวัช กรุ ดมณี (2550 : 9) ให้ความหมายของโครงสร้างองค์การว่า หมายถึง การได้
แบ่งรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ โดยมีการเชื่อมโยงทุกภาคส่ วนขององค์การไว้ดว้ ยกัน มีความ
คล่องตัวในการประสานงาน มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ชดั เจน ผ่านการกระจายอานาจและการ
ตัดสิ นใจไปสู่ผปู ้ ฏิบตั ิโดยตรง
1.1.1 องค์ประกอบของโครงสร้างองค์การ
Kast and Rosenzwig(1985 : 234-235) กล่าวว่า โดยทัว่ ไปโครงสร้างขององค์การ
จะกาหนดสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้
1) แบบแผนที่เป็ นทางการของความสัมพันธ์และหน้าที่ในลักษณะที่เป็ นแผนภูมิ
องค์การและรายละเอียด
2) การกาหนดเกี่ยวกับกิจกรรมหรื อภารกิจที่หน่วยงานหรื อบุคคลในหน่วยงาน
จะต้องทา
3) กาหนดวิธีการประสานงานระหว่างกิจกรรมหรื อภารกิจต่างๆ
4) แสดงอานาจ สถานภาพ และความสัมพันธ์ตามสายบังคับบัญชาขององค์การ
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Aldag & Stems (1987 : 281 – 295) ได้เสนอองค์ประกอบหลักของโครงสร้าง
องค์การไว้ 5 ประการ คือ การแบ่งงาน การจัดแผนงาน โครงสร้างของอานาจ ช่วงการบังคับบัญชา
และการประสานงาน
Robbins (1990 : 81 – 112) กล่าวถึงองค์ประกอบของโครงสร้างองค์การ ว่ามี 3
มิ ติ ประกอบด้วย มิ ติของความซับซ้อน มิ ติของการกาหนดรู ปแบบมาตรฐาน และมิ ติของการ
กาหนดอานาจในการตัดสิ นใจ
Daft (1991 : 246 – 255) กล่าวถึงองค์ประกอบของโครงสร้างองค์การ โดยอธิบาย
เป็ นความคิดรวบยอด 3 แนวคิด คือ ขั้นการบังคับบัญชาแนวตั้ง (Vertical Hierarchy) การจัด
แผนงาน (Departmentation) และการประสานงาน (Coordination)
Cherrington (1994 :488)กล่าวว่าองค์ประกอบสาคัญที่ควรนามาพิจารณาออกแบบ
โครงสร้างองค์การมีสองส่ วนใหญ่ ๆ คือความแตกต่างหลากหลายของงาน หรื อกลุ่มงาน(Division
Leader ) และการบูรณาการหรื อการประสานการดาเนินงานของกลุ่มงาน
1.1.2 ลักษณะของโครงสร้างองค์กรที่มีประสิ ทธิผล
Mintzberg (1979 : 216 – 297) ให้ความเห็นว่าโครงสร้างองค์การที่มีประสิ ทธิผล
มี 2 ประการคือ
ประการแรก เห็ นว่าโครงสร้ างองค์การมี ประสิ ทธิ ผลนั้นจะต้องมี โครงสร้ างที่
เหมาะสมสอดคล้องกันกับปั จจัยต่างๆ ในสถานการณ์ขณะนั้น กับองค์ประกอบที่เป็ นตัวแปรของ
การออกแบบนั้น คือโครงสร้างขององค์การที่มีประสิ ทธิ ผลย่อมเกิดจากการออกแบบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
ประการที่ ส อง เห็ น ว่ า น่ า จะตั้ง สมมติ ฐ านอาจเรี ย กว่ า สมมติ ฐ านของการจัด
โครงสร้าง ได้ว่าโครงสร้างที่มีประสิ ทธิ ผลย่อมต้องการความคงที่ภายในระหว่างองค์ประกอบที่
เป็ นตัวแปรในการออกแบบองค์การ นั่นคือ โครงสร้างขององค์การที่มีประสิ ทธิ ผล ย่อมเกิดจาก
ลักษณะที่คงที่ขององค์ประกอบที่เป็ นตัวแปรในการออกแบบ
Hodge and Anthony (1990 : 374) ระบุว่าโครงสร้างองค์การที่มีประสิ ทธิ ผลมี
ลักษณะดังนี้
1) สามารถระบุเป้ าหมายได้ดว้ ยต้นทุนที่ต่าสุ ด (Goal Accomplishment at Least
cost) การมีเครื อข่ายงานที่แตกต่างกันและบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
2) มีนวัตกรรม (Innovation) มีระบบข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม
3) มีความยืดหยุน่ และการปรับตัว (Flexibility and Adaptiveness) มีการยืดหยุน่
เพื่อกระจายอานาจในการตัดสิ นใจและการปรับตัวเพื่อตอนสนองต่อสิ่ งแวดล้อมและต่อองค์การเอง
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4) สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้วยทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา (Facilitation of
Human Resource Performance and Development) สงเสริ มให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและการ
วางแผนพัฒนาอาชีพ
5) สนับสนุนให้มีการประสานงานที่ทวั่ ถึง(Facilitation of Coordination)
6) สนับสนุนให้มีกลยุทธ์ (Facilitation of Strategy)
Moorhead and Griffin (1995 : 380 - 381) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การจะเป็ น
ตัว ก าหนดรู ป แบบและกิ จ กรรมตามภารกิ จ องค์ก าร และแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ส่ ว นต่ า ง ๆ ว่ า มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไรโดยแผนภูมิองค์การ (Organizational Chart) โครงสร้างองค์การที่สมบูรณ์
ควรที่จะแสดงให้เห็นตาแหน่ งหน้าที่ของบุคคลในองค์การ สายการบังคับบัญชาและสายรายงาน
สายการสื่ อสารโดยเฉพาะการสื่ อสารที่เป็ นทางการ องค์การขนาดใหญ่จะต้องมีแผนภูมิโครงสร้าง
องค์การหลายอันเพื่อแสดงโครงสร้างทั้งหมดได้
นอกจากนี้ Luthans (2002 : 115-122) ได้เสนอรู ปแบบโครงสร้างขององค์การ
สมัยใหม่ซ่ ึงเป็ นโครงสร้างที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ และมีความแตกต่างไปจาก
โครงสร้างตามทฤษฎี แบบดั้งเดิมที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในปั จจุบนั ได้ ว่าต้องเป็ น
โครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุน่ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์นวัตกรรม
จะเป็ นโครงสร้างที่สามารถรองรั บสภาพแวดล้อมที่ มีความไม่แน่ นอนและเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายของ
องค์การสมัยใหม่ ในขั้นต้น โครงสร้างองค์การที่เป็ นทางเลือกของระบบราชการมี 2 รู ปแบบ
คือ โครงสร้างแบบโครงการ (Project Design) และโครงสร้างแบบแมทริ กซ์ (Matrix design) ต่อมา
ได้มีโครงสร้ างแบบเครื อข่าย (Network Design) องค์การแบบแนวราบ (Horizontal
Organizational ) และองค์การแบบเสมือนจริ ง (Virtue Organizational) โดนเฉพาะโครงสร้างแบบ
แมทริ กซ์ นิ ยมใช้ในองค์การภาครัฐในปั จจุบนั มีลกั ษณะรวมบุคลากรจากฝ่ ายต่างๆ ผนึ กกาลังทา
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การที่ตอ้ การระดมความสามารถที่หลากหลายเป็ นการผนึกกาลัง (Synergy)
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานส่ งผลต่อความมีประสิ ทธิผลขององค์การ
ธงชัย สันติวงษ์ (2537) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์สาคัญ 3 ประการ ที่มีความเหมาะสมใน
การพิจารณาปรับออกแบบโครงสร้างโรงเรี ยนดังนี้
1) การจัด รวมกลุ่ ม ไว้ด้ว ยกัน ปั จ จัย ส าคัญ ประการแรกที่ เ ป็ นส่ ว นประกอบ
พื้นฐานของทุกองค์การก็คือ บทบาทหน้าที่หรื อตาแหน่งงานต่างๆ ที่มีอยูจ่ ะถูกจัดให้อยูด่ ว้ ยกันเป็ น
กลุ่ ม งาน ที ม ท างานหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ จากนั้น หน่ ว ยต่ า งๆ เหล่ า นี้ ก็ จ ะมี ก ารรวมกลุ่ ม เป็ น
หน่วยงานที่ใหญ่ข้ ึน ที่เรี ยกว่าฝ่ าย แผนก สานัก หรื อศูนย์เป็ นต้น
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2) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เป็ นลักษณะความสัมพันธ์ต่างๆในหน่วยงานจะจัด
ขอบเขตหน้าที่ต่างๆชัดเจน วางระเบียบต่างๆ กาหนดรู ปแบบการติดต่อสื่ อสารไว้ดว้ ย
3) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เป็ นการพิจารณาว่า กิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ
เชื่ อมโยงต่อกันอย่างไร ข้อพิจารณานี้ คือปั ญหาการพิจารณาเกี่ ยวกับการประสานงาน และการ
ควบคุม
โครงสร้างองค์การของโรงเรี ยน เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นว่างานในโรงเรี ยนมีการ
แบ่งหรื อจัดสรรกันอย่างไร มี กลไกความร่ วมมือ ประสานงานที่เป็ นทางการตลอดจนรู ปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรี ยนอย่างไร ดังนั้น โครงสร้างโรงเรี ยนจึงมองเห็นได้โดยปรากฎ
ออกมาในรู ปของแผนภูมิการบริ หารงาน หรื อแผนภูมิองค์การ (Organization Chart) ประกอบด้วย
ลาดับชั้น การบังคับบัญชา (Hierarchy) การแบ่ งงาน (Division of Labor) การจัดแผนงาน
(Departmentalization) ช่วงการควบคุมบัญชาการ (Span of Control) สายการบังคับบัญชา (Chain of
Command) หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) อานาจหน้าที่ (Authority) ความ
รับผิดชอบ (Responsibility) (สุ ทธิพงษ์ ยงค์กมล,2543:59)
จากความหมาย องค์ประกอบและรู ปแบบโครงสร้างองค์การที่นกั วิชาการกล่าวถึง
สามารถก าหนดปั จ จัย ด้านการจัด โครงสร้ า งองค์ก ารที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภ าพของโรงเรี ย น 7
ประการดังนี้
1. การจัดแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยนที่แสดงถึงตาแหน่ง สายการ
บังคับบัญชาและสายการรายงานที่ชดั เจน
2. ความจาเป็ นต้องมีคู่มือการปฏิบตั ิงานตามขอบข่ายที่กาหนดไว้ในโครงสร้าง
การบริ หารโรงเรี ยน
3. โครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยนที่แสดงถึงการกระจายอานาจการบริ หารชัดเจน
4. โครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยนแสดงถึงการติดต่อสื่ อสารและสัมพันธ์กนั ได้
ของบุคลากร
5. การจัดรวมกลุ่มงานตามตาแหน่งหรื อบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของโรงเรี ยน
6. โครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยนที่แสดงถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเป็ น
เครื อข่ายกับกลุ่มงานภายในและภายนอกโรงเรี ยน
7. ความยืดหยุน่ หรื อปรับปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยนได้ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ให้ความหมายของการจัดโครงสร้างองค์การ
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(Organizational Structure) หมายถึง คุณลักษณะของระบบการติดต่อสื่ อสารที่เชื่อมต่อคนและ
กลุ่มคนภายในโรงเรี ยนเข้าด้วยกัน เพื่อร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนบรรลุเป้ าหมาย
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแบ่งงานกันทา ภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของครู และบุคลากรทางการศึกษา ช่วงของการควบคุมและการบังคับบัญชาปกครอง
ดูแลจากฝ่ ายบริ หาร
1.2 เทคโนโลยี (Technology)
Steers (1977:70) ได้ให้คาจากัดความของเทคโนโลยีว่าหมายถึง กระบวนการที่
องค์การแปรสภาพวัตถุดิบ หรื อปั จจัยนาเข้าที่มีจากัดให้เปลี่ยนเป็ นผลผลิตตามเป้ าหมายโดยอาศัย
พลัง งานทางเครื่ อ งจัก รและทางสมอง เพื่ อ การบรรลุ เ ป้ าหมายขององค์ก าร ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
เทคโนโลยี และความรู ้ทางเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) เทคโนโลยีปฏิบตั ิการ (Operations Technology) หมายถึง กระบวนการใช้
เทคโนโลยีในการทากิจกรรมขององค์การ
2) เทคโนโลยีวสั ดุอุปกรณ์ (Materians and Technology) หมายถึง ชนิดของวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรม
3) เทคโนโลยีความรู ้ (Knowledge technology) หมายถึง ปริ มาณ คุณภาพ ระดับ
ของความชานาญของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีน้ นั
Robbins (1991 : 492 ) ตอบคาถาม ที่ถามว่าองค์การทาการแปลงสภาพของปั จจัย
นาเข้าให้เป็ นผลผลิตได้อย่างไรว่า ทุกๆองค์การจะมีเทคโนโลยีอย่างน้อยหนึ่ งประเภท เพื่อใช้
สาหรับการแปลงงบประมาณ คน และทรัพยากรต่างๆ ให้เป็ นผลผลิตหรื อบริ การต่าง ๆ
Rothwell & Kazanas (1992 : 8) กล่าวว่าเทคโนโลยีเป็ นการกระทาที่เกิดขึ้นโดย
คนเป็ นผูก้ ระทา เพื่อนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงวัตถุ บุคคล หรื อสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขคาถามซึ่ ง
มักจะถูกถามบ่อยๆ ว่า “ จะทางานนี้ให้สาเร็ จด้วยวิธีการอย่างไร ”
วรนารถ แสงมณี (2544) กล่ า วว่า เทคโนโลยีเ ป็ นสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล
ข่า วสาร อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ เทคนิ คและขั้น ตอนในการเปลี่ ย นจากตัว ป้ อน เป็ นผลผลิ ต โดยมี
ขั้นตอนตามข้อตกลงในการใช้เทคโนโลยีน้ นั ซึ่ งไม่ว่าจะเป็ นงานในลักษณะใด เช่น อาจเกี่ยวกับ
เครื่ องกลหรื อเกี่ยวกับการผลิตในโรงงานก็ตาม ล้วนแต่เป็ นกิจการที่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่ ว ยได้ท้ ัง นั้น เช่ น โรงงานผลิ ต สิ น ค้า ธนาคาร โรงพยาบาล องค์ก รบริ ก ารสั ง คม งานวิ จ ัย
หนังสื อพิมพ์ หรื อกองทัพทหาร ก็ตาม ต่างก็ได้มีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยเพื่อผลิตสิ นค้า
หรื อการบริ การตามวัตถุประสงค์ที่องค์การได้วางเป้ าหมายไว้ท้ งั สิ้ น เทคโนโลยีเป็ น ขบวนการ
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ความรู ้และการปฏิบตั ิที่จะนาวิทยาศาสตร์ไปใช้ไห้เกิดประโยชน์ในลักษณะเกื้อกูลสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) เทคโนโลยีการผลิตหมายถึง ความรู ้สาหรับการแปรสภาพวัตถุดิบการประกอบ
ชิ้นส่ วนตลอดจนถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์
2) เทคโนโลยีด้า นการจัด การ หมายถึ ง องค์ความรู ้ ในการจัดความสั มพัน ธ์
ระหว่ า งวัต ถุ ดิ บ คน และเครื่ อ งจัก ร เพื่ อ อ านวยให้ ก ารผลิ ต ด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อวิทยาการ ได้แก่ การอาศัยผลสาเร็ จทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เครื่ องมือสาคัญที่สุดชิ้นหนึ่งที่เกิดจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
การน าไปใช้ ใ นวิ ท ยาการทุ ก แขนง คื อ คอมพิ ว เตอร์ ผลผลิ ต ที่ ส าคัญ อี ก ชิ้ น หนึ่ งที่ แ สดง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คือระบบสื่ อสาร โดยเฉพาะดาวเทียม
สื่ อสาร เทคโนโลยีสามารถจาแนกออกได้เป็ น 3 ลักษณะคือ
1.1) เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ (Process) เป็ นการใช้อย่าง
เป็ นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรื อความรู ้ ต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้เพื่อนาไปสู่ ผลในการ
ปฏิบตั ิ โดยเชื่อว่าเป็ นกระบวนการที่เชื่อถือได้และนาไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ
1.2) เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (Product) หมายถึง วัสดุหรื อ
อุปกรณ์ที่เป็ นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
1.3) เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process
and Product ) เช่ น ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งมีการทางานเป็ นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่ องกับ
โปรแกรม
รุ จา รอดเข็ม (2547 : 51) กล่าวสรุ ปว่าเทคโนโลยีเป็ นสิ่ งที่องค์การนามาใช้ใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงปั จจัยนาเข้าเป็ นผลผลิตตามความต้องการขององค์การซึ่ งอยู่ในรู ปของ
เครื่ องจักร เครื่ องมือ เทคนิค ทักษะและความรู ้ต่างๆ
ฤตินันท์ สมุทร์ ทยั (2549 : 78) อธิ บายว่าเทคโนโลยี คือ สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือวิธีการ ทักษะต่างๆ ที่องค์การจาเป็ นต้องใช้ ในการแปรสภาพวัตถุ ข้อมูล หรื อบุคคลให้
เป็ นผลผลิต หรื อ บริ การต่างๆ ที่องค์การจาเป็ นต้องใช้ ในการแปรสภาพวัตถุ ข้อมูล หรื อบุคคลให้
เป็ นผลผลิต หรื อบริ การต่างๆ ตามที่องค์การต้องการ ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีจึงเป็ นปั จจัยสาคัญใน
องค์การ ที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานด้านต่างๆขององค์การเพื่อบรรลุสู่เป้ าหมายที่กาหนด
ธวัช กุดมณี (2550 : 74) ได้เสนอว่าเทคโนโลยีนบั เป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับการ
จัดการในองค์การ เพราะองค์การใดก็ตามที่มีอานาจเทคโนโลยีสูง จะสามารถก้าวล้ าหน้าองค์การ
อื่นได้ ซึ่ง องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีเป็ นมิติสาคัญที่องค์การต้องให้ความสาคัญ เช่นเดียวกับด้าน
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คนและด้านกระบวนการ เทคโนโลยีจึงเป็ นสื่ อ เครื่ องมื อ วิธีการ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการเปลี่ยน
สภาพปัจจัยในองค์การเพื่อนาไปสู่การผลิตที่มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลขององค์การต่อไป
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 51) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่
ของสถานศึกษาในการพัฒนาและการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้
1) จัดให้มีการกาหนดนโยบาย วางแผน ในเรื่ องการจัดหาและพัฒนาสื่ อการ
เรี ยนรู ้และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
2) พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่ องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดเครื อข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
3) พัฒนาและการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ขอ้ เท็จจริ งในการสร้าง
องค์ความรู ้ ใ หม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น โดยเฉพาะหาแหล่ งสื่ อที่ เ สริ มการจัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้มี
ประสิ ทธิภาพ
4) พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาและ
ชุมชน
5) นิ เทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในการจัดหาผลิตใช้
และพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการจะเห็ นได้ว่า ปั จจัยด้านการใช้เทคโนโลยีที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพของโรงเรี ยน 5 ประการ ได้แก่
1. ความจาเป็ นในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตหรื อบริ การของ
โรงเรี ยน
2. คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ
3. สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือและวิธีการมีความจาเป็ นที่องค์การต้องใช้แปร
สภาพวัตถุ ข้อมูลหรื อบุคคลให้เป็ นผลผลิต
4. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีเป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็ จของโรงเรี ยน
5. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ดังนั้น ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี (Technology)
หมายถึง ความจาเป็ นในการนาเทคโนโลยีที่เป็ นคอมพิวเตอร์ สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ วิธีการ
และจัดห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการและเพิ่มผลผลิต
หรื อบริ การด้านการศึกษาซึ่งเป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็ จของโรงเรี ยน
2. ลักษณะของสภาพแวดล้อม (Environmental characteristics)
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2.1 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economy Environment)
Certo (1992: 192) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economics) เป็ นเรื่ อง
เกี่ ย วกับการความสามารถในการจัด การทรั พ ยากรและแนวโน้มทางเศรษฐกิ จ มี ผลกระทบต่ อ
องค์การซึ่ งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่น(2545:67) ที่ กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิ จ เกี่ ย วข้อ งกับ ความสามารถในการจัด หาทรั พ ยากรและแนวโน้ม ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง มี
ผลกระทบต่อองค์การ เช่นภาวะเงินเฟ้ อ ระดับรายได้ของประชากร ผลผลิตส่ วนร่ วมของประเทศ
การว่างงาน การผลิต การจาหน่าย และการบริ โภค ส่ วน ธนวรรณ ตั้งสิ นทรัพย์ศิริ (2547:88)กล่าว
ว่า แรงผลักดันทางเศรษฐกิจ หมายถึง สภาพของการให้ได้มาซึ่ งทรัพยากรทางด้านต่างๆ ตลอดจน
แนวโน้มและทิศทางของสภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นการของ
องค์การ
องค์ป ระกอบของปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ประกอบด้ว ย การตลาด องค์ก ารธุ รกิ จ
ระบบการเป็ นเจ้าของกิจการ และทรัพยากรธรรมชาติ (Hodge and Anthony,1988:74)ซึ่งสมยศ นาวี
การ (2538:93) และ อดุลย์ จาตุรงคกุล(2543; 53-54) กล่าวสอดคล้องกันว่า ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
เหล่านี้ จะชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรได้ถูกจัดสรรและถูกใช้ภายในสภาพแวดล้อมอย่างไร ตัวอย่างของ
ปั จจัยทางเศรษฐกิ จเหล่านี้ ได้แก่ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิ จ รายได้ประชาชาติ อัตราเงินเฟ้ อ
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ประสิ ทธิ ภาพการผลิต อัตราการจ้างงาน
และอัตราภาษีเป็ นต้น
สภาพทางเศรษฐกิ จเป็ นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การจัดหาทรั พยากรและแนวโน้มทางเศรษฐกิ จมีผลกระทบต่อองค์การเช่ น ภาวะเงิ นเฟ้ อ ระดับ
รายได้ของประชากร ผลผลิตส่ วนรวมของประเทศ (ปิ ติชาย ตันปิ ติ, 2547 : 80) ซึ่ งสอดคล้องกับ
สานักงานสภาการศึกษา (2552 : 4- 10) ได้นาเสนอสภาพทางเศรษฐกิจไทยเป็ นเศรษฐกิจแบบตลาด
เสรี ที่ข้ ึนอยู่กบั ภาคธุ รกิ จทุนนิ ยมโลกมากกว่าขึ้นอยู่กบั ภาครั ฐบาล ดังนั้นแม้การเมื องไทยจะมี
ปั ญหาความขัดแย้งรุ นแรงตั้งแต่ปี 2549 เศรษฐกิจไทยก็ยงั เดินหน้าต่อไปได้ดว้ ยการผลิตและการ
ส่ งออกของภาคธุ รกิ จเอกชนและการ ผลิ ต การบริ โภคและการค้า ของประชาชนทัว่ ไป แต่
โครงสร้างการผลิตและการค้าของสิ นค้าการเกษตร ของไทยในปั จจุบนั ทาให้เกษตรกรต้องพึ่งพา
น้ ามัน ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัตรู พืช จนเป็ นหนี้ มาก การค้าพืชผลมีลกั ษณะผูกขาดโดยฝ่ ายคนกลางเป็ น
หลายทอด ทาให้เกษตรไทยได้ประโยชน์ไม่มากนัก ขณะเดียวกันเกษตรกรก็ตอ้ งประสบปั ญหาที่
เป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีค่าครองชีพสูง และในปี 2551 ประเทศไทยก็ประสบปั ญหาเงินเฟ้ อ ของมีราคาแพง
ส่ งผลกระทบต่อผูท้ ี่มีรายได้น้อย และผูม้ ีรายได้ปานกลาง จึ งส่ งผลกระทบต่อการจัดการศึ กษา
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เพราะต้องมีรายจ่ายในการส่ งลูกหลานไปเข้าเรี ยนที่นอกเหนื อไปจากค่าเล่าเรี ยน เช่น ค่าเดินทาง
ค่าอาหารกลางวัน ค่าเสื้ อผ้า เครื่ องใช้ต่างๆ และค่าเดินทางเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
นอกจากนี้ สานัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2552) ยังกล่ าวถึ งการกระจาย
รายได้และการเป็ นหนี้ของประชาชนว่า มีการกระจายรายได้ที่ไม่เสมอภาคสู งมาก คือ คนส่ วนน้อย
รายได้มากไปและมี คนจนรายได้น้อยมากไป ซึ่ งเป็ นปั ญหาเชิ งโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น
อุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมทั้งเรื่ องพัฒนาการการศึกษาของ
ประเทศไทย เพราะทาให้ผูม้ ีรายได้น้อยและคนจนพลาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างยุติธรรม และพลาดโอกาสที่จะก้าวพ้นความยากจนและการพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจให้มี
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน และพบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ มีรายจ่ายสู งกว่ารายได้ ทาให้มีครัวเรื อนที่มีชีวิต
อยูด่ ว้ ยการเป็ นหนี้ มากกว่าครึ่ งหนึ่ งของครัวเรื อน ทั้งประเทศ สาเหตุของการเป็ นหนี้เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริ โภค
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ(2550)ได้สรุ ปผลจาก
การประชุมสัมมนาเรื่ อง “หนทางสร้างสุ ขของคนในชุมชนและสังคมไทย ในปี 2550” ดังนี้
1) การเป็ นชุมชนเข้มแข็ง มีดชั นีความเข็มแข็งของชุมชนต่าสุ ดใน 6 องค์ประกอบ
ที่ใช้วดั ความอยูด่ ีมีสุขของคนไทย ชุมชนพึ่งตัวเองทางเศรษฐกิจได้นอ้ ย ต้องพึ่งระบบทุนภายนอก
มาก การดาเนิ นงานขององค์กรชุมชนยังไม่เข็มแข็งเพียงพอที่จะสนับสนุ นให้ชุมชนเข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั คงต้องพึ่งพาสวัสดิการจากภาครัฐซึ่งมีให้อย่างจากัด
2) แรงงานไทยมีอตั ราการว่างงานต่า ชี้วดั ถึงเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและเป็ นธรรม
ส่ งผลให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น จานวนคนจนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนลดลงจากปี ก่อน
หน้านี้ แต่ครัวเรื อนมากกว่าครึ่ งหนึ่งเป็ นหนี้ และมีจานวนเงินกูห้ นี้เพิ่มขึ้นกาลัง แรงงานส่ วนใหญ่
เป็ นแรงงานนอกระบบที่ยงั ไม่สามารถเข้าถึงระบบการประกันสังคมของรั ฐ การกระจายรายได้
ระหว่างกลุ่มชนต่างๆ ขาดความเป็ นธรรมสูง
3) การเจริ ญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการค้าและการบริ การในเมืองเป็ นสาเหตุ
ของการอพยพแรงงานย้ายถิ่นและย้ายเข้ามาศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาในเมืองมากขึ้น ทาให้โรงเรี ยน
ในชนบทมีนกั เรี ยนลดลง รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนลดต่าลงไปด้วยและโรงเรี ยนบางแห่ งยังมี
ปั ญ หาด้า นนัก เรี ย นที่ ม าจากเชื้ อ ชาติ ภ าษาและวัฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งไปเข้า มาเรี ย นร่ ว ม ส่ ง ผล
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์(2559) เสนอว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อ
ตลาดแรงงานและตลาดการศึ ก ษา เนื่ อ งจากการก าหนดลัก ษณะของแรงงานที่ ต ้อ งการ อาทิ
เศรษฐกิ จ ใหม่ จะแข่ ง ขัน กัน ด้ว ยนวัต กรรมใหม่ ๆ ซึ่ งต้อ งอาศัย การวิ จ ัย และพัฒ นา ดัง นั้น
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การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทกั ษะการทาวิจยั ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบ
เศรษฐกิ จ การเปิ ดเสรี ทางการค้า และการลงทุ น เกิ ด การเคลื่ อ นย้ายสิ น ค้า และเงิ น ลงทุ น จาก
ต่างประเทศมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ตอ้ งลดการกีดกันการแข่งขันเท่านั้น ยังต้องแข่งขัน
กันด้วยสิ นค้าที่มีคุณภาพ ซึ่ งต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือ มีทกั ษะความสามารถที่หลากหลาย เช่ น
ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริ หาร ฯลฯ ซึ่งเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการศึกษาที่จะ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ดังนั้น ปั จ จัย ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ ที่ เ อื้ อและเกี่ ย วข้องต่ อการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนได้แก่
1) ระดับรายได้ของประชากรและความเป็ นหนี้ของครัวเรื อน
2) การตลาด องค์การธุรกิจ ระบบการเป็ นเจ้าของกิจการ
3) การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การค้าและการบริ การ
4) การเคลื่อนย้ายแหล่งประกอบอาชัพของผูป้ กครอง
5) ระดับการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
กล่าวโดยสรุ ป สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ จึ งหมายถึง ปั จจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ เกี่ ยวกับระดับรายได้ของประชากรและความเป็ นหนี้ ของครั วเรื อน ระบบการตลาด
องค์การธุรกิจ การเป็ นเจ้าของกิจการ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การค้าและการบริ การ การ
เคลื่อนย้ายแหล่งประกอบอาชีพของผูป้ กครองและการได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาจากรัฐที่มี
ส่ วนส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
2.2 สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social environment)
นักวิชาการได้ให้ความหมายและองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางสังคมใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกันเช่น Griffin (1996 :73) กล่าวว่า สังคม(Social) หมายถึงจารี ต ประเพณี นบ
ธรรมเนี ยม ค่านิ ยม และคุณลักษณะของประชากรในสังคม ในขณะที่ Robbins and Coulter
(2002:71) กล่ าวว่าปั จ จัย ทางสังคมหมายถึ ง การคาดหวังของสังคม ค่านิ ย ม ความเชื่ อ ทัศนคติ
ประเพณี วัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่นของแต่ละชุ มชมและแต่ละประเทศที่ส่งผลต่อองค์การ
ส่ วนสมยศ นาวีการ (2538:93) ให้ความเห็นว่าปั จจัยทางสังคมจะชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของสังคม
โดยทัว่ ไป คือการศึกษา ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและคุณลักษณะทางประชากร เป็ นต้น
ผูบ้ ริ หารจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะต้องเกิดขึ้นแน่ นอนไม่ชา้ ก็เร็ ว
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ธณวรรณ ตั้ง สิ น ทรั พ ย์ศิ ริ (2547:90) ที่ ก ล่ า วว่ า แรงผลัก ดัน ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม เป็ นสิ่ งที่ดารงอยู่เกิดเป็ นค่านิ ยม ทัศนคติ ความต้องการ รวมถึงลักษณะทางประชากร
ของสังคมไทย ปิ ติชาย ตันปิ ติ (2547 : 80) ศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทางสังคม เป็ นวิธีการคิด
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และการปฏิบตั ิที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ร่วมกันของกลุ่มบุคคลและสังคมประกอบด้วยค่านิ ยม ทัศนคติ
ความต้องการ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็ นต้น ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคนอื่นๆ(2545:67)ได้
ศึ ก ษาความหมายและลัก ษณะของทัศ นคติ ความเชื่ อ และค่ า นิ ย มของสั ง คมจากแนวคิ ด ของ
นักวิชาการ ดังนี้
ทัศนคติ (Attitudes) เป็ นความโน้มเอียงที่จะมีปฏิกิริยากับสถานการณ์ บุคคล หรื อ
ความคิด ด้วยการตอบสนองในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง หรื อเป็ นแนวโน้มที่จะตอบสนองด้วยวิธีการเชิง
บวกหรื อเชิงลบที่มีต่อบุคคลหรื อสิ่ งของในสภาพแวดล้อมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ความเชื่ อ (Beliefs)เป็ นข้อเท็จจริ งที่ยอมรับเกี่ ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ ง ซึ่งได้รับผลประโยชน์จากประสบการณ์ท้ งั ทางตรงหรื อแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ หรื อเป็ น
ความคิดซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
ค่านิ ยม(Values) เป็ นแนวความคิดทั้งที่เปิ ดเผยและไม่เปิ ดเผย ซึ่ งบุคคลหรื อกลุ่ม
เห็นว่ามีคุณค่า หรื อเป็ นความพึงพอใจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหรื อผลลัพธ์ที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ และคนอื่ น ๆ (2545:80-81) ได้เ สนอปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ดังนี้
1) ความเต็มใจและการแสวงหาการก้าวหน้าในการทางาน
2) ความศรัทธา (ไว้วางใจ) ในธุรกิจและความเคารพต่อเจ้าของธุรกิจและผูน้ า
3) ความเชื่อถือในการแข่งขัน และลักษณะของการแข่งขันในทุกด้านของชีวิต
โดยเฉพาะด้านธุรกิจ
4) ความเคารพสิ ทธิส่วนบุคคล ชาติศาสนา หรื อหลักความเชื่อต่างๆ
5) ความเคารพต่ออานาจหน้าที่ซ่ ึงเกิดจากการเป็ นเจ้าของในทรัพย์สิน ความรู ้ที่
เชี่ยวชาญ และสภาพทางการเมืองที่ยอมรับ
6) ความเชื่อถือและความเคารพในด้านการศึกษา
7) ความศรัทธาในกระบวนการทางกฎหมาย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
8) ความเชื่อในความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงและการทดลองค้นหาวิธีการ
9) ทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งให้ดีข้ ึน
สภาพแวดล้อมทางสังคมสามารถกาหนดได้จากทัศนคติ ความต้องการ และความ
คาดหวัง และระดับความรู ้ สติปัญญา การศึกษา ความเชื่อ ตลอดจนค่านิ ยมของผูค้ นในสังคมนั้นๆ
ดังนั้นผูน้ าองค์การต้องทาความเข้าใจปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผูค้ นเหล่านี้ เพื่อนามา
วิเคราะห์ประกอบการดาเนิ นการต่างๆในองค์การให้สอดคล้องไปในทิศทางเดี ยวกัน เพื่อจะได้
สามารถตอบสนองความเรี ยกร้องต้องการของสังคมนั้นๆได้เป็ นอย่างดี(ธนวรรธ ตั้งสิ นทรัพย์ศิริ
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2547;90) มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะความเป็ นอยู่ของสมาชิก ความแตกต่างของกลุ่มสมาชิกและ
ความสามัคคีของสมาชิ ก ซึ่ งล้วนมีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิตามเพื่อบรรลุถึงเป้ าหมายททปั จจัยทาง
สังคมมีหลายประเภท หลายชนิด เช่น วัฒนธรรม ระเบียบ ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและลักษณะ
ของชุมชน เป็ นต้น (ประชุม รอดประเสริ ฐ.2543)
จากกรณี การจัดประชุ มสัมมนาเรื่ อง “ หนทางสร้างสุ ขของคนในชุ มชนและ
สังคมไทย ในปี 2550” เช่นเดียวกัน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
(2550)ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคม 4 ประการ ได้แก่
1) การมีสุขภาวะที่ดี สรุ ปว่า คนไทยยังมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสมเสี่ ยงต่อ
การเจ็บป่ วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ทาให้เด็กไทยมีแนวโน้มที่จะเป็ นโรคอ้วนหรื อภาวะโภชนาการ
เกินมากขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการเลี้ยงดู พฤติกรรมการบริ โภค พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันที่
ขาดการออกกาลังกาย
2) ความอบอุ่นครอบครัว สรุ ปว่า การที่พ่อแม่ตอ้ งเน้นการทางานหาเงินแบบ
เคร่ งเครี ยด ทาให้มีเวลาให้กบั ครอบครัวน้อยลง ขาดสัมพันธภาพที่ดี มีการหย่าร้างแยกกันอยูส่ ู งขึ้น
ภาระการปกครองดูแลเด็กจึงตกกับปู่ ย่าตายายเพิ่มมากขึ้น สถิติของเด็กและเยาวชนกระทาผิดและ
ถูกจับกุมและคุมขังในสถานพินิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
3) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่สมดุล สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ทรัพยากร มีความปลอดภัยน้อยลง ปัญหาอาชญากรรมและสิ่ งเสพติดส่ งผลต่อความสงบสุ ขของคน
ในสังคม คดีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ13 ต่อปี และที่น่าห่ วงคือ เกิดในหมู่วยั รุ่ นและเยาวชน
เป็ นสัดส่ วนต่อประชากรที่กระทาผิดทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
4) สังคมประชาธิ ปไตยที่มีธรรมาภิบาลและความสมานฉันท์ในสังคมสรุ ปว่าคน
ในสังคมไทยยังขาดการศึกษาที่มีคุณ ภาพมีการพัฒนาคนทางด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตสานึ กต่อ
สังคม และการมีส่วนร่ วมในการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมน้อยการเคารพต่อระเบียบของ
สังคมและสิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ื่นอยู่ในระดับต่า มีปัญหาทุจริ ตฉ้อฉล และการหาผลประโยชน์ทบั
ซ้อนมาก มีวิกฤติขดั แย้งแบบ 2 ขั้ว อย่างรุ่ นแรง สภาพทั้งหมดนี้ ส่งผลกระทบต่อความอยูเ่ ย็นเป็ น
สุ ขร่ วมกันของคนในชุมชนและสังคมไทย
ต่อมา ปี 2558 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ(2558)
ได้รายงานสรุ ปผลการศึกษาสภาพสังคมไทย ดังนี้
1) การว่างงานน้อยลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น แรงงานที่เป็ นผูส้ ู งอายุเกิน 60 มีส่วน
ร่ วมในการทางานสู งขึ้นแต่มีระดับการศึกษาค่อนข้างต่าทาให้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในภาคเกษตร
เป็ นไปได้ยาก
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2) ครั ว เรื อ นมี ร ายจ่ า ยสู ง กว่ า รายได้ท าให้เ ป็ นหนี้ สิ น สัด ส่ ว นต่ อ ครั ว เรื อ นทั้ง
ประเทศสูง มีค่านิยมบริ โภคแบบผ่อนส่ งและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับผลจากสภาพเงินเฟ้ อ
อีกด้วย
3) ภัยจากสารเคมีภาคเกษตรส่ งผลต่อสุ ขภาพของคนไทยเพิม่ ขึ้น
4) เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ ยง เสพเหล้าบุหรี่ สิ่ งเสพติด ลักทรัพย์ ทาร้ายกันเพิ่มขึ้น
5) ประชาชนมีพฤติกรรมในการดูแลป้ องกันสุ ขภาพ น้อยลง
6) มลภาวะในอากาศและขยะในเขตเมืองทาให้เกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น
7) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยคงอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าประเทศ
พัฒ นาปานกลางระดับ ใกล้เ คี ย งกับ ไทย โดยเฉพาะโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
8) คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ส ะท้อ นให้ เ ห็ น จากผลการประเมิ น วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และอื่นๆ ที่นกั เรี ยนไทยสอบได้คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ต่ากว่าหลายประเทศ
สิ่ งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็ นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการจัดการศึ กษา ประกอบด้วยการมี ส่วนร่ วมของพ่อแม่ผูป้ กครอง การมี ส่วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา การมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่ วมของ
องค์ก รอื่ น ๆ โดยเฉพาะความร่ ว มมื อ จากชุ มชนเป็ นปั จ จัย ที่ มีความจ าเป็ นมากที่ สุ ด ต่ อการจัด
การศึกษา (รุ่ งเรื อง สุ ขารมย์,2534) ในทานองเดี ยวกัน การศึกษาก็มีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
ทัศนคติ ค่านิ ยม และสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่สมาชิกของสังคม รวมทั้งเป็ นตัวการที่กระตุน้ ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมต่อสังคม ในทางกลับกัน วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิ ยมใน
สังคมก็ย่อมส่ งผลต่อการศึกษา ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับ
โรงเรี ยน (ชูชาติ พ่วงสมจิตร์,2540)
จากแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ า งต้ น สามารถสรุ ปปั จจั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องและส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพของโรงเรี ยนได้ 5 ประการ ได้แก่
1) คุณลักษณะของประชาชนในสังคม
2) ค่านิยมและความคาดหวังของสังคม
3) ทัศนคติที่ดีต่อระบบการประกันคุณภาพ
4) ความเชื่อมัน่ ศรัทธาในเรื่ องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
5) เครื อข่ายความร่ วมมือของหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
ดังนั้น สภาพแวดล้อมทางสังคม จึงหมายถึง ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่ง
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เป็ นคุณลักษณะของประชาชนและชุมชนที่อยู่ในเขตบริ การของโรงเรี ยนที่แสดงถึงการมีทศั นคติ
ค่านิ ยมและความคาดหวังของสังคมต่อระบบการประกันคุณภาพและเชื่อมัน่ ศรัทธาในมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา โดยไว้วางใจส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนใน มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายของโรงเรี ยนพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.3 สภาพแวดล้อมทางการเมือง (Political environment)
สภาพแวดล้อมทางการเมืองเป็ นปัจจัยภายนอกที่มีส่วนสนับสนุนการดาเนินงาน
ขององค์การให้ประสบผลสาเร็ จ Hodge and Anthony(1990:74)กล่าวว่าการเมือง (Politics)หมายถึง
รัฐบาล พรรคการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่ งสภาพแวดล้อมทางการเมือง เป็ น
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเมือง การบริ การของรัฐบาล ข้อกาหนดและกฎหมายต่างๆ
ตลอดจนการกาหนดนโยบายของรัฐซึ่งมีอิทธิพลต่อบุคคลและองค์การ (ศริ วรรณ เสรี รัตน์ และคน
อื่น ,2545:67) แรงกดดันที่มาจากรัฐบาลในรู ปแบบของนโยบายทางด้านนิ ติบญั ญัติ ด้านกฎหมาย
ตลอดจนสถาบันหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น นั้นมีอิทธิพลต่อ
องค์การ รวมทั้งประชาชนทัว่ ไปในสังคม ซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบต่างๆ เช่นพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
การตัด สิ น ใจทางด้า นกฎหมายที่ มี ต่ อ องค์ก ารครอบคลุ ม ถึ ง ลัก ษณะที่ แ สดงออกของผูน้ าทาง
การเมือง รั ฐบาล ทัศนคติ ความคิด และความเชื่ อ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของผูน้ าองค์การ และการ
ดาเนิ นนโยบายทางการเมืองหรื อการตัดสิ นใจของรัฐบาลทุกเรื่ องอาจมีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อองค์การทั้งสิ น เพราะรัฐบาลเป็ นผูท้ ี่มีอานาจโดยตรงต่อการกาหนดทิศทางนโยบาย
สาธารณะ การหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากสิ่ งเหล่านี้ อาจทาได้ยาก เพราะส่ วนใหญ่การตัดสิ นใจ
ขั้นสุ ดท้ายของการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากภาคการเมืองไปสู่ การปฏิบตั ิ มักจะออกมาเป็ นรู ปแบบ
ของตรากฎหมาย หรื อ ระเบี ย บข้อ บัง คับ ด้ว ยการผ่า นกระบวนการทางนิ ติ บ ัญ ญัติ คื อ ยกร่ า ง
กฎหมายผ่านทางสภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภา พิจารณาให้ความเห็ นชอบ เช่นพระราชกาหนด
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็ นต้น มาบังคับใช้กบั ภาคส่ วนต่างๆในสังคม ดังนั้นแนวทางที่มี
ประสิ ทธิภาพในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางการเมือง องค์การควรเตรี ยมตัวเองให้พร้อมที่
จะรับมือกับมาตรการใหม่ๆทุกอย่างที่อาจจะมีข้ ึนจากภาครัฐ สอดคล้องกับธนวรรช ตั้งสิ นทรัพย์ศิริ
(2547:91) กล่าวว่า แรงกดดันที่มาจากรัฐบาล ในรู ปของนโยบายทางด้านนิติบญั ญัติ หน่วยงานของ
รัฐ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นมีอิทธิ พลต่อองค์การ ซึ่ งอยู่ในรู ปแบบต่าง ๆ
เช่น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง การตัดสิ นใจด้านกฎหมาย ตลอดจนนโยบายในด้านการเมือง
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการเมืองปิ ติชาย ตันปิ ติ (2547:80) กล่าวว่า
สภาพแวดล้อมทางการเมื อง ประกอบด้วยนโยบายของรั ฐบาล นโยบายทางด้านกฎหมาย และ
การเมือง รวมทั้งการออกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งมีอิทธิพลต่อประชาชนและองค์การ
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เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์(2559) กล่าวว่า การปฏิรูปหรื อพัฒนาการจัดการศึกษา
จะสาเร็ จหรื อล้มเหลว ขึ้น อยู่กับการเมื องมากกว่าแนวทางและวิธีการ แต่ หากการเมื องไทยมี
เงื่อนไขบางประการที่เป็ นอุปสรรค จะส่ งผลให้การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่กา้ วหน้าหรื อประสบ
ความสาเร็ จเท่าที่ควร อาทิ การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ บ่อยครั้งทาให้การ
ดาเนิ นนโยบายการพัฒนาการศึ กษาไม่ต่อเนื่ อง นักการเมื องมองกระทรวงศึ กษาธิ การว่าเป็ น
กระทรวงที่สร้างผลงานได้ยาก ตาแหน่ งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงจึงนามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การเมือง อาทิ เป็ นรางวัลแก่ผสู ้ นับสนุนพรรค ผูท้ ี่เข้ามาดารงตาแหน่งส่ วนมากจึงมิใช่ผมู ้ ีความรู ้ใน
ด้านการศึกษาอย่างแท้จริ ง ความไม่สอดคล้องของเป้ าหมายของการจัดการศึกษากับเป้ าหมาย
ทางการเมืองจึงเป็ นอุปสรรคยิง่ ต่อการพัฒนาการศึกษาไทย
กล่าวโดยสรุ ป ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางการเมื อง จะส่ งผลกระทบต่อระบบการ
บริ หารจัดการของโรงเรี ยน ดังนี้
1) นโยบายด้านการศึกษา
2) การนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
4) บทบาทของนักการเมืองที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา
ดังนั้น สภาพแวดล้อมทางการเมือง หมายถึง บริ บทที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อโรงเรี ยนได้แก่ระเบียบกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของ
องค์กรระดับนโยบายและนักการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่มีส่วนสนับสนุ นส่ งเสริ ม
กิจการของโรงเรี ยนเพื่อให้โรงเรี ยนดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้โดยสะดวกมากยิง่ ขึ้น
2.4 วัฒนธรรมองค์การ (Organization culture)
วัฒนธรรมองค์การเป็ นสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่เป็ นผลลัพธ์จากบุคลากร
ซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการท างานและการด าเนิ น งานภายในองค์ก าร(Steers,1977:9) มี
นักวิชาการได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวความหมายของวัฒนธรรมองค์การไว้แล้วสรุ ปได้ดงั นี้
ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ หมายถึงกลุ่มของสัญลักษณ์ ระเบียบแบบแผน
และเรื่ องเล่า ซึ่งสื่ อสารภายใต้ค่านิยมและความเชื่อขององค์การไปสู่ พนักงาน(Ouchi,1983 cited in
Schneider B, 1990:115) เป็ นปรัชญา อุดมคติ ความเชื่อ ความรู ้สึก ข้อสมมติฐาน ความคาดหวัง เจต
คติ บรรทัดฐาน และค่านิยมที่มีร่วมกันของบุคคลในองค์การ(Klimann ,1985 cited in Lunenburg
and Ornstein, 1996 : 60) เป็ นแบบแผนของข้อสมมติฐานที่ถูกสร้างค้นพบ หรื อพัฒนา โดยกลุ่ม
บุคคลในองค์การ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเผชิญกับปั ญหาที่มีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและ
การบูร ณาการภายในองค์ก ารและถู ก ถ่ า ยทอดไปยัง สมาชิ ก รุ่ น หลังต่ อ ไป เพื่อ ให้เ กิ ด การรั บ รู ้
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แนวคิ ด ความรู ้ สึ ก เพื่ อ น าไปสู่ การแสดงออกที่ เ หมาะสมในการปฏิ บ ั ติ ง านในองค์ ก ร
(Schein,1992:12) เป็ นชุดของค่านิยม ความเชื่อความเข้าใจ และบรรทัดฐานซึ่งสมาชิกขององค์การ
มีอยู่ ร่ วมกันและสัง่ สอนแก่สมาชิกใหม่ในทางที่ถูกต้อง(Dalf, 1998:368)
นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์การเป็ นแบบแผนหรื อสิ่ งที่กาหนดรู ปแบบการประพฤติ
ปฏิบตั ิของสมาชิ กในองค์การ อันเป็ นผลมาจากความเชื่ อ ค่านิ ยม ทัศนคติ ปทัสถาน ความรู ้สึก
ปรัชญา แนวคิด การรับรู ้และคติฐานเบื้องต้นของสมาชิกในองค์การ ซึ่ งสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ มีอิทธิ พล
ต่ อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลในองค์ก ารหรื อ เป็ นแนวทางของการประพฤติ ป ฏิ บ ัติแ ละวัฒนธรรม
องค์การเป็ นสิ่ งที่ส่ังสมและถ่ายทอดสื บต่อกันมาของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ วัฒนธรรมองค์การ
เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ท าให้อ งค์ก ารแต่ ล ะองค์ก ารมี ค วามแตกต่ า งกัน ออกไป (สุ ภ ัท รา เอื้ อ วงศ์,
2539:18) เป็ นค่านิยม (Value) แนวคิดกับความเชื่อ (Concept & Beliefs ) ที่ได้มีการพัฒนา สั่งสม
และขัดเกลามาเป็ นเวลานานจนกลายเป็ นสิ่ งที่สมาชิกในองค์การต่างจะยึดถือและปฏิบตั ิตาม ส่ วน
ใหญ่ แล้ว วัฒนธรรมองค์ก ารมักจะเกิ ด ขึ้น จากผูก้ ่ อตั้งหรื อผูน้ าที่ บรรจงสร้ างขึ้ น และบางอย่าง
สะท้อนออกมาในรู ปของสื่ อ สัญลักษณ์ และประเพณี ปฏิบตั ิต่างๆ ที่เป็ นที่เข้าใจกัน ในระหว่าง
สมาชิ กและสังเกตได้โดยสายตาจากบุคคลภายนอกด้วย โดยปกติศูนย์กลางของวัฒนธรรมของ
องค์การจะอยูท่ ี่ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมการปฏิบตั ิที่สมาชิกขององค์การ โดยเฉพาะผูน้ าที่
ยึดมัน่ และหวังให้สมาชิกทาตามกันได้ จึงทาให้วฒั นธรรมขององค์การกลายเป็ นบรรทัดฐานทาง
พฤติกรรมที่สมาชิ กต้องคานึ งถึงและปฏิ บตั ิ ตามให้สอดคล้องหรื อไม่ขดั แย้ง กล่าวอี กทางหนึ่ ง
วัฒนธรรมองค์การ คือกรอบที่มีอิทธิ พลเหนื อสมาชิกและจะสามารถกากับพฤติกรรมของสมาชิก
ให้ทาตามได้ในการนี้ หากผูบ้ ริ หารสามารถสร้าง ใช้งานและกากับวัฒนธรรมองค์การให้เป็ นไปใน
ทิศทางเกี่ยวกับเป้ าหมายขององค์การแล้ว วัฒนธรรมองค์การกลายเป็ นเครื่ องมือสนับสนุ นให้การ
ทางานประสบผลสาเร็ จ โดยเฉพาะการอาศัยความเข้าใจ และประสานทุ่มเททางานไปในทิศทาง
เดี ยวกันตามสิ่ งที่ยึดมัน่ ร่ วมกัน วัฒนธรรมองค์การจึงเปรี ยบเสมือนบทบัญญัติขององค์การที่ได้
หลอมขึ้นมาจากหลายๆ สิ่ งร่ วมกันกลายเป็ นเสมือนคาขวัญ หรื อแนวปฏิบตั ิที่สมาชิกต่างยึดมัน่ และ
นามาใช้ร่วมกัน(ธงชัย สันติวงษ์ และ ธนาธิป สันติวงษ์ ,2542:43-44) เป็ นค่านิยมและความเชื่อที่มี
ร่ วมกันอย่างเป็ นระบบที่เกิดขึ้นในองค์การ และใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดพฤติกรรมของคนใน
องค์การนั้น วัฒนธรรมจึงเป็ นเสมือน “ บุคลิกภาพ ” (Personality) หรื อ “ จิตวิญญาณ ” (Spirit) ของ
องค์การ สมาชิ กในองค์การมีค่านิ ยมร่ วมขององค์การที่ยึดถืออย่างกว้างขวาง สมาชิ กส่ วนใหญ่
ยอมรั บและมี ความผูกพันค่านิ ยมนั้น(วิรัช สงวนวงศ์วาน,2547:20) สอดคล้องกับนิ ยามศัพท์ที่
บัญญัติไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ที่ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่าเป็ น
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พฤติกรรมและสิ่ งที่คนในหมู่ผลิต สร้างขึ้นด้วยกัน เรี ยนรู ้จากกันและกัน และร่ วมใช้อยูใ่ นหมู่พวก
ของตน
รู ปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่เป็ นผลการวิจยั จากการทบทวนวรรณกรรมที่เป็ น
รู ปแบบค่านิ ยมการแข่งขัน(Competing value model)โดย Cameron(1986) ได้จาแนกวัฒนธรรม
องค์การเป็ น 4 แบบ ดังนี้
1) แบบครอบครัว (Clan culture) เป็ นวัฒนธรรมที่มีแนวคิดว่ามาตรฐานและ
ค่านิ ยมเป็ นสิ่ งที่มีมานาน จึงส่ งเสริ มให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ เน้นการพัฒนางานตาม
เป้ าหมายของสถาบัน คณาจารย์ และคณะทางานได้รับการจูงใจด้วยความไว้วางใจ ประเพณี และ
ความผูกพันต่อองค์การ ใช้ความเห็นพ้องต้องกันในการตัดสิ นใจและแปลความหมาย
2) แบบราชการ (Bureaucratic culture) เป็ นการแสวงหาความมัน่ คงเพื่อรักษา
สถานภาพโดยพฤติกรรมและการดาเนินงานต้องอยูภ่ ายใต้ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
3) แบบชัว่ คราว (Adhocracy culture) เป็ นแบบที่มีแนวคิดว่า การเปลี่ยนแปลงเป็ น
สิ่ งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ใช้วิธีจูงใจคนด้วยการเน้นให้ตระหนักถึงความสาคัญของงาน และ
อุดมการณ์ การใช้กลยุทธ์แสวงหาทรั พยากรเพื่อนามาใช้ในองค์การเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นที่ จะทาให้
องค์การอยูร่ อด การตัดสิ นใจใช้การปรับตัวและการแปลความหมาย
4) แบบการตลาด (Market culture) เป็ นวัฒนธรรมที่มีแนวคิดว่า ความสัมฤทธิ์เน้น
การวางแผนการผลิ ต และประสิ ท ธิ ภ าพของยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเป็ นการปฏิ บ ัติ ง านอย่ า ง
ตรงไปตรงมาผูป้ ฏิบตั ิงานจะได้รับผลตอบแทนตามความสามารถและประสิ ทธิผลให้องค์การ
Clott (1995)ได้ศึ ก ษาวิ จ ัย พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ก ารแบบครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ล
โดยตรงทางบวกต่อความพึงพอใจในการศึกษาของนักการศึกษาที่เป็ นระบบเปิ ด ความพึงพอใจใน
การจ้างงานของบุคลากร และสุ ขภาพขององค์การ ในขณะที่มีวฒั นธรรมแบบขั้นตอนมีอิทธิ พล
โดยตรงทางลบต่อความพึงพอใจในการจ้างงานของบุคลากร ส่ ว นวัฒนธรรมแบบกลไกของ
การตลาดมีอิทธิ พลโดยตรงทางบวกต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การในทุกมิติ ยกเว้นมิติดา้ นความพึง
พอใจของนักศึกษา (Clott ,1995 อ้างถึงในฤตินนั ท์ สมุทร์ทยั , 2549:58)
องค์การควรจะวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ Robbins (1998 : 601)ได้
กล่าวถึงความสาคัญซึ่งเป็ นบทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมองค์การว่ามี 5 อย่างได้แก่
1) กาหนดขอบเขตบทบาทซึ่งสร้างมาจากความแตกต่างระหว่างองค์การ
2) สร้างความรู ้สึกเป็ นเอกลักษณ์สาหรับสมาชิกขององค์การ
3) สนับสนุนเพื่อสื บทอดความผูกพันแก่คนกลุ่มใหญ่มากกว่าบุคคล
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4) เพิ่มความมัน่ คงของระบบสังคม ยึดเหนี่ยวบุคคลในองค์การให้มีมาตรฐานที่พึง
พอใจร่ วมในการที่จะพูดหรื อกระทาการใดๆ
5) สร้างความรู ้สึกและกลไกลควบคุมแบบแผนของเจตคติและพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์การ
การเลือกใช้วฒั นธรรมองค์การที่เหมาะสม จะช่ วยแก้ปัญหาพื้นฐานของกลุ่มถึง
การอยูร่ อดและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกและการบูรณาการภายในองค์การเพื่อ
ปรับตัวและความสามารถที่จะอยูร่ อดต่อไป(Schein, 1992 : 50) มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในการดาเนิ นงานขององค์ก าร วัฒนธรรมองค์การจะเสริ มสร้ างผูกพันมากยิ่งขึ้น จะเป็ นสิ่ งที่
กาหนดกรอบระเบียบแบบแผนในการปฏิบตั ิร่วมกันของสมาชิ กในองค์การและส่ งผลถึงความมี
เสถียรภาพ ภาพพจน์ที่ดีขององค์การเป็ นที่ยอมรับของสังคมทัว่ ไป (Smircth, 1983 อ้างถึงในรุ จา
รอดเข็ม , 2547 : 57)
Smart, Kuh & Tiemey (1997) ได้ศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมองค์การและการ
ตัดสิ นใจที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลองค์กรของวิทยาลัยหลักสู ตร 2 ปี พบว่า ตัวแปรของวัฒนธรรมทั้ง
4 ตัวที่ศึกษาคือ วัฒนธรรมแบบครอบครัว (Clan culture) วัฒนธรรมแบบการตลาด (Market
culture) วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic culture) วัฒนธรรมแบบชัว่ คราว (Adhocracy
culture) มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด
คือวัฒนธรรมแบบชัว่ คราว โดยวัฒนธรรมแบบครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลองค์การ
ในทางบวก ขณะที่ วฒ
ั นธรรมแบบชั่วคราวและวัฒนธรรมแบบกลไกตลาดมี ความสัมพันธ์กับ
ประสิ ทธิผลองค์การในทางลบ
สุ ภทั รา เอื้อวงศ์ (2539) ศึกษาวัฒนธรรมองค์การในสถาบันการศึกษาพยาบาล
พบว่า วัฒนธรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะในคณะพยาบาลศาสตร์ คือ ความเป็ นอิสระในการดาเนิ นงาน
สมาชิ กควบคุมตนเองและมีความรับผิดชอบ ซึ่ งวัฒนธรรมดังกล่าวถือเป็ นวัฒนธรรมที่แข็งของ
สถาบัน และสมาชิกถือว่าเป็ นวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการพัฒนา
วิจิตร ศรี สอ้าน (2557 : 3) กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่มุ่งเสริ มสร้างคุณภาพ คือ
การเสริ มสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality culture) ให้เกิดขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
และการจะเสริ มสร้ างวัฒนธรรมคุ ณภาพในสถานศึ กษาจะต้องมี การกาหนดมาตรฐานคุ ณภาพ
ตัวชี้วดั และเป้ าหมายให้ชดั เจน จะต้องบูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการจัดการศึกษาตามปกติและเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมคุณภาพ คือ แต่ละองค์กรยึดถือ
วัฒนธรรมคุณภาพของแต่ละองค์กร โดยจะต้องได้รับการยอมรับจากคนภายในองค์องค์กรจึงจะ
ประสบความสาเร็ จ
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วิธีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามรู ปแบบ
ของ Edwards Deming(1900-1993) ที่ทราบกันดีในวงจรคุณภาพ PDCA cycle Plan-Do-Check-Act
ซึ่ งจุ ดมุ่งหมายการนา PDCA cycle มาใช้ในกระบวนการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้ได้ผลและมี
ประสิ ทธิภาพนั้น ปั ญหาคือทาอย่างไร ให้บุคลากรในองค์การมีความเข้าใจและตระหนักในการนา
PDCA cycle เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพของตนเอง อันนาไปสู่ ผลการปฏิบตั ิงาน
ที่องค์การต้องการ (วิชยั สกุลโรจนประวัติ,2553 : 126)
กล่ า วโดยสรุ ป วัฒ นธรรมองค์ก ารเป็ นปั จ จัย ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งและเอื้ อ ต่ อ
ความสาเร็ จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนได้ดงั นี้
1) การถ่ายทอดค่านิยมในระเบียบแบบแผนที่ถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
1) เป็ นบทบาทหน้าที่ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
2) การร่ วมกันกาหนดเป็ นดัชนีช้ ีวดั พฤติกรรมการทางาน
4) ความเชื่อและเจตคติที่ดีต่อระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)
5) การกาหนดรู ปแบบ ระเบียบแบบแผนการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
6) วัฒนธรรมองค์การที่แข็งจะขับเคลื่อนสู่ความสาเร็ จได้
ดังนั้น วัฒนธรรมองค์การ จึงหมายถึง สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวกับความรู ้
ความเข้าใจในระเบียบแบบแผนธรรมเนี ยมการปฏิบตั ิ ค่านิ ยมและเจตคติที่ดีต่อระบบการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาซึ่ ง มี ก ารสื บ ทอดกัน มาอย่า งต่ อ เนื่ อ งสู่ บุ ค ลากร ให้ ส ามารถปรั บ ตัว เข้า กับ
สถานการณ์การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเจตคติที่ดีและนาระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานตามปกติกลายเป็ นบรรทัดฐานในการประกอบวิชาชีพ
2.5 บรรยากาศองค์การ (Organization climate)
บรรยากาศขององค์การมีส่วนสาคัญที่จะทาเกิดการพัฒนาองค์การและยังช่วยให้
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของแต่ ล ะองค์ก าร รั ก ษาพนัก งานให้อยู่กับ องค์ก ารได้น านยิ่ง ขึ้ น
(Chung and Magginson (1981 : 244) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การว่าการรับรู ้ของ
สมาชิกในองค์การเกี่ยวกับโครงสร้างของงาน ความเป็ นเอกัตบุคคลของแต่ละคนในองค์การ การ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ความไว้เนื้ อเชื่อใจ การเปิ ดเผย ความยุติธรรม การให้รางวัล การขจัดภัยอันตราย
ความขัดแย้ง และความสามัคคีของคนในองค์การ ส่ วนStringer (2002:9) ได้ให้ความหมายของ
บรรยากาศองค์การว่าเป็ นผลรวมและสภาพรู ปแบบของสภาพแวดล้อมที่เป็ นปั จจัยในการกระตุน้
ให้เกิดแรงจูงใจ สาหรับรุ จา รอดเข็ม (2547 : 53) ได้สรุ ปว่า บรรยากาศองค์การหมายถึง การรับรู ้
ของบุ ค คลในองค์ ก ารที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการบริ หาร การปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค คลในองค์ ก าร
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การและสภาพแวดล้อมในการทางานด้านอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลและบรรยากาศองค์การของแต่ละองค์การจะมีลกั ษณะเฉพาะหรื อเอกลักษณ์
ขององค์การนั้นๆ
ดังนั้น บรรยากาศองค์การเป็ นความรู ้สึกของบุคลากรภายในองค์กรต่อปั จจัยต่างๆ
ภายในองค์การที่ส่งผลต่อการทางาน เป็ นการรับรู ้ของบุคลากรภายในองค์กรต่อสภาวะแวดล้อมใน
การทางาน ถ้าบรรยากาศหรื อ Climate ในการทางานมีความเหมาะสมจะส่ งผลต่อการจูงใจบุคลากร
ภายในองค์กร
บรรยากาศองค์การเป็ นสิ่ งแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วย 1) สิ่ งแวดล้อม
ปั จจุบนั ได้แก่ เพื่อนร่ วมงาน และหัวหน้างานระดับสู งขึ้นไป 2)ระบบการให้รางวัล การสนับสนุน
(Milton,1992:24) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนในองค์การ โครงสร้างขององค์การและ
กระบวนการขององค์การ แต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและมีปฏิกิริยาต่อกัน ซึ่ ง
บรรยากาศในการทางานที่แตกต่างกัน ย่อมทาให้ประสิ ทธิ ผลในการทางานแตกต่างกันด้วย
(Ivancevich,1994:27) นอกจากนี้ ยัง มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความพึ ง พอใจในบรรยากาศองค์ก าร
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีความพึงพอใจในงานสู งด้วย หากพอใจในบรรยากาศ และหากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่พึง
พอใจในบรรยากาศขององค์การ ความพึงพอใจในงานจะต่า(Borden,1995:9) เป็ นคุณภาพของ
ความสัมพันธ์อย่างคงทนของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่ งเป็ นประสบการณ์ที่สืบทอดกันมา
โดยสมาชิ ก มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม และสามารถอธิ บายได้ ในรู ปของค่านิ ยมกลุ่มเฉพาะของ
คุณลักษณะองค์การ (Tagiuri,1968 cited in Stringer, 2002 : 8) เป็ นคุณลักษณะหรื อความเชื่อที่
แบ่งแยกองค์การหนึ่ งจากอีกองค์การหนึ่ ง คล้ายกับคาว่า บุคลิกภาพ บรรยากาศจึ งอาจหมายถึง
บุ ค ลิ ก ภาพองค์ก าร ซึ่ ง เป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ ค งที่ ข องแต่ ล ะบุ ค คลและเป็ นคุ ณ สมบัติ ท้ ัง หมดของ
องค์การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม บุคลากรจะมีความพึงพอใจในบรรยากาศบางองค์การมากกว่า
และการปฏิบตั ิงานได้ดีกว่าในองค์การอื่น (Cherrington, 1994 : 469 - 470) และมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์การและเป็ นตัวอธิบายถึงความแตกต่างขององค์การหนึ่งจากองค์การ
อื่นๆ (Reddin,1988:64) ทั้งนี้ ไม่วา่ ผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน ต่างต้องการบรรยากาศที่ดีในองค์การ
เพื่อที่จะทาให้ท้ งั สองฝ่ ายได้ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ และบรรยากาศขององค์การที่ดีน้ นั
จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (Davis,1981อ้างถึงในรุ จิรา รอดเข็ม,2547:55)
1) คุณภาพของผูน้ า
2) ปริ มาณของความไว้วางใจกัน
3) การสื่ อสารที่เป็ นทั้งลงล่างและขึ้นสู่เบื้องบน
4) ความรู ้สึกว่างานที่ทานั้นเป็ นประโยชน์
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5) ความรับผิดชอบ
6) ความยุติธรรมในการได้รับรางวัล
7) ความกดดันอย่างมีเหตุผลของงาน
8) โอกาสในความก้าวหน้า
9) การจัดระบบโครงสร้างและการควบคุมที่สมเหตุสมผล
10) การมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่ปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี้ บรรยากาศองค์การที่ดีจะส่ งผลต่อผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานของบุคลากรไปใน
ทิ ศทางที่ พึ งประสงค์เ พื่ อตอบสนองต่ อ การบรรลุ เ ป้ าหมายขององค์ก าร จะท าให้บุค ลากรเกิ ด
แรงจูงใจ และพึงพอใจต่องาน องค์ประกอบที่สาคัญต่อบรรยากาศองค์การที่ดีน้ นั ได้แก่ โครงสร้าง
องค์การที่เรี ยบง่าย มีความกระจ่างชัดในบทบาทหน้าที่และเน้นการกระจายอานาจ ภาวะผูน้ าที่มี
ประสิ ทธิ ผล การสื่ อสารทั้งจากบนลงล่างขึ้ นสู่ ขา้ งบนและในระดับเดี ยวกันและการมี ช่องทาง
สื่ อสารหลายๆช่ องทางและรวมไปถึงค่านิ ยม ความเชื่ อ ปทัสถานขององค์การ ตลอดจนระบบ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็ นต้น ธงชัย สมบูรณ์ (2549 : 188) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ เป็ นความ
เข้าใจหรื อการรับรู ้ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งมีต่อประเภทขององค์กรในรู ปของมิติ เช่น ความเป็ นตัว
ของตัวเอง การเปิ ดโอกาส โครงสร้างการให้ผลตอบแทน ความเอาใจใส่ ความอบอุ่น และการให้
ความสนับสนุ น บรรยากาศขององค์การนั้นอาจหมายรวมไปจนถึ งทัศนคติ (Attitudes) ค่านิ ยม
(Values) บรรทัดฐาน (Norms) ความรู ้ สึก (Feeling) ของคนในองค์กร ทั้งนี้ เพราะบรรยากาศ
องค์การเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ เนื่ องจากบุคคลไม่ได้ทางานอยู่เพียงลาพัง แต่การทางานนั้นอยู่
ภายใต้การกากับ การควบคุม โครงสร้างองค์การ แบบของผูน้ า กฎระเบียบต่างๆ ที่สามารถรับรู ้ได้
สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ มีผลกระทบต่อตัวบุคคล องค์การ และการรับรู ้ที่เป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
และทัศนคติ มีผลการวิจยั ว่าบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานและความพึงพอใจต่อผล
ต่อความภักดีที่มีต่อองค์การ พบว่ามีผลความพึงพอใจในงานมากกว่าการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งมีตวั แปรที่
สาคัญตามแผนภาพนี้
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แผนภาพที่ 2.6 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศขององค์การ
นโยบายการบริ หาร
ของฝ่ ายบริ หาร
โครงสร้างขององค์การ
เทคโนโลยี

ลักษณะของพนักงาน
- ความต้องการและเป้ าหมาย
- ความสามารถ
- ความชัดเจนของบทบาท

บรรยากาศองค์การ
- มุ่งไปสู่ การบรรลุเป้ าหมาย
- มุ่งที่พนักงาน

สิ่ งที่ปรากฏในแต่
ละบุคคล
- การปฏิบตั ิงาน
- ความพึงพอใจ
- ความผูกพัน

สภาพแวดล้อมภายนอก

ที่มา : การบริ หารและการจัดการมนุษย์ในองค์การ (ธงชัย สมบูรณ์, 2549 : 189)
จากแนวคิดข้างต้น สามารถจาแนกสภาพแวดล้อมด้านบรรยากาศองค์การที่ใช้
เป็ นปัจจัยส่ งผลต่อการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ 7 ประการ คือ
1) ระบบโครงสร้างการบริ หารที่มีความยืดหยุน่ และกระจายอานาจ
2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในองค์การ
3) ความเป็ นอิสสะและความเป็ นเอกภาพขององค์การ
4) ความคล่องตัวและลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
5) การดารงอยูข่ องสถานภาพบุคลากรที่ชดั เจน
6) ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูป้ ฏิบตั ิ
7) การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึงทั้งองค์การ
ดังนั้น บรรยากาศองค์การ จึงหมายถึง สภาพการทางานที่เป็ นความรู ้สึกจาก
สิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาจากการจัดระบบ
โครงสร้ างการบริ หารที่ ยืดหยุ่น กระจายอานาจ ลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสาร มีการประสานงานที่ราบรื่ นบุคลากรทุกฝ่ ายมีความสัมพันธ์กนั ดีมีโอกาสได้ทางานอย่าง
อิสระและได้รับโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงานอย่างทัว่ ถึง
3. ลักษณะของบุคลากร (Employee characteristics)
3.1 ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational attachment)
ความรู ้สึกที่ผกู พันต่อองค์การ เป็ นสิ่ งที่ควรสนใจอย่างจริ งจังต่อเป้ าหมาย ค่านิยม
และวัตถุประสงค์ขององค์การ เพื่อให้บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทพลังในการทางานเพื่อ
ความสาเร็ จขององค์การจะได้บรรลุถึงเป้ าหมายได้สะดวกขึ้น(Steers,1991:115) เป็ นความปรารถนา
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อย่างมากที่ จ ะยังคงเป็ นสมาชิ ก ในองค์ก ารนั้น ด้ว ยความเต็มใจที่ จ ะปฏิ บตั ิ งานอย่างดี ที่สุด เต็ม
ความสามารถและยอมรับค่านิยมและเป้ าหมายขององค์การ(Porter,2003:129)
ความผูกพันกับองค์การ จาแนกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ความผูกพันที่เป็ นทางการ
(formal attraction) ซึ่งแสดงออกโดยการไปปรากฏตัวทางานตามเวลาที่กาหนดและความผูกพันทาง
จิตใจ (Commitment) คือ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความผูกพันหรื อสนใจอย่างจริ งจังต่อเป้ าหมาย ค่านิยม
และวัตถุประสงค์ขององค์การโดยมีเจตคติที่ดีที่จะทุ่มเทพลังในการทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย ซึ่ ง
สาเหตุของความผูกพันหรื อห่ างเหิ นองค์การมี 4 ประการ คือ 1) ปั จจัยด้านองค์การ ซึ่งได้แก่ อัตรา
ค่าจ้างการปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการเลื่อนตาแหน่ งและเงิ นเดื อน 2)ขนาดขององค์การ 3)ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน เช่น รู ปแบบภาวะผูน้ า รู ปแบบความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน 4)
ปั จจัยด้านลักษณะของงาน ได้แก่ ความซ้ าซาก ความจาเจของงาน ความมีอิสระความชัดเจนของ
บทบาท ปั จจัยส่ วนตัว เช่น อายุ อายุการทางาน บุคลิกภาพ และความสนใจด้านอาชีพ(Steers and
Porter,2003:167)
Steers and Porter (1991:295-296)กล่าวว่า มีปัจจัย 3 ประการที่ส่งผลต่อความรู ้สึก
ใส่ ใจผูกพันต่อองค์การ ได้แก่
1) ด้านลักษณะส่ วนตัวของบุคลากร ซึ่งรวมถึงอายุการทางานในองค์การและ
ความต้องการความสาเร็ จในชีวิต ความใส่ ใจในวิชาชีพ
2) ด้านลักษณะงานได้แก่ ความสาคัญของงานโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์กบั
ผูร้ ่ วมงาน
3) ประสบการณ์ในการทางาน ซึ่ งได้แก่ ความน่าเชื่อถือได้ขององค์การในอดีต
และความรู ้สึกของบุคคลอื่นที่มีต่อองค์การ
ธงชัย สมบูรณ์ (2549:200- 201) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็ นความรู ้สึก
ของคนในองค์การที่แสดงตนเป็ นหนึ่ งเดียวกับองค์การ มีค่านิ ยมที่กลมกลืนกับสมาชิกองค์การคน
อื่น และเต็มใจที่จะอุทิศกาลังกายและกาลังใจเพื่อปฏิบตั ิงานขององค์การ ความผูกพันขององค์การ
แบ่งออกเป็ น 2 แนวคิดคือ
1) ความผูกพันทางทัศนคติ เป็ นความผูกพันต่อองค์การ โดยที่บุคคลจะนาตนเอง
ไปเป็ นส่ ว นหนึ่ งขององค์การและผูก พัน ต่อองค์การในฐานะเป็ นสมาชิ ก ขององค์การเพื่อไปสู่
เป้ าหมายองค์การ
2) ความผูกพันทางพฤติกรรม เป็ นความผูกพันต่อองค์การที่เป็ นพฤติกรรมปั จจัย
ความสนใจที่บุคคลได้รับจากองค์การ เช่นการได้รับความนับถือเป็ นผูอ้ าวุโส การได้รับค่าตอบแทน
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สู ง จึงมีความผูกพันต่อองค์การ โดยไม่ตอ้ งการเสี ยผลประโยชน์ที่ได้รับจากองค์การถ้าจะละทิ้งไป
ทางานที่อื่นก็จะไม่คุม้ ค่าที่จะจากองค์การไป
ทั้งนี้ เพราะว่าเมื่อบุคคลเกิ ดความผูกพันต่อองค์การแล้ว จะเกิ ดผลในทางที่ดีต่อ
องค์การ ผลที่ได้รับมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพขององค์การนั้นคือ คนในองค์การมีความรู ้สึก
ผูกพันต่อองค์การอย่างแท้จริ งจะมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์การอยูใ่ นระดับสู ง
มักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังคงอยู่กบั องค์การต่อไป เพื่อทางานขององค์การให้บรรลุ
เป้ าหมายซึ่ งตนเองเลื่อมใสศรัทธา เมื่อบุคคลเกิดความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือ
หนทางซึ่งตนสามารถทาประโยชน์กบั องค์การให้บรรลุเป้ าหมายได้สาเร็ จ ดังนั้น จึงเกิดเป็ นคาที่ใช้
ว่า “ การให้คามัน่ สัญญา(Commitment)”
จากแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถสรุ ปปั จจัยด้านความผูกพัน
ต่อองค์การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของโรงเรี ยนได้ 6 ประการ ดังนี้
1) ขนาดและความน่าเชื่อถือได้ขององค์การ
2) อายุการทางานและการได้รับความนับถือเป็ นผูอ้ าวุโส
3) การเลื่อนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนสูง
4) ความใส่ ใจในวิชาชีพของบุคลากร
5) ค่านิยมที่กลมกลืนและมีความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานคนอื่น
6) ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่
ดังนั้น ความผูก พัน ต่ อองค์ก าร จึ งหมายถึ ง ความรู ้ สึก ของบุ ค ลากรที่ มีความ
ผูกพันหรื อสนใจอย่างจริ งจังต่อเป้ าหมาย ค่านิ ยม และวัตถุประสงค์ของโรงเรี ยนที่มีอตั รากาลัง
สอดคล้องกับจานวนบุคลากรและมีความยัง่ ยืนน่าเชื่อถือได้ มีอายุการทางานและการได้รับความ
นับ ถื อ เป็ นผู ้อ าวุ โ ส ได้รั บ การปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การเลื่ อ นต าแหน่ ง และอัต ราเงิ น เดื อ นค่ า จ้า ง
ค่าตอบแทนสู ง ได้รับ การใส่ ใ จในวิ ชาชี พ และสร้ างความชัด เจนในบทบาทหน้าที่ มี ค่ านิ ย มที่
กลมกลืนและมีความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานคนอื่นเห็นความก้าวหน้าและความสาเร็ จในชีวิต
3.2 การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ (Job Performance)
Steers(1977 : 124 - 128) กล่าวว่า ปั จจัยสาคัญของการปฏิบตั ิงานที่ดีของแต่ละ
บุคคลในองค์การ ประกอบด้วย ความสามารถ(Abilities) ลักษณะเฉพาะ (Trait) และความสนใจ
(Interest) ของบุคคล ซึ่ งทั้ง 3 ปั จจัยนี้ เป็ นเครื่ องกาหนดสมรรถนะ (Capacity) ของบุคคลในการ
ปฏิ บตั ิ งานเพื่อองค์การ และความชัดเจนของบทบาทและการยอมรั บ (Role Clarity and
Acceptance)
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Gibson and other (1992 : 327 – 335) ได้เสนอโปรแกรมการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
การเพิ่มแรงจูงใจแก่บุคคลในการปฏิบตั ิงาน คือ การเพิ่มคุณค่าของงาน (Job Enrichment) และการ
เชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการปฏิบตั ิงาน (Relating Pay Job Performance) ซึ่ ง Herzberg ได้
บรรยายถึงการเพิ่มค่าของงาน คือ พยายามปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของงานและความพึงพอใจของ
บุ ค คลโดยการสร้ า งงานให้กับ บุ ค คลนั้น ๆ งานมี ล ัก ษณะเฉพาะ ขยายขอบเขตของการบรรลุ
ความสาเร็ จและการยอมรับ เป็ นงานที่มีความท้าทายและความรับผิดชอบสู งและโอกาสที่แต่ละ
บุ ค คลมี ความก้าวหน้า และความเติ บ โตสู ง โดยค านึ ง ถึ ง การสร้ า งเงื่ อนไขของงานกับการจ่ า ย
ค่าตอบแทนโครงสร้างองค์การ การสื่ อสารและการฝึ กอบรม ซึ่ งมีความสาคัญและความจาเป็ นที่
บุคคลพึงมีสิทธิ โดยชอบธรรม การเพิ่มคุณค่าของงานจะเน้นทั้งการเพิ่มขอบเขตและความลึกของ
งาน โดยมีทิศทางหลักของงาน 5 ประการ คือ
1) ความหลากหลาย
2) งานที่ทาอย่างมีเกียรติ คือมอบหมายให้ทางานทั้งหมดไม่ใช่เพียงบางส่ วน
3) งานที่มีความสาคัญ
4) อิสระในการดาเนินงาน
5) การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
ส่ วนการเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการปฏิบตั ิงานจะอยู่ในรู ปประโยชน์พิเศษที่
ให้กบั พนักงานนอกเหนื อจากค่าจ้าง อันได้แก่ การประกันสุ ขภาพ การประกันชี วิต ค่าใช้จ่ายใน
วันหยุด และค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนการทาแผนการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการจูงใจ
การจู ง ใจเป็ นกลไกที่ ส าคัญ ที่ จ ะน าพาองค์ก ารไปสู่ ค วามส าเร็ จ โดยผูบ้ ริ ห าร
จะต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลากร เพื่อให้เกิดความพยายาม ความมุ่งมัน่ ความตั้งใจใน
การทากิจกรรมต่างๆ เพื่อการบรรลุเป้ าหมายขององค์การด้วยความเต็มใจ และเกิดความภาคภูมิใจ
ร่ วมกัน ซึ่ งปั จจัยที่จะจูงใจให้บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานนั้น มีท้ งั ปั จจัยภายในและ
ปั จจัยภายนอกผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องศึกษาถึงพื้นฐานความต้องการของบุคคล ตลอดจนสถานการณ์
ต่างๆในการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมกับบุคคลอันจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์การ
Steers and Stewart Black(1994:183) อธิบายว่า ความสามารถและลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคลากรองค์การมีอิทธิ พลในการปฏิบตั ิงาน หลายทาง เช่ น ความสัมพันธ์ของความมี
ประสิ ทธิ ผลของการจัดการ (Managerial Effectiveness ) กับสมรรถนะทางปั ญญา (Intellectual
Capabilities ) ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะเหล่านี้มีความสาคัญต่อความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ของ
บุคคล ความสามารถและทักษะก็เป็ นอีกทางหนึ่งสาหรับความสาเร็ จของการปฏิบตั ิของบุคคล
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นอกจากนี้ Steers and Stewart Black ยังกล่าวถึงความชัดเจนของภารกิจและการ
ยอมรับ (Role Clarity and Acceptance ) ว่าแรงจูงใจเบื้องต้นสู่ ความสาเร็ จและความสามารถที่
จาเป็ นไม่ใช่การปฏิบตั ิงานที่ดีที่แท้จริ ง บุคลากรต้องเข้าใจและยอมรับเป้ าประสงค์ของงาน หาก
บุคลากรมีความชัดเจนในภารกิจเพิ่มมากขึ้นก็เท่ากับว่าพวกมีความสามารถไปในทิศทางที่ตรงกับ
เป้ าหมายของงานและจะทาให้สามารถลดพลังงานที่ตอ้ งสูญเสี ยไปกับกิจกรรมี่เปล่าประโยชน์
โดยสรุ ป Steers and Stewart Black (1994 : 183) ได้กล่าวว่า สิ่ งที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบตั ิงาน 4 อันดับแรก ได้แก่
1) แรงจูงใจของพนักงาน (Employee Motivation)
2) ความสามารถของพนักงาน (Employee Abilities and Skill)
3) ความชัดเจนในบทบาทและการยอมรับ (Role Clarity and Acceptance)
4) โอกาสในการประสบความสาเร็ จ (Opportunity to Perform)
นอกจากนี้ หากน าปั จ จัย ทั้ง 4 เชื่ อ มโยงระหว่ า งบุ ค คลกับ สภาพแวดล้อ มที่
เหมาะสมก็จะนาไปสู่ การส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของบุคคลากรด้วยความสมัครใจย่อมส่ งผลถึง
ความสามารถและทักษะของบุคลากรอันจะเกิ ดประโยชน์แก่ องค์การ ผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง
สามารถส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของบุคคลได้โดยให้กาลังใจด้วยระบบรางวัล
จากแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถสรุ ปปั จจัย ด้านการปฏิบตั ิ
ตามบทบาทที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในดังนี้
1) มีสมรรถนะในการทางานตามบทบาทหน้าที่
2) มีความสามารถในการแก้ปัญหางาน
3) มีความสามารถในการพัฒนางาน
4) มีความสามารถในการบริ หารจัดการสภาพการทางาน
5) มีความสามารถในทางานแบบทีม
ดังนั้น การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ หมายถึง สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู
และบุคลากรของโรงเรี ยนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยี วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะ ความรู ้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สามารถบริ หารจัดการห้องเรี ยนกระตุน้ ให้เกิดบรรยากาศการเรี ยนรู ้และร่ วมกันทางานแบบทีมเพื่อ
พัฒนานักเรี ยนให้บรรลุจุดประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและเป้ าหมายของโรงเรี ยน
4. นโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ (Managerial policies and practices)
4.1 การกาหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goal setting)
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ความสาเร็ จขององค์การเกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ หารมีความสามารถกาหนดเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการเฉพาะ เจาะจงและชัดเจน โดยให้ความสาคัญกับการกาหนดเป้ าหมายเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Goal Setting) (Steers,1977:137) สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการอื่นๆดังนี้
กลยุทธ์และนโยบาย มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด เพราะบอกทิศทางทั้งโครง
ร่ างงานสาหรับแผน โดยใช้เป็ นเกณฑ์สาหรับแผนปฏิบตั ิการ ซึ่งมีผลต่อขอบเขตของการบริ หาร
องค์ก ารจะประสบความส าเร็ จ ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามสามารถที่ จ ะก าหนดลัก ษณะของ
เป้ าหมายและกลยุทธ์ที่ตอ้ งการได้จาเพาะเจาะจงและชัดแจ้ง(Steers and Stewart Black,1994:139)
การตั้งเป้ าหมาย ถือว่าเป็ นจุดสาคัญ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการบริ หารที่กาหนดให้บุคคลในองค์กร ได้
ทราบบทบาทและสถานภาพของตนที่มีต่อการบริ หารงานทั้งหมดในองค์กรของตนเอง เป้ าหมายที่
กาหนดไว้ จึงต้องเป็ นสิ่ งที่บุคคลทั้งหมดจักต้องรับรู ้ร่วมกัน โดย เวเบอร์ (Weber) สรุ ปไว้ว่าองค์กร
มีเป้ าหมายอยูส่ องประการ คือ1) เพื่อผลิตผลทางเศรษฐกิจของสังคมและ 2) เพื่อสร้างพอใจให้แก่
สมาชิก(Weber cited in Joseph,1995:16) เป้ าหมายจึงควรเป็ นสิ่ งที่สนองความต้องการของบุคคล
หรื อ ทาให้บุคคลได้รับความพึงพอใจในการบริ หารงาน ซึ่ งถือว่าเป็ นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่
ร่ วมมือร่ วมใจในการกระทาที่มีเป้ าหมายร่ วมกันให้สาเร็ จ งานชิ้นแรกของผูบ้ ริ หารจึงต้องทาให้
องค์กรทาหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ถ้าหากองค์กรได้กาหนดเป้ าหมายที่แน่ นอนจะ
ประสบความสาเร็ จได้ก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ หารมีความสามารถที่จะกาหนดลักษณะของเป้ าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะให้บรรลุถึงได้อย่างจาเพาะเจาะจงและชัดเจน หากไม่มีเป้ าหมายที่ชดั เจน
ผูบ้ ริ หารจะต้องตัดสิ นใจด้วยตนเองว่า จะใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทซึ่ งมีจากัดให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดได้อย่างไร ซึ่ งมักจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและสู ญเสี ยพลังงานไปและจะทางานได้ต่ากว่า
มาตรฐาน เพื่อเป็ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว การกาหนดเป้ าหมายในองค์กรควร
ประกอบด้วย กระบวนการที่สัมพันธ์กนั สองกระบวนการ คือ เริ่ มแรกในระดับทั้งองค์กร ฝ่ าย
บริ หารจะต้องตัดสิ นใจกาหนดเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน และวัตถุประสงค์ในการทางานที่วดั ได้ที่
จะนาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมาย กระบวนการนี้ เรี ยกว่า การวิเคราะห์ทางเป้ าหมาย (Means-ends
analysis) ซึ่งจะมีผลทาให้เกิด การกาหนดวัตถุประสงค์ที่จาเพาะเจาะจงและจับต้องได้ ใช้ประโยชน์
ในการจัดสรรทรัพยากรต่อไปได้ กระบวนการขั้นตอนต่อมาก็คือ การแปรเป้ าหมายระดับองค์กรนี้
ไปสู่หน่วยย่อยขององค์กรในแนวดิ่ง จนถึงระดับผูป้ ฏิบตั ิแต่ละคน ดังแผนภาพนี้
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แผนภาพที่ 2.7 กระบวนการกาหนดเป้ าหมายในองค์กร
เป้ าหมายขององค์กร
(Organizational Goals)
ความพยายาม
ทางาน
ไปสู่เป้ าหมาย

เป้ าหมายของหน่วยงาน
(Departmental Goals)
เป้ าหมายของกลุ่มทางาน
(Work-Group Goals)

การวางแผน
และ
ประสานงาน

เป้ าหมายของแต่ละบุคคล
(Individual Task Goals)
ที่มา: Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior (New York :
Harper Collins Publishers , 1991 : 139
การกาหนดเป้ าหมายจะเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของแผนกลยุทธ์ขององค์การ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 123 - 130) ให้หลักสาคัญของการวางแผนกล
ยุทธ์ว่า เป็ นการคิดวิเคราะห์ภาระหน้าที่ของหน่ วยงานและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกาหนด
ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหน่วยงานตามระยะเวลาที่กาหนด โดยนาวิสยั ทัศน์ที่ตอ้ งการ
ให้เ กิ ด ขึ้ น เป็ นเครื่ อ งมื อ ก าหนดทิ ศทางอย่างชัด เจน โดยมี ข้ นั ตอนในการจัด ทาแผนกลยุทธ์ 7
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ภารกิจหน่ วยงาน เป็ นวิธีการวิเคราะห์ภารกิจหลักคือ
อะไร อะไรเป็ นภารกิจรองหรื อภารกิจสนับสนุนมีขอบข่ายเป็ นอย่างไร ซึ่ งจะมีส่วนในการกาหนด
ทิศทางของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ช่วยให้การกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้ าหมายถูกต้อง
มากขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็ นวิธีการหรื อ
แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ รู้ ว่ า สถานศึ ก ษามี จุ ด แข็ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (weakness) โอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนี้
1) จุดแข็ง(Strengths)หมายถึง ปั จจัยหรื อองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อม
ภายในหน่ วยงานที่เป็ นข้อดีหรื อข้อเด่นหรื อจุดแข็งที่ส่งผลให้การดาเนิ นงานของหน่วยงานได้รับ
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ผลผลิตในด้านที่ดี เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ที่สูงมีครู อาจารย์สอนครบทุก
รายวิชา ครู ทุกคนมีความรู ้ความสามารถตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่เต็มศักยภาพ มีงบประมาณอย่างเพียงพอ
ต่อการเรี ยนการสอน มีระบบการบริ หาร โครงการที่ดีมีคุณภาพ ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการ
บริ หาร สื่ อ อุปกรณ์ทนั สมัย เป็ นต้น
2) จุดอ่อน(Weakness)หมายถึง ปั จจัยหรื อองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อม
ภายในหน่ วยงานที่เป็ นจุดอ่อนก็ส่งผลให้การดาเนิ นงานของหน่ วยงานได้รับผลผลิตที่ไม่คุม้ ค่า
หรื อผลเสี ยหาย เช่น การปฏิบตั ิงานโดยไม่มีการวางแผน ผูเ้ รี ยนรู ้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ามาก
ครู ไม่เพียงพอ ใช้งบประมาณไม่คุม้ ค่า ขาดแคลนสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยมี
ระบบการบริ หารจัดการบริ หารจัดการที่ขาดประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น
3)โอกาส ( Opportunities) หมายถึ ง ปั จจั ย หรื อองค์ ป ระกอบหลั ก ของ
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่ วยงานที่ เอื้ ออานวยหรื อช่ วยสนับสนุ นทาให้ภารกิ จของหน่ วยงาน
ประสบสบความสาเร็ จมากขึ้น เช่ น สภาพชุ มชนที่ มีวฒ
ั นธรรม ประเพณี อนั ดี งาม ชุ มชนมี การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ประชากรภายในชุ มชนมีรายได้สูง เห็ นความสาคัญของการจัดการศึกษา มี
ระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เศรษฐกิจทัว่ ไปดี นักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติให้ความร่ วมมือ
สนับสนุนโดยตลอด
4) อุปสรรค(Threats) หมาย ถึงองค์ประกอบหรื อปั จจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายนอกสถานศึกษาที่เป็ นอุปสรรค หรื อข้อจากัดที่ ส่งผลให้การดาเนิ นงานของสถานศึกษาไม่
ประสบผลสาเร็ จ เช่น ปัญหายาเสพติด ปั ญหาชีวิต ความเป็ นอยูท่ ี่ยากไร้อยูห่ ่ างไกลความเจริ ญ ด้าน
การคมนาคม การสื่ อสาร ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันดังแผนภาพนี้
แผนภาพที่ 2.8 แสดงสถานภาพของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ(SWOT)
O (Opportunities)
จุดแข็ง (+) มีอุปสรรค (+)
เสริ มสร้าง,เพิ่ม,ขยาย
S (strengths)
จุดแข็ง (+) มีอุปสรรค ( - )
พัฒนา,ปรับปรุ ง
เพื่อรอโอกาสภายนอกมีความพร้อม
T (Threats)

จุดอ่อน ( - ) มีโอกาส (+)
พัฒนา,ปรับปรุ ง,แก้ไข
W (weakness)
จุดอ่อน ( - ) มีโอกาส ( - )
รี บเร่ ง,ทบทวน,ปรับปรุ ง

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550:130)

106

ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์
1) การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึงการมองภาพอนาคตหน่วยงานที่ทุกๆ
คน มีส่วนได้ส่วนเสี ยในหน่วยงาน มีส่วนกาหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์ภารกิจและสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาเพื่อกาหนดทิศทางและเป้ าหมาย พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
2) กาหนดพันธกิจ (Mission) หมายถึง เป็ นแนวทางของหน่วยงานที่จะต้องปฏิบตั ิ
ให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดในวิสยั ทัศน์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3) เป้ าประสงค์ (Corporate objective) หมายถึง เป็ นความคาดหวังที่หน่ วยงาน
ต้องการให้เกิดขึ้น โดยสอดรับกับพันธกิจและวิสยั ทัศน์จากการดาเนินงานของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดกลยุทธ์
เป็ นขั้นตอนที่หน่วยงานกาหนดวิธีการหรื อเลือกวิธีการปฏิบตั ิในแต่ละพันธกิจ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน การเลือกกลยุทธ์
สถานศึกษาควรจะเลือกที่จะนาไปใช้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนหรื อพัฒนาจุดแข็งของสภาพแวดล้อมภายใน
หน่ วยงานโดยการเลือกวิธีการที่นาไปปฏิบตั ิเกิดความคุม้ ค่า คุม้ ทุนสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้ าประสงค์ พันธกิจหนึ่งอาจจะมีหลายกลยุทธ์หรื อหนึ่งกลยุทธ์ อาจคลอบคลุมหลายพันธกิจ
ขั้นตอนที่ 5 กาหนดแผนงาน / โครงการ
เมื่ อได้กาหนดกลยุทธ์ที่จะนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ จะต้องนากลยุทธ์มาก าหนดเป็ น
แผนงานโครงการ เพื่อใช้เป็ นแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของหน่วยงาน แผนดังกล่าวอาจเรี ยกว่า เป็ น
แผน ปฏิ บ ัติ ก ารประจ าปี ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดของวัต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ด าเนิ น การ เป้ าหมาย ตัว ชี้ ว ดั
ความสาเร็ จ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาและทรัพยากร
ขั้นตอนที่ 6 ดาเนินการตามแผน
เป็ นการนาแผนหรื อกลยุทธ์ต่างๆ ที่ กาหนดไว้ไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยมีระบบการ
กาหนดไว้อย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลและรายงาน
เป็ นการดาเนิ นผลงานมาประมวล และสรุ ปผลจากการประเมินและจัดทารายงาน
ต่อสาธารณชน รวมทั้งใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายของสถานศึกษาต่อไป
จากแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถสรุ ปปั จจัยด้านการ
ก าหนดเป้ าหมายเชิ ง กลยุท ธ์ ซ่ ึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี ของ
โรงเรี ยน 7 ประการ ดังนี้
1) การวิเคราะห์ภารกิจเพื่อกาหนดทิศทางซึ่งเป็ นเป้ าหมายของโรงเรี ยน
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
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1) เป้ าหมายกาหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรี ยนในอนาคต
2) แนวทางการปฏิบตั ิ วิธีการและขั้นตอนในแต่ละพันธกิจบรรลุเป้ าหมายตรง
ตามวิสัยทัศน์
3) เป้ าหมายสามารถแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งของสภาพแวดล้อมภายใน
4) เป้ าหมายเป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็ จ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและทรัพยากร
5) การประเมินกาหนด พัฒนานโยบายต่อไป
ดัง นั้น การก าหนดเป้ าหมายเชิ ง กลยุท ธ์ หมายถึ ง การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ และ
สภาพแวดล้อมเพื่อกาหนดทิศทางของโรงเรี ยนที่เชื่อมโยงกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
เพื่อกาหนดเป้ าหมายคุณภาพการศึกษาเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ โดยการกาหนดขั้นตอนใช้วิธีการ
และเครื่ องมือประเมินตัวชี้วดั ความสาเร็ จของงานตามสภาพจริ งในระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและความ
รับผิดชอบของบุคลากร
4.2 การจัดหาและการใช้ทรัพยากร (Resource acquisition and Utilization)
Katz and Kahn(1978: 89-91) กล่าวว่ามี 5 ระบบย่อยด้วยกันคือ ระบบผลิต ระบบ
สนับสนุน ระบบรักษาสภาพระบบปรับตัว และระบบบริ หาร ดังนั้นบทบาทสาคัญในการบริ หาร
เพื่อประสิ ทธิผลขององค์การจะต้องบารุ งรักษา และประสานระบบย่อยต่าง ๆ เหล่านี้ ให้สามารถ
ทางานร่ วมกันเป็ นอันหนึ่ งอันเดียว (Unified whole) เพื่อบรรลุเป้ าหมายโดยแต่ละระบบจะต้อง
ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะรักษาสภาพไว้ได้ Steers(1991:140-142) ให้ขอ้ คิดว่า
ในบางโอกาสนโยบายก็อาจจะมีผลลบต่อประสิ ทธิผลขององค์การ ซึ่ งนาไปสู่ พฤติกรรมที่บน่ั ทอน
การทางาน (Disfunctional) ได้เช่น ขั้นตอนการทางานมากเกินความจาเป็ น หรื ออุปสรรคต่อการ
ริ เริ่ มสิ่ งใหม่และการปรับตัวขององค์การ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ผูบ้ ริ หาร
จาเป็ นต้องระมัดระวังการใช้นโยบายให้มีความเหมาะสมและเป็ นแนวทางไปสู่ เป้ าหมายมิใช่เป็ น
เครื่ องควบคุมที่เป็ นอุปสรรคต่อประสิ ทธิผล หากจาเป็ นต้องมีเครื่ องมือช่วยในการควบคุมผูบ้ ริ หาร
ก็จะต้องพยายามแสวงหาเทคนิ ค กากับดูแลงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล การจัดหาและการใช้ทรัพยากรเป็ นกิจกรรมที่เกิ ดขึ้นหลังจากที่มีการตัดสิ นใจอย่าง
แน่ นอนแล้วว่า เป้ าหมายและทิศทางของการทางานขององค์การจะเป็ นไปในทิศทางใด ควร
คานึงถึงประเด็นสาคัญ 3 ประการ คือ 1 ) การประสานระบบและประสานงาน (System integration
and Coordination) 2)บทบาทของนโยบาย (Role of policy) 3) ระบบควบคุมองค์การ (Organization
control system)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 115) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่
ของสถานศึกษาในการระดมทรัพยากรใช้เพื่อการศึกษาไว้ ดังนี้
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1) กาหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
2) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ซึ่ งครอบคลุมถึงการ
ประสานความร่ วมมื อกับบุคคล ชุ มชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงาน
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่ วมกัน
3) ดาเนินการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถสรุ ปปั จจัยด้านการ
จัดหาและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของโรงเรี ยนได้ 6 ประการ ได้แก่
1) การวิเคราะห์เพื่อการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ
2) การขอจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัด
3) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากแหล่งอื่น
4) การใช้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจ
5) การควบคุม กากับ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
6) การรายงานการใช้งบประมาณ
ดังนั้น การจัดหาและใช้ทรัพยากร จึงหมายถึง การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
เพื่อการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริ หารจัดการโรงเรี ยน พร้อมทั้งเปิ ดโอกาส
ระดมทุนจากแหล่งอื่นเข้ามาร่ วม โดยมีการกากับ ควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้
ถูกต้อง โปร่ งใสตามระเบียบพร้อมทั้งจัดทารายงานการได้มาและการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
อย่างต่อเนื่องให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบ
4.3 การจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน (The Performance Environment)
Jone (อ้างถึงใน สกุลนารี กาแก้ว, 2546:20) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน เป็ นปัจจัยและองค์ประกอบที่แวดล้อมผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลใน
หน่ วยงาน ทั้งในด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แบ่งออกเป็ นสภาพแวดล้อมในการทางานด้าน
กายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตใจ
สภาพแวดล้อมในการทางาน คือสิ่ งต่างๆจะเป็ นอะไรก็ได้ท้ งั ที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต
มองเห็นได้หรื อไม่สามารถมองเห็นได้ซ่ ึ งอยูร่ อบตัวคนงานในขณะทางาน และมีผลต่อการทางาน
รวมทั้งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนงานสภาพแวดล้อมในการงาน (ชลธิชา สว่างเนตร ,2542 : 27)
เป็ นสิ่ งที่สะท้อนถึงความรู ้ สึกของคนที่มีต่องาน และผูร้ ่ วมงาน ถ้าทุกคนมีความรู ้สึกที่ดีต่องาน
ทุ่มเทกาลังใจกาลังความคิดและกาลังกายทางานร่ วมกันและช่วยกันแก้ไขปั ญหาในการทางาน การ
ทางานก็จะมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น แต่ในทางตรงข้าม สภาพแวดล้อมในการทางานอาจเป็ นปั จจัยที่
ส่ งผลให้เกิดภาวะกดดัน และส่ งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า(ศิริอนันต์ จูฑะเตมีย,์ 2529:53) เป็ นปัจจัย

109

ที่เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคลากร ส่ งผลต่อการบรรลุเป้ าหมายขององค์กรได้อย่าง
รวดเร็ ว ซึ่งองค์ประกอบที่เป็ นปัจจัยหลักเหล่านี้มี 4 ประการ ได้แก่ (Steers, 1977:142-147)
1) การคัดเลือกและการจัดวางตาแหน่ง (Employee selection and placement)
หากองค์ก ารต้องการปรั บ ปรุ งพัฒ นาเพิ่ม ประสิ ทธิ ผ ลเพื่อสร้ า งเสถี ย รภาพ จากพนัก งานซึ่ ง มี
ต าแหน่ ง งานที่ ต ้อ งอาศัย พนัก งานผูม้ ี ท ัก ษะช านาญงาน องค์ก ารสามารถใช้วิ ธี ก ารคัด เลื อ ก
พนักงานภายในปรับเปลี่ยนหรื อเลื่อนแต่งตั้งจากพนักงานให้ปฏิบตั ิหน้าที่รับผิดชอบสู งขึ้น ตาม
ความต้อ งการได้ โดยใช้วิ ธี ก ารคัด เลื อ กพนัก งานที่ มี ท ัก ษะช านาญงานเฉพาะสอดคล้อ งกับ
ตาแหน่งงาน หากทุกคนในองค์การให้การยอมรับก็จะเป็ นแนวทางการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุน้
ให้พนักงานโดยส่ วนรวมมีความมุ่งมัน่ ใฝ่ ผลสัมฤทธิ์ ของงานและมุ่งพัฒนาทักษะการทางานเพื่อ
ยกระดับตาแหน่งงานตนเองให้สูงขึ้น
2) การฝึ กอบรมและพัฒนา (Training and Development)
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะการปฏิบตั ิสูงขึ้นทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปขององค์การมีความจาเป็ นต้องกระทาอย่างต่อเนื่ อง บุคลากรที่มีความชานาญงาน
และได้รับการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิให้สูงขึ้นจนชานาญงาน เปรี ยบเสมือนการสร้างมูลค่าเพิ่มทุน
ให้กบั องค์การ องค์การควรจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมและพัฒนางานที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหา
และความต้องการจาเป็ น เพราะต้องลงทุนสู ง ประสิ ทธิ ผลของการพัฒนาบุคลากรใช้ตวั ชี้ วดั ที่
กาหนดไว้ในโปรแกรมการฝึ กอบรม มีบางองค์การที่มีขอ้ จากัดด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย จะใช้
วิ ธี ก ารส่ ง บุ ค ลากรหรื อพนั ก งานกลับ ไปพัฒ นาเพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละทัก ษะการท างานจาก
สถาบันการศึกษาที่มีอาชีพจัดฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร หรื อบางองค์การใช้วิธีการกาหนดตาแหน่ง
ที่ปรึ กษาฝ่ ายบุคคลคอยบริ การให้คาปรึ กษาการทางาน
3) การออกแบบงาน (Task design) การออกแบบงาน คือ การกาหนดกรอบการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามตาแหน่ งที่ได้รับการแต่งตั้ง การออกแบบงานโดยการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมี
ความรับผิดชอบ ทางานอย่างอิสระ และสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการ
ทางานได้ เป็ นแรงจูงใจภายในที่บุคลากรต้องการ จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ผลขององค์การ แต่มีส่ิ งที่
ควรคานึงถึงคือความเกินขอบเขตของปัจเจกบุคคลที่อาจมีมากกว่าเป้ าหมายขององค์การ
4) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและผลตอบแทน (Performance appraisal and
Rewards) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อจ่ายผลตอบแทน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้บุคลากรใน
องค์การมีขวัญและกาลังใจ การประเมินการปฏิบตั ิงานที่ดีจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมกับงาน ซึ่ ง
อาจต้องใช้หลาย ๆ วิธี ทั้งวิธีการวัดผลงานและวัดพฤติกรรมการทางาน แบบเป็ นทางการที่ทุกคน
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ยอมรับหลักเกณฑ์ที่วดั ได้อย่างเที่ยงตรง เพื่อจ่ายรางวัลหรื อการเพิ่มเงินค่าจ้าง ตอบแทน สภาพ
การประเมินที่ดีจะส่ งผลให้องค์การมีผลงานจากบุคลากรเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้ออานวยให้คนสามารถทางานได้อย่าง
มี ประสิ ทธิ ภ าพ ส่ ว นหนึ่ งที่ สาคัญ คื อ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แ ก่ วัสดุ อุป กรณ์ ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน สถานที่ทางาน แสง เสี ยง อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา การบังคับบัญชา ค่าตอบแทนสวัสดิการและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
(เยาวลักษณ์ กุลพานิ ช ,2533:16) หัว หน้าผูค้ วบคุ มงานหรื อเพื่อนร่ ว มงาน ที่ เป็ นสิ่ งของ เช่ น
เครื่ องจักร เครื่ องกล เครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็ นสารเคมี เป็ นพลังงาน เช่น อากาศที่หายใจ
แสงสว่าง เสี ยง ความร้อน และเป็ นเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม เช่น ชัว่ โมงการทางาน ค่าตอบแทน
(สกุลนารี กาแก้ว ,2546:20)
จากแนวคิ ด ของนัก วิ ช าการที่ ก ล่ า วถึ ง ข้า งต้น สามารถสรุ ป ปั จ จัย ด้า นการจัด
สภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของโรงเรี ยนได้ 7 ประการ ได้แก่
1) จัดวางตาแหน่งงานโดยทัว่ ไปสอดคล้องตามภารกิจ
2) คัดเลือกผูท้ ี่มีทกั ษะชานาญงานเฉพาะช่วยเหลืออานวยความสะดวกต่อการ
ทางานส่ วนรวม
3) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางาน
4) ระบบการให้รางวัล สิ่ งตอบแทน สวัสดิการเหมาะกับตาแหน่งงาน
5) วัสดุอุปกรณ์ ห้องทางานมีแสง เสี ยง อุณหภูมิที่เหมาะสม
6) การเปิ ดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนตาแหน่งงาน
7) ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา การวินิจฉัยสัง่ การ
ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน (The performance environment)
หมายถึง การจัดสภาพการปฏิบตั ิงานของครู และบุคลากรในโรงเรี ยนให้มีความรู ้สึกที่ดีต่องาน โดย
จัดวางตาแหน่ งงานทัว่ ไปสอดคล้องกับภารกิ จ คัดเลือกผูท้ ี่มีทกั ษะชานาญงานเฉพาะช่วยเหลือ
อานวยความสะดวกต่อการทางานส่ วนรวม การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนงาน การกาหนดและให้
รางวัล สิ่ งตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะกับตาแหน่ งงาน พร้อมทั้งจัดวัสดุอุปกรณ์ ห้องทางานมี
แสง เสี ย ง อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมอ านวยความสะดวกต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกัน ภายใต้ก ารมี
ปฏิสมั พันธ์ที่ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4.4 กระบวนการติดต่อสื่ อสาร (Communication Processes)
กระบวนการติดต่อสื่ อสาร เป็ นขั้นตอนสาคัญในกระบวนการบริ หารองค์การ ซึ่ ง
ทุกองค์การ ไม่วา่ จะมีขนาดใด ทุกสิ่ งทุกอย่างอยูไ่ ด้ดว้ ยการติดต่อสื่ อสารซึ่งแทรกอยูใ่ นทุกขั้นตอน

111

ของกระบวนการบริ หาร เช่น การวางแผนการจัดองค์การ การอานวยการ การตัดสิ นใจสั่งการ การ
ประสานงานและควบคุม ล้วนต้องอาศัยการติดต่อสื่ อสารเป็ นหลักในการเชื่ อมโยงความคิดจาก
บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งเสมอ (Steers.1977:148)
ความสาคัญของกระบวนการติดต่อสื่ อสาร มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้คาจากัด
ความไว้ เช่ น Daft (1991:435) กล่าวว่าการสื่ อสารเป็ นกระบวนการและเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
สร้างความเข้าใจโดยคนสองคนหรื อมากกว่าซึ่งสอดคล้องกันกับ สมยศ นาวีการ ( 2540 : 420 ) ที่
กล่าวว่า การสื่ อสาร คือกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลจากบุคคลหนึ่ งไปสู่ อีกบุคคลหนึ่ งด้วยวิถีทาง
ของสัญลักษณ์ที่มีความหมาย สอดคล้องกับ Lunenberg and Oristine (1966:117) ที่กล่าวว่า การ
ติดต่อสื่ อสารเปรี ยบเสมือนเส้นชีวิตขององค์การทุกองค์การ ในฐานะเป็ นกระบวนการที่เชื่อมโยง
ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์การเข้าด้วยกัน การติดต่อสื่ อสารเป็ นสื่ อกลางในการนาปั จจัยนาเข้าจาก
สภาพแวดล้อ มสู่ อ งค์ก าร และส่ ง ผลผลิ ต กลับ สู่ ส ภาพแวดล้อ มต่ อ ไป ส าหรั บ ผูบ้ ริ ห าร การ
ติดต่อสื่ อสาร เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งที่ผบู ้ ริ หารนามาใช้ในการตัดสิ นใจ การติดตามงานและการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น และจาก
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารใช้เวลาประมาณ ร้อยละ 80 กับการติดต่อสื่ อสารทานองเดียวกัน Barnard
(Barnard, cited in Weihrich and Koontz ,1993 : 537) ให้ขอ้ คิดเห็นว่า การสื่ อสารมีหน้าที่ในการ
เชื่ อมโยงบุคคลในองค์การเข้าด้วยกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกัน หากปราศจากการสื่ อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเข้าใจระหว่างกัน การประสานงานและการเปลี่ยนแปลงคงไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้
ในทัศนะของ Scott and Michel (Scott and Michel, cite in Robbins (1991:316)
ในส่ วนที่เกี่ยวกับบทบาทของการสื่ อสารในกลุ่มคนหรื อองค์การโดยพบว่ามีหน้าที่หลัก 4 ประการ
คือ 1) การสื่ อสารใช้ในการควบคุม 2) การสื่ อสารสนับสนุนให้เกิดความจูงใจ 3) การสื่ อสารนามา
ซึ่ งการแสดงออกทางความรู ้ สึก และอารมณ์ 4) การสื่ อ สารน ามาซึ่ ง ข้อ มูล สารสนเทศเพื่อ การ
ตัดสิ นใจ
สาหรับ Weihrich and Koontz (1993 : 538)กาหนดว่า จุดมุ่งหมายของการสื่ อสาร
ในองค์การ คือ มุ่งให้เกิ ดผลกระทบไปสู่ การเปลี่ยนแปลง และการมีอิทธิ พลต่อความเป็ นอยู่ของ
องค์การ การสื่ อสารจึงมีความสาคัญต่อการบริ หารในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) กาหนดและเผยแพร่
เป้ าหมายขององค์ก าร 2) การวางพัฒ นาแผนเพื่ อ ความส าเร็ จ ขององค์ก าร 3) การจัด คนและ
ทรั พยากรอื่นๆ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด 4) การคัดเลือกและการประเมินผล
สมาชิ กขององค์การ 5) การนา การสั่งการ การจูงใจ และการสร้ างบรรยากาศที่บุคคลเกิ ดความ
ต้องการในการให้การสนับสนุน 6) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
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การใช้ท ัก ษะในการสื่ อ สารเป็ นความสามารถในการอธิ บายความคิ ด ได้อ ย่า ง
ชัดเจนและสามารถเข้าใจทัศนะของบุคคลอื่นที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาควรเข้าใจทัศนะของบุคคลอื่น
และควรดาเนินการดังนี้(ธีระ รุ ญเจริ ญ ,2550 : 151)
1) สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งทางวาจาและเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแก่ผูร้ ั บ
ข่าวสารที่หลากหลาย
2) เจรจาต่อรองและดาเนินการศึกษาหารื ออย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) บริ หารระบบการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4) เป็ นประธานในการประชุมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5) พัฒนารักษา และใช้เครื อข่ายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในขณะที่ Robbins(2002 : 285–286) ได้กล่าวว่ากระบวนการติดต่อสื่ อสารใน
องค์การมี 7 องค์ประกอบ คือ
1) แหล่งข่าวสารที่ตอ้ งสื่ อสารจะต้องมีแหล่งที่มา
2) การส่ ง รหั ส ผูส้ ่ ง ข่ า วสารจะต้อ งแปลงข่ า วสารที่ ต ้อ งการสื่ อ สาร โดยการ
ประมวลความคิดให้อยู่ในรู ปของสัญลักษณ์ ต่างๆ เช่ น คาพูด รู ปภาพ กริ ยาท่าทาง หรื อแผนผัง
เพื่อให้ผรู ้ ับเข้าใจเงื่อนไข 4 ประการ ที่มีผลต่อการส่ งรหัส คือ ทักษะ เจตคติ ความรู ้และระบบ
สังคม และวัฒนธรรมของผูส้ ่ งรหัส
3) ข่าวสารหมายถึง สิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสาร อาจอยู่ในรู ปของสัญลักษณ์ ต่างๆ เช่ น
คาพูด รู ปภาพ กริ ยาท่าทาง หรื อแผนผัง
4) ช่ องทางการสื่ อสาร หมายถึง สื่ อกลางที่เป็ นช่องทางการเดินทางของข่าวสาร
อาจเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการก็ได้
5) การถอดรหัส ผูร้ ับข่าวสารจะต้องมีทกั ษะในการแปลความหมายของข่าวสารที่
ถูกส่ งมาในรู ปลักษณะต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกับวัตถุประสงค์จากผูส้ ่ งข่าวสาร
6) ผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารจะต้องมีทกั ษะในการอ่านหรื อฟัง เพื่อแปลความหมายของ
ข่าวสารที่ถูกส่ งมา ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกับวัตถุประสงค์จากผูส้ ่ งข่าวสาร
7) การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ เป็ นการตรวจสอบถึงความสาเร็ จในการสื่ อสารว่า
ข่าวสารที่ส่ง ไปนั้น ผูร้ ับสามารถเข้าใจข่าวสารตรงกับวัตถุประสงค์หรื อไม่ อย่างไร ขัดข้องหรื อ
ประสบปัญหาในจุดใดเพื่อที่จะหาทางแก้ไขต่อไป
ธวัช กรุ ดมณี (2550:64-65) สรุ ปว่ า การสื่ อสาร เป็ นกระบวนการในการ
แลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความเข้าใจร่ วมกันของคนสองคน หรื อมากกว่าเพื่อ
เชื่ อมโยงบุคคล กลุ่มและองค์การเข้าด้วยกัน การสื่ อสารจึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับคน การเข้าใจ
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ความหมายร่ วมกันและเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ เช่น ท่าทาง เสี ยง ตัวอักษร จานวน และคาที่
สามารถใช้เป็ นสื่ อแทนความคิด ความเข้าใจ ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ที่ตอ้ งการสื่ อสาร การ
ติดต่อสื่ อสารจะมีสองลักษณะคือ การใช้ภาษา และไม่ใช่ภาษาและมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญ
คือ มีผูส้ ่ งข่าว และผูร้ ับข่าวสาร มีการแปลงความของสาร มีการถอดความ และการสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิผลคือผูร้ ับสารต้องเข้าใจความหมายของสารที่สื่อไปให้
Hoy and Miskel (2001 : 359 - 362)นาเสนอรู ปแบบทัว่ ไปของการสื่ อสารไว้ว่ามี 2
แบบ คื อ การสื่ อ สารแบบทางเดี ย วและการสื่ อ สารแบบสองทาง การสื่ อ สารทางเดี ย ว มัก มี
ข้อบกพร่ องเกี่ยวกับข้อมูลย้อยกลับไม่สามารถรับประกันได้ว่าการสื่ อสารนั้นประสบความสาเร็ จ
เพียงใด เช่ น การกาหนดนโยบายของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ส่ วนการสื่ อสารแบบสองทางเป็ นการ
สื่ อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ่ งและผูร้ ับสาร เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการสื่ อสาร เช่ น
การที่ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนาผูร้ ่ วมงาน และการได้รับข้อคาถามจากผูร้ ่ วมงานในการปฏิบตั ิงาน
เป็ นต้น
Daft(1991 : 443 - 449) ได้แบ่งประเภทการสื่ อสารในองค์การไว้ 2 ปะเภท ดังนี้
1) การสื่ อสารแบบเป็ นทางการ ลักษณะของการติดต่อสื่ อสารที่เกิดขึ้นตามสาย
บังคับบัญชา และตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
2) การสื่ อสารที่ไม่เป็ นทางการ เป็ นการติดต่อสื่ อสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ ง
หน้าที่ ในองค์การแต่เกิ ดจากความเกี่ ยวข้องระหว่าบุคคล ทาให้ทิศทางการไหลของข่าวสารไม่
แน่นอนและยากต่อการคาดคะเนที่เรี ยกว่า เถาองุ่น ซึ่งมักสื่ อสารโดยใช้วาจาเป็ นส่ วนใหญ่และการ
บริ หารที่เรี ยกว่า Management by Wondering Around
สาหรับ Steers(1991:406) และ Weihrich and Koontz(1993:546-547) เสนอ
รู ปแบบการสื่ อสารไปในทิศทางเดียวกันว่ามี 3 รู ปแบบคือ
1) การสื่ อสารด้วยคาพูด
2) การสื่ อสารด้วยการเขียน
3) การสื่ อสารที่ไม่ใช่ภาษา
นอกจากนี้ บทสรุ ปของ Lunenberg and Onstein (2004 :177) อธิบายว่าผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามีงานหลายด้านที่จะต้องดาเนิ นการ ไม่ว่าจะเป็ นการกาหนดวัตถุประสงค์และภารกิจ
ขององค์ก าร การจู ง ใจ การตัด สิ น ใจสั่ ง การ การวางแผน การจัด องค์ก าร การสั่ ง การ การ
ประสานงาน และการประเมินงาน ภารกิจต่างๆ เหล่านี้ จะไม่บรรลุผลและการตัดสิ นใจสั่งการจะ
ไม่สามารถกระทาได้ หากขาดการสื่ อสารที่เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
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จากแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปปั จจัยด้านกระบวนการ
ติดต่อสื่ อสารที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของโรงเรี ยนได้ 6 ประการ ได้แก่
1. เผยแพร่ เป้ าหมายองค์การให้เป็ นที่รับทราบทัว่ ทั้งองค์การ
2. การสร้างความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนิเทศติดตามงาน
3. การมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงระหว่างบุคคล
กลุ่ม องค์การเข้าด้วยกัน
4. การใช้รูปแบบและวิธีการสื่ อสารที่เข้าใจได้ง่ายและแสดงออกทางความรู ้สึก
และอารมณ์เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
5. การสื่ อสารแบบสองทางที่ผบู ้ ริ หารให้คาแนะนาผูร้ ่ วมงานและการได้รับข้อ
คาถามจากผูร้ ่ วมงานในการปฏิบตั ิงาน
6. ผูบ้ ริ หารใช้เวลาส่ วนใหญ่กบั การติดต่อสื่ อสาร
ดังนั้น กระบวนการติดต่อสื่ อสาร หมายถึง การใช้เครื่ องมือและวิธีการติดต่อสื่ อสาร
เผยแพร่ แ ละสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ นิ เทศติ ดตามงาน การมี ปฏิ สัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเชื่ อมโยงระหว่างบุคคลและกลุ่มเข้าด้วยกันโดยใช้รูปแบบและ
วิธีการที่เข้าใจได้ง่ายและแสดงออกทางความรู ้สึกและอารมณ์เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ หารใช้วิธีการและเวลาไปกับการสื่ อสารแบบสองเพื่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยน
4.5 ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ (Leadership and Decision making)
องค์การจะต้องสามารถบริ หาร ดูแลและโน้มน้าวให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความรู ้สึก
พึงพอใจและพร้อมที่ จะทางานให้กบั องค์การ โดยเป้ าหมายขององค์การนั้นสามารถตอบสนอง
เป้ าหมายส่ วนตัวของสมาชิกได้ในขณะเดียวกันด้วย โดยกระบวนการดังกล่าวต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐาน
ของความเป็ นผูน้ าอันหมายถึงการทาให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะทาตามบุคคลอื่น ซึ่งต้องสนองความ
พึงพอใจของผูต้ ามด้วยในการบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน ดังนั้นผูน้ าต้องรู ้จกั ใช้เทคนิคการจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานและนาพาองค์การเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่ น
4.5.1 ภาวะผูน้ า ( Leadership)
Stogdill (1990:63-64) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการใช้อานาจ หรื อจูงใจผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิตามจนบรรลุเป้ าหมายขององค์การ หรื อหมายถึงศิลปะ
หรื อกระบวนการในการใช้อิทธิ พลให้ผอู ้ ื่นทาตามจนประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายของกลุ่ม
จากผลงานการวิจยั หลายฉบับเขาพบว่า ผูน้ าที่ดีที่ประสบความสาเร็ จ จะมีคุณสมบัติเหล่านี้สูงกว่า
เกณฑ์เฉลี่ยของสมาชิกอื่นในกลุ่ม ได้แก่ สติปัญญา การศึกษา ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมและสังคม ความสามารถในการเข้าสังคม ความคิดริ เริ่ ม ความอดทน รู ้วิธีทางานให้สาเร็ จ
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ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความตื่นตัว ความร่ วมมือกับกลุ่มความมีชื่อเสี ยง ความสามารถในการ
ปรับตัว และความสามารถในการพูด
ตามความเห็นของTead (1990:20)ให้ความหมายของภาวะผูน้ าว่า เป็ นการกระทาที่
มีอิทธิพลจูงใจให้ผอู ้ ื่นร่ วมในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย หรื อเป็ นศิลปะแห่ งการกระทา
ของบุคคลเพื่อให้ได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการ
ส่ วน Hersey and Blanchard(2000:68) ให้ความหมายว่าคือ กระบวนการของการมี
อิทธิ พลต่อกิจกรรมของบุคคลหรื อของกลุ่มเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดขึ้นในสถานการณ์
หนึ่งๆ
Lipham (1991:128) ชี้ให้เป็ นความแตกต่างระหว่างผูน้ ากับผูบ้ ริ หาร โดย
เปรี ยบเทียบความหมายว่า ผูบ้ ริ หารคือผูม้ ีที่บทบาทในการดารงสถานภาพขององค์กร ส่ วนผูน้ าที่มี
บทบาทสาคัญ คือ เป็ นตัวการการเปลี่ยนแปลง
สาหรับ Campbell(1976:178-179) ได้สรุ ปผลงานจากการวิจยั ของหลายสาขาวิชา
เกี่ยวกับภาวะผูน้ ารวมข้อสรุ ปที่น่าสนใจและสาคัญได้ 13 ประการ ดังนี้
1) เป็ นเครื่ องกาหนดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งได้แก่การ
เปลี่ยนแปลงเป้ าหมาย การรับรู ้ ความเข้าใจ การประจักษ์แจ้งค่านิยม แรงจูงใจ และสัมพันธภาพ
ของบุคคล
2) ผูน้ าเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การขึ้น ดังนั้น ผูน้ าจึงเป็ น
ปฏิสมั พันธ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลและส่ วนรวม
3) คุณภาพของความสัมพันธ์กบั บุคคลในกลุ่ม จะต้องเป็ นไปในด้านการริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ การติดต่อสื่ อสาร ความเห็นอกเห็นใจ และการสร้างขวัญกาลังใจต่อกัน
4) ความเป็ นผูน้ าไม่คานึงถึงสถานภาพในการเป็ นผูน้ าและสามารถแสดง
พฤติกรรมผูน้ าได้ตามสถานการณ์
5) ความคิดของผูน้ าย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูน้ า และพฤติกรรมผูน้ าไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับในการแสดงออกของบุคคล
6) ความเป็ นผูน้ าขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์บุคคลที่เป็ นผูน้ าในกลุ่มหนึ่งอาจไม่เป็ น
ผูน้ าในคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้
7) บุคคลที่แสดงพฤติกรรมผูน้ าในหลายสถานการณ์และผูอ้ ื่นยอมรับ ย่อมจะ
กลายเป็ นผูน้ าไปในที่สุด
8) การเปลี่ยนแปลงขององค์การหรื อสถาบันขึ้นอยูก่ บั ผลรวมของการ
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เปลี่ยนแปลงของสมาชิกแต่ละคน ความเป็ นผูน้ ามีความจาเป็ นในขบวนการต่าง ๆ เช่น การจัด
องค์การ การจัดโปรแกรม และการสร้างความสัมพันธ์ในองค์การ
9) ผูน้ าจะต้องเรี ยงลาดับเหตุการณ์สาคัญก่อนหลังได้ถูกต้อง และมีความสาคัญ
กว่าการวินิจฉัยสัง่ การในงานประจาขององค์การ
10) การแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งการเป็ นผูน้ า ย่อมแสดงว่าผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งจะ
มีอานาจตามมาด้วย
11) ความเป็ นผูน้ าจะเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาของกลุ่มและมีอิทธิพลต่อกลุ่ม
12) ผูน้ ามิใช่ผตู ้ ดั สิ นหลักเกณฑ์ของกลุ่ม แต่กลุ่มจะกาหนดหลักเกณฑ์ดว้ ยกลุ่ม
13) ประสิ ทธิผลของการเป็ นผูน้ านั้นวัดได้โดยผลผลิตขององค์การ การเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม
นอกจากนี้ Steers(1991:178-199) ได้อา้ งถึงทฤษฎีภาวะผูน้ าของนักวิชาการ 2
ทฤษฎี คือ
1) ทฤษฎีความเป็ นผูน้ าเชิงสถานการณ์ของ Fiedlerเป็ นทฤษฎีที่นามาใช้ใน
องค์การ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของกลุ่มที่มีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม
ระหว่างรู ปแบบปฏิกิริยาความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม และสถานการณ์ที่มีอิทธิ พลต่อผูน้ า
โดยกาหนดลักษณะของผูน้ าเป็ น 2 ประเภท คือผูน้ าที่มุ่งคน และผูน้ าที่มุ่งงาน ทฤษฎีน้ ี มีลกั ษณะ
สาคัญ คือ
(1) การวัดรู ปแบบความเป็ นผูน้ า ด้วยตารางประเมินความสาคัญกับงานหรื อ
เพื่อนร่ วมงาน (The Least Preferred Coworker scale: LPC)
(2) การวัดสถานการณ์ความเป็ นผูน้ า
2) ทฤษฏีกรุ ยทางสู่เป้ าหมาย (Path-goal Theory)ของ House and Mitchell เป็ น
ทฤษฎีที่เชื่อว่าประสิ ทธิ ผลของผูน้ า จะขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการจูงใจและการสร้างความพึง
พอใจให้แก่พนักงาน พนักงานจะได้รับการกระตุน้ ให้ทางานโดยเชื่อว่าความพยายามจะนาไปสู่
ความสาเร็ จในงานที่ได้รับมอบหมาย และความสาเร็ จในงานจะนาไปสู่รางวัลที่พึงพอใจ ทฤษฎีกรุ ย
ทางสู่ เป้ าหมายเน้นว่า ผูน้ าควรเลือกระหว่างรู ปแบบของความเป็ นผูน้ าที่แตกต่างกันใน 4 รู ปแบบ
คือ 1) ผูน้ าแบบบงการ 2)ผูน้ าแบบให้การสนับสนุน 3) ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม และ 4) ผูน้ าที่มุ่ง
ความสาเร็ จ
จากที่กล่าวมาแล้วพอสรุ ปได้วา่ การที่องค์การใดจะปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่น้ นั ภาวะผูน้ าย่อมมีส่วนสาคัญที่จะผลักดันให้การดาเนิ นการขององค์การ
ประสบผลตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
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4.5.2 การตัดสิ นใจ (Decision making)
การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการในการแก้ปัญหาโดยการรวบรวม วิเคราะห์
และประมวลข้อมูล และข้อจากัด ในการเลือกทางเลือกที่เหมาะสม การตัดสิ นใจจึงเป็ นหัวใจของ
การบริ หาร เป็ นภาระหน้าที่สาคัญของการบริ หาร เพราะผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างานมี
ภาระหน้าที่ตอ้ งตัดสิ นใจสั่งการอยู่ตลอดเวลา จึงจาเป็ นต้องศึกษาให้ทราบกระบวนการในการ
ตัดสิ นใจที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการตระหนักถึงความสาคัญของการตัดสิ นใจที่เป็ นอุปกรณ์
เสริ มสร้างบรรยากาศขององค์การให้เกื้อหนุนการบริ หารงาน การปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายใน
องค์การ การตัดสิ นใจสั่งการเป็ นสิ่ งสาคัญที่แสดงออกถึง ความสามารถของผูน้ า ความสาเร็ จหรื อ
ความล้มเหลวขององค์การ ขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจสั่งการของผูบ้ ริ หาร หรื อผูร้ ับผิดชอบในองค์การ
นั้นๆ ทั้งสิ้ น การบริ หารแท้จริ งก็คือ การตัดสิ นใจนัน่ เอง(Simon,1997:45-49)
Barnard (2005:199) ได้จาแนกประเภทการตัดสิ นใจเป็ น 3 ประการคือ 1 ) การ
ตัดสิ นใจเมื่อผูม้ ีอานาจที่อยู่เบื้องบนสั่งมาหรื อเป็ นคาบัญชา หรื อนโยบายให้ปฏิบตั ิ 2 ) การ
ตัดสิ นใจเมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ได้รับมอบอานาจให้แล้วไม่อาจตัดสิ นใจได้ เสนอให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ตัดสิ นใจเอง 3 ) การตัดสิ นใจที่เกิดจากตัวผูบ้ ริ หารเอง เป็ นที่เข้าใจว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการ
บริ หาร ต้องมีการตัดสิ นใจและสั่งการแทรกอยูด่ ว้ ยเสมอ จึงถือได้ว่า การตัดสิ นใจเป็ นพฤติกรรม
สาคัญของคนเราที่ตอ้ งกระทาอยู่เสมอและเมื่ออยู่ในองค์การก็เป็ นทั้งพฤติกรรมและกระบวนการ
ทางการบริ หารที่สาคัญยิง่
Tannenbaum (1990:99-101) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เป็ นแรงขับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจของผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารไว้ว่ามีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1 ) แรงขับดันในตัวผูบ้ ริ หาร 2 ) แรงขับ
ดันจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ 3 ) แรงขับดันจากสถานการณ์ ตัวผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเองก็มีอิทธิพลไม่
น้อยต่อการเลือกใช้วิธีการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร เนื่องจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคนมีความแตกต่าง
กัน ไม่ว่าในเรื่ องของบุคลิกภาพ หรื อความต้องการ และผูบ้ ริ หารที่ดีมกั คานึงถึงเรื่ องเหล่านี้อยูแ่ ล้ว
ดัง นั้น ผูบ้ ริ ห ารจึ ง มัก เปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ต้บงั คับ บัญชามี อิ สระในการตัดสิ น ใจ
หากเห็ น ว่า
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความพร้อมและต้องการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจที่มีเหตุผลอย่าง
สมบูรณ์ นอกจากจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่แรงขับดันทั้งสามประการดังกล่าวแล้ว ยังจาเป็ นต้องอาศัย
ขั้นตอนที่เป็ นระบบอีกด้วย กล่าวคือ ต้องมีการวิเคราะห์หาข้อเท็จจริ งและทางเลือกต่างๆ ที่เป็ นไป
ได้ ตลอดจนพิจารณาถึงผลดีผลเสี ยของทางเลือกแต่ละทาง รวมทั้งผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
จากนั้นจึงพิจารณาตัดสิ นใจเลือกทางใดทางหนึ่ง
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พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร จะสะท้อนลักษณะบางอย่างในองค์การได้
เป็ นอย่างดี ในแง่ของการบริ หารนั้นไม่อาจชี้ชดั ลงไปได้แน่นอนว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจรู ปแบบ
ใดที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ทั้งนี้ ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ ผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องรู ้จกั
เลือกใช้วิธีการตัดสิ นใจให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆ ที่เป็ นอยู่ นัน่ หมายถึงว่าในบางครั้ง บาง
กรณี ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องตัดสิ นใจเอง แต่ในอีกหลายๆกรณี ที่ผบู ้ ริ หารควรให้บุคลากร หรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจด้วย การตัดสิ นใจจะต้องมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ
จะเห็นได้วา่ การตัดสิ นใจนั้นจะต้องอาศัยข้อมูลหรื อสารสนเทศต่างๆ และถ้าจะให้เกิดประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผลในการนาไปปฏิบตั ิแล้ว การตัดสิ นใจจะต้องมีรูปแบบกระบวนการหรื อขั้นตอน
ต่างๆ อย่างเป็ นระบบตัดสิ นใจเอง 3) การตัดสิ นใจที่เกิดจากผูบ้ ริ หารเอง (Barnard,2005:199)
ดังนั้น ในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริ หารต้องมีการตัดสิ นใจและสัง่ การแทรก
อยูด่ ว้ ยเสมอ จึงถือได้วา่ การตัดสิ นใจเป็ นพฤติกรรมสาคัญของคนเราที่ตอ้ งกระทาอยูเ่ สมอ และเมื่อ
อยูใ่ นองค์การก็เป็ นทั้งพฤติกรรมและกระบวนการทางการบริ หารที่สาคัญ โดยคานึงถึงปั จจัยที่เป็ น
แรงขับดันต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารทั้ง 3 ประการคือ 1) แรงขับดันในตัว
ผูบ้ ริ หาร 2) แรงขับดันจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ 3) แรงขับดันจากสถานการณ์ ตัวผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เองก็มีอิทธิพลไม่นอ้ ยต่อการเลือกใช้วิธีการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร เนื่องจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละ
คนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าในเรื่ องของบุคลิกภาพ หรื อความต้องการ และผูบ้ ริ หารที่ดีมกั คานึงถึง
เรื่ องเหล่านี้อยูแ่ ล้ว ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงมักเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีอิสระในการตัดสิ นใจ หาก
เห็นว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความพร้อมและต้องการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจที่มี
เหตุผลอย่างสมบูรณ์ นอกจากจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่เป็ นแรงขับดันทั้งสามประการดังกล่าวแล้ว ยัง
จาเป็ นต้องอาศัยขั้นตอนที่เป็ นระบบอีกด้วย กล่าวคือ ต้องมีการวิเคราะห์หาข้อเท็จจริ งและทางเลือก
ต่างๆ ที่เป็ นไปได้ ตลอดจนพิจารณาถึงผลดีผลเสี ยของทางเลือกแต่ละทาง รวมทั้งผลกระทบต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ จากนั้นจึงพิจารณาตัดสิ นใจเลือกทางใดทางหนึ่ง (Tannenbaum,1990:99-101)
Steers and Mowday(1990:402-404) ได้เสนอรู ปแบบภาวะผูน้ าในการตัดสิ นใจ
ที่เหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลนั้น ควรเป็ นไปตามแนวคิดทฤษฏีของ Vroom and
Yetton ซึ่ งเป็ นแบบจาลองการตัด สิ นใจที่ ก าหนดวิธีการให้ผูบ้ ริ หารใช้ใ นการตัดสิ น ใจใน
สถานการณ์ที่เป็ นอยู่ ผูน้ าจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตัดสิ นใจว่ารู ปแบบของการตัดสิ นใจใดมี
ประสิ ทธิ ผลมากที่สุด โดยปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ประกอบด้วย 1) คุณภาพของการ
ตัดสิ นใจ 2) การยอมรับการตัดสิ นใจ 3) การมุ่งความสาคัญที่การพัฒนาพนักงาน และ4) การมุ่ง
ความสาคัญที่เวลา โดย ทฤษฏีน้ ีจะเริ่ มต้นด้วยแนวคิดที่ว่า ผูน้ าจะเผชิญกับปั ญหาซึ่งต้องการการ
แก้ไข การตัดสิ นใจแก้ปัญหาอาจทาได้โดยผูน้ าเองหรื อการกาหนดผูต้ ามจานวนหนึ่ งเข้าร่ วมการ
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ตัดสิ นใจ ทฤษฎีน้ ีมุ่งถึงระดับที่แตกต่างของภาวะผูน้ า วิธีการที่แต่ละระดับของการมีส่วนร่ วมมี
อิทธิ พล คุณภาพและความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ ซึ่ งปั จจัยด้านสถานการณ์จะมีส่วนช่ วย
กาหนดรู ปแบบทั้งที่เป็ นการมีส่วนร่ วมหรื อเผด็จการ ว่าแบบใดให้ผลลัพธ์ดีที่สุดกับสถานการณ์
นั้นๆโดยมีรูปแบบการตัดสิ นใจ 5 แบบ คือ
1) ผูน้ าแบบเผด็จการ I คือ ผูน้ าตัดสิ นใจลาพังคนเดียวและใช้ขอ้ มูลเท่าที่ตนมี
2) ผูน้ าแบบเผด็จการ II คือ ผูน้ าได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แต่
ยังคงตัดสิ นใจลาพังคนเดียว
3) ผูน้ าแบบให้คาปรึ กษา I คือ ผูน้ าจะแบ่งงานให้สมาชิกกลุ่มเป็ นรายบุคคลมี
การขอข้อมูลและประเมินผล สมาชิกไม่ตอ้ งรวมกลุ่มเพื่อประชุม ผูน้ าตัดสิ นใจลาพังคนเดียว
4) ผูน้ าแบบให้คาปรึ กษา II คือ ผูน้ าร่ วมปรึ กษาและขอความเห็นข้อเสนอแนะ
จากกลุ่ม แต่ผนู ้ ายังคงตัดสิ นใจลาพังคนเดียว
5) ผูน้ าแบบกลุ่ม คือผูน้ ามีการนัดประชุมกลุ่มเพื่อร่ วมอภิปรายปัญหา โดยผูน้ า
กาหนดทิศทางการอภิปราย แล้วให้กลุ่มเป็ นผูต้ ดั สิ นใจครั้งสุ ดท้าย
จากแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถสรุ ปปัจจัยที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพของโรงเรี ยนด้านรู ้วิธีทางานให้สาเร็ จ
1) เชื่อมัน่ ในตนเอง ความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
2) เป็ นผูน้ าการประชุมและศิลปะในการพูด
3) มอบอานาจและกระจายอานาจให้ผปู ้ ฏิบตั ิการแทนด้วยความไว้วางใจ
4) ยอมรับกฎเกณฑ์เป็ นแนวปฏิบตั ิที่กลุ่มกาหนดขึ้น
5) รวบรวม วิเคราะห์และประมวลข้อมูลและข้อจากัดประกอบการตัดสิ นใจ
6) แสดงบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ งตัดสิ นใจสัง่ การอยูต่ ลอดเวลา
7) เปิ ดโอกาสการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ดังนั้น ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ หมายถึง พฤติกรรมการบริ หารจัดการคุณภาพ
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่ ใช้สติ ปัญญา ประสบการณ์ มีความอดทน ตื่ นตัว รั บผิดชอบ คิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ เชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถปรับตัวเข้าได้กบั หลายสถานการณ์ และรู ้วิธีทางานให้สาเร็ จ
มีศิลปะในสื่ อสารและเป็ นผูน้ าการประชุม กระจายอานาจและมอบอานาจการตัดสิ นใจ ยอมรับ
กฎเกณฑ์ของกลุ่ม วิเคราะห์และใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจแบบมีส่วนร่ วม
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4.6 การปรับตัวขององค์กรและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ (Organization Adaptation and
Innovation)
Steers(1977:164) กล่าวว่า การบริ หารที่จะนาไปสู่ความมีประสิ ทธิภาพขององค์กร
คือ ความสามารถขององค์กรในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามรั บ ผิด ชอบที่ จ ะต้อ งสร้ างความสมดุ ล ให้เ กิ ด ขึ้ น ระหว่า งความต้อ งการที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง และการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ กับความต้องการที่จะรักษาความมัน่ คงและความต่อเนื่ องของ
การปฏิบตั ิ
การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีความสาคัญต่อองค์การ 2
ประการ คือ
1) การจัดองค์การที่มีบริ บทในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เป็ นความสามารถในการ
ปรั บตัว เองขององค์การให้เ ข้มแข็ง เข้ากัน ได้กับการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อมที่ เป็ นอยู่
ตลอดเวลา(Lawrence and Lorsch,1990:212-213)
2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งๆ อย่างรวดเร็ ว สม่าเสมอและต่อเนื่อง
ความเจริ ญด้านเทคโนโลยี และการติดต่อสื่ อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว กระบวนการบางอย่างจึง
เกิดขึ้นและเลิกใช้ไปอย่างง่ายดาย การไม่หยุดนิ่ งอันเป็ นธรรมชาติของมนุษย์มีผลให้องค์การต้อง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาสิ่ งมาสนองความต้องการของตนเองให้ได้ทรัพยากร
ต่าง ๆมากที่สุดและดีที่สุด (Hoy and the Others,1997:145)
Schein (1998:120) เสนอว่าการจะรักษาความมีประสิ ทธิผลขององค์การไว้ได้ดว้ ย
วงจรการจัดการปรับตัวขององค์การ ซึ่ งหมายถึงกระบวนการซึ่ งเริ่ มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงใน
บางส่ วนตามสภาพแวดล้อมภายในหรื อภายนอกและสิ้ นสุ ดด้วยการสร้ างความสมดุ ลที่มีความ
คล่องตัวและปรับตัวเพื่อการจัดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและยังได้เสนอขั้นตอนวงจรการปรับตัว
ขององค์กรไว้ 6 ขั้นตอน กล่าวคือ
1) รู ้สึกกับการเปลี่ยนแปลงในบางส่ วนของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กร
2) นาข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสู่องค์กรในส่ วนที่
สามารถปฏิบตั ิในเรื่ องนี้ได้
3) เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรื อกระบวนการแปรสภาพภายในองค์กรตาม
ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับ
4) ทาการเปลี่ยนแปลงภายในให้กลับมามีสภาพที่มน่ั คง ในขณะที่จดั การกับผล
พลอยได้ไม่ถึงปรารถนาหรื อให้นอ้ ยลง
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5) ส่ งผลผลิตหรื อบริ การใหม่ออกมา ซึ่งสอดคล้องกันมากขึ้นกับการเปลี่ยนแปลง
ในสภาพที่ได้รู้สึกมา
6) จัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับความสาเร็ จของการเปลี่ยนแปลง โดย
การรู ้สึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก และความมากน้อยของการผสมผสานกับสภาพแวดล้อม
ภายใน
แนวคิดดังกล่าวนี้ เป็ นสิ่ งยืนยันได้ว่า ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงมีอยู่อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่ อง ดังนั้น องค์การจึงจาเป็ นต้องมีการปรับตัวและริ เริ่ มสิ่ งใหม่เพื่อให้การ
จัดการบรรลุเป้ าหมายและบังเกิ ดประสิ ทธิ ผล ตลอดจนตอบสนองความต้องการ ในการ
เปลี่ยนแปลงการการบริ หารนโยบาย สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น การบริ หารองค์การเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่จะทาให้จุดมุ่งหมายขององค์การบรรลุผลตามที่กาหนดไว้และการที่จะทาให้งานต่างๆของ
องค์การประสบความสาเร็ จได้น้ นั จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการ เป็ น
ตัวการสนับสนุ นหรื อเป็ นตัวเร่ งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเอื้อต่อการปฏิบตั ิงานต่างๆให้
บรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ การปรับตัวขององค์การและริ เริ่ มสิ่ งใหม่จะเกี่ยวข้องกับการบริ หาร
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงถึงความสามารถขององค์การในการปรับตัวตามบริ บทเฉพาะบนพื้นฐาน
แนวความคิดที่ ว่าการจัดองค์การในสภาพแวดล้อมที่ แตกต่างกันจะมี ประสิ ทธิ ภาพได้ จะต้อง
คานึ งถึงความสามารถในการปรับตัวขององค์การให้เข้ากับการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงซึ่ งเป็ น
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ (Steers.1977:164) ในการปรับตัวด้านต่างๆ ให้เท่าทันและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ไม่มีองค์การใดที่หยุดนิ่ งอยู่กบั ที่
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตลอดจนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ล่าช้าก็จะทาให้องค์การเหล่านั้น
ล้าสมัยลง และประสบกับภาวะถดถอย (Decline) หรื อไม่หลงเหลือสถานภาพของการเป็ นองค์การ
อีกต่อไป (The Death of organization) (สถาพร ปิ่ นเจริ ญ ,2543 : 78)
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 2) ได้ตระหนักว่า ในสภาวะปั จจุบนั โลกอยูใ่ น
ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันอย่างสู ง ซึ่ งนับวันจะทวีความรุ่ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ และ
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็ นส่ วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะได้รับผลกระทบความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อันจะเห็นได้ชดั จาก
ปั ญหาและวิกฤตการณ์ท้ งั ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั จึงเป็ นประเด็นที่
น่ าสนใจว่า ในสภาวการณ์ แบบนี้ สังคมไทยควรมี การปรั บตัว เปลี่ ยนแปลงและพัฒนาตนเอง
อย่า งไร เพื่ อ ให้ส ามารถด ารงอยู่ไ ด้อ ย่า งมั่น คงและยัง่ ยืน เกิ ด สั น ติ สุ ข และสามารถเอาชนะ
วิกฤตการณ์ทางด้านต่างๆที่กาลังเผชิญอยู่
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พรชุลี อาชวอารุ ง (2547 : 25) กล่าวถึงวิธีการปรับตัวขององค์การด้านการศึกษาไว้
ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็ นลักษณะที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั เป็ นปกตินิสัยและจะคงอยูต่ ่อไป ผูน้ าทางการ
ศึกษาจาเป็ นที่จะต้องเป็ นผูน้ าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงใน 2 ลักษณะคือ
1) แบบขาดตอน (Discontinuous Change) ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งเดียว
กะทันหันจากอดีตที่มีมาอย่างยาวนานและมัน่ คงไปสู่ จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็ นมหาวิทยาลัยในกากับรัฐ เป็ นต้น
2) แบบค่อยเป็ นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง (Continuous Incremental Change) คือการ
เปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยเป็ นชุดในระยะเวลานาน การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ มีประโยชน์
อเนกอนัน ต์ เพราะการเปลี่ ย นแปลงที ล ะเล็ก ที ล ะน้อ ยนั้น สามารถบริ ห ารจัด การได้ง่ า ยไม่
กระทบกระทัง่ ต่ออารมณ์และความรู ้สึกของผูค้ น การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยนั้น สามารถ
บริ หารจัดการได้ง่ายไม่กระทบกระทัง่ ต่ออารมณ์และความรู ้สึกของผูค้ น ไม่ก่อให้เกิดแรงต้านทาน
อย่างมากมายและน่าจะประสบความสาเร็ จมากกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงทีละ
เล็กทีละน้อยจะช่วยให้สถาบันการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย นอกจากนั้น
การกระตุ ้น ให้ผูค้ นปรั บตัว กับการเปลี่ ย นแปลงที ละเล็ก ที ละน้อยอยู่ตลอดเวลา ทาให้ผูค้ นใน
สถาบันการศึกษามีความพร้อมทางจิตวิทยาที่จะจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ในอนาคต
การบริ หารการเปลี่ ยนแปลงเริ่ มต้นจากผูบ้ ริ หารจะต้องเปลี่ ย นตัว เองก่ อน ก่ อนที่ จะขับเคลื่ อน
องค์การ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยทาให้ทุกหน่วยงาน ทุกคนในสถาบันมีความพร้อม
เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ยึดติด มีความสามารถในการก้าวกระโดดออกนอกกรอบ ผูบ้ ริ หาร
จาเป็ นที่จะต้องติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง และติดตามผลการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก ตลอดจนให้จุดยืนที่เหมาะสมและมีคุณค่าต่อสถาบันการศึกษาของตน
จากแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถสรุ ปปั จจัยด้านการ
ปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของโรงเรี ยน 7 ประการ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบที่ยดึ อยูเ่ ดิม
2) ใช้เทคนิคเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไปไม่กระทบต่อความรู ้สึก
3) วิ เ คราะห์ สภาพปั จ จุ บ ัน ปั ญ หา ประเมิ น ผล ทบทวนภารกิ จ ก าหนดความ
ต้องการจาเป็ นต่อเนื่อง
4) การให้ความสาคัญกับสื่ อ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญ
5) เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร
6) การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผลงานเป็ นนวัตกรรม
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7) วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานในระดับสากล
ดังนั้น การปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ (Organizational adaptation
and innovation) หมายถึง การปรับรู ปแบบองค์การในปั จจุบนั ให้เปลี่ยนแปลงไปตามหลักการ
พัฒนาคุณภาพโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี เทคนิ คและวิธีการแบบตามขั้นตอนตามธรรมชาติ ไม่เกิ ด
ความยุ่งยากและกระทบความรู ้ สึกทางจิ ตใจ แต่ส่งเสริ มขีดความสามารถบุคลากรศึ กษาพัฒนา
ตนเอง สร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อร่ วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล
ดังนั้น โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถนาปัจจัย 15 ด้าน ได้แก่
1. โครงสร้างองค์การ
2. เทคโนโลยี
3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
4. สภาพแวดล้อมทางสังคม
5. สภาพแวดล้อมทางการเมือง
6. วัฒนธรรมองค์การ
7. บรรยากาศองค์การ
8. ความผูกพันต่อองค์การ
9. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่
10. การกาหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์
11. การจัดหาและการใช้ทรัพยากร
12. การจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน
13. กระบวนการติดต่อสื่ อสาร
14. ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ
15. การปรับตัวขององค์การและริ เริ่ มสิ่ งใหม่
ใช้ในการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิ การที่ได้ประกาศใช้เมื่อ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 4
มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพของผูเ้ รี ยน กระบวนการบริ หารและการจัดการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษา กระบวนการจัด การเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสาคัญ และระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ผล โดยการดาเนิ นการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่กาหนดไว้จึงจะประสบความสาเร็ จ
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาทบทวนเอกสารเพื่อใช้อา้ งอิงและอภิปรายผลการวิจยั พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาวิจยั โดยนัก วิชาการในต่างประเทศและนักวิชาการไทย ดังนี้
สนานจิ ตร สุ คนธทรั พ ย์ และคณะ (2542) ได้ทาการวิจ ัย เกี่ ย วกับการด าเนิ น งานของ
โรงเรี ยนในกากับของรัฐ (Charter school) ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จของโรงเรี ยนในกากับของรัฐ มีท้ งั ปัจจัยที่เป็ นบริ บทภายนอก และปัจจัยภายในโรงเรี ยน
โดยปัจจัยบางด้านส่ งผลต่อเนื่องหรื อมีผลกระทบซึ่งกันและกัน
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ลักษณะที่สาคัญส่ งผลในแต่ละด้าน ได้แก่
1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีพอทาให้รัฐสามารถ
สนับสนุ น ทรั พยากรในการจัดตั้งดารงและขยายโรงเรี ยนในกากับของรั ฐได้ ความแตกต่างใน
สถานะทางเศรษฐกิจทาให้กลุ่มด้อยโอกาสต้องการโรงเรี ยนรู ปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะกลุ่ม
2. ปัจจัยด้านสังคม เจตคติของคนในสังคมไม่พอในผลการศึกษาของโรงเรี ยนรัฐบาล ถึง
ขั้นแสวงหาแนวทางใหม่โดยการปรับเปลี่ยนระบบ ลักษณะเฉพาะของคนอเมริ กนั ที่ยอมรับความ
หลากหลาย ความแตกต่างระหว่างบุคคล ต้องการมีทางเลือกและความเสมอภาคในโอกาส เคารพ
ในสิ ท ธิ ข องบุ ค คล มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม ลัก ษณะของนัก วิ ช าการมื อ อาชี พ ที่ ยึ ด มั่น ใน
อุ ด มการณ์ กล้า เสี่ ย งที่ จ ะทดลองความคิ ด ใหม่ ต้อ งการอิ ส ระทางความคิ ด และพร้ อ มที่ จ ะให้
ตรวจสอบผลงาน ลักษณะของสังคมอเมริ กาที่ยดึ มัน่ ในอุดมการณ์การกระจายอานาจ เป็ นสังคมการ
เรี ยนรู ้ มี กลุ่มพลังที่ เข้มแข็งและสร้ างสรรค์ ทาให้เกิ ดแรงผลักดันและการเกิ ดการดารงอยู่ของ
โรงเรี ยนในกากับของรัฐ
3. ปัจจัยทางด้านการเมืองและการบริ หาร เช่น นโยบาย ความคาดหวัง และการสนับสนุน
ที่ ชัด เจนจากผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง คุ ณ ภาพนัก การเมื องที่ เ ห็ น แก่ ประโยชน์ส่ ว นร่ ว มและการเป็ น
นักวิชาการ การมีกฎหมายที่แข็งและเกื้อหนุ น รู ปแบบการบริ หารจัดการในระดับนโยบายที่มีการ
กระจายอานาจให้รัฐต่าง ๆ มีอิสระในการบริ หารรวมทั้งในด้านการศึกษา
4. ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภายนอก ทั้งเทคโนโลยีที่เป็ น
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทาให้โรงเรี ยนสามารถประสบความสาเร็ จ ในการจัดการเรี ยนการสอนช่วย
ให้โรงเรี ยนสามารถบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
ปั จจัยภายใน ประกอบด้วยปั จจัยที่สาคัญ 2 ด้าน ซึ่ งลักษณะสาคัญที่ส่งผลในแต่ละด้าน
ได้แก่
1. ปัจจัยด้านทรัพยากร ที่สาคัญคือ คุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครู และ
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ผูบ้ ริ หารโดยครู มีลกั ษณะเป็ นมืออาชีพ มีความพร้อมทั้งในด้านเจตคติ ความรู ้ ความสามารถในด้าน
วิชาชี พและการจัดการ ผูบ้ ริ หารนอกจากจะมีลกั ษณะสาคัญของนักบริ หารมืออาชี พแล้ว ต้องมี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแนวคิดและแนวทางการดาเนินงาน สามารถเชื่อมโยงการจัดการให้ดา้ น
ต่าง ๆ ให้นาไปสู่ผลสาเร็ จ
2. ปัจจัยด้านการจัดการ ลักษณะเด่น ได้แก่ การจัดโครงสร้างองค์การที่เกื้อหนุนสามารถ
จับคู่ระหว่างวิธีการจัดโครงสร้าง การจัดการเรี ยนการสอนและบริ การของโรงเรี ยนกับลักษณะและ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน การจัดระบบทดแทน การสร้างเสริ มพลังและความสามารถของครู เพื่อให้
ครู สามารถสร้างและนวัตกรรมการเรี ยนการสอน และการจัดการบนพื้นฐานของการวิจยั และพัฒนา
และการให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง
จักรพรรดิ วะทา (2540) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ประเภทสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 พบว่า ปั จจัยดาเนินการด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กบั
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนในระดับมาก สภาพแวดล้อมโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนในระดับปานกลางและกลุ่มองค์ประกอบการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนที่
ส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษา คือ การบริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ครู - อาจารย์ และ
ศึกษานิเทศก์ ความพร้อมของนักเรี ยน และสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน
จานง ชาญธัญกรรม (2541) ได้ศึกษาความพร้อมและศักยภาพการประกันคุณภาพเพื่อขอ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในโรงเรี ยนเทคโนโลยีภาคเหนื อตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรและด้านทรัพยากรเพื่อการเรี ยน
การสอน อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านปรัชญาและเป้ าหมายของโรงเรี ยน ปั จจัย
ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอน และด้านผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับมาก ส่ วน
ด้านการจัดการและการบริ หาร ด้านกิจการนักศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง
สุ จินต์ นิ่มอนงค์ (2543) ได้ศึกษาองค์ประกอบศักยภาพของสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 1 พบว่า ระดับศักยภาพของสถานศึกษา
โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก สาหรับรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะองค์กร ด้านลักษณะบุคลากร และ
ด้านนโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านลักษณะสภาพแวดล้อมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และองค์ประกอบศักยภาพของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กบั การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา ในระดับมาก รวมทั้งองค์ประกอบศักยภาพของสถานศึกษาที่มีอิทธิพล
ต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 1 พบว่าโดยภาพรวม
องค์ประกอบด้านนโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ ลักษณะบุคลากร ลักษณะองค์การ
และ
ลักษณะสภาพแวดล้อม ส่ งผลต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 73.15
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เพ็ญเกียรติ ดวงสุ วรรณ (2545 : 157 – 158) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการ
บริ หารกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยการบริ หารมีเพียงด้านเดียวที่อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ การบริ หาร
ทรัพยากร ซึ่งเป็ นปัจจัยย่อยของด้านลักษณะการบริ หารและการปฏิบตั ิ นอกนั้นปัจจัยทุกด้าน ได้แก่
ด้านลักษณะองค์การ ด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะของบุคลากร และปั จจัยย่อยข้อ
อื่น ๆ ในด้านลักษณะการบริ หารและการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมากทุกปั จจัย และพบว่า ปั จจัยการ
บริ หารกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงและในลักษณะคล้อยตามกัน
ญาณิ ศา บุ ญ จิ ตร์ (2552) ได้ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก ารของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิดหลักของนักการศึกษา Steers, Hodge and
Anthony,Bartol and others, Hoy and Miskel and Owensในการกาหนดกลุ่มปั จจัยและองค์ประกอบ
ประสิ ทธิผลตามแนวทางการประเมินองค์การแบบสมดุล (Balanced scorecard) ของ Kaplan and
Norton เพื่อวัดประสิ ทธิผลองค์การของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. องค์ประกอบและตัวชี้วดั ประสิ ทธิผลองค์การของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบ 31 ตัวชี้วดั
2. ประสิ ทธิผลองค์การของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่ามี 3 ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านกระบวนการภายในมีประสิ ทธิผลสู งสุ ด รองลงมา
คือ ด้านผูร้ ับบริ การและด้านการเงิน ตามลาดับ ส่ วนด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา อยู่ในระดับ
ปานกลาง
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลองค์การของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 8 ปั จจัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก นโยบายการบริ หารและการ
ปฏิบตั ิ โครงสร้างองค์การ คุณภาพบุคลากร ลักษณะงาน ลักษณะผูร้ ับบริ การ เทคโนโลยีและ
วัฒนธรรมองค์การ ร่ วมกันอธิบายประสิ ทธิผลองค์การสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ร้อยละ 88
สมจิตร อุดม (2547) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน
ระดับประถมศึกษาในภาคใต้ โดยศึกษาปัจจัย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ประกอบด้วย
ลัก ษณะชี ว สั ง คมของผูบ้ ริ ห าร พฤติ ก รรมผูน้ าแบบสั่ ง การ พฤติ ก รรมผูน้ าแบบสนับ สนุ น
พฤติ ก รรมผูน้ าแบบมี ส่ ว นร่ ว ม พฤติ ก รรมผูน้ าแบบมุ่ ง ความสาเร็ จ วิ สั ย ทัศ น์ ผูบ้ ริ ห าร และ
บรรยากาศโรงเรี ยน ปั จจัยระดับครู ประกอบด้วย ลักษณะชีวสังคมของครู คุณภาพการสอนของ
ครู ความพึงพอใจในการทางานของครู และการได้รับการสนับสนุ นทางสังคมของครู และปั จจัย
ระดับนักเรี ยน ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน พฤติกรรมด้านการเรี ยนของนักเรี ยน เจต
คติต่อการเรี ยนของนักเรี ยนและพฤติกรรมด้านสังคมกับกลุ่มเพื่อน ซึ่งมีตวั แปรความสาเร็ จในการ
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บริ หารโรงเรี ยน 4 ด้าน ได้แก่ การบริ หารโรงเรี ยน การบริ หารและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรและการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน ผลการวิจยั มีดงั นี้
1. ความสาเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน ระดับประถมศึกษาในภาคใต้ มีความสาเร็ จ
อยูใ่ นระดับมาก
2. ปัจจัยระดับนักเรี ยน พบว่า พฤติกรรมด้านสังคมกับกลุ่มเพื่อน พฤติกรรมด้านการ
เรี ยนของนักเรี ยนและเจตคติต่อการเรี ยนของนักเรี ยน ส่ งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยน
เอกชน ระดับประถมศึกษาในภาคใต้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และมีประสิ ทธิ ภาพการทานายได้
ร้อยละ 38
3. ปัจจัยระดับครู พบว่า คุณภาพการสอนของครู ความพึงพอใจในการทางานของครู
และการได้รับการสนับสนุ นทางสังคมของครู ส่ งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน
ระดับประถมศึกษาในภาคใต้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติและมีประสิ ทธิภาพการทานายได้ร้อยละ19
4. ปัจจัยระดับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน พบว่า บรรยากาศโรงเรี ยน วิสยั ทัศน์ผบู ้ ริ หารและ
พฤติกรรมผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม การอบรมทางการบริ หารและพฤติกรรมผูน้ าแบบมุ่งความสาเร็ จ
ส่ งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ และมีประสิ ทธิภาพการทานายได้ร้อยละ 28
เบญจวรรณ ศรี มารุ ต (2551: 146-150) ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจยั สรุ ปว่า ปั จจัยโดยรวมทั้ง 4 ปั จจัย คือ ปั จจัยระดับ
ปั จเจกบุคคล ได้แก่แรงจูงใจในการทางาน เจตคติ ทักษะและการตัดสิ นใจ ปั จจัยระดับกลุ่มที่
ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ได้แก่ ภาวะผูน้ า การติดต่อสื่ อสารและความขัดแย้ง ปั จจัยระดับองค์การได้แก่
นโยบายและเป้ าหมาย พันธกิจและยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ และ
ปั จจัยระดับสภาพแวดล้อม ได้แก่การเมือง เศรษฐกิ จ สังคมและเทคโนโลยี สามารถร่ วมกัน
ทานายประสิ ทธิผล ได้ร้อยละ 96.00 และเมื่อพิจารณาแต่ละปั จจัยพบว่า ปั จจัยระดับปั จเจกบุคคล
สามารถอธิ บายความแปรปรวนของประสิ ทธิ ผลของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมากที่สุด
ร้อยละ 48.40 รองลงมาได้แก่ ปั จจัยระดับกลุ่มที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ปั จจัยระดับองค์การและปั จจัย
ระดับ สภาพแวดล้อ ม สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของประสิ ท ธิ ผ ลของบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎได้ร้อยละ 32.90, 6.20 และ 4.70 ตามลาดับ
อารี ย ์ วิธิศุภกร (2546: 87-89) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของ
การนานโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบตั ิในสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสู ง โดยใช้
กรอบแนวคิดการนานโยบายไปปฏิบตั ิของ แวน มีเตอร์ และ แวน ฮอร์ น ผลการวิจยั พบว่า 1)
ผูบ้ ริ หารและอาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการนานโยบายประกัน
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คุณภาพการศึกษาไปปฏิบตั ิโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 2) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร
และอาจารย์ เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการนานโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบตั ิ เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 6 ด้านในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3) ปั ญหาที่ผบู ้ ริ หารและอาจารย์คาด
ว่าอาจจะเกิดขึ้นเมื่อ มีการนานโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบตั ิในสถาบันวิชาการทหาร
อากาศชั้นสู ง เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั ญหาด้านสมรรถนะของหน่วยงาน ปั ญหาด้าน
ความร่ วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ปั ญหาด้านการควบคุมนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่ วยงาน ปั ญหาด้านความสนับสนุนและความผูกพัน ขององค์การหรื อบุคคลที่
สาคัญ และปัญหาด้านอานาจและความสัมพันธ์กบั องค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปณต เทพภิบาล (2552 : 144-145) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการบริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในภาคใต้ โดยใช้ตวั ประกอบหลักของความสาเร็ จในการ
บริ หารโรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้ จานวน 8 ตัว
ประกอบ ได้แก่ 1) ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าและเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพ 2) ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพและคุณลักษณะ
ที่ พึ งประสงค์ 3) ครู มื ออาชี พ พัฒ นาตนเองอย่า งต่ อเนื่ อ ง 4) บริ ห ารจัด การโรงเรี ย นแนวใหม่
5) ผูป้ กครองและชุ ม ชนพึ ง พอใจในการบริ ก ารของโรงเรี ย น 6)ผูป้ กครองเชื่ อ มั่น ในคุ ณ ภาพ
โรงเรี ยน 7)ผลกาไรของโรงเรี ยน และ 8) ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นไทยและรักประชาธิ ปไตย โดยศึกษา
ปั จจัยการบริ หารที่ส่งผลต่อความสาเร็ จดังกล่าว 5 ด้าน คือ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยนและผูป้ กครอง
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยผูบ้ ริ หาร ตัวแปรชีวะสังคม 4 ตัวแปร ได้แก่ อายุ 26-35 ปี อายุ 36-45 ปี การ
อบรม 1-2 ครั้งต่อปี และวุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ตัวแปรคุณลักษณะ 2 ตัวแปร ได้แก่
ความเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชี พและบรรยากาศในการบริ หาร ปั จจัยครู ตัวแปรชี วสังคม 3 ตัวแปร
ได้แก่ อายุต่ากว่า 26 ปี อายุ 26-35 ปี และอายุ 36-45 ปี ตัวแปรคุณลักษณะ 3 ตัวแปร ได้แก่
ความเป็ นครู มืออาชีพ พฤติกรรมการสอนและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ปั จจัยนักเรี ยน ตัว
แปรชีวสังคม 1 ตัวแปร ได้แก่ นักเรี ยนที่มีผปู ้ กครองอายุ 40-49 ปี และตัวแปรคุณลักษณะ 3 ตัวแปร
ได้แก่ พฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมการเรี ยนและเจตคติต่อการเรี ยน และปั จจัยผูป้ กครอง ตัว
แปรชีวสังคม 1 ตัวแปร ได้แก่การมีบุตร 1 คน และตัวแปรคุณลักษณะ 2 ตัวแปร ได้แก่ เจตคติต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนและพฤติกรรมการส่ งเสริ มการเรี ยน ส่ งผลต่อความสาเร็ จของการ
บริ หารโรงเรี ยนเอกชน
พรพิมล ปลัง่ ศรี สกุล (2552) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนโยบายกับความสาเร็ จของ
การปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ มตัว อย่า ง
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ประกอบด้วย บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 917 คน จาก 161 โรงเรี ยน
ซึ่งเป็ นหน่วยสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์พหุ คูณ
ถดถอย และการวิเคราะห์เส้นทางแบบมีตวั แปรแฝงของปั จจัยนโยบายที่ส่งผลหรื อมีอิทธิ พลต่อ
ความสาเร็ จของนโยบายโดยใช้โปรแกรมลิสเรล ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยนโยบายโดยรวมทุก
ปั จจัยมีความสัมพันธ์ และสามารถพยากรณ์ความสาเร็ จของการนานโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบตั ิได้ ร้อยละ 55 และ (2) ความสาเร็ จของการปฏิบตั ิตามนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้รับอิทธิพลโดยตรงจากทุกปัจจัยนโยบาย โดยปัจจัยมาตรฐานและวัตถุประสงค์
นโยบาย และปั จจัยทัศนคติของผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิมีอิทธิ พลทางตรง โดยไม่ส่งผ่านปั จจัย
นโยบายอื่น ส่ วนปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทรัพยากรนโยบาย และปัจจัยคุณลักษณะ
และความ สามารถของผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ินอกจากมีอิทธิ พลทางตรงต่อความสาเร็ จของ
นโยบายแล้วยังมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความสาเร็ จของการปฏิบตั ิตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
นวลลักขณ์ บุษบง (2552:426-428) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลองค์การของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ แบบพหุ กรณี 3
วิทยาลัยพยาบาล ใช้กรอบแนวคิดหลักของนักวิชาการ Gibson et al. ในการกาหนดกลุ่มปั จจัย และ
องค์ประกอบประสิ ทธิ ผลองค์การ เป็ นกรอบแนวคิดทฤษฎีเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธี
วิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหาสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัยและเปรี ยบเทียบ
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การประกอบด้วย ปั จจัยระดับบุคคลได้แก่
ความรู ้ความ สามารถของอาจารย์ คุณภาพผูเ้ รี ยน ทัศนคติ ทักษะ การจูงใจ และความเครี ยด ปั จจัย
ระดับกลุ่มได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร โครงสร้างกลุ่ม สถานภาพ บรรทัดฐาน การติดต่อสื่ อสาร
และความสามัคคี ในระดับองค์การได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน โครงสร้าง
องค์การ ภาระงาน การเลือกกลยุทธ์ กระบวนการบริ หาร และวัฒนธรรมองค์การ
นันทิดา ทองเจือ (2554 : 152) วิจยั กระบวนทัศน์การพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนเอกชนตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) พบว่าการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการใหม่ในภาพรวมมีการดาเนินการในระดับน้อย โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการดาเนิ นการได้ในระดับน้อย จานวนครู มีพอเพียงตาม
เกณฑ์และวุฒิตรงตามที่สอน มีการดาเนินการได้ในระดับน้อย โรงเรี ยนส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน ท้องถิ่นในการเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้ มีการดาเนิ นการได้ในระดับน้อย
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และโรงเรี ยนมีการพัฒนาภาวะผูน้ าตามคุณสมบัติการเข้าสู่ ตาแหน่ งเส้นทางความก้าวหน้าและ
ระบบการจูงใจ มีการดาเนิ นการได้ในระดับน้อย ซึ่ งที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนอกจากจะมีการ
ดาเนินการในระดับน้อยแล้วยังอยูใ่ นลาดับสุ ดท้ายด้วย
มยุรี แพร่ หลาย (2554) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ยนขนาดเล็ก พบว่า 1) ปัจจัยด้านนโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ ปั จจัยด้านลักษณะ
ของสภาพแวดล้อมและปั จจัยด้านลักษณะของโรงเรี ยนเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลรวมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ต่ อ การบริ หารงานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก 2) รู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็กมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 54.944 องศาอิสระเท่ากับ 83 ค่า
ความน่าจะเป็ น (p) เท่ากับ .993 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI = 0.996) ดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI = 0.988) ค่าดัชนีกาลังสองของส่ วนที่เหลือ (RMR = 0.00372) 3)
ปั จ จัย สนับ สนุ น การบริ ห ารงานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการประกันคุณภาพด้านนโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ คือ การนิ เทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง และการใช้ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารเพื่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ปั จจัย
อุปสรรคด้านนโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ คือระบบสารสนเทศที่ไม่เป็ นปั จจุบนั และขาด
แคลนบุคลากรและเทคโนโลยี 4) แนวทางการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ขนาดเล็กตามกระบวนการ PDCA นั้น ผูบ้ ริ หารต้องกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน
เกี่ยวกับ การจัดหา การแบ่งงานและมอบหมายงานให้บุคลากร การจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ น
ปัจจุบนั สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย นิ เทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
โดยการใช้ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในการใช้กลยุทธ์ให้เกิ ดผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจน
ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม
Suryadi (1995) ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษาของ
ประเทศอินโดนีเซีย โดยวัดคุณภาพของครู ใน 4 ปั จจัยหลัก คือ ความสามารถทางด้านวิชาชีพ ความ
พยายามทางวิชาชีพ เวลาที่ใช้ในกิจกรรมวิชาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างความเชี่ยวชาญและงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ผลการวิจยั พบว่า ครู เป็ นปั จจัยที่กระตุน้ และใช้ประโยชน์จากปั จจัยอื่น ๆ อย่างมี
ประสิ ทธิผล ครู เป็ นปั จจัยเดียวที่ใช้การตัดสิ นปรับปรุ งคุณภาพทางการศึกษาและครู ที่มีคุณภาพจะ
ส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาได้มากที่สุด
Chrispeels (1990) ได้ทาการศึกษาประสิ ทธิผลโรงเรี ยนประถมศึกษาจานวน 8 แห่ ง โดย
ทาการวิเคราะห์ระดับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนทั้ง 8 แห่ ง การวิจยั ดังกล่าวศึกษาเกี่ ยวกับ 1)
วัฒนธรรมและบรรยากาศในโรงเรี ยน 2) หลักสูตรและการสอน 3) โครงสร้างขององค์การ 4) ภาวะ
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ผูน้ าของครู ใหญ่ เขาใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์
แบบสอบถาม ผลของการทดลองและแบบบันทึกข้อมูล จากการศึกษาพบว่า 1) การเปิ ดโอกาสให้
คณะกรรมการหลักสู ตรและครู ได้ทางานร่ วมกันมี ความจาเป็ นสาหรั บการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ของ
นักเรี ยน 2) โรงเรี ยนที่มีสัมฤทธิ ผลนั้น ครู ใหญ่ตอ้ งมีภาวะผูน้ า 3) ต้องมีการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรที่ดี
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจ ัย เรื่ อง ปั จ จัย ที่ ส่งผลให้ก ารดาเนิ นการประกัน คุ ณ ภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรี ย นเอกชนเขตกรุ ง เทพมหานครประสบความสาเร็ จ ในครั้ งนี้ ใช้ระเบี ย บวิ ธีวิ จัย เชิ งบรรยาย
(Descriptive Research) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั และวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน
เขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จ
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวิธีดาเนินการวิจยั 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาองค์ ความรู้เพือ่ กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง(Content analysis) เพื่อนาข้อมูลมากาหนดตัวแปรสภาพการดาเนิ นการและปั จจัยที่ส่งผลให้
การดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จใน 2
ประเด็นดังนี้
1.1 การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการด าเนิ น งานตามกฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 ปัจจัยที่ส่งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงของ
โรงเรี ยนเอกชนในกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ
ขั้นที่ 2 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญ ศึ ก ษาและจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและหรื อระดับมัธยมศึกษา มีที่ต้ งั อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เฉพาะโรงเรี ยนที่ ผ่านการประเมินภายนอกและได้รับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดี หรื อดี มาก
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จานวน 282 แห่ง จาแนกเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กจานวน 223 แห่ง โรงเรี ยนขนาดกลางจานวน 119 แห่ ง
และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ จานวน 80 แห่ ง ใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2557 (สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน.2557) เป็ นหน่วยวิเคราะห์
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรจานวน 282 แห่ง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcies and Morgan ใช้วิธีสุ่มแบบมีระบบ (Systematic random
sampling) ตามสัดส่ วนขนาดโรงเรี ยนเล็ก กลาง ใหญ่ และเพิ่มจานวนเพื่อความเหมาะสม จึงได้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 173 แห่ง
2.3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
กาหนดกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
เอกชนโดยตรง ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเอกชนเนื่องจากเป็ นผูบ้ ริ หารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
งานด้านวิชาการของโรงเรี ยนทั้งหมด รวมทั้งจัดระบบการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพของ
โรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นบุคลากรสายการปฏิบตั ิ งานประกันคุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นการเฉพาะ
ตามโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน จึงได้จานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้ น 346 คน ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงจานวนร้อยละของประชากร กลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามขนาดโรงเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ขนาดโรงเรี ยน
จานวนประชากร จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ร้อยละ
ขนาดเล็ก
111
67
134
39
ขนาดกลาง
101
61
122
36
ขนาดใหญ่
70
42
84
25
รวมทั้งสิ้ น
282
170
340
100
ขั้นที่ 3 การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีข้นั ตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาผลที่ได้มากาหนด
ตัวแปร ผูว้ ิจยั สังเคราะห์แนวคิดหลักของนักการศึกษาได้กรอบความคิดในการกาหนดกลุ่มปัจจัยที่ใช้ใน
การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายใน 4 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปั จจัยด้านลักษณะองค์การ ประกอบด้วย
โครงสร้างองค์การและ เทคโนโลยี ด้าน ลักษณะสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิ จ สภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพแวดล้อมทางการเมือง วัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศ
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องค์การ ด้านลักษณะบุคลากรประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์การ และการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่
และด้านนโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ ประกอบด้วย การกาหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ การจัดหา
และใช้ทรัพยากร การจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน กระบวนการติดต่อสื่ อสาร ภาวะผูน้ าและการ
ตัด สิ น ใจ และ การปรั บ ตัว ขององค์ก ารและการริ เริ่ มสิ่ ง ใหม่ เป็ นปั จ จัย ที่ โ รงเรี ย นเอกชนเขต
กรุ งเทพมหานครนาไปใช้ในการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในให้ประสบความสาเร็ จเป็ นตัวแปร
อิสระสาหรับการวิจยั
ศึกษาและสังเคราะห์กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายใน พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และแนวทางการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2555 ของสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ได้กรอบแนวคิดและ
ตัวชี้วดั การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน 8 ขั้นตอน คือ การกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
การจัดทารายงานประจาปี และการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นตัวแปรตาม
สาหรับการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
3.2 การกาหนดโครงสร้างตัวแปรการวิจยั
ขั้นตอนนี้เป็ นการกาหนดโครงสร้าง รายการสาคัญและตัวชี้วดั ของตัวแปรทุกตัว
จากนิยามเชิงปฏิบตั ิการ โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้
1) ร่ างโครงสร้างตัวแปรการวิจยั โดยกาหนดรายการสาคัญ และตัวชี้วดั ของตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามทุกตัวตามขอบเขตการวิจยั
2) ตรวจสอบโครงสร้างตัวแปร เพื่อพิจารณาเนื้อหาเกี่ยวกับการดาเนินการและ
ปัจจัยที่ใช้ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงให้ประสบความสาเร็ จ
3) เสนอโครงสร้าง รายการสาคัญและตัวชี้วดั ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ความเหมาะสมของปริ มาณข้อ
คาถาม ความชัดเจนของภาษา และรู ปแบบของแบบสอบถาม แล้วนามาปรับปรุ งตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
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3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ใช้เกณฑ์
การให้คะแนนวัดระดับสภาพความเป็ นจริ งที่เกี่ยวกับการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในและระดับ
การใช้ปัจจัยการดาเนิ นการตามความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยกาหนดความหมายและเกณฑ์ในการ
ให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง
ดาเนินการ/ใช้ปัจจัยการดาเนินการ ในระดับน้อยที่สุด
ดาเนินการ/ใช้ปัจจัยการดาเนินการ ในระดับน้อย
ระดับ 2 หมายถึง
ระดับ 3 หมายถึง
ดาเนินการ/ใช้ปัจจัยการดาเนินการ ในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง
ดาเนินการ/ใช้ปัจจัยการดาเนินการ ในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง
ดาเนินการ/ใช้ปัจจัยการดาเนินการ ในระดับมากที่สุด
โดยที่แบบสอบถามทั้งฉบับ แบ่งเป็ น 2 ตอนดังนี้
3.3.1 แบบสอบถามสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานคร
3.3.2 แบบสอบถามปัจจัยที่ใช้ปัจจัยในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครให้ประสบความสาเร็ จ
แบบสอบถามทั้ง 2 ตอน มีกระบวนการสร้างเครื่ องมือผ่านการตรวจสอบจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเนื้อหา ด้านการวิจยั ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยยึดหลักสาคัญของการกาหนด
คุณภาพของเครื่ องมือการวัด คือ ความตรงตามเนื้ อหา (Content validity) และความเที่ยง (Reliability)
โดยผ่านการทดลองใช้(Try out) มีรายละเอียด ดังนี้
1) ความตรงเชิงเนื้อหา(Content validity) ผูว้ ิจยั ได้กาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ของตัวแปร กาหนดตัวบ่งชี้และสร้างข้อกระทงคาถามแต่ละตัวแปร นาไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิดา้ นเนื้ อหา
และด้านการวัดผลและประเมินผล จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมและความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับโครงสร้างเนื้อหา (Item Objective Congruence : IOC) และตรวจสอบการใช้ภาษา
ผลการตรวจสอบพบว่า แบบสอบถามสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานคร มีความครอบคลุมโครงสร้างเชิ งเนื้ อหา ผลการพิจารณาของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ แสดงดังตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 ค่า IOC จากการพิจารณาเครื่ องมือของผูท้ รงคุณวุฒิ
ค่า IOC
1.00
0.80
0.60
0.00-0.40
รวม

แบบสอบถาม
สภาพการดาเนินการ
21
13
14
2
50

แบบสอบถาม
ปัจจัยที่ใช้ในการดาเนินการ
74
17
1
3
95

จากตารางที่ 3.2 พบว่า จากเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นคือ ค่าดัชนี IOC ที่คานวณได้ตอ้ งมากกว่า
0.60 จึงถือว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย จากผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาพบว่า มี
ค่า IOC ที่ต่ากว่า 0.60 อยู่ 5 ข้อ แต่เนื่องจากข้อคาถามมีจานวนมาก และมีบางประเด็นที่มีขอ้ คาถามใน
ประเด็นเดียวกันแต่แตกต่างในวิธีการถาม ผูว้ ิจยั จึงพิจารณาเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.601.00 พร้อมทั้งปรับปรุ งข้อคาถามตามข้อเสนอของผูท้ รงคุณวุฒิ นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบข้อคาถามอีกครั้งหนึ่ง
1) นาแบบสอบถามทั้ง 2 ตอน ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) โดยนาไปทดลองกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นผูอ้ านวยการและผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพของ
โรงเรี ยนเอกชน ซึ่งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 แห่ ง รวม
จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม ทั้งหมด 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้วิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Coefficient)ของ Cronbach (1999 :161) จึงได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ดังตารางที่ 3.3 และ
ตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.3 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามสภาพการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ตัวแปรที่วดั
จานวนข้อ
ค่าความเชื่อมัน่
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
6
.803
2. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
8
.810
3. การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
8
.811
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
5
.802
5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5
.804
6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
6
.805
7. การจัดทารายงานประจาปี
5
.816
8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5
.801
ภาพรวมของแบบวัดสภาพการดาเนินการ
48
.815
จากตารางที่ 3.3 ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงทั้งฉบับ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .815โดยด้านการจัดทารายงานประจาปี มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .816 มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ มีค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ .811 ส่ วนด้านที่มีค่าความเชื่อมัน่ น้อยกว่าด้านอื่น คือด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .801
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ตารางที่ 3.4 ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามปัจจัยที่ใช้ในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงให้ประสบความสาเร็ จ
ตัวแปรที่วดั
1. โครงสร้างองค์การ
2. การใช้เทคโนโลยี
3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
4. สภาพแวดล้อมทางสังคม
5. สภาพแวดล้อมทางการเมือง
6. วัฒนธรรมองค์การ
7. บรรยากาศองค์การ
8. ความผูกพันต่อองค์การ
9. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่
10. การกาหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์
11. การจัดหาและใช้ทรัพยากร
12. การจัดสภาพการปฏิบตั ิงาน
13. กระบวนการติดต่อสื่ อสาร
14. ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ และ
15. การปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่
ภาพรวมของแบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการ

จานวนข้อ
7
6
3
5
5
6
7
6
5
7
6
7
6
9
7
92

ค่าความเชื่อมัน่
.808
.827
.812
.803
.816
.809
.811
.836
.811
.806
.807
.809
.813
.811
.837
.836

จากตารางที่ 3.4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของแบบสอบถามปั จจัยที่ใช้ในการดาเนิ นการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงทั้งฉบับ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .836โดยปั จจัยด้านการปรับตัวของ
องค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .837 มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านความ
ผูกพันต่อองค์การ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .836 ส่ วนปั จจัยด้านที่มีค่าความเชื่อมัน่ น้อยกว่าด้านอื่น คือ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .803
2) นาผลการวิเคราะห์มาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งแก้ไขและจัดทาแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์พร้อมนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง
3.4 การสร้างเครื่ องมือสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบและยืนยันผลการวิจยั
การตรวจสอบและยืนยันผลการวิจยั สร้างความเชื่อมัน่ ผลการวิจยั ในเชิงปริ มาณ
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ผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่ องมือสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากโรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษาโดยดาเนินการดังนี้
1) จัด ท าข้อสรุ ปจากผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ การด าเนิ น การประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานคร
2) สร้างแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เกี่ยวกับข้อสรุ ปจากผลการวิจยั เพื่อ
ตรวจสอบความคิดเห็ นของผูเ้ กี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชน แบ่งเป็ น 2
ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็ นแบบตรวจสอบรายการความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นการ
ประกันคุณภาพภายใน และตอนที่ 2 เป็ นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึ กษาและปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ขั้นที่ 4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั สื บค้นรายชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อจัดส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล
การวิจยั ทางไปรษณี ย ์ จานวน 170 แห่ง รายละเอียดมีดงั นี้
4.1 ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ผวู ้ ิจยั เก็บข้อมูล
การวิจยั จากโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผ่านเลขาธิการคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชนซึ่ งเป็ นต้นสังกัด มีหนังสื อไปยังโรงเรี ยนอนุญาตให้ผวู ้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามการวิจยั และเข้าเก็บ
ข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพในภาคสนามจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
4.2 สอบถามความคิดเห็นโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน
ทางไปรษณี ยแ์ ละหากได้รับกลับคืนไม่ครบจานวนตามความต้องการ หลังจากเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์
ผูว้ ิจยั จะติดตามแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเองหรื อทางโทรศัพท์ ผลปรากฏว่าในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้รับ
แบบสอบถามรวมทั้งสิ้ น 310 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 91.18
4.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน และทาการลงรหัส
(Coding) แยกประเภทตามตัวแปรที่ ตอ้ งการศึ กษาเพื่อเตรี ย มสาหรั บใช้ในการวิ เคราะห์ ขอ้ มูล จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปและเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
4.4 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกรณี ศึกษา 3 แห่ง ได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling)จากโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบ
ความสาเร็ จในการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็ นโรงเรี ยนที่
ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีหรื อดีมาก และเป็ นตัวแทนกลุ่ม
โรงเรี ยนทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ และเป็ นโรงเรี ยนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผูอ้ านวยการ

140

และหรื อผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพในช่วง 1 ปี การศึกษา ก่อนการเก็บข้อมูล อีกทั้งมีความเต็มใจ
พร้อมให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็ นอย่างดี จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants)
คือผูอ้ านวยการผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพจากโรงเรี ยนเอกชนในภาคสนาม
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามสภาพการ
ดาเนิ นการและปั จจัยที่ใช้ในการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปคานวณ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 การแจกแจงความถี่(Frequency)และค่าร้อยละ(Percentage) สาหรับข้อมูลพื้นฐาน
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
5.2 ใช้สถิติบรรยายสาหรับการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) สาหรับการวิเคราะห์สภาพการประกันคุณภาพภายในและปั จจัยที่ใช้ในการดาเนิ นการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครที่ ประสบความสาเร็ จ โดย
การแปลผลข้อมูลในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับศึกษาสภาพการประกัน
คุณภาพภายในและปั จจัยที่ ใช้ในการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
เอกชนเขตกรุ งเทพมหานครให้ประสบความสาเร็ จ ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้ค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของ Best(1997 :
204-208) เป็ นเกณฑ์กาหนดการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ระดับการดาเนินการ / ระดับปัจจัยที่ใช้ในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง ระดับการดาเนินการ / ระดับปัจจัยที่ใช้ในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ระดับการดาเนินการ / ระดับปัจจัยที่ใช้ในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ระดับการดาเนินการ / ระดับปัจจัยที่ใช้ในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง ระดับการดาเนินการ / ระดับปัจจัยที่ใช้ในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในมากที่สุดปัจจัย
5.3 ใช้สถิติอา้ งอิง (Inferential statistics) ซึ่งเป็ นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จาก
การศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง แล้วอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็ น เพื่อสรุ ปผลไปยังประชากรเป้ าหมายดังนี้
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1) สาหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครให้ประสบความสาเร็ จ โดยการวิเคราะห์ หาค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson produck moment coefficient correlation) และใช้แนวติด
ของ McMillan(2000) แปลความหมายประมาณค่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 ระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์(rxy)
ระดับความสัมพันธ์
0.10 – 0.30
ต่า
0.40 – 0.60
ปานกลาง
0.70 – 1.00
สูง
จากตารางที่ 3.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ(X)และตัวแปรตาม(Y) โดยพิจารณา
จากค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์(rxy) หากค่าที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.10 – 0.30 หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า ค่าที่ได้ 0.40 - 0.60 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ปานกลางและค่า 0.70-1.00 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
2) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ(Multiple regression analysis) โดยใช้วิธี
Hierarchical Stepwise สาหรับคัดเลือกปั จจัยที่โรงเรี ยนใช้ในการดาเนินการ เข้า สมการถดถอยพหุ คูณ
เพื่อคัด เลื อกตัว แปรสาคัญที่ มีอิทธิ พ ลสามารถพยากรณ์ ก ารด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครให้ประสบความสาเร็ จ
5.4 การวิเคราะห์ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตอนท้ายแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาสาหรับข้อมูลที่เป็ นข้อเขียนเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม
5.5 วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์จากกรณี โรงเรี ยนตัวอย่าง โดยจัดทาข้อสรุ ปที่ผา่ นการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และตรวจสอบยืนยันจากผูเ้ กี่ ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
เพื่อให้ได้ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน
เขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จ
ขั้นที่ 6 การเสนอรายงานการวิจัย
ผูว้ ิจยั นาเสนอรายงานการวิจยั โดยมีข้นั ตอนการนาเสนอดังนี้
บทที่ 1 บทนา ประกอบด้วย ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา คาถามและวัตถุประสงค์
ขอบเขต กรอบแนวคิดในการวิจยั นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประวัติความเป็ นมาและความสาคัญ
ของโรงเรี ยนเอกชน การจัดองค์กรและการบริ หาร ประเภท จานวนโรงเรี ยน ครู และนักเรี ยนและ
โรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จ การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญ หลักการ ระบบ ความสาเร็ จและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา การดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชน ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั ประกอบด้วย การศึกษาองค์ความรู ้เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยั กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การยืนยันตรวจสอบผลการวิจยั การนาเสนอรายงานและสรุ ปขั้นตอนการวิจยั
บทที่ 4
ผลการวิ เ คราะห์ ขอ้ มูล ประกอบด้ว ย ผลการวิ เคราะห์ สถานภาพของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ผลการวิเ คราะห์ สภาพการด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ ใช้และปั จจัยที่ ส่งผลให้การดาเนิ นการ
ประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ
และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบยืนยันผลการวิจยั
บทที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย สภาพการดาเนิ นการ
ประกันคุณภาพภายในและปั จจัยที่ส่งผลให้การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ และข้อเสนอแนะการวิจยั สาหรับโรงเรี ยน
เอกชน ต้นสังกัด ผูเ้ กี่ยวข้องและผูส้ นใจที่จะศึกษาวิจยั ต่อไปในอนาคต
สรุปขั้นตอนดาเนินการวิจัย ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปขั้นตอนดาเนินการวิจยั ดังแผนภาพที่ 3.1
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แผนภาพที่ 3.1 สรุ ปขั้นตอนดาเนินการวิจยั
ขั้นตอนการดาเนินการ

กระบวนการ

ผลทีไ่ ด้ รับ

ขั้นที่ 1 ศึกษา
องค์ความรู ้เพื่อกาหนด
กรอบแนวคิด
ในการวิจยั

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลฯ
1.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
2.สภาพปัจจุบนั โรงเรี ยนเอกชน
3.ปั จจัยที่ส่งผล
4.งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดในการวิจยั

ขั้นที่ 2 กาหนด
ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง

กาหนดขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ขั้นที่ 3 การสร้าง
เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั

1.หาข้อมูลจานวนประชากร
2. กาหนดกลุ่มตัวอย่าง

ชื่อและจานวนโรงเรี ยนเอกชน
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง

การสร้างเครื่ องมือ

โครงสร้างตัวแปรแบบสอบถาม

1.กาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

สภาพการดาเนินการ และปัจจัยที่

2.กาหนดโครงสร้างตัวแปร
3.สร้างเครื่ องมือจานวน 2 ชุด

ใช้ในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง

4.ตรวจสอบความตรงและความเที่ยง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 4 เก็บรวบรวม
ข้อมูล

1.ทาหนังสื อขอความร่ วมมือ

ได้แบบสอบถามคืน

2.ส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ยแ์ ละติดตาม

ตามจานวนที่ตอ้ งการ

3.ตรวจความสมบูรณ์แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ขอ้ มูล

1.วิเคราะห์สภาพและปัจจัยการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์สภาพ /ปัจจัยการ

2.วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการ

ดาเนิ นการและปั จจัยที่ส่งผลต่อ

3. ศึกษารายกรณี โดยการสัมภาษณ์เพื่อ

การดาเนินการประกันคุณภาพ

ตรวจสอบยืนยันผลการวิจยั
ขั้นที่ 6 นาเสนอ

1.สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

รายงานการวิจยั

2.จัดทารายงานการวิจยั

ผลการวิจยั
และข้อเสนอแนะ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิจ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น การและปั จ จัย ที่ ส่ง ผลให้การ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบ
ความสาเร็ จ นาเสนอผลวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ตารางประกอบคาบรรยายในข้อมูลเชิงปริ มาณและ
สรุ ปเนื้อหาสาคัญในข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งเป็ น 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ส่ วนที่ 3 ผล
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของปั จจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
เอกชนเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงและส่ วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา รายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการศึกษาสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างได้จากแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั ส่ งไปยังกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อ มู ล ได้ แ ก่ ผู ้อ านวยการและผู ้รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพของโรงเรี ยนเอกชนเขต
กรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จในการประกันคุณภาพภายในซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน
340 ฉบับ ผลปรากฏว่า ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 310 ฉบับ รายละเอียดดัง
ตารางนี้
ตารางที่ 4.1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
ขนาดโรงเรี ยน
สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
รวม
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ผูอ้ านวยการ
53
60
42
155
ผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
53
60
42
155
รวม
106
120
84
310
คิดเป็ นร้อยละ
34.20
38.70
27.10
100
จากตารางที่ 4.1 แสดงว่าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจานวนร้อยละ 91.18 จาแนกเป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มผูอ้ านวยการและผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพโรงเรี ยน จากโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ร้อยละ 34.20 ขนาดกลาง ร้อยละ 38.70 และขนาดใหญ่ ร้อยละ 27.10
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ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ผลการวิเคราะห์สภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
เอกชนเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน ปรากฏดังตารางที่ 4.2 - 4.10
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฏกระทรวง โดยรวม

4.47
4.50
4.42
4.41
4.37
4.42
4.52
4.41

0.42
0.42
0.47
0.46
0.50
0.53
0.48
0.53

ระดับการ
ดาเนินการ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.44

0.41

มาก

การประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
การจัดทารายงานประจาปี
การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
รวม

S.D.

ลาดับ

จากตารางที่ 4.2 พบว่า สภาพการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยการดาเนิ นการอยู่ในระดับมาก ( = 4.44)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า การจัด ท ารายงานประจ าปี มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( =4.52)
รองลงมาคือ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( =4.50) และการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
( =4.47) ส่ วนการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึก ษา ( =4.37) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
ด้านอื่น

3
2
4
6
8
4
1
6
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษา

4.47

0.57

ระดับการ
ดาเนินการ
มาก

4.66

0.48

มากที่สุด

1

4.49

0.56

มาก

3

4.45

0.55

มาก

5

4.12

0.75

มาก

6

4.63

0.55

มากที่สุด

2

4.47

0.42

มาก

การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
1. มีการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิ การอย่างละเอียดก่อนจัดทามาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรี ยน
2. มีการนาปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเด่นหรื อโอกาสของโรงเรี ยนกาหนด
ไว้ในมาตรฐานการศึกษาที่แสดงถึงจุดเน้นของการจัดการศึกษา
3. กาหนดสาระสาคัญไว้ในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อน
ถึงอัตลักษณ์และมาตรการส่ งเสริ มของโรงเรี ยนได้สอดคล้อง
กับสภาพจริ ง
4. การกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จของมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้
5. มีการประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานให้ครู และบุคลากร พ่อแม่
ผูป้ กครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทัว่ ถึง
6. การประกันคุณภาพภายในยึดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาที่
กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
รวม

S.D.

ลาดับ
4

จากตารางที่ 4.3 พบว่า สภาพการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษา มีค่าเฉลี่ยการดาเนินการอยูใ่ น
ระดับมาก( =4.42) โดยมีประเด็นการนาปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเด่นหรื อโอกาสของโรงเรี ยนกาหนด
ไว้ในมาตรฐานการศึกษาที่แสดงถึงจุดเน้นของการจัดการศึกษา ( = 4.66) ดาเนิ นการมากเป็ น
ลาดับแรก รองลงมา คือ การประกันคุณภาพภายในยึดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้
อย่างครบถ้วน ( =4.63) และกาหนดสาระสาคัญไว้ในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์
และมาตรการส่ งเสริ มของโรงเรี ยนได้สอดคล้องกับสภาพจริ ง( = 4.49) ตามลาดับ ส่ วนการ
ประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานให้ครู และบุคลากร พ่อแม่ ผูป้ กครอง ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทัว่ ถึง ( = 4.12) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
1. มีการให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจครู และบุคลากร
ก่อนการดาเนิ นการจัดทาแผนฯ
2. ครู และบุคลากรส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อทราบ
ปัจจุบนั ปัญหาของโรงเรี ยน
4. มีการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน และผลการประเมินภายนอกประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาครอบคลุมแผนงาน
วิชาการ แผนงานบุคลากร แผนงานงบประมาณและการเงิน
และแผนงานบริ หารทัว่ ไป
6. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ครู และบุคลากรภายในโรงเรี ยน
ให้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน
7. มีการเขียนโครงการอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์
เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ กาหนดวิธีการดาเนินงานและ
กาหนดผูร้ ับผิดชอบ
8. มีการเสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาจากคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนก่อนนาไปใช้ทุกครั้ง
รวม

S.D.

ระดับการ
ลาดับ
ดาเนินการ
มาก
5

4.49

0.60

4.42

0.64

มาก

6

4.37

0.63

มาก

7

4.52

0.56

มากที่สุด

4

4.53

0.57

มากที่สุด

3

4.66

0.52

มากที่สุด

1

4.65

0.57

มากที่สุด

2

4.37

0.72

มาก

8

4.50

0.41

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.4 พบว่า สภาพการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยการดาเนิ นการ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50) โดยมีประเด็น การกาหนดบทบาทหน้าที่ครู และบุคลากรภายใน
โรงเรี ยนให้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน ( = 4.66) ดาเนินการมากเป็ นลาดับ
แรก รองลงมาคือ มีการเขียนโครงการอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ตัวชี้วดั
ความสาเร็ จ กาหนดวิธีการดาเนิ นงานและกาหนดผูร้ ับผิดชอบ ( =4.65) และโครงการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาครอบคลุมแผนงานวิชาการ แผนงานบุคลากร แผนงานงบประมาณ
และการเงิ น และแผนงานบริ หารทัว่ ไป ( = 4.53)ตามลาดับ ส่ วนการเสนอขอความเห็ นชอบ
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนก่อนนาไปใช้ทุกครั้ง ( =
4.37) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
1.จัดทาแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารงาน โดยกาหนด ตาแหน่ง
งานและ บทบาทหน้าที่บุคลากรผูร้ ่ วมงานอย่าง ชัดเจน
2.คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนได้แสดงบทบาทและทา หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2550 ตาม มาตรา 31
ครบถ้วน
3.จัดทาคาสั่งมอบหมายงานและคู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับครู
และบุคลากรชัดเจน
4.ตรวจสอบ ประเมินและจัดทารายงานครบตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
5.กระจายอานาจการบริ หารและการตัดสิ นใจสู่ ครู และบุคลากรโดยตรง
6.จัดทาระบบสารสนเทศครอบคลุมข้อมูลผูเ้ รี ยน ครู และ
บุคลากร ทรัพยากรทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอน
7.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งานสะดวก เชื่อมโยง
เครื อข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
8.จัดเจ้าหน้าที่ผชู้ านาญงานรับผิดชอบและปฏิบตั ิงาน
สารสนเทศของโรงเรี ยนไว้โดยเฉพาะ
รวม

S.D.

ระดับการ
ลาดับ
ดาเนินการ
มากที่สุด
3

4.55

0.61

4.45

0.60

มาก

4

4.55

0.57

มากที่สุด

2

4.56

0.53

มากที่สุด

1

4.37
4.41

0.66
0.65

มาก
มาก

7
5

4.25

0.69

มาก

6

4.20

0.77

มาก

8

4.42

0.47

มาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่า สภาพการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรี ยน
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยการดาเนินการอยู่
ในระดับมาก ( = 4.42) โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ประเมินและจัดทารายงานครบตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ( = 4.56) ดาเนิ นการมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ การจัดทาคาสั่ง
มอบหมายงานและคู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับครู และบุคลากรชัดเจน ( = 4.55) และจัดทาแผนภูมิ
โครงสร้างการบริ หารงาน โดยกาหนดตาแหน่ งงานและ บทบาทหน้าที่บุคลากรผูร้ ่ วมงานอย่าง
ชัด เจน ( =4.55) ตามล าดับ ส่ ว นการจัด เจ้า หน้ า ที่ ผู ้ช านาญงานรั บ ผิ ด ชอบและปฏิ บ ัติ ง าน
สารสนเทศของโรงเรี ยนไว้โดยเฉพาะ( = 4.20) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
1.ประชุมชี้แจง ทบทวนบทบาทหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงานหรื อ
โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขณะเริ่ มดาเนิ นงาน
2.ติดตาม ประเมินแผนงาน โครงการหรื อกิจกรรมระหว่าง
ดาเนินงานเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
3.ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี เป็ นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
4.ครู และบุคลากรผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/โครงการปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบสูง
5.กากับ นิเทศ ติดตามงาน/โครงการหรื อกิจกรรมโดยผูซ้ ่ ึ ง
ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนด
รวม

S.D.

ระดับการ
ลาดับ
ดาเนินการ
มาก
1

4.46

0.57

4.44

0.54

มาก

2

4.36

0.61

มาก

5

4.42

0.58

มาก

3

4.38

0.63

มาก

4

4.41

0.46

มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า สภาพการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรี ยน
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยการ
โดยมี ประเด็น การประชุ ม ชี้ แ จง ทบทวนบทบาทหน้า ที่
ดาเนิ น การอยู่ใ นระดับ ( = 4.4)
ผูร้ ั บ ผิด ชอบงานหรื อ โครงการตามแผนพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาขณะเริ่ ม ด าเนิ น งาน ( =4.46)
ดาเนิ นการมากเป็ นลาดับแรก รองลงมา คือ การติดตาม ประเมินแผนงาน โครงการหรื อกิจกรรม
ระหว่างดาเนิ นงานเพื่อปรับปรุ งแก้ไข ( = 4.44) ครู และบุคลากรผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบสู ง ( = 4.42) ตามลาดับ ส่ วนการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ ( =4.36) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
1.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปฏิบตั ิ
ตามบทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วน
2.วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบตั ิการประจาปี
3.ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการ
บริ หารและกระบวนการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
4.สรุ ปและนาเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบตามสภาพจริ ง
5.นาข้อเสนอแนะและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารจัดการ การพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร
รวม

S.D.

ระดับการ
ดาเนินการ
มาก

ลาดับ

4.34

0.61

5

4.34

0.60

มาก

4

4.36

0.60

มาก

2

4.35

0.62

มาก

3

4.44

0.57

มาก

1

4.37

0.50

มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่า สภาพการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรี ยน
เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้า นการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ค่ า เฉลี่ ย การ
ด าเนิ น การอยู่ใ นระดับ มาก ( =4.37) โดยมี ป ระเด็ น การน าข้อ เสนอแนะและผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารจัดการ การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ครู
และบุคลากร ( = 4.44) ดาเนิ นการมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ การตรวจสอบคุณภาพ
การศึ ก ษาโดยเชื่ อ มโยงกับ กระบวนการบริ ห ารและกระบวนการเรี ย นการสอนตามหลัก สู ต ร
( =4.36) สรุ ปและนาเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบตาม
สภาพจริ ง ( = 4.35) ตามลาดับ ส่ วนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปฏิบ ัติตาม
บทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วน( = 4.34) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
1. แต่งตั้งครู และบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่นอ้ ยกว่า 2 คนเป็ น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งร่ วมประเมินคุณภาพภายใน
ได้ตามบทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วน
3.วางแผนจัดทาปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในไว้ล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนเป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ กัน
4.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมินครอบคลุมทุก
มาตรฐานการศึกษา
5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมินโดยใช้เครื่ องมือ
วิธีการที่เหมาะสม หลากหลายและวัดได้ตรงตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
6.นาผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน การบริ หาร
จัดการ การสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ การพัฒนาอัตลักษณ์
เอกลักษณ์และมาตรการส่ งเสริ ม
รวม

S.D.

ระดับการ
ลาดับ
ดาเนินการ
มาก
1

4.49

0.67

4.31

0.74

มาก

6

4.44

0.62

มาก

4

4.49

0.68

มาก

2

4.36

0.72

มาก

5

4.45

0.60

มาก

3

4.42

0.53

มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า สภาพการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรี ยน
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในมีค่าเฉลี่ย การดาเนินการ
อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.42) โดยมีประเด็นการแต่งตั้งครู และบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่นอ้ ย
กว่า 2 คน เป็ นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ( =4.49) ดาเนิ นการมากเป็ นลาดับแรก
รองลงมาคือ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมินครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา
( =4.49) และมีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน การบริ หารจัดการ
การสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ การพัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่ งเสริ ม( = 4.45)
ตามลาดับ ส่ วน การจัดให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งร่ วมประเมินคุณภาพภายในได้
ตามบทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วน ( = 4.31) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง ด้านการจัดทารายงานประจาปี

4.67
4.63

0.49
0.50

ระดับการ
ลาดับ
ดาเนินการ
มากที่สุด
1
มากที่สุด
2

4.63
4.41

0.52
0.69

มากที่สุด
มาก

3
4

4.24

0.75

มาก

5

4.52

0.47

มากที่สุด

การจัดทารายงานประจาปี
1.จัดทารายงานประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายใน
2.จัดทารายงานประจาปี ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาคุณภาพ
ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และข้อเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาในอนาคต
3.จัดทารายงานประจาปี ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4.คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมรับทราบและให้
ความเห็นชอบรายงานประจาปี ก่อนนาไปเผยแพร่ ทุกปี การศึกษา
5.เผยแพร่ รายงานคุณภาพประจาปี ต่อสาธารณะ ต้นสังกัดหรื อ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็ นที่รับรู ้กนั อย่างกว้างขวาง
รวม

S.D.

จากตารางที่ 4.9
พบว่า สภาพการการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของ
โรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการจัดทารายงานประจาปี มีค่าเฉลี่ยการดาเนินการอยู่
ในระดับมากที่สุด ( = 4.52) โดยมีประเด็นจัดทารายงานประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ( = 4.67)
ดาเนิ นการมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ จัดทารายงานประจาปี
ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาคุณภาพ ผลการดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และ
ข้อเสนอแนะ /แนวทางพัฒนาในอนาคต( = 4.63) จัดทารายงานประจาปี ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน
แผนพัฒนาคุณภาพ ผลการดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และข้อเสนอแนะ/แนวทาง
พัฒนาในอนาคต ( = 4.63) และจัดทารายงานประจาปี ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ ( = 4.63) ตามลาดับ ส่ วนการเผยแพร่ รายงานคุณภาพประจาปี ต่อสาธารณะ ต้นสังกัดหรื อ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็ นที่รับรู ้กนั อย่างกว้างขวาง ( = 4.24) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.นาผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเด็น
ข้อเสนอแนะมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.นาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุ งพัฒนาผูเ้ รี ยน
ปรับปรุ งพัฒนางานบริ หารทัว่ ไป งานการเรี ยนการสอน
งบประมาณและการพัฒนาบุคลากร
3.ดาเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนเป็ น
วัฒนธรรมคุณภาพในการทางานตามปกติ
4.มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทาประชาพิจารณ์หรื อแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้จากผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อนาไปใช้ปรับปรุ ง
พัฒนาโรงเรี ยน
5.วางแผนการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกครั้งต่อไปทุกครั้ง
รวม

S.D.

ระดับการ
ลาดับ
ดาเนินการ
มาก
4

4.40

0.63

4.46

0.58

มาก

2

4.43

0.63

มาก

3

4.27

0.71

มาก

5

4.48

0.64

มาก

1

4.41

0.53

มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่า สภาพการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรี ยน
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ย
การดาเนินการอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.41) โดยมีประเด็นการวางแผนการเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกครั้งต่อไปทุกครั้ง( = 4.48) ดาเนินการมากเป็ นลาดับแรก รองลงมา
คือ การนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรั บปรุ งพัฒนาผูเ้ รี ยน ปรั บปรุ งพัฒนางานบริ หาร
ทัว่ ไป งานการเรี ยนการสอน งบประมาณและการพัฒนาบุคลากร ( = 4.46) และดาเนินงานตาม
ระบบวงจรคุณภาพอย่างต่อเนื่ องจนเป็ นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานตามปกติ
( =4.43)
ตามลาดับ ส่ วน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทาประชาพิจารณ์หรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อนาไปใช้ปรับปรุ ง พัฒนาโรงเรี ยน ( = 4.27) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น
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ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ของปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ปั จ จัย การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในตาม
กฎกระทรวงที่ใช้ในโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการและ
ผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรี ยนเอกชน ในภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน ปรากฏผล
ดังตารางที่ 4.11 - 4.26
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง โดยภาพรวม
ปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
2. ด้านเทคโนโลยี
3. ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
4. ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
5. ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง
6. ด้านวัฒนธรรมองค์การ
7. ด้านบรรยากาศองค์การ
8. ด้านความผูกพันต่อองค์การ
9. ด้านการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่
10. ด้านการกาหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์
11. ด้านการจัดหาและการใช้ทรัพยากร
12. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน
13. ด้านกระบวนการติดต่อสื่ อสาร
14. ด้านภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ
15. ด้านการปรับตัวขององค์การและริ เริ่ มสิ่ งใหม่

S.D.
4.41
4.11
4.15
4.37
3.34
4.49
4.48
4.42
4.36
4.42
4.22
4.35
4.34
4.55
4.36

0.50
0.67
0.55
0.52
0.49
0.47
0.48
0.51
0.50
0.49
0.57
0.50
0.53
0.46
0.55

ระดับ
การใช้
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

ลาดับ
6
14
13
7
15
2
3
5
8
4
12
10
11
1
9

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงระดับ
ที่ใช้ในโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าและการ
ตัดสิ นใจ ( = 4.55) รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ( = 4.49) และปั จจัยด้าน
บรรยากาศองค์การ( = 4.48) ส่ วนปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง( = 3.34) มีค่าเฉลี่ยน้อย
กว่าปัจจัยด้านอื่น
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านโครงสร้างองค์การ

4.65

0.58

ระดับ
ลาดับ
การใช้
มากที่สุด
1

4.50

0.56

มากที่สุด

2

4.43

0.61

มาก

3

4.35

0.73

มาก

5

4.22

0.64

มาก

7

4.31

0.64

มาก

6

4.42

0.61

มาก

4

4.41

0.50

มาก

ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ
1. การแสดงถึงวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา

S.D.

ระบบบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
2. การแสดงภาระหน้าที่ในการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ท้ งั ระบบให้
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
3. การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนและตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายโรงเรี ยนเอกชน
4. การแบ่งงานหรื อจัดกลุ่มงาน แล้วมอบหมายแต่ละคนหรื อ
แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบและจัดให้มีการประสานงานกัน
อย่างมีระบบ
5. การแสดงความสัมพันธ์ตามลาดับชั้นระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ลดหลัน่ กันไป
6. การแสดงจานวนผูอ้ ยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้ากลุ่มใกล้ชิดและสามารถ
ติดต่อสื่ อสารรวดเร็ ว
7. อานาจการควบคุมบังคับบัญชาอยูท่ ี่คณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยนอย่างมีเอกภาพ
รวม

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ปั จจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงด้าน
โครงสร้างองค์การมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.41) โดยการแสดงถึงวัตถุประสงค์ของการมี
ส่ วนร่ วมพัฒนาระบบบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ( = 4.65) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ การแสดงภาระหน้าที่ในการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ท้ งั ระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน( =
4.50) และการก าหนดหน้าที่ ความรั บผิด ชอบดู แ ลเกี่ ยวกับงานวิชาการของโรงเรี ยนและตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายโรงเรี ยนเอกชน ( = 4.43) ตามลาดับ ส่ วนค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าด้านอื่น คือ
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การแสดงความสัมพันธ์ตามลาดับชั้นระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบลดหลัน่ กันไป( = 4.22)
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านเทคโนโลยี

4.14

0.80

ระดับ
การใช้
มาก

4.29

0.71

มาก

1

4.04

0.80

มาก

4

3.93

0.81

มาก

5

4.15

0.94

มาก

2

4.11

0.67

มาก

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
1. การกาหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ

S.D.

ลาดับ
3

การศึกษาชัดเจน
2. การพัฒนาและจัดหาสื่ อเทคโนโลยีให้ทนั สมัยและเพียงพอต่อ
ความต้องการ
3. ฐานข้อมูลที่เป็ นระบบสาหรับใช้ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
4. การพัฒนาบุคลากรให้มีความชานาญใช้สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
5. สื่ อและเทคโนโลยีของโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
รวม

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ปั จจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงด้าน
เทคโนโลยีมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก ( = 4.11) โดยการพัฒ นาและจัด หาสื่ อ เทคโนโลยี ใ ห้
ทัน สมัย และเพียงพอต่ อความต้องการ ( = 4.29)มี ค่าเฉลี่ ย มากที่ สุด ส่ งผลมากเป็ นลาดับแรก
รองลงมาได้แก่ สื่ อและเทคโนโลยีของโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา =
4.15 , S.D.=0.94 และการกาหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัดเจน
= 4.14 , S.D.=0.80 ตามลาดับ ส่ วนที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความชานาญ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา = 3.93 , S.D.=0.81
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
1. การคานึงถึงระดับรายได้และความเป็ นหนี้ของครัวเรื อนเป็ นแนว

S.D.

ระดับ
ลาดับ
การใช้
มาก
3

4.12

0.72

4.12

0.73

มาก

4

4.18

0.70

มาก

2

4.19

0.66

มาก

1

4.15

0.55

มาก

ทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของโรงเรี ยน
2. อาชีพและสถานประกอบการของผูป้ กครองเป็ นข้อพิจารณาในการ
รับนักเรี ยนเข้าเรี ยน
3.การปรับตัวตามสภาวะการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม สิ นค้าและ
บริ การเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
4. ความจาเป็ นในการใช้เงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลเต็มจานวน
พัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
รวม

จากตารางที่ 4.14

พบว่า ปั จจัยการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง

ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.15) โดยความจาเป็ นในการใช้
เงิ นอุดหนุ นรายหัว จากรั ฐ บาลเต็มจานวนพัฒนาคุ ณ ภาพนักเรี ย น( = 4.19) มี ค่าเฉลี่ ย มากที่ สุด
รองลงมา ได้แก่การปรับตัวตามสภาวะการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม สิ นค้าและบริ การเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ( = 4.18) และการคานึ งถึงระดับรายได้และความเป็ นหนี้
ของครั วเรื อนเป็ นแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมของโรงเรี ยน( =4.12) ตามลาดับ ส่ วนที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือ อาชีพและสถานประกอบการของผูป้ กครองเป็ นข้อพิจารณาในการรับ
นักเรี ยนเข้าเรี ยน( = 4.12)
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม

4.26

0.68

ระดับ
การใช้
มาก

4.50

0.62

มากที่สุด

1

4.27

0.67

มาก

4

4.44

0.62

มาก

2

4.36

0.68

มาก

3

4.37

0.52

มาก

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
1. สิ ทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของประชาชนในท้องถิ่นหรื อชุมชน

S.D.

ลาดับ
5

ที่มีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
2. ค่านิยมและความคาดหวังของสังคมเป็ นแรงผลักดันโรงเรี ยนให้
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ประชาชนในท้องถิ่นและผูป้ กครองมีทศั นคติที่ดีต่อระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูป้ กครองให้ความไว้วางใจและเชื่อมัน่ ศรัทธาการมีมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรี ยน
5. หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมเข้ามามีส่วนร่ วม
และสนับสนุนงานโรงเรี ยน
รวม

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.37) โดยค่านิยมและความคาดหวังของ
สังคมเป็ นแรงผลักดันโรงเรี ยนให้พฒั นาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง( = 4.50) ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาได้แ ก่ ผูป้ กครองให้ค วามไว้ว างใจและเชื่ อมั่น ศรั ท ธาการมี ม าตรฐานการศึ ก ษาของ
โรงเรี ย น ( = 4.44)และหน่ ว ยงาน องค์ก ร ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนพร้ อ มเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มและ
สนับสนุ นงานโรงเรี ยน( = 4.36)ตามลาดับ ส่ วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือสิ ทธิ และหน้าที่
ตามกฎหมายของประชาชนในท้องถิ่นหรื อชุมชนที่มีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยน( = 4.26)
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง

3.62

0.85

ระดับ
การใช้
มาก

3.72

0.81

มาก

2

3.78

0.75

มาก

1

2.64

1.02

ปานกลาง

5

2.94

1.04

ปานกลาง

4

3.34

0.49

ปานกลาง

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลเป็ นกรอบแนวทางการพัฒนา

S.D.

ลาดับ
3

คุณภาพของโรงเรี ยน
2. การนานโยบายการพัฒนาคุณภาพในระดับกระทรวงและระดับ
กรมสู่ การปฏิบตั ิในโรงเรี ยนเป็ นสิ่ งที่ทาได้ง่าย
3. ขั้นตอนตามกฎทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาฉบับปั จจุบนั โรงเรี ยนใช้ดาเนิ นการประกัน
คุณภาพภายในได้สาเร็ จ
4. นักการเมื องในระดับท้องถิ่นหรื อระดับชาติ มีบทบาทต่อการ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
5. การเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรี ยนจากสานักงานเขต
ของกรุ งเทพมหานคร
รวม

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงด้าน
สภาพแวดล้อมทางการเมืองมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.34) โดยขั้นตอนตามกฎทรวง
ว่ า ด้ว ยระบบ หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาฉบับ ปั จ จุ บ ัน โรงเรี ย นใช้
ดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในได้สาเร็ จ( = 3.78) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การนา
นโยบายการพัฒนาคุณภาพในระดับกระทรวงและระดับกรมสู่ การปฏิบตั ิในโรงเรี ยนเป็ นสิ่ งที่ทาได้
ง่าย ( = 3.72)และนโยบายด้านการศึ กษาของรั ฐบาลเป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรี ยน( = 3.62) ตามลาดับ ส่ วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือนักการเมืองในระดับท้องถิ่นหรื อ
ระดับชาติมีบทบาทต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน( = 2.64)
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านวัฒนธรรมองค์การ

4.40

0.60

ระดับ
การใช้
มาก

4.50

0.61

มากที่สุด

4

4.51

0.58

มากที่สุด

3

4.55

0.61

มากที่สุด

1

4.52

0.54

มากที่สุด

2

4.48

0.58

มาก

5

4.50

0.47

มากที่สุด

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
1. การถ่ายทอดค่านิยมในการใช้ระเบียบแบบแผนของโรงเรี ยนที่ถือ
ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
2. ถือเป็ นบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงเรี ยนที่เน้นคุณภาพการศึกษา
3. การมีส่วนร่ วมกาหนดและยอมรับกฎเกณฑ์ตวั ชี้วดั ความสาเร็ จ
และพฤติกรรมการทางานของบุคลากร
4. บุคลากรมีเจตคติที่ดีและนาระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานตามปกติ
5. การกาหนดรู ปแบบ ระเบียบแบบแผนการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพ
เป็ นการเฉพาะของโรงเรี ยน
6. ความสาเร็ จของการจัดการศึกษาเกิดจากการมีวฒั นธรรมองค์การ
ที่เข้มแข็งและมัน่ คง
รวม

S.D.

ลาดับ
6

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ปั จจัยการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ด้านวัฒนธรรมองค์การมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.50) โดยบุคลากรมีเจตคติที่ดีและนา
ระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใช้ในการปฏิบตั ิงานตามปกติ ( = 4.55) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
ได้แ ก่ การก าหนดรู ป แบบ ระเบี ย บแบบแผนการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพเป็ นการเฉพาะของ
โรงเรี ย น ( = 4.52)และการมี ส่ ว นร่ ว มก าหนดและยอมรั บ กฎเกณฑ์ต ัว ชี้ วัด ความส าเร็ จ และ
พฤติกรรมการทางานของบุคลากร( = 4.51)ตามลาดับ ส่ วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือการ
ถ่ายทอดค่านิยมในการใช้ระเบียบแบบแผนของโรงเรี ยนที่ถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมา( = 4.40)
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ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านบรรยากาศองค์การ

4.51
4.63

0.57
0.51

ระดับ
ลาดับ
การใช้
มากที่สุด
3
มากที่สุด
1

4.48
4.54
4.43

0.56
0.54
0.76

มาก
มากที่สุด
มาก

4
2
6

4.44

0.67

มาก

5

4.33

0.69

มาก

7

4.48

0.48

มาก

ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ
1. ระบบโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยนที่มีความยืดหยุน่ และกระจายอานาจ
2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรี ยนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
3. โรงเรี ยนมีความเป็ นอิสระและความเป็ นเอกภาพในการบริ หารจัดการ
4. ความคล่องตัว ยืดหยุน่ และลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
5. บุคลากรมีบทบาทหน้าที่ชดั เจนมีสถานภาพที่แสดงถึงความมัน่ คงใน
อาชีพ
6. ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารกับบุคลากรหรื อระหว่างบุคลากรด้วยกัน
เป็ นแบบมิตรภาพ
7. มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการและผลการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรี ยนอย่างตรงไปตรงมาและทัว่ ถึง
รวม

S.D.

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ปั จจัยการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ด้านบรรยากาศองค์การมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( = 4.48) โดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในโรงเรี ยนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้( = 4.63)มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความ
คล่องตัว ยืดหยุ่นและลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของบุคลากร( = 4.54)และระบบโครงสร้ างการ
บริ หารโรงเรี ยนที่มีความยืดหยุน่ และกระจายอานาจ ( =4.51) ตามลาดับ ส่ วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
ด้านอื่น คือ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการและผลการพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยนอย่าง
ตรงไปตรงมาและทัว่ ถึง( = 4.33)
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ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านความผูกพันต่อองค์การ

4.54

0.59

ระดับ
การใช้
มากที่สุด

4.43

0.75

มาก

3

4.33

0.74

มาก

6

4.41

0.55

มาก

4

4.43

0.60

มาก

2

4.41

0.57

มาก

5

4.42

0.51

มาก

ปั จจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ
1. ปริ มาณนักเรี ยนและความน่าเชื่อถือได้ในคุณภาพของโรงเรี ยนที่มี
มาอย่างต่อเนื่อง
2. การได้รับโอกาสยกย่องให้เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ มีอายุการทางาน
และได้รับความนับถือให้เป็ นผูอ้ าวุโส
3. การเลื่อนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนสู งเพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
4. ความสนใจและการเอาใจใส่ ในวิชาชีพครู ของโรงเรี ยนที่มีต่อ
บุคลากร
5. บุคลากรในโรงเรี ยนได้รับการเสริ มสร้างค่านิยมที่ผสมกลมกลืนกัน
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
6. ระดับความต่อเนื่องในการสร้างผลงานตามบทบาทหน้าที่ประสบ
ผลสาเร็ จ
รวม

S.D.

ลาดับ
1

จากตารางที่ 4.19 พบว่า โรงปั จจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ด้านความผูกพันต่อองค์การมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.42) โดยปริ มาณนักเรี ยนและความ
น่าเชื่อถือได้ในคุณภาพของโรงเรี ยนที่มีมาอย่างต่อเนื่ อง ( = 4.54) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ บุคลากรในโรงเรี ยนได้รับการเสริ มสร้างค่านิยมที่ผสมกลมกลืนกันและความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน( =4.43) และการได้รับโอกาสยกย่องให้เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ มีอายุการทางานและได้รับความ
นับถือให้เป็ นผูอ้ าวุโส( = 4.43)ตามลาดับ ส่ วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือ การเลื่อนตาแหน่ง
และอัตราเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนสูงเพียงพอต่อการดารงชีพ( = 4.33)
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ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่
ด้านการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่
1. การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบการเรี ยนรู้ การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้
2. การวิเคราะห์ วิจยั แก้ไขปั ญหา ปรับปรุ ง พัฒนาและช่วยเหลือนักเรี ยน
3. การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
4. การบริ หารจัดการห้องเรี ยนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้
5. การทางานแบบทีมในโรงเรี ยน
รวม

S.D.
4.45

0.57

4.39
4.32
4.33
4.33
4.36

0.64
0.61
0.63
0.67
0.50

ระดับ
ลาดับ
การใช้
มาก 1
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
5
3
4

จากตารางที่ 4.20 พบว่าปั จจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ด้าน
การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.36) โดยการวิเคราะห์หลักสู ตร
การออกแบบการเรี ยนรู ้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้ ( =4.45) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาได้แก่การวิเคราะห์ วิจยั แก้ไขปั ญหา ปรับปรุ ง พัฒนาและช่ วยเหลือนักเรี ยน ( = 4.39)
และการบริ ห ารจัด การห้องเรี ย นเพื่อสร้ างบรรยากาศการเรี ย นรู ้ ( = 4.33) ตามลาดับ ส่ ว นที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร( =4.32)
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ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านการกาหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์

1. การวิเคราะห์ภารกิจโรงเรี ยนเพื่อกาหนดเป้ าหมายเชิงคุณภาพ

4.40

0.64

ระดับ
การใช้
มาก

2. การใช้เทคนิควิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทราบจุดแข็ง จุดอ่อน

4.56

0.55

มากที่สุด

2

4.50

0.57

มากที่สุด

3

4.11

0.83

มาก

7

4.58

0.58

มากที่สุด

1

4.36

0.64

มาก

6

4.39

0.64

มาก

5

4.42

0.49

มาก

ปั จจัยด้านการกาหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์

S.D.

ลาดับ
4

โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยน
3. แผนกลยุทธ์เป็ นแนวทางการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ
โรงเรี ยน
4. การตัดสิ นใจวางแผนบริ หารโรงเรี ยนอย่างมีระบบ มีทิศทางมี
กระบวนการทางานที่ชดั เจน
5. การแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยน
6. เป้ าหมายกลยุทธ์เป็ นตัวชี้วดั ค่าใช้จ่ายและความสาเร็ จของงานตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
7. การประเมินทิศทางการพัฒนานโยบายให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม เพือ่ ความอยูร่ อดของโรงเรี ยนให้ดารงอยูไ่ ด้ต่อไป
ในอนาคต
รวม

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ด้าน
การกาหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.42) โดยการแก้ไขจุดอ่อนและ
พัฒนาจุดแข็งในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรี ยน( = 4.58) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ การใช้เทคนิควิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
พัฒนาคุ ณ ภาพของโรงเรี ย น( = 4.56) และแผนกลยุทธ์เ ป็ นแนวทางการจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การ
ประจาปี ของโรงเรี ยน( = 4.50) ตามลาดับ ส่ ว นที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยกว่าด้านอื่ น คือการตัดสิ นใจ
วางแผนบริ หารโรงเรี ยนอย่างมีระบบ มีทิศทางมีกระบวนการทางานที่ชดั เจน( =4.11)
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ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านการจัดหาและการใช้ทรัพยากร

4.22

0.67

ระดับ
การใช้
มาก

4.39

0.60

มาก

2

4.42

0.63

มาก

1

3.94
4.09

0.90
0.83

มาก
มาก

6
5

4.28

0.84

มาก

3

4.22

0.57

มาก

ปัจจัยด้านการจัดหาและการใช้ทรัพยากร
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี ของโรงเรี ยน
2. การแสดงความต้องการจาเป็ นในการขอจัดสรรงบประมาณจาก
ต้นสังกัดใช้พฒั นาคุณภาพการศึกษา
3. การใช้งบประมาณที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยน
4. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากแหล่งอื่นมาพัฒนาโรงเรี ยน
5. การจัดระบบควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างรัดกุม
และถูกต้อง
6. การสรุ ปและรายงานผลการใช้งบประมาณประจาปี ต่อคณะ
กรรมการบริ หารโรงเรี ยน
รวม

S.D.

ลาดับ
4

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ปั จจัยการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ด้านการจัดหาและการใช้ทรัพยากรมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.22) โดยการใช้งบประมาณที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน( = 4.42) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การ
แสดงความต้องการจาเป็ นในการขอจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดใช้พฒั นาคุณภาพการศึกษา
( = 4.39)และการสรุ ปและรายงานผลการใช้งบประมาณประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
( = 4.28)ตามลาดับ ส่ ว นที่ มี ค่า เฉลี่ ย น้อ ยกว่า ด้า นอื่ น คื อ การระดมทรั พ ยากรเพื่อ การศึ กษาจาก
แหล่งอื่นมาพัฒนาโรงเรี ยน( = 3.94)
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ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน

4.34

ระดับ
ลาดับ
การใช้
0.70
มาก
4

4.31

0.59

มาก

5

3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง

4.26

0.61

มาก

7

4. กาหนดการให้รางวัล สิ่ งตอบแทนและสวัสดิการเหมาะสมเพื่อ
จูงใจการปฏิบตั ิงาน
5. การจัดวัสดุอุปกรณ์เครื่ องใช้ สิ่ งอานวยความสะดวก แสง เสี ยง
การถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะกับการปฏิบตั ิงาน
6. การเปิ ดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนงานตามความรู้ความสามารถ

4.40

0.58

มาก

2

4.48

0.61

มาก

1

4.37

0.62

มาก

3

7. การวินิจฉัยสั่งการและความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาวางอยูบ่ น
หลักธรรมาภิบาล
รวม

4.31

0.75

มาก

6

4.35

0.50

มาก

ปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน
1. โรงเรี ยนจัดวางตาแหน่งงานในระดับสายชั้นเหมาะสมและสอดคล้อง

S.D.

กับภารกิจ
2. แต่งตั้งผูท้ ี่มีทกั ษะชานาญงานเฉพาะด้านเพื่อช่วยเหลืออานวยความ
สะดวกต่อส่ วนรวม

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.35) โดย การจัดวัสดุอุปกรณ์
เครื่ อ งใช้ สิ่ ง อ านวยความสะดวก แสง เสี ย ง การถ่ า ยเทอากาศและอุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะกับ การ
ปฏิบตั ิงาน ( = 4.48) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การกาหนดการให้รางวัล สิ่ งตอบแทน
และสวัสดิการเหมาะสมเพื่อจูงใจการปฏิบตั ิงาน( = 4.40) และการเปิ ดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยน
งานตามความรู ้ความสามารถ( = 4.37) ตามลาดับ ส่ วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือ การพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง( = 4.26)
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ตารางที่ 4.24 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านกระบวนการติดต่อสื่ อสาร

4.32

0.66

ระดับ
การใช้
มาก

4.38

0.64

มาก

2

4.35

0.65

มาก

4

4.39

0.62

มาก

1

4.36

0.73

มาก

3

4.26

0.82

มาก

6

4.34

0.53

มาก

ปั จจัยด้านกระบวนการติดต่อสื่ อสาร
1. โรงเรี ยนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพ

S.D.

ลาดับ
5

การศึกษาให้เป็ นที่รับทราบกันทัว่ ไป
2. การทบทวนบทบาทหน้าที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเป้ าหมาย
โรงเรี ยนอย่างเสมอ
3. การมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารด้านคุณภาพ
การศึกษาเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและกลุ่มทั้งภายในและภายนอก
เข้าด้วยกัน
4. การใช้รูปแบบและวิธีการสื่ อสารที่เข้าใจได้ง่ายที่แสดงออกทาง
ความรู ้สึกและอารมณ์เกิดแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
5. การสื่ อสารระหว่างผูบ้ ริ หารกับบุคลากรเป็ นรู ปแบบการสื่ อสาร
แบบสองทางมากกว่าการสื่ อสารแบบทางเดียว
6. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใช้เวลาส่ วนใหญ่กบั การติดต่อสื่ อสาร
รวม

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ปั จจัยการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ด้านกระบวนการติดต่อสื่ อสารมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.34) โดยการใช้รูปแบบและวิธีการ
สื่ อสารที่เข้าใจได้ง่ายที่แสดงออกทางความรู ้สึกและอารมณ์เกิดแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
( = 4.39) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การทบทวนบทบาทหน้าที่เพื่อสร้ างความรู ้ความ
เข้าใจเป้ าหมายโรงเรี ยนอย่างเสมอ( = 4.38) และการสื่ อสารระหว่างผูบ้ ริ หารกับบุคลากรเป็ น
รู ปแบบการสื่ อสารแบบสองทางมากกว่าการสื่ อสารแบบทางเดี ยว( = 4.36)ตามลาดับ ส่ วนที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใช้เวลาส่ วนใหญ่กบั การติดต่อสื่ อสาร( = 4.32)
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ตารางที่ 4.25 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ

4.68

0.49

ระดับ
ลาดับ
การใช้
มากที่สุด
2

4.63

0.55

มากที่สุด

4

4.67

0.48

มากที่สุด

3

4.69

0.47

มากที่สุด

1

4.46

0.63

มาก

6

4.35

0.70

มาก

9

4.42

0.67

มาก

8

8. ผูบ้ ริ หารใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับการตัดสิ นใจวินิจฉัยสั่งการ

4.62

0.56

มากที่สุด

5

9. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
รวม

4.45
4.55

0.64
0.46

มาก
มากที่สุด

7

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ
1. ผูบ้ ริ หารใช้สติปัญญาและประสบการณ์จากการศึกษาอบรมในวิชา
สาขาการบริ หารและมีความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจ
2. ผูบ้ ริ หารตื่นตัว คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ อดทนและตัดสิ นใจเลือกวิธี
ทางานให้สาเร็ จ
3. ผูบ้ ริ หารเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์

S.D.

ปัจจุบนั
4. ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะในการเป็ นผูน้ าการประชุมและมีศิลปะในการเจรจา
ต่อรอง
5. ผูบ้ ริ หารมอบและกระจายอานาจให้ผปู้ ฏิบตั ิการแทนด้วยความ
ไว้วางใจ
6. ผูบ้ ริ หารยอมรับมติหรื อข้อเสนอของกลุ่มบุคลากรเป็ นกฎเกณฑ์ แนว
ปฏิบตั ิภายในโรงเรี ยน
7. ผูบ้ ริ หารรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและข้อจากัดก่อนการ
ตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ปั จจัยการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ด้านภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.46) โดยผูบ้ ริ หารมีทกั ษะใน
การเป็ นผูน้ าการประชุมและมีศิลปะในการเจรจาต่อรอง( = 4.69) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารใช้สติปัญญาและประสบการณ์จากการศึกษาอบรมในวิชาสาขาการบริ หารและมี
ความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจ( = 4.68) และผูบ้ ริ หารเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความสามารถปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ ปัจจุบนั ( = 4.67) ตามลาดับ ส่ วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือ ผูบ้ ริ หาร
ยอมรับมติหรื อข้อเสนอของกลุ่มบุคลากรเป็ นกฎเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิภายในโรงเรี ยน( = 4.35)
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ตารางที่ 4.26 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านการปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ ม
สิ่ งใหม่

4.43

0.66

ระดับ
การใช้
มาก

4.35

0.67

มาก

4

4.32

0.63

มาก

6

4.40

0.64

มาก

2

4.33

0.62

มาก

5

4.28

0.68

มาก

7

4.39

0.77

มาก

3

4.36

0.55

มาก

ปั จจัยด้านการปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ที
1. โรงเรี ยนปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริ หารจัดการโดยมิได้ยดึ อยูก่ บั รู ป
แบบเดิม
2. โรงเรี ยนใช้กลยุทธ์ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. โรงเรี ยนจัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ สื่ อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามามี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
4. โรงเรี ยนวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา ประเมินผล ทบทวนภารกิจ
และกาหนดความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
5. โรงเรี ยนเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและการสื่ อสาร
6. โรงเรี ยนสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรม
ด้านคุณภาพการศึกษา
7. โรงเรี ยนจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ มาตรฐานการศึกษา
ระดับสากล
รวม

S.D.

ลาดับ
1

จากตารางที่ 4.26 ปั จจัยการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงด้านการ
ปรับตัวขององค์การและริ เริ่ มสิ่ งใหม่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.36) โดยโรงเรี ยนปรับเปลี่ยน
รู ปแบบการบริ หารจัดการโดยมิได้ยึดอยู่กบั รู ปแบบเดิม( = 4.43)มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ โรงเรี ยนวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา ประเมินผล ทบทวนภารกิจและกาหนดความต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่ อง( = 4.40) และโรงเรี ยนจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาระดับสากล( =4.39) ตามลาดับ ส่ วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือ โรงเรี ยน
สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมด้านคุณภาพการศึกษา( =4.28)
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ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
สาหรับส่ วนนี้ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสภาพการดาเนินการ
กับปั จจัยที่ส่งผลต่อสภาพการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) และวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่ งผลต่อสภาพการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple
regression analysis:MRA) โดยการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบขั้นตอนตามวิธีของ Stepwise
รายละเอียดดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรสภาพการประกันคุณภาพภายในกับปัจจัย
การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครให้ประสบความสาเร็ จ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ค่าเฉลี่ยของสภาพการ
ดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในรายด้านและค่าเฉลี่ยของปั จจัยการดาเนิ นการประกันคุณภาพ
ภายในทั้งหมดในตารางที่ 4.27 และนาผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน และค่าเฉลี่ยปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงทาการวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน(Pearson’s product-moment correlation coefficient)
ระหว่างตัวแปรดังกล่าวดังตารางที่ 4.28

171

ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ยสภาพการประกันคุณภาพภายใน(Y) และค่าเฉลี่ยปัจจัยการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง (X)
สัญลักษณ์
ความหมาย
ค่าเฉลี่ย
X1
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ
4.41
X2
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
4.11
X3

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

4.15

X4

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม

4.37

X5

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง

3.34

X6

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ

4.49

X7

ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ

4.48

X8

ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ

4.42

X9

ปัจจัยด้านการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่

4.36

X10
X11
X12

ปัจจัยด้านการกาหนดเป้ าหมาย เชิงกลยุทธ์
ปัจจัยด้านการจัดหาและการใช้ทรัพยากร
ปัจจัย ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน

4.42
4.22
4.35

X13

ปัจจัยด้านกระบวนการติดต่อสื่ อสาร

4.34

X14

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ

4.55

X15
Y1
Y2
Y3

ปัจจัยด้านการปรับตัวขององค์การและ การริ เริ่ มสิ่ งใหม่
การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การจัดระบบการบริ หารและสารสนเทศ

4.36
4.47
4.50
4.42

Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Ytot

การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
การจัดทารายงานคุณภาพประจาปี
การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวม

4.41
4.37
4.42
4.52
4.41
4.44
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จากตารางที่ 4.27
แสดงว่า ค่าเฉลี่ยปั จจัยการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงที่ใช้ในโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ ปั จจัยด้านภาวะ
ผูน้ าและการตัดสิ นใจ ( = 4.55) รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ( = 4.49) และ
ปั จจัยด้านบรรยากาศองค์การ( = 4.48) ส่ วนปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง( = 3.34) มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าปัจจัยด้านอื่น
สาหรับ ค่าเฉลี่ยสภาพการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยการดาเนินการอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.44) โดยการจัดทา
รายงานประจาปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( =4.52) รองลงมาคือ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
( =4.50) และการกาหนดมาตรฐานการศึกษา ( =4.47) ส่ วนการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ( =4.37) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสภาพการประกันคุณภาพภายในกับปัจจัย
การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ปัจจัยการ
ดาเนินการ

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15

Y1
.435**
.387**
.532**
.535**
.133*
.542**
.427**
.383**
.519**
.492**
.433**
.470**
.503**
.493**
.545**

Y2
.544**
.475**
.555**
.542**
.206**
.596**
.596**
.515**
.627**
.610**
.575**
.614**
.644**
.645**
.647**

สภาพการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
.612** .543** .552** .634** .613** .616**
.568** .463** .507** .598** .577** .540**
.571** .604** .633** .610** .653** .650**
.586** .556** .688** .568** .646** .697**
.152** .179** .125* .209** .200** .194**
.601** .601** .646** .596** .645** .708**
.591** .472** .523** .508** .575** .623**
.562** .562** .456** .457** .485** .611**
.631** .604** .651** .630** .617** .651**
.616** .598** .647** .593** .598** .691**
.602** .540** .543** .541** .601** .657**
.622** .642** .547** .594** .572** .603**
.662** .605** .607** .598** .635** .633**
.659** .642** .581** .543** .639** .655**
.653** .585** .616** .644** .638** .665**

Ytot
.669**
.606**
.706**
.708**
.205**
.724**
.632**
.591**
.723**
.711**
.659**
.682**
.715**
.710**
.731**

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

จากตารางที่ 4.28 พบว่า สภาพการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
เอกชน (Ytot) มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายใน ด้านการปรับตัวของ
องค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่(X15)มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ.731 ซึ่ ง
หมายความว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ(X6)โดย
มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ.724 หมายความว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งและปั จจัยด้าน
การปฏิ บตั ิ ตามบทบาทหน้าที่ (X9) เท่ากับ.723 มี ความหมายว่ามี ความสัมพันธ์กัน ในระดับสู ง
เช่นเดียวกัน ส่ วนความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง (X5) ที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์
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สหสัมพันธ์เท่ากับ.205 ซึ่ งหมายความว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าและมีความสัมพันธ์น้อย
กว่าปัจจัยด้านอื่น
เมื่อจาแนกความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการประกันคุณภาพภายในกับปั จจัยการดาเนิ น
ประกันคุณภาพภายในเป็ นรายคู่ ส่ วนใหญ่พบว่า สภาพการประกันคุณภาพภายในมีความสัมพันธ์
กับปั จจัยการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาอย่างต่อเนื่ อง(Y8)กับ ปั จจัย ดาเนิ นการด้านวัฒนธรรมองค์การ(X6) ในระดับสู ง มี ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .708 รองลงมา ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการประกัน
คุ ณ ภาพภายในด้า นการจัด ให้มี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง(Y8)กับ ปั จ จัย ด้า น
สภาพแวดล้อมทางสังคม (X4) มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .697 และความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง(Y8)กับ
ปั จจัยด้านการกาหนดเป้ าหมาย เชิงกลยุทธ์ (X10)มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ.691 ยกเว้น
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการประกันคุณภาพภายในด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(Y5)กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง (X5)มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .125 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่าและน้อยกว่าด้านอื่น
4.2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบว่าทุกตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กนั ผูว้ ิจยั จึงดาเนิ นการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอานาจพยากรณ์ ส่งผลต่อการดาเนิ นการ
ประกัน คุ ณ ภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ย นเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครให้ประสบ
ความสาเร็ จ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis:MRA) คัดเลือกตัวแปร
เข้าสมการแบบขั้นตอนตามวิธีของ Stepwise จะได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธิ์ (Correlation
coefficients) ระหว่างตัวแปรอิสระซึ่งเป็ นตัวแปรพยากรณ์กบั ตัวแปรตามซึ่งเป็ นตัวแปรเกณฑ์ และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
เอกชนเขตกรุ งเทพมหานครให้ประสบความสาเร็ จ
สาหรั บการคานวณหาค่าทางสถิ ติในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป
SPSS (Statistical Package for the Social Science) Version 23 ดังนั้น เพื่อให้การป้ อนข้อมูลเข้า
โปรแกรมประมวลผลตรงกับตัวแปรการวิจยั จึงกาหนดสัญลักษณ์ตวั แปรและให้ความหมาย ดังนี้
R
หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
R2
หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสูง ซึ่งแสดงถึงประสิ ทธิภาพใน
การพยากรณ์
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B
หมายถึง ค่าน้ าหนักของความสาคัญของตัวพยากรณ์แต่ละตัวที่ทาให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามเมื่อสมการพยากรณ์อยูใ่ นรู ปคะแนนดิบ
Std. Er. หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิ ทธิ์การถดถอย
Beta หมายถึง ค่าน้ าหนักของความสาคัญของตัวพยากรณ์แต่ละตัวที่ทาให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามเมื่อสมการพยากรณ์อยูใ่ นรู ปคะแนนมาตรฐาน
Constant หมายถึง ค่าคงที่ของสมการถดถอยในรู ปคะแนนดิบ
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ตวั แปรอิสระและตัวแปรตาม เพือ่ เข้าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. ตัวแปรต้น คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
15 ด้าน ได้แก่
X1
หมายถึง ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ
X2
หมายถึง ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
X3
หมายถึง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
X4
หมายถึง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
X5
หมายถึง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง
X6
หมายถึง ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
X7
หมายถึง ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ
X8
หมายถึง ปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
X9
หมายถึง ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ
X10 หมายถึง ปัจจัยด้านการกาหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์
X11 หมายถึง ปัจจัยด้านการจัดหาและใช้ทรัพยากร
X12 หมายถึง ปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน
X13 หมายถึง ปัจจัยด้านกระบวนการติดต่อสื่ อสาร
X14 หมายถึง ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ
X15 หมายถึง ปัจจัยด้านการปรับตัวขององค์การและริ เริ่ มสิ่ งใหม่
Xtot หมายถึง ปัจจัยที่โดยภาพรวมที่ส่งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงประสบความสาเร็ จ
2. ตัวแปรตาม คือ สภาพการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงดาเนินการ 8 ด้านดังนี้
Y1
หมายถึง ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
Y2
หมายถึง ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
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Y3
หมายถึง ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
Y4
หมายถึง ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
Y5
หมายถึง ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
Y6
หมายถึง ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
Y7
หมายถึง ด้านการจัดทารายงานประจาปี
Y8
หมายถึง ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
Ytot หมายถึง ภาพรวมของการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.29 - 4.37
ตารางที่ 4.29 ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน โดยภาพรวม (Ytot)
ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ค่าคงที่(Constant)
การปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่(X15)
สภาพแวดล้อมทางสังคม (X4)
การจัดโครงสร้างองค์การ(X1)
วัฒนธรรมองค์การ (X6)
กระบวนการติดต่อสื่ อสาร(X13)
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (X3)
R
.834
R Square
.695
Adjusted R Square
.689
F
115.102*
*p > .05

B
1.070
.134
.148
.115
.164
.123
.086

Std.Error

Beta

T

Sig.

.044
.045
.039
.046
.042
.044

.181
.190
.140
.188
.162
.116

3.049*
3.248*
2.926*
3.526*
2.939*
1.969*

.002
.001
.004
.000
.004
.050

จากตารางที่ 4.29 พบว่า ปั จจัยที่เป็ นตัวแปรอิสระได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 5 ตัวแปร
คือ การปรั บตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่(X15) สภาพแวดล้อมทางสังคม (X4) การจัด
โครงสร้างองค์การ(X1) วัฒนธรรมองค์การ(X6) กระบวนการติดต่อสื่ อสาร(X13) และสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิ จ (X3) ส่ งผลทางบวกต่อตัวแปรตาม คือ การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน(Ytot) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ 0.834 และมีอานาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 69.50 ซึ่งสามารถเขียนเป็ น
สมการพยากรณ์การถดถอยพหุคูณในรู ปคะแนนดิบได้ดงั นี้
Ytot = 1.070+.134 X15+.148 X4 + .115X1+ .164X6 +.123X13+.086 X3
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ตารางที่ 4.30 ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษา (Y1)
ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ค่าคงที่(Constant)
การปรับตัวและริ เริ่ มสิ่ งใหม่ขององค์การ (X15)
สภาพแวดล้อมทางสังคม (X4)
วัฒนธรรมองค์การ (X6)
ความผูกพันต่อองค์การ(X8)
R
.618
R Square
.382
Adjusted R Square
.374
F
47.169*
*p > .05

B
2.088
.259
.206
.197
-.120

Std.Error

Beta

T

Sig.

.057
.052
.070
.057

.336
.255
.218
-.145

4.575*
3.930*
2.810*
-2.112*

.000
.000
.005
.036

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ปัจจัยที่เป็ นตัวแปรอิสระได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 4 ตัวแปรคือ
การปรับตัวขององค์การ และการริ เริ่ มสิ่ งใหม่(X15) สภาพแวดล้อมทางสังคม(X4) วัฒนธรรมองค์การ
(X6)และความผูกพันต่อองค์การ(X8)ส่ งผลทางบวกต่อตัวแปรตาม คือ การดาเนิ นการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ย นเอกชน ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึ กษา(Y1)อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ 0.618 และมีอานาจ
การพยากรณ์ได้ร้อยละ 38.20 ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์การถดถอยพหุ คูณในรู ปคะแนน
ดิบได้ดงั นี้
Y1= 2.088+.259X15 +.206 X4+.197X6-.120X8
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ตารางที่ 4.31 ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (Y2)
ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ค่าคงที่ (Constant)
ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ (X14)
การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่(X9)
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (X3)
บรรยากาศองค์การ (X7)
R
.710
R Square
.504
Adjusted R Square
.497
F
77.373*
*p > .05

B
1.373
.286
.154
.108
.157

Std.Error

Beta

T

Sig.

.056
.057
.043
.054

.313
.186
.142
.179

5.143*
2.691*
2.530*
2.905*

.000
.008
.012
.004

จากตารางที่ 4.31 พบว่า ปั จจัยที่เป็ นตัวแปรอิสระได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 4 ตัวแปร
คือ ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ(X14) การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ (X9) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
(X3) และบรรยากาศองค์การ (X7) ส่ งผลทางบวกต่อตัวแปรตาม คือ การดาเนิ นการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(Y2)อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ 0.710 และมีอานาจ
การพยากรณ์ได้ร้อยละ 50.40 ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์การถดถอยพหุ คูณในรู ปคะแนน
ดิบได้ดงั นี้
Y2 = 1.378 + .286X14 +.154X9 +.108X3 +.157 X7
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ตารางที่ 4.32 ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ (Y3)
ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ค่าคงที่(Constant)
กระบวนการติดต่อสื่ อสาร(X13)
โครงสร้างองค์การ(X1)
ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ(X14)
สภาพแวดล้อมทางสังคม (X4)
บรรยากาศองค์การ(X7)
R
.741
R Square
.548
Adjusted R Square
.541
F
73.837*
*p > .05

B
.751
.153
.207
.206
.133
.127

Std.Error

Beta

T

Sig.

.065
.050
.073
.048
.055

.175
.220
.202
.150
.130

2.371*
4.153*
2.827*
2.793*
2.330*

.018
.000
.005
.006
.020

จากตารางที่ 4.32 พบว่า ปั จจัยที่เป็ นตัวแปรอิสระได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 5 ตัวแปร
คือ 1) กระบวนการติดต่อสื่ อสาร (X13) 2) โครงสร้างองค์การ (X1) 3)ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ(X14)
4)สภาพแวดล้อมทางสังคม (X4) และ 5)บรรยากาศองค์การ (X7) ส่ งผลทางบวกต่อตัวแปรตาม คือ
การด าเนิ นการประกันคุ ณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านการจัดระบบ
บริ หารและสารสนเทศ (Y3)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
พหุ คูณ เท่ากับ 0.741 และมีอานาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 54.80 ซึ่ งสามารถเขียนเป็ นสมการ
พยากรณ์การถดถอยพหุคูณในรู ปคะแนนดิบได้ดงั นี้
Y3 = .741+. .153 X13+.207 X1+.206 X14+. X4133+.127 X7
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ตารางที่ 4.33 ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(Y4)
ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ค่าคงที่(Constant)
การจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน (X12)
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (X3)
ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ (X14)
บรรยากาศองค์การ(X7)
ความผูกพันต่อองค์การ(X8)
วัฒนธรรมองค์การ(X6)
R
.745
R Square
.555
Adjusted R Square
.546
F
62.899*
*p > .05

B
1.147
.236
.204
.245
-.331
.194
.202

Std.Error

Beta

T

Sig.

.064
.044
.061
.071
.060
.068

.260
.245
.245
-.346
.216
.207

3.698*
4.604*
3.977*
-4.663*
3.208*
2.983*

.000
.000
.000
.000
.001
.003

จากตารางที่ 4.33 พบว่า ปั จจัยที่เป็ นตัวแปรอิสระได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 6 ตัวแปร
คือ การจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน (X12) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ(X3) ภาวะผูน้ าและการ
ตัดสิ นใจ(X14) บรรยากาศองค์การ(X7) ความผูกพันต่อองค์การ(X8) และวัฒนธรรมองค์การ(X6) ส่ งผล
ทางบวกต่อตัวแปรตาม คือ การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
เอกชน ด้านการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(Y4)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ 0.745 และมีอานาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ
55.50 ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์การถดถอยพหุคูณในรู ปคะแนนดิบได้ดงั นี้
Y4 = 1.147 + .236 X12+.204 X3+.245 X14+ -.331 X7+. 194 X8 +.202 X6
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ตารางที่ 4.34 ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Y5)
ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ค่าคงที่(Constant)
สภาพแวดล้อมทางสังคม (X4)
การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่(X9)
การปรับตัวขององค์การและริ เริ่ มสิ่ งใหม่(X15)
ความผูกพันต่อองค์การ(X8)
วัฒนธรรมองค์การ(X6)
R
.760
R Square
.578
Adjusted R Square
.571
F
83.202*
*p > .05

B
.886
.364
.277
.197
-.221
.178

Std.Error

Beta

T

Sig.

.053
.072
.059
.060
.072

.379
.277
.214
-.223
.165

6.906*
3.875*
3.339*
-3.687*
2.476*

.000
.000
.001
.000
.014

จากตารางที่ 4.34 พบว่า ปั จจัยที่เป็ นตัวแปรอิสระได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 5 ตัวแปร
คือ สภาพแวดล้อมทางสังคม(X4) การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่(X9) การปรับตัวและริ เริ่ มสิ่ ง
ใหม่ขององค์การ(X15) ความผูกพันต่อองค์การ(X8) และวัฒนธรรมองค์การ(X6) ส่ งผลทางบวกต่อ
ตัวแปรตาม คือ การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านการ
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา(Y5)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ 0.760 และมีอานาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 57.80 ซึ่ ง
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์การถดถอยพหุคูณในรู ปคะแนนดิบได้ดงั นี้
Y5 = .886 +.364 X4+.277 X9+.197 X15-.221 X8+.178 X6
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ตารางที่ 4.35 ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน (Y6)
ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ค่าคงที่(Constant)
การปรับตัวและริ เริ่ มสิ่ งใหม่ขององค์การ (X15)
โครงสร้างองค์การ(X1)
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (X3)
การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่(X9)
ความผูกพันต่อองค์การ(X8)
การจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน (X12)
R
.738
R Square
.545
Adjusted R Square
.536
F
60.573*
*p > .05

B
.885
.213
.277
.163
.235
-.238
.171

Std.Error

Beta

T

Sig.

.070
.062
.055
.078
.067
.073

.222
.262
.170
.225
-.231
.164

3.046*
4.472*
2.983*
3.004*
-3.550*
2.340*

.003
.000
.003
.003
.000
.020

จากตารางที่ 4.35 พบว่า ปั จจัยที่เป็ นตัวแปรอิสระได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 6 ตัวแปร
คือ การปรับตัวและริ เริ่ มสิ่ งใหม่ขององค์การ(X15) โครงสร้างองค์การ (X1) สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิ จ (X3) การปฏิ บ ัติ ง านตามบทบาทหน้า ที่ ( X9) ความผูก พัน ต่ อ องค์ก าร (X8) และการจัด
สภาพแวดล้อมการปฏิ บ ัติงาน (X12) ส่ งผลทางบวกต่ อ ตัว แปรตาม คื อ การด าเนิ น การประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
(Y6)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ 0.738
และมีอานาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 54.50 ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์การถดถอยพหุ คูณ
ในรู ปคะแนนดิบได้ดงั นี้
Y6 = .885+.213 X15+.277 X1+.163 X3+.235 X9-.238 X8+.171 X12
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ตารางที่ 4.36 ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ด้านการจัดทารายงานประจาปี (Y7)
ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ค่าคงที่(Constant)
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (X3)
ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ (X14)
วัฒนธรรมองค์การ (X6)
โครงสร้างองค์การ(X1)
สภาพแวดล้อมทางสังคม (X4)
R
.753
R Square
.567
Adjusted R Square
.560
F
79.682*
*p > .05

B
.753
.162
.221
.169
.170
.132

Std.Error

Beta

T

Sig.

.059
.058
.062
.052
.064

.186
.213
.166
.177
.146

2.718*
3.795*
2.706*
3.242*
2.077*

.007
.000
.007
.001
.039

จากตารางที่ 4.36 พบว่า ปั จจัยที่เป็ นตัวแปรอิสระได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 5 ตัวแปร
คือ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ(X3) ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ (X14) วัฒนธรรมองค์การ (X6)
โครงสร้างองค์การ(X1) และสภาพแวดล้อมทางสังคม(X4) ส่ งผลทางบวกต่อตัวแปรตาม คือ การ
ดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชน ด้านการจัดทารายงาน
ประจาปี (Y7)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ
0.753 และมีอานาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 56.70 ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์การถดถอย
พหุคูณในรู ปคะแนนดิบได้ดงั นี้
Y7 = .753+.162 X3+.221 X14+.169 X6+.170 X1+.132 X4
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ตารางที่ 4.37 ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Y8)
ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ค่าคงที่(Constant)
วัฒนธรรมองค์การ (X6)
สภาพแวดล้อมทางสังคม (X4)
การจัดหาและใช้ทรัพยากร (X11)
ภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ(X14)
โครงสร้างองค์การ(X1)
R
.795
R Square
.632
Adjusted R Square
.626
F
104.384*
*p > .05

B
-.007
.279
.262
.151
.166
.140

Std.Error

Beta

T

Sig.

.065
.055
.049
.062
.053

.245
.257
.162
.142
.130

4.290*
4.799*
3.078*
2.669*
2.644*

.000
.000
.002
.008
.009

จากตารางที่ 4.37 พบว่า ปั จจัยที่เป็ นตัวแปรอิสระได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 5 ตัวแปร
คือ วัฒนธรรมองค์การ(X6) สภาพแวดล้อมทางสังคม (X4) การจัดหาและใช้ทรัพยากร(X11) ภาวะผูน้ า
และการตัดสิ นใจ(X4) และโครงสร้างองค์การ(X1)
ส่ งผลทางบวกต่อตัวแปรตาม คือ การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ของโรงเรี ยนเอกชน ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง(Y8) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ 0.795 และมีอานาจการ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 63.20 ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์การถดถอยพหุ คูณในรู ปคะแนนดิบ
ได้ดงั นี้
Y8 = -.007 +.279 X6+.262 X4+.151 X11+.166 X14+.140 X1
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ส่ วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลกรณีศึกษา
การวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล กรณี ศึ ก ษา โดยการสั ม ภาษณ์ ซ่ ึ ง เป็ นข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพในส่ ว นนี้
กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ประสบความสาเร็ จในการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากผลการประเมินภายนอกรอบสามจาก
สานักงานรับรองและประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึก ษา (สมศ.) เฉพาะโรงเรี ยนที่มีมาตรฐาน
การศึกษาในระดับดีหรื อดีมาก จานวน 3 แห่ ง โดยเป็ นตัวแทนโรงเรี ยนทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่และมีความยินดี ให้ผูว้ ิจยั เข้าสู่ ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มผูอ้ านวยการและ
ผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพโรงเรี ยน เพื่อยืนยันและตรวจสอบผลการวิจยั เชิงปริ มาณซึ่ ง พบว่า
ปั จจัย ที่ ส่ง ผลให้ก ารด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ย นประสบ
ความสาเร็ จ มี 6 ปั จ จัย เรี ย งตามลาดับความสาคัญ คื อ 1) การก าหนดเป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์ 2)
สภาพแวดล้อมทางสังคม 3) การจัดโครงสร้างองค์การ 4)วัฒนธรรมองค์การ 5) กระบวนการ
ติดต่อสื่ อสาร และ 6) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ในการศึกษา ผูว้ ิจยั เป็ นเครื่ องมือการวิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(Indept interview)
และตรวจสอบความเชื่อมัน่ โดยการสอบทานข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร(Documentary analysis)
และการสังเกต(Observation) ควบคู่กนั ไป ผูว้ ิจยั ใช้เวลาเก็บข้อมูลจากภาคสนาม 3 สัปดาห์ และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) สรุ ปผลยืนยันปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง เรี ยงตามลาดับปัจจัยสาคัญดังนี้
1. ปัจจัยด้านการปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษา 3 แห่ งที่เห็นด้วยอย่างมากกับ
ปั จจัยด้านการปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ส่งผลต่อการดาเนิ นการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวง เช่นคากล่าวว่า “....ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องทบทวนและเน้นย้าการปฏิบตั ิเพื่อ
ปรับเปลี่ยนโรงเรี ยนตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้.... แผนของโรงเรี ยนจะมีวิสัยทัศน์กาหนดตัวชี้วดั
ความสาเร็ จสอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยน ....ทุกโครงการจะมี การกาหนดระยะเวลาสาเร็ จ
งบประมาณและผูร้ ับผิดชอบชัดเจน....เมื่ อเวลาประชุม คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนจะติดตาม
ความคืบหน้าเน้นถึงการปรับตัว มีการประเมิน ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่ สังคมยุคใหม่อยูเ่ สมอ....ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ผา่ นมา โรงเรี ยนจัดโปรแกรมห้องเรี ยน
บูรณาการ 3 ภาษา คือ เดิมสอนภาษาจีน แต่เพิ่มภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาไทยเป็ นแกนกลาง..เป็ น
เรื่ องที่ ทางโรงเรี ยนให้ความสาคัญมากเพราะเป็ นการปฏิ รูปรอบใหม่ที่กาลังมี ข้ ึน สนองความ
ต้องการของต้น สังกัด.....” (สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารและผูร้ ั บผิด ชอบงานประกันคุ ณ ภาพ เมื่ อ 9,10
มีนาคม 2559)
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“.....ครู ต้องปรับตัวตามให้ทนั ยุค ทันเหตุการณ์ จึงพยายามสรรหาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้มากขึ้น ความสาเร็ จของนักเรี ยนไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั ครู ฝ่ายเดียว ....
แม้งบมีจากัด แต่เป็ นเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริ หาร ที่ตอ้ งการจัดหาสื่ อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ มากขึ้น ..เดี่ยวนี้ เราภูมิใจในบริ การให้กบั ชุมชนได้ ...” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน
เมื่อ 14 มีนาคม 2559)
“.....เราร่ วมกันจัดทายุทธศาสตร์ ปี 55 ถึง 59 โดยกาหนดเป้ าหมายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ครู และโรงเรี ยน กาหนดวิธีดาเนินการยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ และมีผรู ้ ับผิดชอบแผนนี้เรา
ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนด้วย ซึ่ งเป็ นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี เสนอ ผ่านความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารและกรรมการมูลนิธิฯ เน้นการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงโรงเรี ยนให้มีมาตรฐานสู่
สากล .....ในอนาคตโรงเรี ยนตระหนักดีวา่ สมรรถนะของนักเรี ยนที่จะอยูใ่ นสังคมการแข่งขันกันยิง่
มีสูง” (สัมภาษณ์ผอู ้ านวยการ เมื่อ 25 มีนาคม 2559)
จากข้อ คิ ด เห็ น ดัง กล่ า วสรุ ป ได้ว่ า ความคาดหวัง และความไว้ว างใจของสั ง คมและ
ผูป้ กครองส่ วนมากต้องการให้โรงเรี ยนพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนสู่ อนาคตที่ดีสามารถปรับตัวทันต่อ
เหตุการณ์ เรี ยนรู ้โลกทัศน์ได้ดี มีความสามารถในการแข่งขันเป็ นแรงผลักดันโรงเรี ยนปรับปรุ ง
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง มีการประเมินและทบทวน หลักสู ตรสถานศึกษา มีความพยายามสรร
หาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องคอมพิวเตอร์ใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้มากขึ้น พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
มากขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่ โลกยุคใหม่ โรงเรี ยนมีความพยายามรายงาน
ผลงานที่ เ กิ ด จากนวัตกรรมใหม่ ๆ ของครู แ ละนัก เรี ย นในระดับประเทศและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษา 3 แห่ งมีตวั อย่างคากล่าวที่เห็น
ด้วยมากกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ดังนี้
“.....ที่เป็ นสังคมแบบดั้งเดิม มีมานาน เรี ยกว่า ชุมชน ”.........” ส่ วนทาอาชีพงานบริ การ
และงานค้าขาย จะมีมากกว่างานอื่น นักเรี ยนบางส่ วนต้องใช้เวลาช่วยเหลืองานผูป้ กครอง....เป็ น
ครอบครัวเดี่ยว ไม่ค่อยสนใจเพื่อนบ้าน ไม่ค่อยมีการสนทนา สังสรรค์กนั ต่างแข่งขันกันทามาหา
เลี้ยงชีพ ... พฤติกรรมเด็กก็เป็ นลักษณะเช่นนี้...ผูป้ กครองจานวนมากยอมเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อให้ลูกได้
เรี ยนพิเศษกับครู ที่เก่งและเป็ นที่ยอมรับ....ส่ วนใหญ่สนใจการเรี ยนของลูก มอบความไว้วางใจและ
ให้ความร่ วมมือกับครู เป็ นอย่างดี.... (สัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เมื่อ 9 มีนาคม
2559)
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“.....ค่านิ ยมของสังคมที่เกี่ยวกับการรักษาวินยั ความปลอดภัยจากภาวะมลพิษ ยาเสพติด
การอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม มีส่วนช่วยในการพัฒนานักเรี ยน สร้างภูมิคุม้ กัน ความประพฤติปฏิบตั ิให้
นักเรี ยนอยู่ในระเบียบวินยั ได้เป็ นอย่างดี.... รอบๆ โรงเรี ยนมีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม คอยสอดส่ อง
ดูแลความประพฤติของเด็กและเยาวชน....” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ของโรงเรี ยน เมื่อ 14 มีนาคม 2559)
“.....พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้มีความรับผิดชอบ
ต่อองค์กรต่างๆ ในสังคม ให้มีส่วนในการ อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม โรงเรี ยนปลูกฝัง
คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ต่อองค์กรและสังคมให้กบั ผูเ้ รี ยนในการ อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม.... ผูป้ กครองและชุ มชนได้รวมกลุ่มเป็ นเครื อข่ายเข้ามามีส่วนร่ วมกิ จกรรมกับทาง
โรงเรี ยน …..” (สัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ 25 มีนาคม 2559)
จากข้อคิดเห็นสรุ ปว่า สังคมและผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีค่านิยมคุณภาพให้ความร่ วมมือและ
ติดตามผลการจัดการเรี ยนรู ้ของครู อย่างต่อเนื่ อง จากสถานการณ์ การรวมกลุ่มของประชาสังคม
เกี่ยวกับการรักษากฎ ระเบียบวินยั การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของสังคม จะ
เป็ นภูมิคุม้ กันและมีส่วนช่วยพัฒนาและสอดส่ องดูแลพฤติกรรมนักเรี ยน โรงเรี ยนพัฒนาหลักสู ตร
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวและชุมชน
3. ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษา 3 แห่ งมีคากล่าวที่เห็นด้วยกับ
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การส่ งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ดังนี้
“....รายละเอียดในแผนภูมิบริ หารโรงเรี ยนมีรายชื่อคณะกรรมการบริ หาร ผูม้ ีอานาจสู งสุ ด
ลดหลัน่ กันลงไปจากผูบ้ ริ หาร 3 ฝ่ าย จนถึงผูร้ ับผิดชอบงาน โครงการหรื อกิจกรรมของโรงเรี ยน
... ฝ่ ายงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นงานที่รองฝ่ ายวิชาการรับผิดชอบโดยมีครู เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
โดยตรง.... แผนภูมิบริ หารโรงเรี ยนติดตั้งเด่นชัด ผูผ้ า่ นไปมาพบเห็นได้ง่าย ส่ วนใหญ่จะอ่านและดู
ภาพผูร้ ั บ ผิ ด ชอบงานประกอบเสมอ....ครั้ งหลัง สุ ด มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงบางสายงาน
เนื่ องจากคนเดิมลาออกไปประกอบอาชีพอื่น แต่ก็ไม่มีปัญหาในทางปฏิบตั ิ...(สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
และผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เมื่อ 9,10 มีนาคม 2559)
“..... การจัดโครงสร้าง ถือว่าเป็ นการแปลนงานขั้นเริ่ มต้น ที่จะต้องทาเพื่อกาหนดงานให้
บุคลากรทุกคนได้รับผิดชอบ งานทุกงานก็จะประสานกันได้ ซึ่ งเป็ นภาพรวมของโรงเรี ยน .....
คณะกรรมการบริ ห ารมี ส่ ว นรั บ ทราบและเห็ น ชอบค าสั่ง การแต่ ง ตั้ง บุ ค ลากร ....” (สั ม ภาษณ์
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เมื่อ 14 มีนาคม 2559)
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“.....โรงเรี ยนจัดโครงสร้างการบริ หารใหม่ เมื่อปี ที่แล้ว โดยเริ่ มต้นจาก กรรมการบริ หาร
มูลนิธิ ซึ่งเป็ นต้นสังกัด และบริ หารจัดการโดยคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน มี ผูร้ ับใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการรองผูอ้ านวยการ และฝ่ ายงาน 7 ฝ่ าย แต่ละฝ่ ายก็จะมีรายละเอียดของงานย่อย
ลดหลัน่ กันไปตามลาดับ....” (สัมภาษณ์ผอู ้ านวยการ เมื่อ 25 มีนาคม 2559)
จากข้อ คิ ด เห็ น ดัง กล่ า ว สรุ ป ได้ว่ า การจัด โครงสร้ า งองค์ก ารเป็ นกิ จ กรรมหนึ่ งใน
กระบวนการบริ หารการศึกษาทั้งระบบ เป็ นเครื่ องมือของฝ่ ายบริ หารในการติดต่อประสานงาน
การติ ด ตามตรวจสอบการท างาน มี คู่ มื อ แบบแผนภู มิโ ครงสร้ างก าหนดตาแหน่ ง บรรยายงาน
จานวนบุคลากร โครงสร้างองค์การสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ของงานและบุคลากร
4. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษา 3 แห่ งมีคากล่าวที่เห็นด้วยกับ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การส่ งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ดังนี้
“....ผูป้ กครองยอมรับและศรัทธาในความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของครู เรามีขอ้ ตกลง
และแนวปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นบรรทัดฐานเฉพาะของเรา ...เรื่ องชุดการแต่งกายของครู นักเรี ยนเรามีมา
นานแล้ว ไปที่ไหนคนจะรู ้ ว่าเป็ น..เรา...การร่ วมคิดร่ วมแก้ปัญหาการทางาน เราจะมีเป็ นปกติ
สัปดาห์ละครั้ง...ทิศทางการทางานของโรงเรี ยน ต้องไปด้วยกันเสมอ โดยเฉพาะต้องตั้งเป้ าหมาย
การพัฒนาคุ ณ ภาพนัก เรี ย นร่ ว มกัน ทุ กชั้น ...” (สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารและผูร้ ั บผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ เมื่อ 9 มีนาคม 2559)
“.....ครู ที่นี่ทางานอย่างอิสระ รวมกลุ่มเป็ นทีมงาน ส่ วนใหญ่ใช้เวลาวันหยุดเสาร์ อาทิตย์
ศึกษาเพิ่มวุฒิครู ให้สูงขึ้น ชอบคิดผลิตนวัตกรรมสิ่ งใหม่ๆ ..... สามารถปรับบุคลิกภาพให้เป็ นคน
ทันสมัย ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี ....” (สัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรี ยน
เมื่อ 14 มีนาคม 2559)
“.....สังคมครู และนักเรี ยน 6 ปี ที่อยูท่ ี่นี่ จะได้รับประสบการณ์ที่เป็ นบรรทัดฐานของสังคม
ที่ ใฝ่ เรี ย นรู ้ ภายใต้สถานการณ์ จ ริ งที่ โ รงเรี ย นจัดให้ ....จะมี คุ ณ ลัก ษณะเป็ นผูน้ าผูต้ ามที่ ดี มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตามหลัก ศาสนา กล้า คิ ด กล้า ท า กล้า แสดงออกแบบสุ ภ าพบุ รุ ษ ...ครู ฝ่ าย
ปกครอง และครู แนะแนว จะจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล...” (สัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ 25 มีนาคม 2559)
จากข้อคิด เห็ น เกี่ ย วกับ วัฒนธรรมองค์การ สรุ ปได้ว่า เป็ นปั จจัย ที่ มีอิทธิ พ ลต่อวิ ถีการ
ทางานของครู และบุคลากรซึ่งเป็ นค่านิ ยมเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาตนเองเพิ่มเติม โดย
การแสวงหาความรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ สถาบันการศึกษา เพื่อนามาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนกันภายใต้
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วัฒนธรรมที่ยดึ ประเพณี ไทยในการแต่งกาย การพูด การแสดงกิริยามารยามตามเอกลักษณ์ไทยเป็ น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
5. ปัจจัยด้านกระบวนการติดต่อสื่ อสาร
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษา 3 แห่ งเห็นด้วยกับปั จจัยด้าน
กระบวนการติดต่อส่ อสารส่ งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีดงั นี้
“.....โรงเรี ยนประชาสัมพันธ์ การรับนักเรี ยนใหม่ ผ่านทางเว็บไซด์และแผ่นประกาศหน้า
โรงเรี ยน เพื่อแจ้งกาหนดการให้ผปู ้ กครองรับทราบ ทุกปี การศึกษา..... เดี่ยวนี้ ท้ งั นักเรี ยน ครู และ
ผูป้ กครอง ติดต่อสารกันได้อย่างสะดวกทั้งทางหนังสื อวารสารของโรงเรี ยน โทรศัพท์มือถือ หรื อ
คอมพิวเตอร์ .....” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เมื่อ 9 มีนาคม 2559)
“.... ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการประชุมชี้แจงงานได้อย่างเข้าใจ หรื อไม่ก็มีช่องทางทางเว็บไซด์
ผ่านไลน์กลุ่มสายชั้น รับทราบกันได้สะดวกรวดเร็ ว งานไม่คงั่ ค้าง ...” (สัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพโรงเรี ยน เมื่อ 16 มีนาคม 2559)
“.....โรงเรี ยนใช้ช่องทางเทคนิควิธีในการติดต่อสื่ อสาร ประสานความร่ วมมือทุกรู ปแบบ
ทั้งภายในและหน่ วยงานภายนอก ซึ่ งทาให้การบริ หารจัดการบรรลุเป้ าหมายได้เร็ วขึ้น.....มีการ
ประชุมทบทวนงานทุกสัปดาห์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งทาความเข้าใจให้ตรงกัน ...โรงเรี ยนมีจดหมาย
ข่าว วารสาร ประกาศ โทรศัพท์ เว็บไซด์ อีเมลล์ ซ่ ึ งทุกระบบสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา
…..”(สัมภาษณ์ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนและผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เมื่อ 24 มีนาคม 2559)
จากข้อคิดเห็นดังกล่าว สรุ ปว่าโรงเรี ยนใช้ปัจจัยด้านการติดต่อสื่ อสารแบบสองทางได้แก่
การจัดประชุมครู เพื่อเสนอปัญหาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในทางวิชาการเป็ นประจาเดือน โรงเรี ยน
เปิ ดโอกาสให้ใช้สื่อเทคโนโลยีและการสื่ อสาร มีการสื่ อสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อแจ้ง
ผลการดาเนิ นงานในรอบปี ต่อบุคลากรภายในและสังคมภายนอก ผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ต พัฒนาเว็บ
ไซด์ที่เป็ นปั จจุบนั ทาจดหมายข่าว วารสารโรงเรี ยน ปิ ดประกาศและจัดแสดงนิ ทรรศการแสดง
ผลงานครู และนักเรี ยนให้เป็ นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวาง เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรี ยนกับผูป้ กครองและชุ มชน รั บรู ้ สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการ สามารถร่ วมกัน
ร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษากับทางโรงเรี ยนได้
6. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษา 3 แห่ งมีส่วนที่เห็นด้วยกับปั จจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
มีดงั นี้
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“... ที่นี่ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ไม่มีการค้างชาระค่าธรรมเนี ยมการเรี ยน และค่าใช้จ่ายที่
จาเป็ นสาหรับนักเรี ยน....ผูป้ กครองจะให้ความร่ วมมือ เมื่อโรงเรี ยนแสดงความต้องการระดมทุน
เสมอ... เป็ นชุมชนที่รายรอบไปด้วยย่านการค้า ผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย มีส่วนน้อยที่อยู่
นอกเขตชุมชน...” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เมื่อ 9 มีนาคม 2559)
“......ความร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาพื้นฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มการงานพื้นฐาน
อาชี พให้กบั นักเรี ยนตามสภาพความเปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจระดับประเทศ.....ผูป้ กครองมี
ข้อจากัดการประกอบอาชี พหารายได้ครอบครัว จึงมอบความไว้วางใจและสนับสนุ นการพัฒนา
ลูกหลานไว้กบั ทางโรงเรี ยน .....โรงเรี ยนต้องวางรากฐานด้านนี้ โดยจัดทาหลักสู ตรโรงเรี ยนที่
เกี่ ย วกับ สาระการงานอาชี พ เพื่ อ จัด การเรี ย นการสอนให้ ส อดรั บ กับ การขยายตัว และความ
เปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ.....” (สัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารและผูร้ ั บผิด ชอบงานประกัน
คุณภาพของโรงเรี ยน เมื่อ 14 มีนาคม 2559)
“......ฐานะผูป้ กครองค่อนข้างดี สังเกตได้จากการใช้ยานพาหนะรับส่ งนักเรี ยน การให้
ค่าอาหารหรื อขนมนักเรี ยน การเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ของโรงเรี ยน... นักเรี ยนทุกคนจะซื้ อคูปอง
อาหารแทนเงินสด ส่ วนใหญ่ผปู ้ กครองจะเห็นด้วยกับวิธีน้ ี....ทุกสิ้ นปี โรงเรี ยนจัดงานแสดงผลงาน
ช่วงปิ ดภาคเรี ยน ผูป้ กครองจะร่ วมมือในการระดมทรัพยากร มีการซื้ อโต๊ะอาหาร.. มีผคู ้ า้ งชาระ
ค่าธรรมเนี ยมใช้จ่ายน้อยมาก.....” (สัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงานประกันและรองผูอ้ านวยการ เมื่อ 25
มีนาคม 2559)
จากข้อคิดเห็ นดังกล่าว สรุ ปได้ว่า สภาพความเป็ นอยู่ของผูป้ กครองและชุ มชนในเขต
บริ การโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ ส่ วนใหญ่มีฐานะ
ระดับปานกลางถึงระดับดี มีอาชี พเป็ นหลักแหล่งและมัน่ คง ส่ งผลดี ต่อการระดมทรัพยากรและ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา มีความพร้อมในการร่ วมมือพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้เต็มศักยภาพ สร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั ทางโรงเรี ยนในการแก้ปัญหาด้านการลงทุนเพื่อการศึกษา รองรับสภาวการณ์
เศรษฐกิจที่ผนั ผวนเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลให้การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของ
โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive
Research) เก็บข้อมูลในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์ในการศึ กษาสภาพการ
ดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้การดาเนิ นการ
ประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนประสบความสาเร็ จ
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่จดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา โดยเจาะจงเฉพาะโรงเรี ยนที่ผา่ นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีหรื อดีมาก จาแนกเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก ขนากลางและขนาด
ใหญ่ ได้จานวนประชากรทั้งสิ้ น 282 โรงเรี ยน และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcies
and Morgan โดยสุ่ มแบบมีระบบ (Systematic random sampling) ตามสัดส่ วนขนาดโรงเรี ยน และ
เพิ่มจานวนให้ความเหมาะสมในทางสถิติ จึงได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลการวิจยั เชิงปริ มาณ 170
แห่ งและเชิงคุณภาพ 3 แห่ ง จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีสถานภาพเป็ นผูอ้ านวยการและผูร้ ับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพโรงเรี ยน จานวน 346 คน
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมัน่ (Cronbach’s alpha coefficient) ทั้ง
ฉบับเท่ากับ .837 แบ่งเป็ น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบสอบถาม เป็ น
แบบสารวจรายการ(Checklist) ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 สอบถามระดับการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในและระดับความคิดเห็ นปั จจัยที่โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครในใช้ การดาเนิ นการ
ประกันคุณภาพภายในให้ประสบความสาเร็ จ เป็ นแบบมาตรประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดับ
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา คิดเป็ นร้อยละ 91.18 สาหรับเครื่ องมือการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็ น
แบบสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลภาคสนามโดยผูว้ ิจยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามคานวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s productmoment correlation coefficient)วิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ(Multiple Regression Analysis : MRA)
แบบขั้นตอนตามวิธีของ Stepwise ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการ
สัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบยืนยันปัจจัยจากผลการวิจยั ในเชิงปริ มาณ
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สรุ ปผลการวิจยั
เพื่ อ เป็ นการตอบค าถามการวิ จ ั ย เกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บ ัน ของโรงเรี ยนเอกชนเขต
กรุ งเทพมหานครที่ได้ดาเนิ นงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงในระดับ
มากน้อยเพียงใดและมีปัจจัยอะไรบ้างที่ นาไปใช้แล้วจะส่ งผลให้การดาเนิ นการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรี ยนประสบความสาเร็ จ ซึ่งจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว ได้คาตอบ
ตามวัตถุประสงค์สาหรับการสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1.
สภาพการประกัน คุ ณ ภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ย นเอกชนเขต
กรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จ ในภาพรวม พบว่า ดาเนิ นการอยู่ในระดับมาก ( = 4.44)
เมื่อพิจารณาเรี ยงลาดับการดาเนิ นการจากระดับมากถึงระดับน้อย คือ 1)การจัดทารายงานประจาปี
( = 4.52) 2)การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ( = 4.50) 3)การกาหนดมาตรฐานการศึกษา ( =
4.47) 4)การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ ( = 4.42) 5)การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
( = 4.42) 6) การดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ( = 4.41) 7)การจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง ( = 4.41) 8) การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
( =4.37)
เมื่อพิจารณารายละเอียดสภาพการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของ
โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จ จาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษา ดาเนินการอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.42) โดยมี
ประเด็นการนาปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเด่นหรื อโอกาสของโรงเรี ยนกาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษา
ที่แสดงถึงจุดเน้นของการจัดการศึกษา ( = 4.66) ดาเนิ นการมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่
การประกันคุณภาพภายในยึดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน ( = 4.63)
และกาหนดสาระสาคัญไว้ในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และมาตรการส่ งเสริ มของ
โรงเรี ยนได้สอดคล้องกับสภาพจริ ง ( = 4.49) ตามลาดับ
1.2 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดาเนินการอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( =
4.50) โดยมี ป ระเด็ น การก าหนดบทบาทหน้า ที่ ค รู แ ละบุ ค ลากรภายในโรงเรี ย นให้รั บ ผิด ชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน ( = 4.66) ดาเนินการมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ มี
การเขียนโครงการอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ กาหนด
วิธีการดาเนินงานและกาหนดผูร้ ับผิดชอบ ( = 4.65) และโครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ครอบคลุมแผนงานวิชาการ แผนงานบุคลากร แผนงานงบประมาณการเงิน และแผนงานบริ หาร
ทัว่ ไป ( = 4.53) ตามลาดับ
1.3 การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ ดาเนินการอยูใ่ นระดับมาก( = 4.42)
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โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ประเมินและจัดทารายงานครบตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
( =4.56) ดาเนินการมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ การจัดทาคาสั่งมอบหมายงานและคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานสาหรับครู และบุคลากรชัดเจน ( = 4.55) และจัดทาแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารงาน
โดยกาหนดตาแหน่งงานและ บทบาทหน้าที่บุคลากรผูร้ ่ วมงานอย่างชัดเจน ( = 4.55) ตามลาดับ
1.4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดาเนินการอยูใ่ นระดับมาก
( = 4.41) โดยมีประเด็นการประชุมชี้แจง ทบทวนบทบาทหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงานหรื อโครงการ
ตามแผนพัฒนาการจัด การศึ ก ษาขณะเริ่ มดาเนิ น งาน ( = 4.46) ดาเนิ นการมากเป็ นลาดับแรก
รองลงมาได้แก่ การติดตาม ประเมินแผนงาน โครงการหรื อกิ จกรรมระหว่างดาเนิ นงานเพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข ( = 4.44) ครู และบุคลากรผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/โครงการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดชอบสูง( =4.42) ตามลาดับ
1.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดาเนินการอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.37)
โดยมีประเด็นการนาข้อเสนอแนะและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์
ในการบริ หารจัดการ การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร ( = 4.44) ดาเนิ นการมากเป็ น
ลาดับแรก รองลงมาได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการบริ หาร
และกระบวนการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร ( = 4.36) สรุ ปและนาเสนอผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบตามสภาพจริ ง ( = 4.35) ตามลาดับ
1.6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ดาเนินการอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.42)
โดยมี ป ระเด็น การแต่ ง ตั้ง ครู แ ละบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมไม่ น้อ ยกว่า 2
คน เป็ น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ( = 4.49) ดาเนิ นการมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมินครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา ( = 4.49) และมี
การนาผลการประเมินคุ ณภาพภายในไปพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน การบริ หารจัดการ การสร้างสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้ การพัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่ งเสริ ม ( = 4.45) ตามลาดับ
1.7 การจัดทารายงานประจาปี ดาเนินการอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.52) โดยมี
ประเด็นจัดทารายงานประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายใน ( = 4.67) ดาเนินการ
มากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ จัดทารายงานประจาปี ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนา
คุณภาพ ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และข้อเสนอแนะ /แนวทางพัฒนาในอนาคต
( = 4.63) จัดทารายงานประจาปี ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาคุณภาพ ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาในอนาคต ( = 4.63) และจัดทา
รายงานประจาปี ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ( = 4.63) ตามลาดับ
1.8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดาเนินการอยูใ่ นระดับ
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มาก ( = 4.41) โดยมี ป ระเด็น การวางแผนการเตรี ย มความพร้ อ มสาหรั บ การประเมิ นคุ ณ ภาพ
ภายนอกครั้งต่อไปทุกครั้ง ( = 4.48) ดาเนินการมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ การนาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุ งพัฒนาผูเ้ รี ยน ปรับปรุ งพัฒนางานบริ หารทัว่ ไป งานการเรี ยน
การสอน งบประมาณและการพัฒนาบุคลากร ( = 4.46) และดาเนิ นงานตามระบบวงจรคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องจนเป็ นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานตามปกติ ( = 4.43) ตามลาดับ
2. ปั จจัยที่ส่งผลให้การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
เอกชนประสบความสาเร็ จ ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple regression
analysis) โดยนาตัวแปรปั จจัยทั้งหมดเข้าสมการตามวิธีแบบขั้นตอนของ Stepwise เพื่อคัดเลือกตัว
แปรสาคัญที่ส่งผลต่อการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายใน พบว่ามี 6 ปั จจัย ที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุ เท่ากับ 0.834 ร่ วมกันพยากรณ์การดาเนินการประกันคุณภาพภายในให้ประสบ
ความสาเร็ จร้อยละ 69.50 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรี ยงลาดับตามความสาคัญ คือ 1)
การปรั บตัว ขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ (X15) 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม (X4)3) การจัด
โครงสร้ างองค์ก าร(X1) 4) วัฒ นธรรมองค์การ(X6) 5) กระบวนการติ ด ต่ อสื่ อ สาร(X13) และ 6)
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ(X3)
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ คือ
Ytot = 1.070+.134 X15+.148 X4 + .115X1+ .164X6 +.123X13+.086 X3
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละปั จจัยที่โรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครใช้ในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวงให้ประสบความสาเร็ จ พบว่า
2.1 ปั จจัยด้านการปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ส่งผลต่อการดาเนินการ
ประกันคุ ณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบ
ความสาเร็ จ อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.36) โดยมีประเด็นการแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งในการ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรี ยน ( = 4.58) ส่ งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในให้
ประสบความสาเร็ จมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ การใช้เทคนิ ควิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อ
ทราบจุ ด แข็ง จุ ด อ่ อน โอกาส และอุ ป สรรคในการพัฒนาคุ ณ ภาพของโรงเรี ย น ( = 4.56) และ
แผนกลยุทธ์เป็ นแนวทางการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของโรงเรี ยน ( = 4.50)
2.2 ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มทางสั ง คมส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จ อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.37) โดยที่มีประเด็นค่านิยมและความคาดหวังของสังคมเป็ นแรงผลักดันโรงเรี ยน
ให้พฒั นาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง( =4.50) ส่ งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ให้ประสบความสาเร็ จมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ ผูป้ กครองให้ความไว้วางใจและเชื่อมัน่
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ศรั ทธาการมีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ( =4.44) และหน่ วยงาน องค์กร ทั้งภาครั ฐและ
เอกชนพร้อมเข้ามามีส่วนร่ วมและสนับสนุนงานโรงเรี ยน( =4.36)
2.3 ปั จจัยด้านโครงสร้างองค์การส่ งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จ อยู่ในระดับมาก
( =4.41) โดยที่มีประเด็นการแสดงถึงวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา ระบบบริ หาร
จัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ( =4.65) ส่ งผลต่อการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในให้
ประสบความสาเร็ จ มากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ การแสดงภาระหน้าที่ ในการปฏิรูปการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน( =4.50) และการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดูแล
เกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรี ยนและตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายโรงเรี ยนเอกชน( =4.43)
2.4 ปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์การส่ งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีประเด็น บุคลากรมีเจตคติที่ดีและนาระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ตามปกติ( = 4.55) ส่ งผลต่อการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในให้ประสบความสาเร็ จมากเป็ น
ลาดับแรก รองลงมาได้แก่ การกาหนดรู ปแบบ ระเบียบแบบแผนการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพเป็ น
การเฉพาะของโรงเรี ยน ( =4.52) และการมี ส่ ว นร่ ว มก าหนดและยอมรั บ กฎเกณฑ์ต ัว ชี้ วัด
ความสาเร็ จและพฤติกรรมการทางานของบุคลากร( =4.51)
2.5 ปั จจัยด้านกระบวนการติดต่อสื่ อสารส่ งผลต่อการดาเนิ นการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จ อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.34) โดยมีประเด็นการใช้รูปแบบและวิธีการสื่ อสารที่เข้าใจได้ง่ายที่แสดงออกทาง
ความรู ้สึกและอารมณ์เกิดแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน( =4.39) ส่ งผลต่อการดาเนิ นการ
ประกันคุณภาพภายในให้ประสบความสาเร็ จมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ การทบทวน
บทบาทหน้าที่เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายโรงเรี ยนอย่างเสมอ( = 4.38) และการสื่ อสาร
ระหว่างผูบ้ ริ หารกับบุคลากรเป็ นรู ปแบบการสื่ อสารแบบสองทางมากกว่าการสื่ อสารแบบทางเดียว
( = 4.36)
2.6 ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจส่ งผลต่อการดาเนิ นการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จ อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.15) โดยที่มีประเด็นระดับการได้รับสวัสดิการและเงินอุดหนุ นรายหัวจากรัฐมี
ความจาเป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพ( = 4.19) ส่ งผลต่อการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในให้
ประสบความสาเร็ จมากเป็ นลาดับแรก รองลงมา ได้แก่การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม สิ นค้าและ
บริ การมีผลต่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยน( = 4.18) และระดับรายได้ของ
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ประชากรและความเป็ นหนี้ ของครัวเรื อนมีผลต่อระดับความเชื่อมัน่ การพัฒนาโรงเรี ยนสู่ อนาคต
( = 4.12) ตามลาดับ

อภิปรายผล
1. สภาพการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนเขต
กรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จ ดาเนิ นการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดย
จัดเรี ยงลาดับจากการดาเนินการมากไปหาน้อย พบว่า 1) การจัดทารายงานประจาปี ดาเนินการมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ 2) การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3)การกาหนดมาตรฐานการศึกษา 4)
การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ 5)การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน 6)การดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 7) การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 8) การ
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดาเนินการน้อยที่สุด สอดคล้องกับสานักทดสอบ
ทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 : 52) ได้สังเคราะห์รายงาน
ประจาปี ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประเมินแล้วจัดอยูใ่ นกลุ่มดี จานวน 74 แห่ ง
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดับดีและดีมาก ทั้งในการประเมินรอบแรกและรอบที่
สอง และได้รับการรับรองคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีการปฏิบตั ิดีมีการดาเนิ นการเป็ นไป
ตามกรอบภาระงานที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2553 กาหนดไว้ท้ งั สิ้ น สอดคล้องกับรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2555 จานวน 1,250 แห่ ง ของ
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน(2556) ที่พบว่า มีจานวนโรงเรี ยนเอกชนร้อยละ
83.67 ด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในตามกฎกระทรวงได้ค รบขั้น ตอนและหลัก เกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนด โดยมีจานวนโรงเรี ยนมากที่สุด ร้อยละ 90.04 ดาเนินการในขั้นตอนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง รองลงมาได้แก่ จานวนร้อยละ 86.75 ดาเนิ นการในขั้นตอนการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจานวนร้อยละ 82.50 ดาเนินการในขั้นตอนการดาเนิ นการ
ตามแผนและการประเมินคุณภาพภายใน ส่ วนที่มีจานวนน้อยที่สุดร้อยละ 81 ดาเนินการในขั้นตอน
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทั้ งนี้ อาจจะเป็ นเพราะโรงเรี ยนเอกชนเขต
กรุ งเทพมหานครต่างทราบดีว่า ในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่ (พ.ศ.2569-2563) ยังต้อง
ดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ต่อไปอีก เพียงแต่ต่างกันบ้างในวิธีการประเมิน (คมศร วงศ์รักษา.
2559) และขณะนี้ โรงเรี ยนเริ่ มใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
แล้วตั้งแต่ปี 2559
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2. ปั จจัยที่ส่งผลให้การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
เอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ เพื่อหา
ค่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ ง เทพมหานครประสบความสาเร็ จ ในภาพรวมโดยนาตัว
แปรปั จจัยเข้าสมการทั้ง 15 ตัวแปร พบว่ามีตวั แปรปั จจัย 6 ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
พหุ เท่ากับ 0.834 สามารถอธิ บายความแปรปรวนได้ร้อยละ 69.50 และมีอิทธิ พลต่อการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนให้ประสบความสาเร็ จได้โดยภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เรี ยงตามลาดับความสาคัญของปัจจัย คือ1)การปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่
2) สภาพแวดล้อมทางสังคม 3)โครงสร้างองค์การ 4) วัฒนธรรมองค์การ 5) กระบวนการ
ติดต่อสื่ อสาร 6) และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
เมื่อเขียนสมการพยากรณ์ที่แสดงถึงอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งให้การดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนประสบความสาเร็ จในรู ปคะแนนดิบจะได้ดงั นี้
Ytot = 1.070+.134 X15+.148 X4 + .115X1+ .164X6 +.123X13+.086 X3 จากสมการสามารถ
อธิ บ ายได้ว่ า เมื่ อ เพิ่ ม หรื อ ลดปั จ จัย ด้า นการปรั บ ตัว ขององค์ก ารและการริ เ ริ่ ม สิ่ ง ใหม่ ( X15)
สภาพแวดล้อมทางสังคม (X4) โครงสร้างองค์การ (X1) วัฒนธรรมองค์การ (X6) กระบวนการ
ติดต่อสื่ อสาร (X13)และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ(X3) จะมีผลทาให้ระดับการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในทิศทางเดียวกันเสมอ
เมื่อพิจารณารายปั จจัยพบว่า มี ประเด็นที่ ทาให้ ปัจจัย เหล่านี้ มีอิทธิ พลและส่ งผลให้การ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชนประสบความสาเร็ จ ดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านการปรับตัวและริ เริ่ มสิ่ งใหม่ขององค์การส่ งผลให้การดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนประสบความสาเร็ จอยู่ในระดับมาก โดยมี
ประเด็นการแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรี ยน ส่ งผล
มากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ การใช้เทคนิ ควิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทราบจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน และจัดทาแผนกลยุทธ์เป็ น
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของโรงเรี ยน สอดคล้องกับผลการวิจยั ในเชิงคุณภาพที่
พบว่า ความคาดหวังและความไว้วางใจของสังคมและผูป้ กครองส่ วนมากต้องการให้โรงเรี ยน
พัฒนาคุ ณ ภาพนัก เรี ย นสู่ อนาคตที่ ดี สามารถปรั บ ตัว ทัน ต่ อเหตุ ก ารณ์ เรี ย นรู ้ โ ลกทัศน์ ไ ด้ดี มี
ความสามารถในการแข่งขันเป็ นแรงผลักดันโรงเรี ยนปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง มีการ
ประเมิ น และทบทวน หลัก สู ต รสถานศึ ก ษา มี ค วามพยายามสรรหาวัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้มากขึ้น พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาภาษาไทย ภาษาจีนและเพิ่ม
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ความสาคัญให้กับภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อรองรั บสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงสู่ โลกยุคใหม่
โรงเรี ย นมี ค วามพยายามรายงานผลงานที่ เ กิ ด จากนวัต กรรมใหม่ ๆ ของครู แ ละนัก เรี ย นใน
ระดับประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (2544) ศึ ก ษาพบว่ า คุ ณ ลัก ษณะของปั จ จัย ด้ า นอื่ น ๆ ที่ แ ตกต่ า งจากข้อ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เป็ นสิ่ งที่ คน้ พบได้ใ นโรงเรี ย นเอกชนที่ มีคุณภาพในทศวรรษหน้าคือด้านบริ บทของ
สถานศึ กษาในประเด็นการเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลง พัฒนาตนเองตลอดเวลาและมี เป้ าหมายที่
ชัด เจนเป็ นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะของสถานศึ ก ษาและเป็ นโอกาสดี ข องนัก เรี ย นสมัค รใจเข้า เรี ย น
สอดคล้องกับศุภลักษณ์ เศษธะพานิช(2550 : 302) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการบริ หารมุ่งเน้น
ความเป็ นเลิศของสถานศึกษาเอกชน พบว่า สถานศึกษาเอกชนที่เป็ นเลิศ มีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาสถานศึกษาให้กา้ วหน้า มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
โดยคานึ งถึงคุณภาพของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของนักเรี ยนและผูป้ กครอง
สอดคล้องกับภาระวี ศุขโรจน์(2556 : 186-187) ศึกษาพบว่า การกาหนดวัตถุประสงค์ดา้ นการ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการภายใต้บริ บทที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามเป้ าหมาย การจัดการทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและมี
ความคุ ม้ ค่า และการพัฒ นานโยบายและกลยุท ธ์ก ารบริ ห ารงานโรงเรี ย นให้ตอบสนองความ
ต้องการของผูป้ กครอง ชุมชน เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของรู ปแบบการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษาเอกชนสู่ความเป็ นเลิศ วิเชียร วิทยอุดม(2548 : 142) กล่าวว่า การปรับตัวขององค์การมี
ความสาคัญต่อผูบ้ ริ หารทุกคน ทุกระดับในองค์การซึ่ งต้องเผชิญอยูก่ บั งานที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้
ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม ยืดหยุน่
และสอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั การกระตุน้ ให้พนักงานมีส่วนร่ วมค้นหาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็ นบทบาทสาคัญของผูบ้ ริ หาร เพราะการปรับตัวเป็ น
พื้นฐานการอยู่รอดขององค์การ ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะว่า โรงเรี ยนเอกชนได้ดาเนิ นการตามแผน
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน พ.ศ.2556-2560 ที่ได้กาหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
ดาเนิ นงานเร่ งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้ทนั สมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์
และเพิ่มขีดความสามารถผูเ้ รี ยนผ่านกิจกรรมการพัฒนาผูเ้ รี ยน (สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน,2556 : 59-68)
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2.2 ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมส่ งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนประสบความสาเร็ จ อยู่ในระดับมาก พบว่ามีประเด็นความ
คาดหวังของสังคมที่ตอ้ งการให้บุตรหลานได้เรี ยนในโรงเรี ยนที่มีคุณภาพ ส่ งผลมากเป็ นลาดับแรก
รองลงมาได้แก่ ชุมชนและผูป้ กครองมีความเชื่อมัน่ และให้การสนับสนุ นโรงเรี ยนจัดทากิจกรรม
ต่างๆ และการมีหน่ วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือที่เข้มแข็งและ
หลากหลาย สอดคล้องกับผลการวิจยั เชิ งคุณภาพที่พบว่า ผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีค่านิ ยมให้ความ
ร่ วมมือและติดตามผลการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู อย่างต่อเนื่ อง จากสถานการณ์ การรวมกลุ่มของ
ประชาสังคมเกี่ยวกับการรักษากฎ ระเบียบวินยั การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ของสังคม จะ เป็ นภูมิคุม้ กันและมีส่วนช่วยพัฒนาและสอดส่ องดูแลพฤติกรรมนักเรี ยน โรงเรี ยน
พัฒนาหลักสู ตร จัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวและชุ มชน
สอดคล้องกับชูชาติ พ่วงสมจิตร(2540) ศึกษาพบว่า การศึกษามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทัศนคติ
ค่านิ ยม และสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่สมาชิ กของสังคม รวมทั้งเป็ นตัวการที่กระตุน้ ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมต่อสังคม ในทางกลับกัน วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิ ยมในสังคมก็
ย่อมส่ งผลต่อการศึกษา ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับโรงเรี ยน
สอดคล้องกับปิ ติชาย ตันปิ ติ (2547 : 80) ศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทางสังคม เป็ นวิธีการคิดและ
การปฏิบตั ิที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ร่วมกันของกลุ่มบุคคลและสังคมประกอบด้วยค่านิยม ทัศนคติ ความ
ต้องการ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นต้น นอกจากนี้ จักรพงศ์ สุ วรรณรัศมี (2552) ก็ได้
ศึกษาพบว่า ปั จจัยทางสังคม เป็ นปั จจัยหลักประการหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการศึกษา เพราะการศึกษา
เป็ นกระบวนการทางสังคม การจัดการศึกษาต้องให้สอดคล้องกับโครงสร้างของสังคม สังคมไทย
กาลังเปลี่ ยนแปลง เช่ น ขนาดของครอบครั วทั้งสังคมเมื อง และสังคมชนบท ความสัมพันธ์ใน
ครัวเรื อนลดน้อยลง รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูเปลี่ยนไป มีการอพยพเข้าสู่ เมืองใหญ่มากขึ้น ลักษณะ
ของสังคมจะเป็ นตัวกาหนดรู ปแบบของการศึกษา ถ้าจานวนประชากรของสังคมมีผอู ้ ยูใ่ นวัยศึกษา
เล่าเรี ยนมาก ก็จาเป็ นจะต้องจัดระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ทั้งนี้ เพราะการเปิ ดโอกาสให้สังคมภายนอกรับทราบข้อมูลข่าวสาร จะเป็ น
แรงกระตุน้ ให้มีผอู ้ ยากเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์การมากขึ้น(Kast and Rosenweig.1985)
2.3 ปั จจัยด้านโครงสร้างองค์การส่ งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ อยู่ในระดับมาก
โดยพบว่าประเด็นการจัดทาแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารที่แสดงตาแหน่งการบังคับบัญชาชัดเจน
ส่ งผลมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ การจัดโครงสร้างการบริ หารที่มีความยืดหยุ่น สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และการกาหนดขอบข่ายงาน จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานสามารถ
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ติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ ว สอดคล้องกับข้อค้นพบข้อมูลเชิงคุณภาพจากกรณี ศึกษา ที่พบว่า
การจัด โครงสร้ า งองค์ก ารเป็ นกิ จ กรรมหนึ่ ง ในกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาทั้ง ระบบ เป็ น
เครื่ องมือของฝ่ ายบริ หารในการติดต่อประสานงาน การติดตามตรวจสอบการทางาน มีคู่มือแบบ
แผนภู มิโครงสร้ างก าหนดตาแหน่ งบรรยายงาน จานวนบุคลากร โครงสร้ างองค์การสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ของงานและบุคลากร สอดคล้องกับสุ ทธนา ฮัน่ เกียรติพงษ์ (2552)
ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศของโรงเรี ยนอนุบาลเอกชน คือ โรงเรี ยน
ต้องกาหนดขอบข่ายโครงสร้ างการบริ หารงานของโรงเรี ยนอย่างเหมาะสม วิเคราะห์งาน การ
ออกแบบงาน และกาหนดเป็ นแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยนที่ครอบคลุมภารกิจหลักของ
โรงเรี ยน และยังมีการวางแผนงาน ทบทวน ปรั บแผนงาน และประเมินผลการดาเนิ นงานอย่าง
สม่าเสมอ Owen(1998 : 64)กล่าวว่า ระบบย่อยที่สาคัญของระบบโรงเรี ยน คือ ระบบย่อยด้าน
โครงสร้างที่ทาให้องค์การดาเนินงานเป็ นระบบ และมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยโครงสร้าง
จะก าหนดรู ปแบบของบทบาทหน้าที่ ขอบข่ายในการสื่ อสารและการตัด สิ น ใจ และยังเป็ นตัว
กาหนดการไหลเวียนของงานอีกด้วย
2.4 ปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์การส่ งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ อยู่ในระดับมาก
โดยพบว่ามีประเด็นบุคลากรมีเจตคติที่ดีและนาระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ตามปกติ ส่ งผลมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ การมีจุดร่ วมกันด้วยความเข้มแข็งในการทางาน
เป็ นแรงขับเคลื่อนให้โรงเรี ยนได้รับการยอมรับในวงการศึกษา และทุกคนทางานด้วยความรู ้สึก
ผูกพันต่อโรงเรี ยน สอดคล้องกับข้อค้นพบข้อมูลเชิงคุณภาพจากกรณี ศึกษาเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่ อวิ ถีก ารทางานของบุ คลากรซึ่ งเป็ นค่ านิ ย มเกี่ ย วกับการศึ ก ษาพัฒนาตนเองเพิ่มเติ ม โดยการ
แสวงหาความรู ้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู ้ สถาบัน การศึ ก ษา เพื่ อ น ามาเผยแพร่ แลกเปลี่ ย นกัน ภายใต้
วัฒนธรรมที่ยดึ ประเพณี ไทยในการแต่งกาย การพูด การแสดงกิริยามารยามตามเอกลักษณ์ไทยเป็ น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง เกี่ยวกับเรื่ องนี้ วิจิตร ศรี สอ้าน(2557:3) อภิปราย
ว่า ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดการศึกษาตามปกติ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของวัฒนธรรมคุณภาพของแต่ละองค์การที่เกิ ดการยอมรับจากคนภายในองค์การ จึงจะประสบ
ความสาเร็ จ ได้ขอ้ มูลจริ งที่จะใช้สาหรับการพัฒนาสถานศึกษา เป็ นการทากับผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นกลาง
ยุติธรรม และเมื่อสถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. ก็จะได้ขอ้ มูลที่สะท้อน
ผลการดาเนิ นงาน และได้ขอ้ เสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มี
คุ ณภาพอย่างต่อเนื่ อง เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถีชีวิตการเรี ยนรู ้ และการปฏิ บตั ิ งานของครู บุคลากร
ทางการศึกษา สอดคล้องกับประจิน จัน่ ตอง(2558)กล่าวว่า การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ โดยเฉพาะ
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วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในและรั บการประเมิ นคุณภาพภายนอกเป็ นภารกิ จหรื องาน
ประจาที่ตอ้ งดาเนินการเป็ นเนืองนิตย์ อยูใ่ นวิถีชีวิตของทุกคน ต้องมีการปลูกฝังความรู ้ ความเข้าใจ
เจตคติ ความเชื่อและความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนและทุกระดับทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อให้มี
การประพฤติปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรม โดยเฉพาะการนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
2.5 ปั จจัยด้านกระบวนการติดต่อสื่ อสารส่ งผลให้การดาเนิ นการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีประเด็นการประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ แจ้งข้อมูลข่าวสารทางทางราชการเป็ น
หนังสื อเวียนให้รับทราบทัว่ กัน ส่ งผลมากเป็ นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันระหว่างนักเรี ยน ครู และผูป้ กครองผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต และการใช้โทรศัพท์
โทรสาร และพัฒนาเว็บไซด์ เป็ นเครื่ องมือติดต่อสื่ อสาร สอดคล้องกับข้อค้นพบข้อมูลเชิงคุณภาพที่
พบว่า โรงเรี ยนใช้ปัจจัยด้านการติดต่อสื่ อสารแบบสองทางได้แก่การจัดประชุมครู เพื่อเสนอปั ญหา
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในทางวิชาการเป็ นประจาเดือน โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ใช้สื่อเทคโนโลยี
และการสื่ อสาร มีการสื่ อสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อแจ้งผลการดาเนินงานในรอบปี ต่อ
บุคลากรภายในและสังคมภายนอก ผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ต พัฒนาเว็บไซด์ที่เป็ นปั จจุบนั ทาจดหมาย
ข่าว วารสารโรงเรี ยน ปิ ดประกาศและจัดแสดงนิ ทรรศการแสดงผลงานครู และนักเรี ยนให้เป็ นที่
รับทราบกันอย่างกว้างขวาง เป็ นการเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองและ
ชุมชน รับรู ้สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการ สามารถร่ วมกันร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กับทางโรงเรี ยน สอดคล้องกับรัตนา มณฑลเพชร(2550) ที่ศึกษาปั จจัยการบริ หารของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่เอื้อต่อกระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรี ยนที่ได้รับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต
1 และเขต 2 พบว่า ปั จจัยที่เอื้อต่อกระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรี ยน
โดยภาพรวมมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้านการกาหนดเป้ าหมาย ด้านภาวะผูน้ า ด้าน
การควบคุมงาน และด้านการตัดสิ นใจ สอดคล้องกับอมรพรรณ ประจันตวนิชย์(2550 : 81) วิจยั
พบว่า ตัวแปรการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้รับอิทธิ พลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการติดต่อสื่ อสาร การรับรู ้แรงสนับสนุ นขององค์การ และเจตคติต่อการมีส่วนร่ วม
Lunenberg and Onstein (1996 : 177) ได้กล่าวถึงบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษาว่า มีงานหลายด้านที่
ต้อ งด าเนิ น การ ไม่ ว่าจะเป็ นการก าหนดวัตถุ ประสงค์แ ละภารกิ จ ขององค์ก าร การจู ง ใจ การ
ตัดสิ นใจสั่งการ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การประสานงาน และการประเมินงาน
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ภารกิจต่างๆ เหล่านี้ จะไม่บรรลุผลและการตัดสิ นใจสั่งการจะไม่สามารถกระทาได้ หากขาดการ
สื่ อสารที่เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
2.6 ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจส่ งผลให้การดาเนิ นการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ อยู่ใน
ระดับมาก โดยที่มีประเด็นผูป้ กครองและชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีความพร้อมส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้เรี ยนเต็มศักยภาพ ส่ งผลมากเป็ นลาดับแรก รองลงมา ได้แก่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ยนขึ้นอยูก่ บั จานวนเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล อัตราค่าธรรมเนียมและรายได้
อื่นจากผูป้ กครอง และภาวะเศรษฐกิจของประเทศส่ งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการด้านปริ มาณ
และด้านคุณภาพของโรงเรี ยน ตามลาดับ สอดคล้องกับผลการวิจยั เชิงคุณภาพที่พบว่า สภาพความ
เป็ นอยู่ ข องผู ้ป กครองและชุ ม ชนในเขตบริ การโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของปั จ จัย ด้ า น
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ส่ วนใหญ่มีฐานะระดับปานกลางถึงระดับดี มีอาชี พเป็ นหลักแหล่ง
และมัน่ คง ส่ งผลดีต่อการระดมทรัพยากรและค่าใช้จ่ายทางการศึกษา มีความพร้อมในการร่ วมมือ
พัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้เต็มศักยภาพ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ทางโรงเรี ยนในการแก้ปัญหาด้าน
การลงทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา รองรั บ สภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จ ที่ ผ นั ผวนเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา
สอดคล้องกับสนานจิ ตร สุ คนธทรัพย์ และคณะ(2542) ได้ทาการศึกษาวิจยั การดาเนิ นงานของ
โรงเรี ยนในกากับของรัฐ (Charter school) ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จของโรงเรี ยนในกากับของรัฐ มีท้ งั ปัจจัยที่เป็ นบริ บทภายนอก และปัจจัยภายในโรงเรี ยน
โดยปัจจัยบางด้านส่ งผลต่อเนื่องหรื อมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ปั จจัยภายนอก ประกอบด้วยปั จจัย
4 ด้าน ลักษณะที่สาคัญส่ งผลในแต่ละด้านได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจโดยพบว่า หากสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศดีพอทาให้รัฐสามารถสนับสนุนทรัพยากรในการจัดตั้งดารงและขยายโรงเรี ยน
ในกากับของรัฐได้ ความแตกต่างในสถานะทางเศรษฐกิจทาให้กลุ่มด้อยโอกาสต้องการโรงเรี ยน
รู ปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มได้ ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552)
ให้ขอ้ คิดเห็ นว่า การพัฒนาการการศึกษาของประเทศไทย ยังมีผูม้ ีรายได้น้อยและคนจนพลาด
โอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยุติธรรม และพลาดโอกาสที่จะก้าวพ้นความยากจนและ
การพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจให้มีความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน และพบว่าประชาชนส่ วนใหญ่มีรายจ่ายสู ง
กว่ารายได้ ทาให้มีครัวเรื อนที่มีชีวิตอยูด่ ว้ ยการเป็ นหนี้ มากกว่าครึ่ งหนึ่ งของครัวเรื อนทั้งประเทศ
สาเหตุของการเป็ นหนี้เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริ โภค

203

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
1.1 ข้อเสนอแนะสาหรับโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานคร
1) โรงเรี ยนควรตระหนักและให้ความสาคัญในการจัดระบบและรักษาสภาพการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามแนวทางตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยเฉพาะการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และกาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้
2) โรงเรี ยนควรใช้ปัจจัยด้านการปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ ปัจจัย
ด้านภาพแวดล้อมทางสังคม ปั จจัยด้านโครงสร้างองค์การ ปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ปั จจัยด้าน
กระบวนการติดต่อสื่ อสาร และปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปั จจัยอื่นๆ ที่ได้จาก
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มของโรงเรี ย นมาก าหนดทางเลื อ กส าหรั บ ปั จ จัย ที่ น าไปใช้ใ นการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงให้ประสบความสาเร็ จ
1.2 สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนหรื อต้นสังกัดโรงเรี ยนเอกชน ใน
ฐานะผูก้ ากับ ดูแลและส่ งเสริ มการจัดการศึกษา ควรที่จะติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อ
กระตุน้ ความตื่นตัวของโรงเรี ยนเห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพภายในอย่างสม่าเสมอ
1.3 ต้นสังกัดหรื อสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ควรมีการปรับแผน
ยุท ธศาสตร์ แ ละใช้ก ลยุท ธ์ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ การพัฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
โรงเรี ยน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.4 ฝ่ ายนโยบายการศึกษาระดับชาติ ควรนาผลการวิจยั ในครั้งนี้ ทบทวนแนวทางการ
ดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2553 ของสถานศึกษาที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับปรุ ง
แนวทางและพัฒนานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในระยะต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงของสถาบันการศึกษาในเชิงลึกโดยการวิจยั เชิงคุณภาพหรื อขยายขอบเขตการวิจยั
อ้างอิงถึงประชากรในระดับการศึกษาอื่น
2.2 ผลการวิจยั ในครั้งนี้พบว่า มีตวั แปรปั จจัยการดาเนินการร้อยละ 69.50 ที่ส่งผลให้
การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนประสบความสาเร็ จ
แสดงว่ายังมีปัจจัยอื่นอีกร้อยละ 30.50 ที่ควรศึกษาวิเคราะห์นามาใช้เป็ นตัวแปรปัจจัยเพิม่ เติม
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2.3 ควรศึกษาองค์ประกอบย่อยของปัจจัยในเชิงลึก เพื่อได้ตวั บ่งชี้เพิ่มเติมครอบคลุมและ
ตรงตามเนื้ อ หาปั จ จัย ด้า นการปรั บ ตัว และริ เ ริ่ ม สิ่ ง ใหม่ ข ององค์ก าร การจัด โครงสร้ า งและ
วัฒนธรรมองค์ก าร กระบวนการการติ ด ต่ อสื่ อสาร สภาพแวดล้อ มทางสัง คมและเศรษฐกิ จ มี
ความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชนให้ประสบ
ผลสาเร็ จในระดับสูงขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
เครื่องมือการวิจัย

แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย เรื่อง
ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ การประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน
เขตกรุงเทพมหานครประสบความสาเร็จ
ฉบับ สาหรับผูอ้ านวยการ/ผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรี ยน
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้สอบถามผูอ้ านวยการและผูท้ างานประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ ทราบปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จในการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ซึ่ ง มี 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
ตอนที่ 3 ปั จจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยน
2. ขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามสภาพที่เกิดขึ้นจริ งในโรงเรี ยน คาตอบของท่านจะไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานใดๆ ทั้งสิ้ น แต่จะนาไปใช้เพื่อการวิจยั นี้เท่านั้น
3. เมื่อท่านให้ขอ้ มูลครบทุกข้อคาถามแล้ว ขอความกรุ ณานาแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ใส่ ซองที่ผวู ้ ิจยั ได้ติด
แสตมป์ เรี ยบร้อยแล้ว ส่ งทางไปรษณี ย ์ ถึงผูว้ จิ ยั ตามที่อยู่ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านเป็ นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย

นายเจนจบ หาญกลับ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรด ตามสภาพความเป็ นจริ ง)
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 25 ปี  25 – 30 ปี  31-40 ปี  41 – 50 ปี  50ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริ ญญาตรี  ปริ ญญาตรี  ปริ ญญาโท  ปริ ญญาเอก
4. ประสบการณ์การทางาน  1-5 ปี  6-10 ปี  11-15 ปี  16-20 ปี  มากกว่า 20ปี

- 2ตอนที่ 2 สภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน
คาชี้แจง โปรดประเมินสภาพของการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงที่โรงเรี ยนดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั
โดยทาเครื่ องหมาย  ตรงกับสภาพจริ ง ดังนี้
5 หมายถึง
มีการดาเนินการ
ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง
มีการดาเนินการ
ระดับมาก
3 หมายถึง
มีการดาเนินการ
ระดับปานกลาง
2 หมายถึง
มีการดาเนินการ
ระดับน้อย
1 หมายถึง
มีการดาเนินการ
ระดับน้อยที่สุดหรื อไม่มีการดาเนินการเลย
ระดับการดาเนินการ
ข้ อ
การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
5 4 3 2 1
(1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
1

การวิเคราะห์ตวั บ่งชี้และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิ การอย่าง
ละเอียดก่อนจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน

2

การนาปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเด่นหรื อโอกาสของโรงเรี ยนกาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาที่
แสดงถึงจุดเน้นของการจัดการศึกษาโรงเรี ยน
สาระสาคัญที่กาหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์และมาตรการส่ งเสริ ม
ของโรงเรี ยนได้สอดคล้องกับสภาพจริ ง
การกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จของมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมและ
เป็ นไปได้
การประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานให้ครู และบุคลากร พ่อแม่ ผูป้ กครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทัว่ ถึง
การประกันคุณภาพภายในยึดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
(2) การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจครู และบุคลากรก่อนการดาเนินการจัดทาแผนฯ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ครู และบุคลากรส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อทราบปัจจุบนั ปัญหาของโรงเรี ยน
การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมิน
ภายนอกประกอบการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาครอบคลุมแผนงานวิชาการ แผนงานบุคลากร
แผนงานงบประมาณและการเงิน และแผนงานบริ หารทัว่ ไป
การกาหนดบทบาทหน้าที่ครู และบุคลากรภายในโรงเรี ยนให้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมอย่างชัดเจน
การเขียนโครงการอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
กาหนดวิธีการดาเนินงานและกาหนดผูร้ ับผิดชอบ

-3ข้ อ
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
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การเสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยนก่อนนาไปใช้ทุกครั้ง
(3) การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
จัดทาแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารงาน โดยกาหนดตาแหน่งงานและ บทบาทหน้าที่
บุคลากรผูร้ ่ วมงานอย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนได้แสดงบทบาทและทาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยน
เอกชน พ.ศ.2550 ตามมาตรา 31 ครบถ้วน
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานและคู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับครู และบุคลากรชัดเจน
ตรวจสอบ ประเมินและจัดทารายงานครบตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
กระจายอานาจการบริ หารและการตัดสิ นใจสู่ครู และบุคลากรโดยตรง
จัดทาระบบสารสนเทศครอบคลุมข้อมูลผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร ทรัพยากรทางการศึกษา
และการจัดการเรี ยนการสอน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งานสะดวก เชื่อมโยงเครื อข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
จัดเจ้าหน้าที่ผชู้ านาญงานรับผิดชอบและปฏิบตั ิงานสารสนเทศของโรงเรี ยนโดยเฉพาะ
(4) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ประชุมชี้แจง ทบทวนบทบาทหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงานหรื อโครงการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาขณะเริ่ มดาเนิ นงาน
ติดตาม ประเมินแผนงาน โครงการหรื อกิจกรรมระหว่างดาเนินงานเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้
ครู และบุคลากรผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/โครงการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบสูง
กากับ นิเทศ ติดตามงาน/โครงการหรื อกิจกรรมโดยผูซ้ ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
(5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วน
วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเชื่อมโยงกับแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการบริ หารและกระบวนการเรี ยนการ
สอนตามหลักสู ตร
สรุ ปและนาเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบตาม
สภาพจริ ง
นาข้อเสนอแนะและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
บริ หารจัดการ การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร

ระดับการดาเนินการ
5 4 3 2 1
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(6) การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
แต่งตั้งครู และบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่นอ้ ยกว่า 2 คน เป็ นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งร่ วมประเมินคุณภาพภายในได้ตามบทบาทหน้าที่
อย่างครบถ้วน
วางแผนจัดทาปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนเป็ นที่ทราบกันโดย
ทัว่ กัน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมินครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมินโดยใช้เครื่ องมือ วิธีการที่เหมาะสม
หลากหลายและวัดได้ตรงตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
นาผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน การบริ หารจัดการ การสร้าง
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ การพัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่ งเสริ ม
(7) การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
จัดทารายงานประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายใน
จัดทารายงานประจาปี ประกอบครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาคุณภาพ ผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาในอนาคต
จัดทารายงานประจาปี ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมรับทราบและให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี
ก่อนนาไปเผยแพร่ ทุกปี การศึกษา
เผยแพร่ รายงานคุณภาพประจาปี ต่อสาธารณะ ต้นสังกัดหรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็ น
ที่รับรู ้กนั อย่างกว้างขวาง
(8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นาผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเด็นข้อเสนอแนะมาวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุ งพัฒนาผูเ้ รี ยน ปรับปรุ งพัฒนางานบริ หารทัว่ ไป
งานการเรี ยนการสอน งบประมาณและการพัฒนาบุคลากร
ดาเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนเป็ นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางาน
ตามปกติ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทาประชาพิจารณ์หรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากผลการประเมิน
คุณภาพภายในเพื่อนาไปใช้ปรับปรุ ง พัฒนาโรงเรี ยน
วางแผนการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งต่อไปทุกครั้ง

ระดับการดาเนินการ
5 4 3 2 1

-5ตอนที่ 3 ปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน
คาชี้แจง โปรดประเมินปั จจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงที่โรงเรี ยนนามาใช้ โดยทา
เครื่ องหมาย  ตามความคิดเห็น ดังนี้
5 หมายถึง
ปั จจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่นามาใช้
ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง
ปั จจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่นามาใช้
ในระดับมาก
3 หมายถึง
ปั จจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่นามาใช้
ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง
ปั จจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่นามาใช้
ในระดับน้อย
1 หมายถึง
ปั จจัยการดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่นามาใช้
ในระดับน้อยที่สุด
หรื อไม่นามาใช้เลย
ระดับทีน่ ามาใช้
ข้ อ
ปัจจัยที่โรงเรียนนามาใช้ ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
5 4 3 2 1
1.ด้ านโครงสร้ างองค์ การ
1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
แบบมีส่วนร่ วมไว้ชดั เจน
2

การแสดงภาระหน้าที่ในการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ท้ งั ระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

3

กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรี ยนและตามที่บญั ญัติไว้ใน
กฎหมายโรงเรี ยนเอกชน

4

การแบ่งงานหรื อจัดกลุ่มงาน แล้วมอบหมายแต่ละคนหรื อแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบและ
จัดให้มีการประสานงานกันอย่างมีระบบ

5

การแสดงความสัมพันธ์ตามลาดับชั้นระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบลดหลัน่ กันไป

6

การแสดงจานวนผูอ้ ยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้ากลุ่มใกล้ชิดและ
สามารถติดต่อสื่ อสารรวดเร็ ว

7

อานาจการควบคุมบังคับบัญชาอยูท่ ี่คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนอย่างมีเอกภาพ

8

2.ด้ านเทคโนโลยี
การกาหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัดเจน

9

การพัฒนาและจัดหาสื่ อเทคโนโลยีให้ทนั สมัยและเพียงพอต่อความต้องการ

10

ฐานข้อมูลที่เป็ นระบบสาหรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา

11

การพัฒนาบุคลากรให้มีความชานาญใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

12

สื่ อและเทคโนโลยีของโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-6ข้ อ

ปัจจัยที่โรงเรียนนามาใช้ ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
3.ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

13
14

การคานึงถึงระดับรายได้และความเป็ นหนี้ของครัวเรื อนเป็ นแนวทางการการพัฒนาโรงเรี ยน
สู่ อนาคต
อาชีพและสถานประกอบการของผูป้ กครองเป็ นส่ วนหนึ่งของการพิจาณารับนักเรี ยน

15

การปรับตัวของโรงเรี ยนตามสภาวะการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม สิ นค้าและบริ การ

16

ความจาเป็ นในการใช้เงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลเต็มจานวนพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
4.ด้ านสภาพแวดล้อมทางสั งคม

17

สิ ทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของประชาชนในท้องถิ่นหรื อชุมชนที่มีต่อระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน

18

ค่านิยมและความคาดหวังของสังคมเป็ นแรงผลักดันโรงเรี ยนให้พฒั นาไปอย่างต่อเนื่อง

19

ประชาชนในท้องถิ่นและผูป้ กครองมีทศั นคติที่ดีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

20

ผูป้ กครองให้ความไว้วางใจและเชื่อมัน่ ศรัทธาการมีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน

21

หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมเข้ามามีส่วนร่ วมและสนับสนุนงานโรงเรี ยน
5.ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง

22
23
24
25
26

27
28

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลเป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยน
การนานโยบายการพัฒนาคุณภาพในระดับกระทรวงและระดับกรมสู่ การปฏิบตั ิในโรงเรี ยน
เป็ นสิ่ งที่ทาได้ง่าย
ขั้นตอนตามกฎทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับ
ปั จจุบนั โรงเรี ยนใช้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในได้สาเร็ จ
นักการเมื องในระดับท้องถิ่นหรื อระดับชาติมีบทบาทต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยน
การเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรี ยนจากสานักงานเขต
ของกรุ งเทพมหานคร
6.ด้านวัฒนธรรมองค์การ
การถ่ายทอดค่านิยมในการใช้ระเบียบแบบแผนของโรงเรี ยนที่ถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
ถื อ เป็ นบทบาทหน้า ที่ ข องบุ ค ลากรที่ จ ะต้อ งปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ สถานการณ์ ปั จ จุ บัน ของ
โรงเรี ยนที่เน้นคุณภาพการศึกษา

ระดับทีน่ ามาใช้
5 4 3 2 1

-7ข้ อ

ปัจจัยที่โรงเรียนนามาใช้ ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน

29

32

การมี ส่วนร่ วมกาหนดและยอมรั บกฎเกณฑ์ตวั ชี้ วดั ความสาเร็ จและพฤติกรรมการทางาน
ของบุคลากร
บุคลากรมีเจตคติที่ดีและนาระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)ใช้ในการปฏิบตั ิงานตามปกติ
การก าหนดรู ป แบบ ระเบี ย บแบบแผนการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพเป็ นการเฉพาะของ
โรงเรี ยน
ความสาเร็ จของการจัดการศึกษาเกิดจากการมีวฒั นธรรมองค์การที่เข้มแข็งและมัน่ คง

33

7.ด้ านบรรยากาศองค์ การ
ระบบโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยนที่มีความยืดหยุน่ และกระจายอานาจ

34

สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรี ยนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

35
36
37
38

โรงเรี ยนมีความเป็ นอิสระและความเป็ นเอกภาพในการบริ หารจัดการ
ความคล่องตัว ยืดหยุน่ และลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
บุคลากรมีบทบาทหน้าที่ชดั เจนมีสถานภาพที่แสดงถึงความมัน่ คงในอาชีพ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารกับบุคลากรหรื อระหว่างบุคลากรด้วยกันเป็ นแบบมิตรภาพ

39

การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการและผลการพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยนอย่าง
ตรงไปตรงมาและทัว่ ถึง
8.ด้ านความผูกพันต่ อองค์ การ
ปริ มาณนักเรี ยนและความน่าเชื่อถือได้ในคุณภาพของโรงเรี ยนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

30
31

40
41
42

การได้รับโอกาสยกย่องให้เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ มีอายุการทางานและได้รับความนับถือให้
เป็ นผูอ้ าวุโส
การเลื่อนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนสู งเพียงพอต่อการดารงชีพ

43

ความสนใจและการเอาใจใส่ ในวิชาชีพครู ของโรงเรี ยนที่มีต่อบุคลากร

44

46

บุคลากรในโรงเรี ยนได้รับการเสริ มสร้างค่านิยมแบบผสมกลมกลืนกันและความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน
ระดับความต่อเนื่องในการสร้างผลงานตามบทบาทหน้าที่ประสบผลสาเร็ จ
9.ด้ านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่
การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบการเรี ยนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้

47

การวิเคราะห์ วิจยั แก้ไขปั ญหา ปรับปรุ ง พัฒนาและช่วยเหลือนักเรี ยน

48

การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

49

การบริ หารจัดการห้องเรี ยนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้

50

การทางานแบบทีมในโรงเรี ยน

45

ระดับทีน่ ามาใช้
5 4 3 2 1

-8ข้ อ

ปัจจัยที่โรงเรียนนามาใช้ ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน

51

10.ด้ านการกาหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์ภารกิจโรงเรี ยนเพื่อกาหนดเป้ าหมายคุณภาพ

52

การใช้เทคนิควิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยน

53

แผนกลยุทธ์เป็ นแนวทางการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของโรงเรี ยน

54

การตัดสิ นใจวางแผนระบบบริ หารโรงเรี ยนอย่างมีทิศทางและกระบวนการที่ชดั เจน

55

การแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน

56

เป้ าหมายกลยุทธ์เป็ นตัวชี้วดั ค่าใช้จ่ายและความสาเร็ จของงานตามระยะเวลาที่กาหนด

57

การประเมินทิศทางการพัฒนานโยบายให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เพื่อความอยู่
รอดของโรงเรี ยนให้ดารงอยูไ่ ด้ในอนาคต

58
59
60
61
62
63

11.ด้ านการจัดหาและการใช้ ทรัพยากร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของโรงเรี ยน
การแสดงความต้องการจาเป็ นในการขอจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดใช้พฒั นาคุณภาพ
การศึกษา
การใช้งบประมาณที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากแหล่งอื่นมาพัฒนาโรงเรี ยน
การจัดระบบควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างรัดกุมและถูกต้อง
การสรุ ปและรายงานผลการใช้งบประมาณประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
12.ด้ านการจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน

64

โรงเรี ยนจัดวางตาแหน่งงานในระดับสายชั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ

65

แต่งตั้งผูท้ ี่มีทกั ษะชานาญงานเฉพาะด้านเพื่อช่วยเหลืออานวยความสะดวกต่อส่ วนรวม

66

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง

67

กาหนดการให้รางวัล สิ่ งตอบแทนและสวัสดิการเหมาะสมเพื่อจูงใจการปฏิบตั ิงาน

68
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วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องใช้ สิ่ งอานวยความสะดวก แสง เสี ยง การถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิที่
เหมาะกับการปฏิบตั ิงาน
การเปิ ดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนงานตามความรู้ความสามารถ
การวินิจฉัยสั่งการและความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาวางอยูบ่ นหลักธรรมาภิบาล

71
72

13.ด้ านกระบวนการติดต่ อสื่ อสาร
โรงเรี ยนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพให้รับทราบกันทัว่ ไป
การทบทวนบทบาทหน้าที่เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายโรงเรี ยนอย่างเสมอ
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ปัจจัยที่โรงเรียนนามาใช้ ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
การมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารด้านคุณภาพการศึกษาเชื่อมโยงระหว่าง
บุคคลและกลุ่มทั้งภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน

74

การใช้รูปแบบและวิธีการสื่ อสารที่เข้าใจได้ง่ายและแสดงออกทางความรู ้สึกและอารมณ์เกิด
แรงจูงใจการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
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การสื่ อสารระหว่างผูบ้ ริ หารกับบุคลากรเป็ นรู ปแบบการสื่ อสารแบบสองทางมากกว่าการ
สื่ อสารแบบทางเดียว

76

ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใช้เวลาส่ วนใหญ่กบั การติดต่อสื่ อสาร
14.ด้ านภาวะผู้นาและการตัดสิ นใจ

77
78
79

ผูบ้ ริ หารใช้สติปัญญาและประสบการณ์จากการศึกษาอบรมในวิชาสาขาการบริ หารและมี
ความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจ
ผูบ้ ริ หารตื่นตัว คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ อดทนและตัดสิ นใจเลือกวิธีทางานให้สาเร็ จ
ผูบ้ ริ หารเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั

80

ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะในการเป็ นผูน้ าการประชุมและมีศิลปะในการเจรจาต่อรอง

81
82

ผูบ้ ริ หารมอบและกระจายอานาจให้ผปู้ ฏิบตั ิการแทนด้วยความไว้วางใจ
ผูบ้ ริ หารยอมรับมติหรื อข้อเสนอของกลุ่มบุคลากรเป็ นกฎเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิภายในโรงเรี ยน

83

ผูบ้ ริ หารรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและข้อจากัดก่อนการตัดสิ นใจ

84

ผูบ้ ริ หารใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับการตัดสิ นใจวินิจฉัยสั่งการ

85

ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ

86
87
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15. ด้ านการปรับตัวขององค์ การและการริเริ่มสิ่ งใหม่
โรงเรี ยนปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริ หารจัดการโดยมิได้ยดึ อยูก่ บั รู ปแบบเดิม
โรงเรี ยนใช้กลยุทธ์ปรับเปลี่ยนแปลงทัศนคติบุคลากรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
โรงเรี ยนจัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ สื่ อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามามีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
คุณภาพ
โรงเรี ยนวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ปั ญหา ประเมินผล ทบทวนภารกิจและกาหนดความ
ต้องการจาเป็ นในการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
โรงเรี ยนเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยีและการสื่ อสาร
โรงเรี ยนสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมด้านคุณภาพการศึกษา
โรงเรี ยนจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ มาตรฐานการศึกษาระดับสากล
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5 4 3 2 1

-10-

ปัจจัยอื่นๆ (ถ้ามี) ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................

กรุ ณาพับใส่ ซองซึ่ งได้ปิดอากรแสตมป์ ไว้แล้ว
และส่ งกลับด้วยจะเป็ นพระคุณอย่างสู ง

แบบสัมภาษณ์
เรื่อง ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน
เขตกรุงเทพมหานครประสบความสาเร็จ
ชื่อ......................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง/หน้าที่..................................................................................................................................................
วัน เวลา การสัมภาษณ์.......................................................................................................................................
จากการที่ ผู ้วิ จ ัย ได้ ท าวิ จ ัย เรื่ อง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในตาม
กฎกระทรวงของโรงเรี ยนเอกชนเขตกรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ และได้วิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ ง
ปริ มาณแล้วพบว่า มีปัจจัย 6 ด้าน ที่มีความสาคัญและส่ งผลให้การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรี ยนประสบความสาเร็ จ ได้แก่ 1) การปรับตัวขององค์การและการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ 2) สภาพแวดล้อมทาง
สั ง คม 3) การจัด โครงสร้ า งองค์ก าร 4) วัฒ นธรรมองค์ก าร 5) กระบวนการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและ 6)
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
โรงเรี ยนแห่งนี้มีความสาเร็จในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงเนื่องจากว่า
ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามและได้รับรองมาตรฐานการศึกษาอยูใ่ นระดับ...........นั้น แสดงว่ามีปัจจัย
ดังกล่าวมีอิทธิพลส่ งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพของโรงเรี ยนท่าน จึงอยากทราบว่า
ข้อ 1 โรงเรี ยนมีปัจจัยเหล่านี้ มากน้อยเพียงใด
ข้อ 2 ทาไมปัจจัยเหล่านี้ จึงส่งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ประสบความสาเร็ จ
ข้อ 3 ปัจจัยแต่ละด้านส่ งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงในขั้นตอน
ใดบ้าง และดาเนินการอย่างไร
ข้อ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ของโรงเรี ยนประสบความสาเร็ จเพิ่มเติม
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