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บทคดัย่อ 
  

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 2) ระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี และ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาท
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ปีการศึกษา 2557 จ านวน 234 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.25)  
2) การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (μ = 4.05)           
และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์ใน          
ทิศทางบวก  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 
ค าส าคัญ: บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา  การประกนัคุณภาพการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
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ABSTRACT 
  

   The purpose of this research were to study: 1) the level of school administrators’ role, 2) the 
level of the school quality assurance, and 3) the relationship between the role of school administrators and  
the school quality assurance of the schools under Pathumthani Local Administrative Organization.  

The research samples consisted of 234 teachers who taught in the schools under Pathumthani 
Local Administrative Organization in education year 2014 which were selected using stratified random 
sampling method.  Data collecting instrument was a questionnaire. The collected data were analysed using 
percentage, mean, standard deviation, and Pearson product moment correlation coefficient.  

The research findings were as follows: 1) the level of school administrators’ role was high             
(μ = 4.25), 2) the level of the school quality assurance was high  (μ = 4.05), and 3) there was a positive 
relationship in moderate level between the role of school administrators and the school quality assurance 
of the schools under Pathumthani Local Administrative Organization at the .01 level of significance. 
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บทน ำ 

 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและแกปั้ญหาต่างๆ ในสังคม 

เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆ ตลอดชีวิต ตั้งแต่การวางรากฐาน
พฒันาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นต่างๆ ท่ีจะด ารงชีพ
และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง รวมเป็นพลงัสร้างสรรค์พฒันา
ประเทศอย่างย ัง่ยืน เพื่อให้การศึกษาของประเทศก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้เข้าสู่สังคม            
ส่ืออ่ิมตวัท่ีมีความซับซ้อนเป็นโลกเดียวกนัและหลากหลาย เป็นโลกของการปฏิวติัเทคโนโลยีท่ีมี
ผลกระทบต่อสังคมยิง่ใหญ่กวา่ยคุวฒันธรรมการพิมพห์รือการส่ือสาร ปัญญา จากสังคมอุตสาหกรรม  
ซ่ึงเป็นสังคมท่ีมีรูปแบบการจดัการศึกษาเป็นแบบดั้งเดิม แต่ในยุคปัจจุบนัยุคสังคมความรู้ตอ้งการ
ทกัษะการคิดขั้นสูงข้ึนกวา่เดิม เพื่อให้สามารถเป็นผูเ้รียนท่ีพึ่งตนเองไดต้ลอดชีวิต และเป็นประชากร
ท่ีมีคุณภาพ (วโิรจน์ สารรัตนะ, 2556, น. 107-108)  

ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคสมยัใหม่ จึงเป็นผูมี้บทบาทหน้าท่ีในด้านการส่งเสริม
สนบัสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเสนอความคิดเห็น และปฏิบติังานร่วมกนั มีการระดมความคิด
ใหม่มาสู่การปฏิบติั มีการมอบหมายงานให้บุคลากรท างาน ให้ความกระจ่างเก่ียวกบังานและคอยสั่ง
การต่างๆ ให้ด าเนินไปดว้ยดี โดยมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั ให้ค  าปรึกษาช่วยให้บุคลากรเขา้ใจ
งานช่วยส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรับผดิชอบในการตดัสินใจใหส้ามารถท าหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ยา่ง
มีความสุข โดยสามารถวินิจฉัย และก าหนดวิธีการแก้ปัญหาก่อนท่ีจะตัดสินใจด าเนินการเพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจและเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะทางเลือกประกอบการตัดสินใจ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทในการก ากบัดูแล และมีบทบาทในการติดตาม เพื่อรับขอ้มูลทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ดูแลติดตาม การท างานของบุคลากรเพื่อให้ทราบผลการปฏิบติังาน และให้
ขอ้มูลป้อนกลบั โดยผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดขอบข่ายและขอบเขตของงานให้ชดัเจน ตั้งแต่เป้าหมาย  
รายละเอียดของงาน มาตรฐานการปฏิบติังาน อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของบุคลากร           
ในอนัท่ีจะบรรลุกฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของงาน เพราะในปัจจุบนักระแสเร่ืองคุณภาพไดเ้ขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัวงการต่างๆ เป็นอยา่งมาก  
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 ดงัจะเห็นไดจ้ากแทบทุกประเทศไดห้นัมาสนใจ ในการพฒันาคุณภาพการศึกษากนัอยา่ง
จริงจงั เหตุผลส าคญัประการหน่ึงน่าจะอยู่ตรงท่ีว่า สถาบนัการศึกษาได้ท าหน้าท่ีในการผลิตผูจ้บ
การศึกษาออกไปมีคุณภาพเพียงพอต่อการตอบสนองให้กบัสังคมไดห้รือไม่ ดว้ยขอ้สงสัยดงักล่าว            
จึงเป็นท่ีมาของการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัสังคมวา่ สถาบนัการศึกษาจะตอ้งมีภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัใน
การสร้างคนท่ีมีคุณภาพ เพราะในท่ีสุดคนจะกลายเป็นก าลังส าคัญในการช้ีน าการพฒันาสังคม  
เศรษฐกิจและคุณภาพ ซ่ึงมีความเก่ียวพนักบักิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาตามสาระท่ีปรากฏ
อยู่ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 เป็นหมวดท่ีว่าดว้ยมาตรฐาน และการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2556, น. 126) ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมี
วสิัยทศัน์ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่การศึกษา
ท่ีจดันั้นมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริม 
และผลกัดนัให้กระบวนการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดบัของวงการศึกษา และบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินไปอย่างประสานสอดรับกนัเป็นระบบมุ่งหน้าไปในทิศทางท่ีไดร่้วมกนัก าหนดไว ้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ มาตรา 47 ก าหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพ
ภายนอก ส่วนระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง อนัไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็น “มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ความสุข” ผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน               
ท่ีผ่านมาคุณภาพการศึกษายงัไม่เป็นท่ีพอใจของสังคม เด็กวยัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
หลกัของระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จงัหวดัปทุมธานี ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย ยงัมี
ค่าเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 50 จากผลการสอบในปีการศึกษา 2556 (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 
2556, น. 29) นอกจากน้ีด้านคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีปัญหาเก่ียวกบัดา้นผลการจดัการศึกษา คือ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถดา้น
การคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาน้อยมาก ส่วนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุง ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มีพฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั การจดัท าแผนปฏิบติัการ          



 
 

14 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาอยา่งชดัเจน (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน), รอบท่ีสาม พ.ศ.2554 - 2558) 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  ระหว่างบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษากับการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภาพรวมอยูใ่น
ระดับสูง ไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
(O-Net) ในปีการศึกษา 2556 เพราะวา่การประกนัคุณภาพการศึกษานั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนอยูใ่นมาตรฐานท่ี 5 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน    

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี เพื่อน าผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาสถานศึกษา ในดา้นบทบาทของผูบ้ริหารกบัการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผลอยา่งย ัง่ยนื   

 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
        1.2.1 เพื่อศึกษาระดบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัปทุมธานี 
        1.2.2 เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  
        1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
 

1.3  ค ำถำมกำรวจิัย 
        1.3.1 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
อยูใ่นระดบัใด 
        1.3.2 การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัใด 
        1.3.3 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์กนั 
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1.4  สมมติฐำนในกำรวจิัย 
         1.4.1 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี         
อยูใ่นระดบัมาก 
         1.4.2 การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก 
           1.4.3 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก 
 

1.5  ขอบเขตของกำรวจิัย 
         การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาไวด้งัน้ี 
         1.5.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา   
                   1.5.1.1 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาผูว้ิจยัไดศึ้กษาตามหลกัการและแนวคิดของ
แฟเรน และเคย ์(Farren & Kaye, 1996, pp. 175 - 187) ประกอบดว้ย 

        1) บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก (Facility) 
               2) บทบาทผูป้ระเมิน(Appraiser) 

           3) บทบาทผูค้าดการณ์ (Predicted) 
            4) บทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา (Consultance) 

           5) บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน (Promotion) 
    1.5.1.2 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 26) ประกอบดว้ย   
                1) การจดัระบบการบริหารสารสนเทศ 
                2) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
                3) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
               4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
               5) การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
               6) การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
               7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
                8) การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง            
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        1.5.2 ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดจ้ากโรงเรียนท่ีผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัดีข้ึนไป รอบท่ีสาม (พ.ศ.2554 - 2558) สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 5 แห่ง ดงัน้ี (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ 
ศึกษา (องคก์ารมหาชน), รอบท่ีสาม พ. ศ.2554 - 2558)  
    1) โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จ านวน 87 คน 
    2) โรงเรียนเทศบาล 1 (ขจรเนติยทุธ) จ านวน 22 คน 
    3) โรงเรียนวดัป่าง้ิว จ านวน 32 คน 
    4) โรงเรียนสามโคก จ านวน 72 คน 
    5) โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม จ านวน 21 คน 
 1.5.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือโรงเรียนท่ี
ผา่นเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบท่ีสามระดบัดีข้ึนไป จ านวน 5 แห่ง 
โดยประชากร ไดแ้ก่ ครูผูส้อน จ านวน 234 คน ใชก้ลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มตวัอย่างเจาะจง (ส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), รอบท่ีสาม พ.ศ.2554 - 2558) 
        1.5.4 ตวัแปรท่ีศึกษา     

  1.5.4.1  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย   
       1) บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก (Facility) 
           2) บทบาทผูป้ระเมิน (Appraiser) 
               3) บทบาทผูค้าดการณ์ (Predicted) 
               4) บทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา (Consultance) 

             5) บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน (Promotion) 
  1.5.4.2  การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย   
         1) การจดัระบบการบริหารสารสนเทศ 
                2) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
                3) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
               4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
               5) การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
               6) การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
               7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
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                8) การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง          
 

1.6  ค ำจ ำกดัควำมในกำรวจิัย 
        1.6.1 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง การปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายเพื่อพฒันาองค์กรให้เจริญกา้วหน้า ซ่ึงผูบ้ริหารจะเป็นผูอ้  านวยความสะดวก สนบัสนุน 
และให้ค  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รนั้น ประกอบดว้ย  

  1.6.1.1 บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก หมายถึง การอ านวยความสะดวกให้ผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาในการปฏิบติังานในทุกๆ เร่ือง รวมทั้งให้ค  าแนะน าเพื่อให้ปฏิบติังานไดต้รงตามวตัถุ ประสงค ์
มีความเขา้ใจและพึงพอใจต่อกนัในการปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั   

 1.6.1.2 บทบาทผูป้ระเมิน หมายถึง ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูมี้บทบาทในการประเมิน โดย
จดัให้มีการประเมินอย่างเป็นระบบ และมีการแจง้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบทั้งก่อนและหลังการ
ประเมินทุกคร้ังเพื่อประโยชน์ต่อครู นกัเรียนและสถานศึกษา 

     1.6.1.3 บทบาทผูค้าดการณ์ หมายถึง การใช้ขอ้มูลปัจจุบนัประกอบการตดัสินใจ 
สามารถช้ีใหเ้ห็นแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึน หรือมีการเปล่ียนแปลงและมีการพฒันาใหม่ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
การปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
                  1.6.1.4 บทบาทให้ค าปรึกษา หมายถึง การให้ค  าแนะน าในการช่วยให้ผูใ้ต้บงัคบั 
บญัชาเขา้ใจตนเองและส่ิงแวดลอ้ม และช้ีแนะงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรับผิดชอบร่วมกนั และ
สามารถท างานของตนไดอ้ยา่งมีความสุข 
                  1.6.1.5 บทบาทผูส่้งเสริมและสนบัสนุน หมายถึง การสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา                
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจและร่วมปฏิบติังาน โดยการมอบหมายงานให้ผูใ้ต ้
บงัคบับญัชาปฏิบติัอยา่งมีความสุข และมีโอกาสกา้วหนา้ทั้งทางดา้นการศึกษาและหนา้ท่ีการงาน 
        1.6.2 การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการการ 
ศึกษาของสถานศึกษาให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้บุคคลในสังคมยอมรับ
และเกิดความมัน่ใจว่า สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์รนั้น ประกอบดว้ย  

   1.6.2.1 การจดัระบบบริหารสารสนเทศ หมายถึง การด าเนินการบริหารเก่ียวกบัโครง 
สร้างการบริหารจัดการท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อ
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ตรวจสอบ มีการประชาสัมพนัธ์และรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสู่
สาธารณชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ 

   1.6.2.2 การก าหนดมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การก าหนดและปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาระดับสถานศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ และเหมาะสมกับสภาพของผูเ้รียน
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการก ากับดูแล
ตรวจสอบ การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

   1.6.2.3 การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา หมายถึง การแปลงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ จากข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันา   
ประกอบดว้ย เป้าหมาย แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนครอบคลุมโครงการและกิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบ
หลกัของการจดัการศึกษา เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 

   1.6.2.4 การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา หมายถึง การปฏิบติังานอยา่ง 
ต่อเน่ือง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา รวมทั้งการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีท่ีครอบคลุมกิจกรรมของสถานศึกษา  

   1.6.2.5 การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานตรวจสอบและประเมินตนเองของสถานศึกษาและรายงานการด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาภายในสถานศึกษา               

  1.6.2.6 การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และน าข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการ
ตรวจสอบมาประมวลรายงานผลการพฒันาคุณภาพประจ าปีการศึกษา ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปวางแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษา                        

  1.6.2.7 การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง
หน่วยงานตน้สังกดัส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพเพื่อเสนอ
สถานศึกษา การน าขอ้มูล การประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในภายนอก
มาประมวลเป็นผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

  1.6.2.8 การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง หมายถึง การส่งเสริม
สนับสนุน และรักษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติดตามประเมินผลการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 
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1.7  กรอบแนวคดิในกำรวจิัย   
กรอบแนวคิดการวิจยัในการศึกษาบทบาทท่ีคาดหวงัของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ดา้น
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูว้ิจยัศึกษาหลักการและแนวคิดเก่ียวกับบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาของ แฟเรน และเคย ์(Farren & Kaye, 1996, pp. 175-187) ประกอบด้วย 1) บทบาท
ผูอ้  านวยความสะดวก 2) บทบาทผูป้ระเมิน 3) บทบาทผูค้าดการณ์ 4) บทบาทผูใ้ห้ค  าปรึกษา                      
5) บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน ส่วนการประกนัคุณภาพการศึกษาผูว้ิจยัได้น ากฎกระทรวงว่าดว้ย 
ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553, น. 26)
ประกอบดว้ย 1) การจดัระบบการบริหารสารสนเทศ 2) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 3) การจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษา 4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 5) การจดัให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  
7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 8) การจดัให้มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ดงัภาพท่ี 1.1  
                    ตวัแปรตน้                                                              ตวัแปรตาม 

     
 
 
 
ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1) บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก  
 2) บทบาทผูป้ระเมิน 
 3) บทบาทผูค้าดการณ์ 
 4) บทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา 
 5) บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน 
 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
    1) การจดัระบบการบริหารสารสนเทศ 
    2) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
    3) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
    4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั 
        การศึกษา 
    5) การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
        การศึกษา 
    6) การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตาม 
        มาตรฐานการศึกษา 
    7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน 
        ประเมินคุณภาพภายใน 
    8) การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง 
        ต่อเน่ือง          
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1.8  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
จากการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา ตามทศันะของครู สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี สามารถน าผล
ท่ีไดรั้บมาใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

1.8.1 ไดข้อ้มูลสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ในวางแผนการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

1.8.2 เป็นขอ้มูลสารสนเทศต่อหน่วยงานตน้สังกดัในการจดัท าแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 

ในการวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้
เป็นกรอบในการศึกษาและไดน้ าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

2.1  หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
       2.1.1  ความหมายและความส าคญัของบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
       2.1.2  หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
       2.1.3  องคป์ระกอบของบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
       2.1.4  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
                 การศึกษา 
2.2  หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
       2.2.1  ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
       2.2.2  ความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
       2.2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2.3  การจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

        2.3.1  วสิัยทศัน์การจดัการศึกษา 
       2.3.2  โรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
       2.3.3  การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วน  
                 ทอ้งถ่ิน 
       2.3.4  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั  
                 ปทุมธานี  

 2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
        2.4.1  งานวจิยัภายในประเทศ 
        2.4.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
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2.1  หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบับทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
        2.1.1 ความหมายและความส าคญัของบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีผูใ้หค้วามหมาย
และความส าคญัเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษไวม้ากมาย ดงัน้ี 

 เลวนิสัน (Levinson, 1964, น. 284-285 อา้งถึงใน เบญจา ลิขิตยิง่วรา, 2548, น. 13) 
ไดส้รุปความหมายของบทบาทไว ้3 ประการ คือ 

 1) บทบาท หมายถึง ปทสัถาน (norm) ความคาดหวงั (expectation) ขอ้ห้ามและความ
รับผดิชอบอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนัท่ีผกูพนัอยูก่บัต าแหน่งทางสังคมท่ีก าหนดให้ บทบาท
ตามความหมายน้ีค านึงถึงตวับุคคลนอ้ยท่ีสุด แต่มุ่งไปถึงการช้ีบ่งถึงหนา้ท่ีอนัควรกระท า 

 2) บทบาท หมายถึง ความเป็นไปของบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งท่ีคิดและปฏิบติั เม่ือด ารง
ต าแหน่งนั้นๆ 

 3) บทบาท หมายถึง การกระท าของบุคคลแต่ละบุคคลท่ีจะกระท าโดยให้สัมพนัธ์กบั
โครงสร้างทางสัมคม หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ แนวทางอนับุคคลพึงกระท าเม่ือตนด ารง
ต าแหน่งนั้นๆ 

 เบญจา  ลิขิตยิ่งวรา (2548, น. 13) สรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ถูก
ก าหนดควบคู่มากบัต าแหน่งท่ีผูด้  ารงต าแหน่งนั้น ตอ้งกระท าหรือรับผิดชอบตามสิทธิและขอ้ผกูพนั
หรือตามสถานภาพของแต่ละบุคคล 

  Will born (1998, p. 3) กล่าวว่า คุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสมส าหรับการใช้  
ดงันั้นคุณภาพจึงหมายถึง ความเหมาะสม ความสมบูรณ์แบบ ความดี ความงาม คุม้ค่าใช้จ่าย ถูกใจ
ผูบ้ริโภค 

  โสรส  กนัแกว้ (2549, น. 150-16) ไดใ้หค้วามหมาย บทบาทของผูบ้ริหารคือ ผูท่ี้ดูแล
รักษาพฒันาองค์กรให้ด ารงอยู่ด้วยความมัน่คงเจริญก้าวหน้า และใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
พยายามปฏิบติัหนา้ท่ีให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย นโยบายขององคก์ร โดยหลกัการ
และเหตุผลท่ีเป็นท่ียอมรับและประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารมาผสมผสาน
เพื่อจะพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ ผูบ้ริหารท่ีจะเป็นผูท่ี้ท  างานประสบผลส าเร็จตอ้งรู้และเขา้ใจ
บทบาทของตนเองวา่ ควรปฏิบติัอยา่งไรต่องานท่ีรับผิดชอบ เพื่อการบริหารงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้บทบาทส าคญัท่ีสุดในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนร่วม
รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจดัการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างของผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูน้  าทางวชิาการ โดยตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริมและสนบัสนุน
การเปล่ียนแปลงรูปแบบของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสุด และผูบ้ริหารสถานศึกษา
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ตอ้งเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และตอ้งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการสร้าง
ความประสานสัมพนัธ์อนัดีกบัทุกฝ่าย  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีความรู้ทนัสมยัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพฒันาครูให้จดั
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร ตามความต้องการของผูเ้รียนและท้องถ่ิน สนับสนุนการน า
นวตักรรม เทคโนโลย ีการส่ือสารมาใชใ้นการเรียนรู้ 

  กอร์ตนั (Gorton, 1983, p. 118) กล่าวว่า บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง  
บทบาทในฐานะผูบ้ริหารโรงเรียน ผูน้ าทางดา้นการสอน ผูรั้กษาระเบียบวนิยั ส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดี
ในองคก์าร ผูป้ระเมินผล และผูแ้กปั้ญหาความขดัแยง้ในองคก์ร 

  เฉลียว  กลา้หาญ (2550, น. 12) สรุปวา่บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูอ้  านวย
ความสะดวกในการช่วยให้บุคลากรตระหนกัถึงความส าคญัของการวางแผนอนาคต ดา้นการงานใน
ระยะยาว สร้างบรรยากาศการท างานท่ีเปิดกวา้งและรับฟังความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร            
แต่ละคนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัอนคตดา้นการงานของตนได ้รวมทั้งการสนบัสนุนให้ค  าปรึกษา
และประเมินผลการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  วรัิตน์  รัตนก าเนิด (2551, น. 20) ไดใ้ห้ความหมาย บทบาทผูบ้ริหาร คือ ผูดู้แลรักษา
พฒันาองค์กรให้ด ารงอยู่ดว้ยความมัน่คงเจริญกา้วหน้า และใช้ความรู้ ความสามารถ ความพยายาม  
ปฏิบติัหน้าท่ีให้องค์กร โดยหลกัการและเหตุผลเป็นท่ียอมรับและประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารมาผสมผสานเพื่อจะพฒันาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ผูบ้ริหารท่ีจะเป็นผูท่ี้
ท  างานให้ประสบผลส าเร็จต้องรู้และเข้าใจบทบาทของตนเอง  ว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่องานท่ี
รับผดิชอบเพื่อการบริหารเป็นไปอยา่งราบร่ืนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้
บทบาทส าคญัท่ีสุด ในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างใกลชิ้ดต่อการจดัการศึกษา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างของผูน้ าการเปล่ียนแปลงรูป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูน้  าทางวิชาการ โดย
ตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสุด และผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษา และตอ้งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการสร้างความประสานสัมพนัธ์อนัดีกบัทุกฝ่าย ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีความรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้ม
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพฒันาครูให้จดักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัหลักสูตรความต้องการของ
ผูเ้รียน และทอ้งถ่ิน สนบัสนุนการน านวตักรรม เทคโนโลย ีการส่ือสารมาใชใ้นการเรียนรู้ 
 สูริยาดา  เล็งนู (2554, น. 17) สรุปวา่ บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นพฤติกรรมท่ี
ถูกก าหนดข้ึนจากความสัมพนัธ์กบังาน ซ่ึงการก าหนดบทบาทนั้นจะข้ึนอยูก่บัต าแหน่งของผูบ้ริหาร  
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หรือสถานะ และอ านาจหนา้ท่ีท่ีเป็นทางการ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญั
ท่ีสังคมคาดหวงัวา่จะเป็นตวัจกัรส าคญัในการเปล่ียนแปลงทุกๆ ดา้นขององคก์ร อนัมีผลต่อคุณภาพ
ของผูเ้รียนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ ฉะนั้นผูบ้ริหารพึงตระหนกัในความส าคญัของภาระและบทบาท
หนา้ท่ีของตนใหม้าก และท าใหดี้ท่ีสุดสมกบัสังคมใหค้วามไวใ้จ ยกยอ่ง และใหเ้กียรติ 

 วสันต์  สาและอาแร (2554, น. 24) สรุปว่า บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของบุคคลในการปฏิบติัตน ในต าแหน่งการงานท่ีด ารงอยูแ่ละในสังคมท่ี
บุคคลนั้นเป็นสมาชิก ซ่ึงจะเป็นผลให้เกิดการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาท่ี
จะตอ้งบริหารแบบมีส่วนร่วมมีลกัษณะของผูน้ าแบบประชาธิปไตย จะให้ความส าคญั ให้เกียรติและ
เคารพในศกัด์ิศรีของผูร่้วมงาน ยอมรับและเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานแสดงความคิดเห็นร่วมแกปั้ญหา 
และร่วมตดัสินใจ สามารถกระตุน้และจูงใจให้เกิดความรักและความผูกพนัของขา้ราชการครูใน
โรงเรียน 

 ประเสริฐ  ค าน้อย (2555, น. 14) ได้ให้ความหมาย บทบาทของผูบ้ริหาร หมายถึง 
ผูดู้แลรักษาพฒันาองค์กรให้ด ารงอยู่ด้วยความมัน่คง เจริญก้าวหน้า และใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความพยายามปฏิบติัหนา้ท่ีให้องคก์รประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย นโยบายขององคก์ร โดยหลกั 
การและเหตุผลท่ีเป็นท่ียอมรับและประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารมา
ผสมผสานเพื่อจะพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ ผูบ้ริหารท่ีจะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัท่ีสุดในฐานะท่ี
เป็นผูมี้ส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างใกลชิ้ดต่อการจดัการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่าง
ของผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูน้  าทางวิชาการ โดยตอ้งให้ความส าคญัต่อการส่งเสริม
และสนับสนุนการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญท่ีสุด และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และตอ้งเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในการสร้างความประสานสัมพนัธ์อนัดีกบัทุกฝ่าย ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมี
ความรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
การใชน้วตักรรมเทคโนโลย ี

 ภารดี  อนนัต์นาวี (2555, น. 260) ไดใ้ห้ความหมาย บทบาทของผูบ้ริหาร คือ แบบ
แผนพฤติกรรมท่ีถูกคาดหวงัอย่างมีเหตุผลตามต าแหน่งของผูบ้ริหารการศึกษา ท่ีก าหนดข้ึนใน
หน่วยงานทางการศึกษา 

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่า บทบาทของผูบ้ริหาร หมายถึง การ
ปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อพฒันาองคก์รให้เจริญกา้วหนา้ ซ่ึงผูบ้ริหารจะเป็น 
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ผูอ้  านวยความสะดวกสนบัสนุน และให้ค  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย เพื่อพฒันาองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รนั้น 
        2.1.2 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 วจิิตร  ศรีสอา้น (2540, น. 16 –17, ออนไลน์, 2557) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานไว ้ดงัน้ี   

      1) ผูบ้ริหารตอ้งมีความรับผิดชอบการพฒันาจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย นโยบายของ
สถานศึกษา เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงาน 

     2) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทในการจดัวางตวับุคลากรเพื่อให้สามารถท าหนา้ท่ีบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

    3) บทบาทดา้นการจดัเวลาสถานท่ีเพื่อประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน 
    4) บทบาทและความรับผิดชอบในการจดัหาวสัดุอุปกรณ์และอาคารสถานท่ีเพื่อ

ประโยชน์ของการจดัการศึกษา 
    5) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทในการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
    6) บทบาทด้านการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

แฟเรนและเคย ์(Farren & Kaye, 1996, pp. 175-187) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ ผูน้  าสามารถช่วยให้
บุคลากรพฒันางานอาชีพไดด้ว้ยการแสดงบทบาท 5 ประการ ดงัน้ี   
                        (1) ผูอ้  านวยความสะดวก   
                            ก. ช่วยให้บุคลากรรู้คุณค่าในงานอาชีพ ความสนใจ และทกัษะท่ีเป็นจุดขาย
ของตน 
                            ข. ช่วยให้บุคลากรตระหนกัถึงความส าคญัของการวางแผนอนาคต ดา้นการ
งานในระยะยาว 
                            ค. สร้างบรรยากาศการท างานท่ีเปิดกวา้ง และรับฟังความคิดเห็น เพื่อโอกาส
ใหบุ้คลากร 
                             ง. ช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถแสดงความต้องการของตน
เก่ียวกบัอนาคตดา้นการงานได ้
                      (2) ผูป้ระเมิน 
                            ก. แจง้ผลการประเมินเก่ียวกบัการท างาน และผลการปฏิบติัตวัของสมาชิกใน
องคก์รอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมา 
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                            ข. แจง้ใหบุ้คลากรทราบความคาดหวงัและมาตรฐานท่ีใชใ้นการประเมิน 
                            ค. รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรว่า ส่ิงใดมีความส าคญัต่อการท างานใน
ปัจจุบนั และความมุ่งหวงัในการปรับปรุงการท างานต่อไป 
                            ง. ช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างการท างาน ผลการปฏิบติัตวั และเป้าหมาย
ในอาชีพ 
                            จ. เสนอแนะกิจกรรมท่ีจะช่วยให้บุคลากรสามารถปรับปรุงการท างาน และ
การปฏิบติัตวัของตนได ้
                      (3) ผูค้าดการณ์ 
                            ก.ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร อาชีพ และอุตสาหกรรม 
                           ข. ช่วยใหบุ้คลากรสามารถใหข้อ้มูล และเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลได ้
                            ค. ช้ีให้เห็นแนวโน้มท่ีเกิดข้ึน และการพฒันาใหม่ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อหน้าท่ี
การงานของบุคลากร 
                      (4) ผูใ้หค้  าปรึกษา 
                            ก. ช่วยให้บุคลากรแสดงเป้าหมายเก่ียวกบัอนาคตด้านการงานท่ีตนตอ้งการ 
ไดช่้วยเหลือบุคลากรในการคดัเลือกเป้าหมายเก่ียวกบัอนาคต ดา้นการงานท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
                            ข. เช่ือมโยงเป้าหมายในดา้นการงานท่ีมีประสิทธิภาพให้เขา้กบัความตอ้งการ   
ทางธุรกิจ และตามเป้าหมายขององคก์ร 
                            ค. แสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีจะช่วยสนบัสนุน รวมทั้งอุปสรรคท่ีมีผลต่อความ 
ส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน 
                      (5) ผูส่้งเสริมสนบัสนุน 
                            ก. ช่วยให้บุคลากรแต่ละคนสามารถพฒันาแผนงานโดยละเอียดท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน 
                           ข. ช่วยใหบุ้คลากรประสบความส าเร็จดว้ยการประสานงานกบับุคคลในสาขา
อาชีพอ่ืนๆ ในองคก์ร หรืออุตสาหกรรม 
                           ค. อภิปรายถึงความสามารถ และเป้าหมายในหน้าท่ีการงานของบุคลากรกบั
บุคคลท่ีสามารถหยบิยืน่โอกาสดีๆ ใหก้บับุคลากรเหล่านั้นได ้
                           ง. สนบัสนุนใหบุ้คลากรรู้จกัใชแ้หล่งขอ้มูลต่างๆ ในการสร้างแผนงานเพื่อให้
ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานได ้ 
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  อุทยั  ธรรมเดโช (2543, น. 21 อา้งถึงใน วาสนา ชยัมงคลชาติ, 2553, น.13-14) 
กล่าวถึง บทบาทส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 4 ดา้น ไดแ้ก่   

    1) บทบาทของผูฝึ้กสอน (Coach) ผูบ้ริหารตอ้งสามารถท าความรู้จกัและสร้างความ
เขา้ใจกบัครูอาจารย ์ใหมี้ความรู้ความสามารถและรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง 

    2) บทบาทของผูป้ระเมิน (Appraiser) ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานของครูอาจารยอ์ยา่งตรงไปตรงมา โดยเฉพาะในส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง 

    3) บทบาทของท่ีปรึกษา (Advisor) ผูบ้ริหารต้องช่วยกระตุ้นความคิดริเร่ิมให้ค  า 
แนะน าและข้อเสนอแนะในการก าหนดเป้าหมาย (goals) ของครูอาจารย์ท่ีเก่ียวกับการพฒันา
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

    4) บทบาทของผูช่้วยเหลือ (Referral agent) ผูบ้ริหารตอ้งหาทางสนบัสนุนให้ครู
อาจารยป์ระสบความส าเร็จในการวางแผนปฏิบติังาน เพื่อความกา้วหน้าและประสบความส าเร็จใน             
สายงานการสอน 

  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546, น. 9  อา้งถึงใน ทรงสิทธ์ิ      
เหลืองธิชยัวาณิช, 2554, น. 28-30) ไดเ้สนอบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 

     1) บทบาทด้านการส่งเสริม (Promotion) บทบาทด้านการส่งเสริม หมายถึง การ
สนบัสนุนให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น และปฏิบติังานร่วมกนัมีส่วนร่วมในการน าความคิดใหม่มา
ปฏิบติังาน มีการมอบหมายงานให้บุคลากรมีความสุข ความพอใจ โดยมีการอธิบายความกา้วหนา้ใน
การปฏิบติังาน สนับสนุนให้ได้เล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง มีโอกาสความก้าวหน้าในการศึกษา ด้าน
วชิาชีพและทดลองวจิยัอยา่งจริงจงั เพื่อความกา้วหนา้ในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัจนเกิด       
ความช านาญ การศึกษาดูงาน เพื่อใหทุ้กคนในหน่วยงานสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ
ไดดี้ยิง่ข้ึน 

     2) บทบาทด้านอ านวยความสะดวก (Faccility) บทบาทด้านอ านวยความสะดวก  
หมายถึง การสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความเขา้ใจต่อกนั มีความพึงพอใจต่อกนั มีความสะดวก
คล่องตวัอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้ความกระจ่างเก่ียวกบังาน และคอย
สั่งการงานต่างๆ ใหด้ าเนินไปดว้ยดี โดยมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั 

    3) บทบาทดา้นใหค้ าปรึกษา (Consultance) บทบาทดา้นใหค้ าปรึกษา หมายถึง บุคลิก
และบูรณาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการช่วยให้บุคคลเขา้ใจตนเองและส่ิงแวดลอ้มของตน และ
ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรนั้นมีความรับผิดชอบในการตดัสินใจให้สามารถท าหน้าท่ีของตนไดอ้ยา่งมี
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ความสุข โดยสามารถวนิิจฉยัและก าหนดวธีิการแกปั้ญหาก่อนท่ีจะตดัสินใจด าเนินการ เพื่อเสริมสร้าง
ใหเ้กิดความเขา้ใจและเปิดโอกาสใหมี้การเสนอแนะทางเลือกประกอบการตดัสินใจ 

     4) บทบาทด้านการก ากับดูแล (Monitor) บทบาทส าคญัในการควบคุมก ากับดูแล
ด าเนินงานของผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษทั  และตอ้งรับผิดชอบต่อ           
ผูถื้อหุ้น และบุคคลภายนอก ดงันั้นคณะกรรมการจึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนช่วยในการผลกัดนัให้
เกิดการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล กระบวนการสรรหา ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั
เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง ควรมีความโปร่งใสปราศจากอิทธิพลของผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจ
ควบคุมหรือฝ่ายจดัการ และสร้างความมัน่ใจให้กับบุคคลภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล คณะกรรมการจะสามารถประเมินผลงานของฝ่ายจดัการ
ของบริษทัอยา่งตรงไปตรงมา 

     5) บทบาทดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) กระบวนการท่ีผูน้ าใช้อิทธิพลหรืออ านาจท่ี
ตนมีอยูใ่นการชกัน าหรือโนม้นา้วใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาใหด้ าเนินการ 

 ไวส์ (Wiles, 1976, pp. 261-267 อา้งถึงใน วฒันา  ถนอมศกัด์ิ, 2552, น. 14) กล่าววา่  
บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนมี ดงัน้ี 

     1) บทบาทในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีจะช่วยให้ผูบ้ริหารปฏิบติั
หนา้ท่ีร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

      2) บทบาทในฐานะผูน้ า การเป็นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีความเป็นผูน้ าคือ สามารถจูงใจ 
ผูร่้วมงานใหม้าท างานร่วมกนัดว้ยความเล่ือมใส มัน่ใจและเตม็ใจเพื่อใหง้านส าเร็จ 

     3) บทบาทในการจดัและอ านวยการในหน่วยงาน ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีโดยตรงในการ
พฒันาหน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานมีเป้าหมายอนัเดียวกนัในการท่ีจะน าพาองคก์รให้บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     4) บทบาทในการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์ของบุคลากร ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งใช้
ความรอบคอบในการมอบหมายให้บุคลากรได้ปฏิบติังานตามความถนัด และความสามารถพิเศษ
เพราะจะท าให้รู้สึกวา่ตวัเขาเป็นท่ีตอ้งการของหน่วยงานและงานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น เขาสามารถ         
ท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

     5) บทบาทในการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจของครู ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งช่วย
สร้างความมัน่ใจในตนเองให้กบัครู หาทางท่ีจะให้ครูไดแ้สดงความสามารถของตน รู้สึกวา่ตนเองมี
ความสามารถส าคญัเป็นท่ีตอ้งการของคณะ โดยการส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนส่งเสริม
ใหค้รูกา้วหนา้ ตลอดจนบริการและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบติังานบทบาทในการพฒันา
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บุคลากร ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรไดเ้พิ่มพูนประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งน้ี นอกจากสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานแลว้ การพฒันาบุคลากรยอ่มเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการเชิญวิทยากรมาบรรยาย จดัประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ น าครูไป
เยี่ยมชมโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารงานในด้านต่างๆ จดัห้องสมุดส าหรับครูให้มี
หนงัสือเพื่อการคน้ควา้หาความรู้ ทั้งน้ีเพื่อช่วยพฒันาความคิดความรู้ท่ีจะน ามาใชใ้นห้องเรียนไดเ้ป็น
อยา่งดี 

  คเนเซวชิ (Knezevich, 1984, pp. 16-18 ) ไดเ้สนอวา่ ผูบ้ริหารหรือผูน้ าทางการศึกษา
ควรมีบทบาทต่างๆ ในการบริหารใหเ้กิดประสิทธิผล ไดแ้ก่ 

 1) บทบาทเป็นผูก้  าหนดทิศทางการปฏิบติังาน (direction setter) ท าหนา้ท่ีช้ีแจง ท า
ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน มีความรู้ ทกัษะในการจดัสรรงบประมาณแบบโครงการ
(Pianning Programming Budgeting System : Objective / Results : MBO / R) 
   2) บทบาทเป็นผูก้ระตุน้ความเป็นผูน้ า (leader - catalyst) มีความสามารถในการ
จูงใจ กระตุน้และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมรวมของมนุษย ์ มีทกัษะในกระบวนการกลุ่ม 
   3) บทบาทเป็นนักวางแผน (Planning) สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต 
จดัเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมในการรับมือกบัส่ิงใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน มีความรู้เขา้ใจในการวางแผน 

 4) บทบาทเป็นผูต้ดัสินใจ (decision - maker) เป็นผูร้อบรู้วธีิเทคนิคการตดัสินใจ 
 5) บทบาทเป็นผูจ้ดัองค์การ (organizer) สามารถออกแบบขยายงาน ก าหนด

โครงสร้างขององคก์ารข้ึนใหม่ มีความเขา้ใจพลวตัขององคก์ารและพฤติกรรมขององคก์าร 
 6) บทบาทเป็นผูเ้ปล่ียนแปลง (change manager) เป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลง 

(change agent) มาสู่สถาบนั จะเปล่ียนอะไร อยา่งไร ควรเปล่ียนสถานการณ์ใดเม่ือไร 
 7) บทบาทเป็นผูป้ระสานงาน (coordinator) มีความเขา้ใจรูปแบบปฏิสัมพนัธ์ของ

มนุษยเ์ขา้ใจเครือข่ายของการส่ือสาร รู้จกัวิธีนิเทศงาน การรายงาน การประสานกิจกรรมต่างๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 8) บทบาทเป็นผูส่ื้อสาร (communicator) สามารถใช้ในการส่ือสาร ทั้งการพูด 
การเขียน การใชส่ื้อเพื่อการส่ือสาร สามารถใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 

 9) บทบาทเป็นผูข้จดัความขดัแยง้ (conflict manager) ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ตอ้งเขา้ใจถึงสาเหตุ สามารถต่อรองไก่เกล่ีย สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ได ้

 10) บทบาทเป็นผูแ้กปั้ญหา (problem manager) เป็นผูน้ าสามารถเขา้ใจปัญหาวินิจฉยั
และแกปั้ญหาได ้
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  11) บทบาทเป็นผูจ้ดัระบบ (system manager) สามารถวิเคราะห์ระบบและ
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจ น าทฤษฎีบริหารมาใช ้

  12) บทบาทเป็นผูบ้ริหารการเรียนการสอน (instructional manager) ตอ้งมีความ
เขา้ใจในระบบการเรียนรู้ เขา้ใจวธีิการสร้าง การพฒันาหลกัสูตร การใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา 

  13) บทบาทเป็นผูบ้ริหารบุคคล (personal manager) มีเทคนิคในการเป็นผูน้ า การ
เจรจาต่อรอง ประเมินผลงานและการปฏิบติังาน 

  14) บทบาทเป็นผูบ้ริหารทรัพยากร (resource manager) มีความสามารถบริหาร
การเงิน งบประมาณ บริหารวสัดุ ครุภณัฑ์ การก่อสร้าง การบ ารุงรักษา หาทรัพยากรสนบัสนุนจาก
ภายนอก 

  15) บทบาทเป็นผูป้ระเมินผล (appraiser) สามารถประเมินความตอ้งการ การประเมิน
ระบบวธีิทางสถิติ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

  16) บทบาทเป็นนกัประชาสัมพนัธ์ (public relator) มีทกัษะในการส่ือความหมาย วิธี
สร้างภาพพจน์ท่ีดี รู้และเขา้ใจการเผยแพร่ข่าวสารดว้ยส่ือ และวธีิการต่างๆ 

  17) บทบาทเป็นประธานในพิธีการ (ceremonial head) มีความสามารถในพิธีการ
ต่างๆ ในสังคม 

  ธีระ  รุญเจริญ และคณะ (2547, น. 36-39 ) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาท่ีมีการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ประกอบดว้ยเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

     1) การเป็นผูน้ าทางวิชาการ ผู ้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูน้  าทางวิชาการ โดยให้ความส าคญัต่อการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามหมวด 4 ใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และสะดวกต่อการน าไปปฏิบติั ให้ค  าปรึกษาแนะน า 
และสร้างพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิรูป
การศึกษา 
  2) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างอิสระ
เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหาร และบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา โดย
เนน้การมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรภายในโรงเรียน บุคลากร และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ทั้ง
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิ ครู บุคลากร พอ่แม่ ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รต่างๆ 
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  3) การเป็นผูอ้  านวยการความสะดวก ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผูที้่เก่ียวขอ้ง ทั้งทางด้านวิชาการ อาทิ การจดัส่ือต่างๆ เช่น ต ารา 
เกม  เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอน และอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนต่างๆ ตลอดจนการให้บริการ
และการจดัสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และจดับรรยากาศของโรงเรียนให้อบอุ่น เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรักท่ีจะ
เรียนรู้ และรู้จกัแสวงหาความรู้ 
  4) การประสานความสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประสานงาน และสร้าง
ความ สัมพนัธ์อันดีกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้ งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่าย
ผูส้นบัสนุนทรัพยากรต่างๆ ไดแ้ก่ ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล อาทิ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูมี้ความรู้
และประสบการณ์พิเศษท่ีโรงเรียนตอ้งการให้มาช่วยพฒันาโรงเรียน ทรัพยากรดา้นการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา ส่ือ เกม และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

 5) การส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากร ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการพฒันาครูและ
บุคลากรในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง โดยส่งเสริมให้ครูเขา้รับการฝึกอบรม เขา้ร่วมประชุมสัมมนา และ
ไปทศันศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทนัต่อสถานการณ์ความเจริญกา้วหน้า และ
ความเปล่ียนแปลงของโลก และเพื่อสามารถน ามาประยุกตแ์ละปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้ดี
ยิง่ข้ึน รวมทั้งส่งเสริมการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาแห่งอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 6) การสร้างแรงจูงใจ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้ทศันคติในเชิงบวกกบัผูร่้วมงานมี
ความยดืหยุน่ในการท างาน สร้างความเช่ือมัน่และเขา้ใจความตอ้งการของฝ่ายต่างๆ ให้ความส าคญัใน
ความพยายามของทีมงาน และสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแสดงความ
ขอบคุณ การเผยแพร่ผลงานของทีมงาน และการยกยอ่งใหร้างวลั 

 7) การประเมินผล ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องจดัให้มีการประเมิน  โดยการ
ส่งเสริมประเมินผลในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก  
มีการน าผลการประเมินผูเ้รียนมาใช้ในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 
  8) การส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญักบั
การวิจยัและพฒัาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของครูและทีมงาน รวมทั้งผูบ้ริหารอาจเขา้
มามีส่วนร่วมในการท าวจิยัดว้ย 
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 9) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญักบังานด้าน
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนใหชุ้มชนและสาธารณชนทราบ โดยวธีิการท่ีหลากหลาย เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และสร้างการมีส่วนร่วมมากข้ึน 

  10) การส่งเสริมเทคโนโลยี ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูส่้งเสริมการใช้เทคโนโลย ี
เพื่อใหท้นัต่อความเจริญกา้วหนา้ทั้งในและต่างประเทศ ใหส้อดคลอ้งกบัยคุสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  วิโรจน์  สารรัตนะ (2555, น. 4) จากการศึกษาของ มินท์ซเบิร์ก (Minzberg, 1998 
cited in Schermerhorn, 2008, p. 19) พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะแสดงออกมา ดงัน้ี 

   1) บทบาทเชิงสัมพนัธ์บุคคล (interpersonal role) เป็นบทบาทท่ีเกิดข้ึนจากอ านาจ 
และสถานะต าแหน่งแบบทางการ เป็นบทบาทท่ีท าใหผู้บ้ริหารเป็น “ศูนยร์วมประสาท”(nerve center) 
ขององคก์ร ประกอบดว้ย (1) บทบาทการเป็นสัญลกัษณ์ขององคก์ร (symbolic or figurehead) ปฏิบติั
ตามระเบียบแบบแผน ประเพณี หรือพิธีการขององค์กร (2) บทบาทการเป็นผูน้ า (leader) มุ่ง
อ านวยการ จูงใจ ติดต่อส่ือสาร และควบคุมเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และ           
(3) บทบาทการเป็นผูส้ร้างความสัมพนัธ์ (liaison) กบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอกองคก์ร เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

   2) บทบาทเชิงสารสนเทศ (informational role) เป็นบทบาทท่ีท าให้ผูบ้ริหารเป็น 
“ศูนยก์ลางของขอ้มูลข่าวสาร” ทั้งในฐานะผูรั้บและผูส่้ง ประกอบดว้ย (1) บทบาทการเป็นผูก้  ากบั
ติดตามผล (monitor) ให้ได้ขอ้มูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร                   
(2) บทบาทการเป็นผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร (dissemination) ท่ีไดรั้บทั้งจากภายในและภายนอกให้แก่
บุคลากรในองคก์ร และ (3) บทบาทการเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ (spokes person) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ขององคก์รต่อบุคคลภายนอกองคก์ร 

   3) บทบาทเชิงตดัสินใจ (decisional roles) เป็นบทบาทท่ีท าให้ผูบ้ริหารเป็น “นกั
ตดัสินใจ” (decision maker) อนัสืบเน่ืองจากบทบาทสองกลุ่มแรก ประกอบดว้ย (1) บทบาทการเป็น
ผูป้ระกอบการ (entrepreneur) มุ่งการริเร่ิมสร้างสรรคใ์ห้เกิดส่ิงใหม่ๆ ในองคก์รอยูเ่สมอ (2) บทบาท
การเป็นผูข้จดัส่ิงก่อกวน (disturbance handler) แกปั้ญหาเม่ือองค์กรเผชิญส่ิงรบกวนท่ีไม่คาดหวงั
อย่างฉับไวแต่ได้ผล (3) บทบาทการเป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากร (allocator) ให้แก่ส่วนต่างๆ ในองค์กร
และ (4) บทบาทการเป็นนกัเจรจาต่อรอง (negotiator) กบับุคคลอ่ืนหรือองคก์รอ่ืน เพื่อให้ไดส่ิ้งท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์ร 
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 ภารดี  อนันต์นาวี (2555, น. 267-268 ) ได้กล่าวถึง บทบาทของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาไว ้21 ประการ ดงัน้ี 

 1) ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูริ้เร่ิม และเปิดโอกาสให้ครู อาจารย ์รวมทั้งบุคคลในโรงเรียน
ไดร่้วมกนัก าหนดนโยบายหรือเป้าหมายหลกัของสถานศึกษาดา้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
สัมฤทธ์ิผลทางการเรียนและนกัเรียนมีคุณสมบติัท่ีพึงปรารถนา 

 2) ผูบ้ริหารตอ้งมีบทบาทในฐานะนกัพฒันาสถานศึกษา 
 3) ผูบ้ริหารตอ้งมีบทบาทในการเป็นนกัวางแผนกิจกรรม และสร้างประสบการณ์ท่ี

จะท าให้มีโปรแกรมท่ีเหมาะสม ในอนัท่ีจะน าเป้าหมายของการเรียนการสอน 3 ดา้น คือ การพฒันา
ดา้นความรู้ความคิด พฒันาการดา้นจิตใจ และพฒันาการดา้นทกัษะทางกายภาพ 

 4) ผูบ้ริหารต้องมีบทบาทในการก าหนดมาตรฐานการท างานท่ีเหมาะสม และ
แสวงหาวถีิทางจะตรวจและติดตามผลงานโครงการและกิจกรรม 

 5) ผูบ้ริหารตอ้งมีบทบาทในการเลือกฝึกฝนและพฒันาครูอาจารยร์วมทั้งบุคลากร 
  6) ผูบ้ริหารตอ้งมีบทบาทในการกระจายคณะท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 7) ผูบ้ริหารตอ้งแบ่งงานและมอบหมายงานทั้งรู้จกักระตุน้ใหเ้กิดการพฒันางาน 
                  8) ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูค้วบคุมทรัพยากรการเงินของสถานศึกษา 

 9) ผูบ้ริหารตอ้งมีบทบาทในการพฒันา และให้ความปลอดภยัแก่เด็กนักเรียนใน
สถานศึกษา 
  10) ผูบ้ริหารจะตอ้งวางแผนหามาตรการท่ีเหมาะสมในการควบคุม และรักษาวินัย
ของนกัเรียน 

  11) ผูบ้ริหารตอ้งแน่ใจว่า วสัดุ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนอยูใ่นสภาพท่ีใช้
การไดดี้ ปลอดภยั แขง็แรง ทนทาน และเหมาะสม 

  12) ผูบ้ริหารตอ้งสร้างขวญัและบรรยากาศท่ีดี ทั้งครู อาจารย ์นกัเรียนจะสามารถ
ท างานดว้ยกนัอยา่งสงบสุขและมีความสุข 

  13) ผูบ้ริหารตอ้งกระตุน้ ส่งเสริมให้เกิดการพฒันากิจกรรมเสริมหลกัสูตรในการ
เรียนใหห้ลกัสูตรสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
  14) ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูพ้ฒันาและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน 

  15) ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมในงานพิธีท่ีเก่ียวขอ้งและงานสาธารณประโยชน์ของ
สังคมและชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่

  16) ผูบ้ริหารตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานของสถานศึกษา 
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   17) ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ ามีบทบาทเป็นผูป้ระสานงาน และนิเทศงานของสถานศึกษา           
โดยสม ่าเสมอ 

   18) ผูบ้ริหารตอ้งทนัเวลา ทนัเหตุการณ์ ทนัสมยั และติดตามความกา้วหนา้ 
   19) ผูบ้ริหารควรมีเวลาปรึกษากบัผูร่้วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง ในเร่ืองส าคญัๆ ท่ีตอ้ง

ตดัสินใจ 
   20) ผูบ้ริหารควรหาเวลาเขา้สอนนกัเรียนบา้ง 
   21) ผูบ้ริหารตอ้งวางระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2529, น. 56-57 อา้งถึงใน ทวีศกัด์ิ  ปึงวงศานุรักษ์, 2551, น. 11) ได้

เสนอแนวคิดทฤษฎีไว ้7 ทฤษฎี คือ 
1) ทฤษฎีบทบาทของ ราล์ฟ ลินตนั (Ralp Linton; srole theory) ไดก้ล่าววา่ บทบาท คือ  

ต าแหน่งหรือสถานภาพเป็นผูก้  าหนดบทบาทให้ เช่น บุคคลท่ีมีต าแหน่งเป็นครูตอ้งแสดงพฤติกรรม
เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลูกศิษย ์

2) ทฤษฎีบทบาทของเนเดล (Nadel’s Role Theory) ได้กล่าวไวว้่า บทบาท คือ ส่วน 
ประกอบท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 3 ลกัษณะ คือ (1) ส่วนประกอบท่ีส่งเสริมบท เช่น ครูตอ้งพูดเก่งหรือมี
อารมณ์ขนั (2) ส่วนประกอบท่ีมีผลส าคญัต่อบทบาทขาดมิได้ เป็นแพทย์ต้องรักษาคนไข้ และ                
(3) ส่วนประกอบท่ีเป็นไปตามกฎหมาย เช่น ครูตอ้งเป็นสมาชิกคุรุสภาโดยก าหนดให้เป็นสมการได้
ดงัน้ี 

                   P = f (a,b,c..) 
                   ถา้ก าหนดให ้  
                   P   คือ   บทบาท 
                   a   คือ   ส่วนประกอบท่ีส่งเสริมบทบาท 
                   b   คือ   ส่วนประกอบท่ีมีผลต่อบทบาทและขาดมิได ้
                   c   คือ   ส่วนประกอบท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 
จากสมการอธิบายไดว้า่ บทบาทจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนประกอบหลายๆ ส่วน อยา่งนอ้ย 

3 ส่วน ข้ึนไปจนถึง n ส่วน 
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3) ทฤษฎีบทบาทของโฮมนัน์ (Homann,s role theory) ไดก้ล่าววา่ บุคคลจะเปล่ียนบทบาท
ไปตามต าแหน่งเสมอ เช่น ตอนกลางวนั แสดงบทบาทสอนหนงัสือเพราะมีต าแหน่งเป็นครูสอน ตอน
เยน็ แสดงบทบาทเรียนหนงัสือเพราะมีต าแหน่งเป็นนิสิตภาคสมทบ เป็นตน้ 

4) ทฤษฎีบทบาทของพาร์สันซ์ (Parson,s role theory) พาร์สันซ์กล่าวว่า ความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยใ์นสังคมท าให้มนุษยใ์นสังคม ตอ้งเพิ่มบทบาทของตน เช่น บุคคลท่ีมีเพื่อนมากก็ตอ้ง
แสดงบทบาทมากข้ึนเป็นเงาตามตวั 

5) ทฤษฎีบทบาทของเมอร์ตนั (Merton,s role theory) เมอร์ตนักล่าวว่า บุคคลแต่ละคน
จะตอ้งมีต าแหน่งและบทบาทควบคู่กนัไปซ่ึงไม่เหมือนกนั  บทบาทจะมีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบั
ทกัษะของสังคมท่ีเขาสังกดัอยูต่ลอดจนลกัษณะของบุคคลในสังคมนั้น 

6) ทฤษฎีบทบาทของกู๊ด (Good,s role theory) กู๊ดกล่าวว่า บทบาท คือ แบบแผนของ
พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีของแต่ละบุคคล และบทบาทดงักล่าวควรเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อ
สังคมนั้นๆ 

7) ทฤษฎีบทบาทของกสัคิน (Good,s role theory) กสัคินกล่าววา่ พฤติกรรมของบุคคลแต่ละ
คนคือ ผลท่ีได้จากต าแหน่งทางสังคมเขานั่นเอง และทฤษฎีบทบาทจดัเป็นขอ้ตกลงประการแรกท่ี
สถาบนัต่างๆ ในสังคมคาดหวงัวา่ บุคคลท่ีไดรั้บต าแหน่งต่างๆ ควรปฏิบติัอยา่งไรบา้ง 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตราท่ี 39 ท่ีให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหาร
จดัการ ไปยงัคณะกรรมการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงใน 4 ดา้น คือ ดา้น
วิชาการ การเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ดงันั้นผูบ้ริหารจะ 
ตอ้งมีบทบาทและภาระหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 1) บทบาทหนา้ท่ีดา้นวชิาการ 
     (1)  มีความรู้และเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
     (2)  มีความรู้มีทกัษะและประสบการณ์ดา้นการบริหาร 
     (3)  เป็นผูใ้ชค้วามรู้และประสบการณ์แกปั้ญหา 
     (4)  เป็นผูน้ าในการสร้างวสิัยทศัน์ 
     (6)  เป็นผูน้ าดา้นการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
     (7)  เป็นผูน้ าในการสร้างนวตักรรมทางการศึกษา 
     (8)  เป็นผูน้ านโยบายไปสู่การปฏิบติั 
   (9)  บริหารงานโดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษา 
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 2) บทบาทหนา้ท่ีดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
     (1)  เป็นผูท้  าความเขา้ใจในนโยบาย อ านาจหนา้ท่ีและกิจกรรมในหน่วยงาน 
     (2)  เป็นผูน้ าระบบประมาณมาใชใ้นการบริหาร 
     (3)  เขา้ใจระเบียบการเงินการคลงัและการพสัดุ 
     (4)  สร้างความซ่ือสัตยสุ์จริตในการใชง้บประมาณ 
     (5)  มีความละเอียดรอบคอบ 
     (6)  มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
     (7)  หมัน่ตรวจสอบการใชง้บประมาณอยูเ่สมอ 
     (8)  รายงานการใชง้บประมาณอยา่งเป็นระบบ 
 3) บทบาทหนา้ท่ีดา้นการบริหารงานบุคคล 
     (1)  มีความรู้ทกัษะและประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 
     (2)  เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน 
     (3)  มีมนุษยสัมพนัธ์ 
     (4)  มีอารมณ์ขนั 
     (5)  เป็นนกัประชาธิปไตย 
     (6)  เป็นนกัประนีประนอม 
     (7)  มีความอดทนอดกลั้น 
     (8)  เป็นนกัพดูท่ีดี 
     (9)  มีความสามารถในการจูงใจคน 
     (10) มุ่งพฒันาองคก์ร 
 4) บทบาทหนา้ท่ีดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
     (1)  เป็นนกัวางแผนและก าหนดนโยบายท่ีดี 
     (2)  เป็นผูต้ดัสินใจสั่งการ 
     (3)  มีความรู้การบริหารโดยใชร้ะบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั 
     (4)  เป็นผูมี้ความสามารถในการส่ือสาร 
     (5)  รู้จกัมอบอ านาจและรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 
     (6)  เป็นผูค้วบคุมก ากบัติดตามและนิเทศงานท่ีดี 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 
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สรรเสริญ  โปร่งจนัทึก (2553, น. 19) อธิบายบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไวว้่า  
หมายถึง ภาระ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของผูท่ี้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา ตลอดจนผูรั้กษาราชการแทนท่ีแต่งตั้งโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมี
ต าแหน่งในการบริหารสถานศึกษา  

 กอร์ตนั (Gorton, 1983, p. 71) ไดส้รุปบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษามี 6 ประการ คือ 
 1) บทบาทในฐานะผูบ้ริหารจดัการ   

 2) บทบาทในฐานะผูเ้ป็นผูน้ าในดา้นการสอนหรือดา้นวชิาการ 
 3) บทบาทในฐานะผูรั้กษาระเบียบวนิยั 
 4) บทบาทในฐานะผูส่้งเสริมมนุษยส์ัมพนัธ์ สร้างขวญัก าลงัใจและบรรยากาศ 
 5) บทบาทในฐานะเป็นผูป้ระเมินผล 
 6) บทบาทในฐานะเป็นผูแ้กปั้ญหาความขดัแยง้ 
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง การ

ปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อพฒันาองคก์รให้เจริญกา้วหนา้ ซ่ึงผูบ้ริหารจะเป็น       
ผูอ้  านวยความสะดวก สนบัสนุน และใหค้  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย เพื่อพฒันาองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รนั้น 
        2.1.3 องคป์ระกอบของบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

    สุรศักด์  ปาเฮ (2545, น. 25-31) กล่าวว่า บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนควร
ประกอบดว้ย บทบาท 5 ประการ ดงัน้ี 

 1) บทบาทท่ีก าหนด หมายถึง บทบาทสังคม กลุ่มหรือองค์กรก าหนดไวว้่าเป็น
รูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่างๆ ท่ีมีอยู่ในสังคม กลุ่มหรือองค์กรนั้นๆ เช่น ขอ้ก าหนด
ท่ีว่า พ่อแม่ตอ้งอบรมเล้ียงดูลูก ขา้ราชการตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาท่ีสั่งงานโดยชอบ
เป็นตน้ 

 2) บทบาทท่ีผู ้รับคาดหวัง หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบพฤติกรรมท่ีคนอ่ืน 
(ผูเ้ก่ียวขอ้ง) คาดหวงัวา่อยูใ่นต าแหน่งจะถือปฏิบติั บทบาทท่ีผูรั้บผิดชอบคาดหวงัน้ีมกัจะสอดคลอ้ง
กบับทบาทท่ีก าหนด แต่ในบางคร้ังบทบาทท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งคาดหวงัอาจจะไม่ตรงกบับทบาทท่ีก าหนดไว ้        
เพราะคนบางคนอาจมีการคาดหวงัมากหรือนอ้ยกวา่ขอ้ก าหนดท่ีตนไดรั้บทราบ 

 3) บทบาทตามอุดมคติของผูอ้ยู่ในต าแหน่ง หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมของบุคคล            
ผูอ้ยูใ่นต าแหน่ง คิดและเช่ือวา่เป็นบทบาทต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู ่เช่น ผูบ้งัคบับญัชาคิดวา่ตนมีหนา้ท่ี 
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ควบคุมการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ไม่ตอ้งใส่ใจกบัปัญหาส่วนตวัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
ดงันั้น บทบาทของผูอ้ยู่ในต าแหน่งอาจจะสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบับทบาทท่ีก าหนด และก็
อาจจะตรงหรือไม่ตรงกบับทบาทท่ีผูรั้บคาดหวงั 

 4) บทบาทท่ีปฏิบติัจริง หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูอ้ยู่ในต าแหน่งไดป้ฏิบติัหรือแสดง
ออกมาให้เห็น ซ่ึงมกัจะเป็นพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบับทบาทตามความคิดของเจา้ของตวัผูอ้ยู่ใน
ต าแหน่ง แต่อาจมีกรณีท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมตามการคาดหวงัของผูอ่ื้นทั้งๆ ท่ีบทบาทนั้นไม่ตรงกบั
บทบาทตามความคิดของตนก็ได ้

 5) บทบาทท่ีผูอ่ื้นรับรู้ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นได้รับทราบเก่ียวกบัการ
ปฏิบติับทบาทผูอ้ยูใ่นต าแหน่ง ซ่ึงโดยธรรมชาติการรับรู้ของคนเราจะมีการเลือกรับรู้และมีการรับรู้ท่ี
ผดิพลาดไปจากความเป็นจริง ไดด้ว้ยอิทธิพลจากประสบการณ์และสถานการณ์หลายอยา่ง ดงันั้นเม่ือ
ผูอ้ยูใ่นต าแหน่งปฏิบติับทบาทโดยแสดงพฤติกรรมอยา่งหน่ึงท่ีผูไ้ดพ้บเห็น อาจรับรู้พฤติกรรมหรือ
บทบาทนั้นในทางท่ีแตกต่างกนัไป และอาจแตกต่างไปจากบทบาทตามความคิดของผูอ้ยูใ่นต าแหน่งดว้ย 

 แฟเรน และเคย ์(Farren & Kaye, 1996, pp. 175-187) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ ผูน้  าสามารถช่วย
ใหบุ้คลากรพฒันางานอาชีพไดด้ว้ยการแสดงบทบาท 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

 1)  ผูอ้  านวยความสะดวก 
 (1) ช่วยใหบุ้คลากรรู้คุณค่าในงานอาชีพ ความสนใจและทกัษะท่ีเป็นจุดขายของตน 
 (2) ช่วยใหบุ้คลากรตระหนกัถึงความส าคญัของการวางแผนอนาคต ดา้นการงาน

ในระยะยาว 
 (3) สร้างบรรยากาศการท างานท่ีเปิดกวา้ง และรับฟังความคิดเห็น เพื่อโอกาสให้

บุคลากร 
 (4) ช่วยใหบุ้คลากรมีความเขา้ใจ และสามารถแสดงความตอ้งการของตนเก่ียวกบั

อนาคตดา้นการงานได ้
 2)  ผูป้ระเมิน 
 (1) แจง้ผลการประเมินเก่ียวกบัการท างาน และผลการปฏิบติัตวัของสมาชิกใน

องคก์รอยา่งเปิดเผย และตรงไปตรงมา 
 (2) แจง้ใหบุ้คลากรทราบความคาดหวงั และมาตรฐานท่ีใชใ้นการประเมิน 
 (3) รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรว่า ส่ิงใดมีความส าคญัต่อการท างานใน

ปัจจุบนั และความมุ่งหวงัในการปรับปรุงการท างานต่อไป 



 
 

39 
 

 (4) ช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งการท างาน ผลการปฏิบติัตวั และเป้าหมายใน
อาชีพ 

 (5) เสนอแนะกิจกรรมท่ีจะช่วยให้บุคลากรสามารถปรับปรุงการท างานและการ
ปฏิบติัตวัของตนได ้

 3)  ผูค้าดการณ์ 
 (1) ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร อาชีพ และอุตสาหกรรม 
 (2) ช่วยใหบุ้คลากรสามารถใหข้อ้มูล และเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลได ้
 (3) ช้ีให้เห็นแนวโนม้ท่ีเกิดข้ึน และการพฒันาใหม่ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อหนา้ท่ีการ

งานของบุคลากร 
 4)  ผูใ้หค้  าปรึกษา 
 (1) ช่วยให้บุคลากรแสดงเป้าหมายเก่ียวกบัอนาคต ด้านการงานที่ตนตอ้งการ                 

ไดช่้วยเหลือบุคลากรในการคดัเลือกเป้าหมายเก่ียวกบัอนาคตดา้นการงานท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 (2) เช่ือมโยงเป้าหมายในดา้นการงานท่ีมีประสิทธิภาพให้เขา้กบัความตอ้งการ

ทางธุรกิจ และตามเป้าหมายขององคก์ร 
 (3) แสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีจะช่วยสนับสนุน รวมทั้งอุปสรรคท่ีมีผลต่อความ 

ส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน 
 5)  ผูส่้งเสริมสนบัสนุน 
     (1) ช่วยให้บุคลากรแต่ละคนสามารถพฒันาแผนงานโดยละเอียด ท่ีจะน าไปสู่

ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน 
 (2) ช่วยให้บุคลากรประสบความส าเร็จด้วยการประสานงานกบับุคคลในสาขา

อาชีพอ่ืนๆ ในองคก์รหรืออุตสาหกรรม 
 (3) อภิปรายถึงความสามารถ และเป้าหมายในหน้าท่ีการงานของบุคลากรกับ

บุคคลท่ีสามารถหยบิยืน่โอกาสดีๆ ใหก้บับุคลากรเหล่านั้นได ้
 (4) สนบัสนุนให้บุคลากรรู้จกัใช้แหล่งขอ้มูลต่างๆ ในการสร้างแผนงานเพื่อให้

ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานได ้
                  อลัพอร์ต (Allport, 1968, pp. 181-184, อา้งถึงใน วาสนา  ชยัมงคลชาติ, 2553, น. 29) 
ไดจ้  าแนกองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาทของบุคคลซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยั 4 ประการ คือ 
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  1) บทบาทท่ีสังคมคาดหวงัใหบุ้คคลปฏิบติั (Role expectation) คือ บทบาทตามความ
คาดหวงัของบุคคลอ่ืน หรือสังคมท่ีคาดหวงัให้บุคคลปฏิบติัเม่ือด ารงอยู่ในต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง
ของสังคม 
  2) มโนทศัน์บทบาทของบุคคล (Role conception) คือ การท่ีบุคคลมองเห็นหรือ
คาดหวงัต่อตนเองควรจะมีบทบาทอย่างไร โดยบุคคลจะวาดภาพบทบาทไปตามวิถีทางของเขาซ่ึง
อาจจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมหรือไม่ก็ได ้

 3) การยอมรับในบทบาท (Role acceptance) คือ การยอมรับบทบาทของบุคคลซ่ึง
เกิดข้ึนภายหลังท่ีบุคคลได้พิจารณาเห็นความส าคญัของบทบาทท่ีตอ้งกระท าว่ามีความส าคญัต่อ
ตนเอง หรือท าใหเ้กิดความขดัแยง้กบัความคาดหวงัของสังคมนอ้ยท่ีสุด 

 4) การปฏิบติับทบาท (Role performance) คือ การแสดงบทบาทตามสภาพจริงอนัจะ
เกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัองค์ประกอบดว้ยความคาดหวงัของสังคม บทบาทการรับรู้และเขา้ใจของตนเอง
ต่อบทบาทตลอดจนการยอมรับของบุคคลท่ีครองต าแหน่งอยู ่

  จากแนวคิดดังกล่าวขา้งต้น ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบของบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ แฟเรน และเคย ์(Farren & Kaye, 1996, pp. 178-180) ซ่ึง
ประกอบด้วย 1) บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก  2) บทบาทผูป้ระเมิน 3) บทบาทผูค้าดการณ์                           
4) บทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา และ 5) บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน 
 2.1.4  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการให้ค  ามัน่และรับรองว่าจะ
ด าเนินการจดัการศึกษาอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูป้กครอง และสาธารณชน
ในดา้นคุณภาพการศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมีหนา้ท่ีจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและถือว่า
การประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
โดยจดัท ารายงานประจ าปี เสนอให้ต้นสังกัดและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ และมีการพฒันา
คุณภาพมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 

 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ                         
พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดก้  าหนดไวใ้นหมวด 6 มาตรา 47 ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีไว ้เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาตอ้งด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา และ
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มาตรา 48 ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่า การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ดงันั้น
บทบาทของการประกนัคุณภาพการศึกษา  มีนกัวชิาการและนกัศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

 1)  บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก (Facility)  
 แฟเรน และเคย ์(Farren & Kaye, 1996, pp. 175-187) กล่าววา่ บทบาทผูอ้  านวย

ความสะดวก หมายถึง ผูบ้ริหารให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน  
สร้างบรรยากาศการท างานท่ีเปิดกวา้งเพื่อเป็นการกระตุน้ใหค้รูไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 

       กนกวรรณ  โสรัจจตานนท์ (2546, น. 150-153) กล่าวว่า บทบาทผูอ้  านวยความ
สะดวก หมายถึง ผูบ้ริหารช่วยเหลือเอาใส่ อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน สร้างบรรยากาศการ
ท างานท่ีเปิดกวา้งเพื่อเป็นการกระตุน้ใหค้รูไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 

       ธีระ  รุญเจริญ; ปราชญา กลา้ผจญ และสัมมา รธนิธย ์(2547, น. 36-39 อา้งถึงใน            
อรุณวรรณ  นาคทองดี, 2549, น. 28) กล่าววา่ บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก หมายถึง ผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งทางดา้นวิชาการ อาทิ   
การจดัส่ือต่างๆ เช่น ต ารา เกม เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริม การเรียนรู้ต่างๆ 
ตลอดจนการให้บริการและการจดัสภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้ และศูนยก์ารเรียน
สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยนเองและจดับรรยากาศของโรงเรียนให้อบอุ่น เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรักท่ี
จะเรียนรู้และรู้จกัแสวงหาความรู้ 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, อา้งถึงใน ชัชฎาพร โชคสงวน
ทรัพย,์ 2551, น. 16) กล่าววา่ บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก หมายถึง การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ให้แก่บุคลากรและผู ้เก่ียวข้องทั้ งด้านวิชาการ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการด้านการจัด
สภาพแวดลอ้มการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

       ธีระ  รุญเจริญ และคณะ (2547, น. 36-39) การเป็นผูอ้  านวยการความสะดวก  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งทางดา้น
วิชาการ อาทิ การจดัส่ือต่างๆ เช่น ต ารา เกม เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริม
การเรียนต่างๆ ตลอดจนการใหบ้ริการและการจดัสภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้และ
ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และจดับรรยากาศของโรงเรียนให้อบอุ่น  
เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรักท่ีจะเรียนรู้และรู้จกัแสวงหาความรู้ 



 
 

42 
 

     สุรศกัด์ิ  ปาเฮ (2545, น. 25–31 อา้งถึงใน ชชัฎาพร โชคสงวนทรัพย,์ 2551, น. 16)            
กล่าววา่ บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก หมายถึง การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่บุคลากร
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งดา้นวิชาการ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการให้การบริการด้านการจดัสภาพแวดลอ้ม
การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

      นิมิตร  อิสระกุล (2552, น. 17-18) สรุปว่า บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก หมายถึง 
การสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความเขา้ใจต่อกนั มีความพึงพอใจต่อกนั มีความสะดวกคล่องตวั           
อยา่งเพียงพอในการปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้ความกระจ่างเก่ียวกบังานและคอยสั่งการงาน
ต่างๆ ใหด้ าเนินไปดว้ยดี โดยมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั 

       ทรงสิทธ์ิ  เหลืองธิชัยวาณิช (2554, น. 29) สรุปว่า บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก  
หมายถึง การสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความเขา้ใจต่อกนั มีความพึงพอใจต่อกนั มีความสะดวก
คล่องตวัอยา่งเพียงพอในการปฏิบตัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้ความกระจ่างเก่ียวกบังาน และคอย           
สั่งการงานต่างๆ ใหด้ าเนินไปดว้ยดี โดยมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั 
  จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก หมายถึง 
การอ านวยความสะดวกให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังานในทุกๆ เร่ือง รวมทั้งให้ค  าแนะน า 
เพื่อให้ปฎิบติังานได้ตรงตามวตัถุประสงค์ มีความเขา้ใจและพึงพอใจต่อกนัในการปฏิบติัภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมาย โดยมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั   

 2)  บทบาทดา้นเป็นผูป้ระเมิน (Appraiser) 
      แฟเรน และเคย ์(Farren & Kaye, 1996, pp. 175-187) กล่าววา่ ผูบ้ริหารช้ีให้เห็น 

ถึงความส าคัญระหว่างการปฏิบัติงาน มีการแจ้งให้ครูทราบถึงมาตรฐานท่ีใช้ในการประเมิน       
พร้อมทั้งแจง้ผลการประเมินเก่ียวกบัการปฏิบติังานใหแ้ก่ครูทราบและรับฟังความคิดเห็นของครู 

 คเนเซวชิ (Knezevich, 1984, pp. 16-18) กล่าววา่ บทบาทผูป้ระเมินผล (appraiser) 
หมายถึง สามารถประเมินความตอ้งการ การประเมินระบบวธีิทางสถิติ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 อุทยั  ธรรมเดโช (2543, น. 21, อา้งถึงใน วาสนา  ชัยมงคลชาติ, 2553, น. 14)  
กล่าวว่า ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติังานของครูอาจารย์อย่างตรงไปตรงมา  
โดยเฉพาะในส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง 

 ธีระ  รุญเจริญ และคณะ (2547, น. 36–39) กล่าวว่า การประเมินผล ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งจดัให้มีการประเมิน โดยการส่งเสริมประเมินผลในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก มีการน าผลการประเมินผูเ้รียนมาใช้ในการ
ก าหนดนโยบายของสถานศึกษาเพื่อใหเ้ป็นกระบวนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 
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  อุทยั  ธรรมเดโช (2543, น. 21, อา้งถึงใน มนตฤ์ดี  ถือสมบติั, 2556, น. 18) สรุป
ไดว้่า บทบาทผูป้ระเมิน (Appraiser) หมายถึง  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ของครูอาจารยอ์ย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะในส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง           
อยา่งแทจ้ริง 

  จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ บทบาทผูป้ระเมิน หมายถึง ผูบ้ริหาร
ตอ้งเป็นผูมี้บทบาทในการประเมิน โดยจดัให้มีการประเมินอย่างเป็นระบบ และมีการแจง้ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบทั้งก่อนการประเมินและหลงัการประเมินทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์ต่อครู นกัเรียน
และสถานศึกษา 

 3) บทบาทผูค้าดการณ์ (Predicted) 
       แฟเรน และเคย ์(Farren & Kaye, 1996, pp. 175-187) กล่าวว่า บทบาทผูค้าดการณ์  

หมายถึง ผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลปัจจุบนัเพื่อประกอบการตดัสินใจบริหารงาน สามารถช้ีให้เห็นแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของครู 

      กนกวรรณ  โสรัจจตานนท์ (2546, น. 150-153) กล่าวว่า บทบาทผูค้าดการณ์  
หมายถึง ผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลปัจจุบนัเพื่อประกอบการตดัสินใจบริหารงาน สามารถช้ีให้เห็นแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของครู 

      มนสั  ชยัยะ (2548, น. 17) สรุปว่า บทบาทผูค้าดการณ์มี 3 ประการ คือ 1) ให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร 2) ช่วยให้บุคลากรสามารถให้ขอ้มูลและเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลได ้และ 3) ช้ีให้เห็น
แนวโนม้ท่ีเกิดข้ึนและการพฒันาใหม่ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อหนา้ท่ีการงานของบุคลากร 

      สุรศกัด์ิ  ปาเฮ (2545, น. 25-31 อา้งถึงใน วิไล กวางคีรี, 2550, น. 21) กล่าวว่า
บทบาทผูค้าดการณ์ หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมท่ีคนอ่ืน (ผูเ้ก่ียวขอ้ง) คาดหวงัวา่อยู่
ในต าแหน่งจะถือปฏิบติั บทบาทท่ีผูรั้บผิดชอบคาดหวงัน้ีมกัจะสอดคลอ้งกบับทบาทท่ีก าหนด แต่ใน
บางคร้ังบทบาทท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งคาดหวงัอาจจะไม่ตรงกบับทบาทท่ีก าหนดไว ้เพราะคนบางคนอาจจะมี
การคาดหวงัมากหรือนอ้ยกวา่ขอ้ก าหนดท่ีตนไดรั้บทราบ 

      จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ บทบาทผูค้าดการณ์ หมายถึง การใช้
ขอ้มูลปัจจุบนัประกอบการตดัสินใจ สามารถช้ีให้เห็นแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนหรือมีการเปล่ียนแปลง
และมีการพฒันาใหม่ๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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 4)  บทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา (Consultance) 
     แฟเรน และเคย ์(Farren & Kaye, 1996, pp. 175-187) กล่าวว่า บทบาทผูใ้ห้

ค  าปรึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารปรึกษาคณะครูก่อนด าเนินงานส าคญั สนับสนุนให้ครูท างานเป็นทีม  
ยอมรับ และปฏิบติัตามค าแนะน าของครูท่ีคาดวา่จะสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

      มนสั  ชยัยะ (2548, น. 18) สรุปวา่ บทบาทผูใ้ห้ค  าปรึกษา หมายถึง กระบวนการ
ของสัมพนัธภาพระหว่างผูใ้ห้บริการปรึกษา ซ่ึงเป็นนักวิชาชีพท่ีได้รับการฝึกอบรมกบัผูบ้ริการ                
ซ่ึงตอ้งการความช่วยเหลือเพื่อให้ผูรั้บบริการเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้นและเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน             
ไดป้รับปรุงทกัษะในการตดัสินใจและทกัษะในการแกปั้ญหา  ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการ
ท่ีจะท าใหต้นเองพฒันาข้ึน 

      นิมิตร  อิสระกุล (2549, น. 16-17) สรุปว่า บทบาทผูใ้ห้ให้ค  าปรึกษา หมายถึง       
ศาสตร์พิเศษของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการช่วยให้บุคลากรเขา้ใจตนเอง และส่ิงแวดลอ้มของตน        
และช่วยส่งเสริมให้บุคลากรนั้นมีความรับผิดชอบในการตดัสินใจ ให้สามารถท าหนา้ท่ีของตนเอง    
ไดอ้ย่างมีความสุข โดยสามารถวินิจฉัยปัญหาและก าหนดวิธีการแกปั้ญหาก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจ
ด าเนินการเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเขา้ใจ และเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะทางเลือกประกอบการ
ตดัสินใจ 

     อุทยั  ธรรมเดโช (2543, น. 21, อา้งถึงใน วาสนา  ชัยมงคลชาติ, 2553, น. 14)  
กล่าววา่ ผูบ้ริหารตอ้งช่วยกระตุน้ความคิดริเร่ิม ใหค้  าแนะน าและขอ้เสนอแนะในการก าหนดเป้าหมาย 
(goals) ของครูอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

  เมตต ์ เมตตก์ารุณ์จิต (2553, น. 24) สรุปวา่ บทบาทดา้นให้ให้ค  าปรึกษา หมายถึง 
รูปแบบหน่ึงท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานหรือระหวา่งผูด้  าเนินการกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดมี้
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นก่อนท่ีปรึกษาปัญหาเฉพาะหนา้ หรือจะวินิจฉยัเพื่อให้ภารกิจนั้นๆ 
ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์อาจจะเป็นการจดัตั้งชัว่คราวเพื่อปรึกษาปัญหาเฉพาะหน้าหรือจะกระท าใน
รูปของการให้เป็นที่ปรึกษา กรรมการ ประธาน หรือในรูปของคณะกรรมการ  (Committee) 
ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้คิดเหล่าน้ีผูบ้ริหารอาจจะเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยก็ได ้การปรึกษาหารือเป็นการ
รับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลบางประการ ก่อนท่ีจะมีการตดัสินด าเนินการ และเพื่อ
ประเมินผลบางประการท่ีอาจมองขา้มไป นอกจากน้ี การปรึกษาหารือยงัเป็นช่องทางหน่ึงในการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเขา้ใจ และเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะทางเลือก
ประกอบการตดัสินใจ 
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      ทรงสิทธ์ิ  เหลืองธิชัยวาณิช (2554, น. 30) สรุปว่า บทบาทผูใ้ห้ให้ค  าปรึกษา 
หมายถึง บุคลิกและบูรณาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการช่วยให้บุคคลเข้าใจตนเอง และ
ส่ิงแวดลอ้มของตน และช่วยส่งเสริมให้บุคลากรนั้นมีความรับผิดชอบในการตดัสินใจ ให้สามารถท า
หนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งมีความสุข โดยสามารถวินิจฉยัและก าหนดวิธีการแกปั้ญหาก่อนท่ีจะตดัสินใจ
ด าเนินการ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเขา้ใจและเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะทางเลือกประกอบการ
ตดัสินใจ 

      อุทยั  ธรรมเดโช (2543, น. 21 อา้งถึงใน มนตฤ์ดี  ถือสมบติั, 2556, น. 18) สรุปไดว้า่ 
บทบาทผูใ้ห้ค  าปรึกษา (Advisor) หมายถึง ผูบ้ริหารตอ้งช่วยกระตุน้ความคิดริเร่ิมให้ค  าแนะน า และ
ขอ้เสนอแนะในการก าหนดเป้าหมาย (Goals) ของครูอาจารยท่ี์เก่ียวกบัการพฒันาความกา้วหน้าทาง
อาชีพ 

   จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ บทบาทผูใ้ห้ค  าปรึกษา หมายถึง การให้
ค  าแนะน าในการช่วยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจตนเอง และส่ิงแวดลอ้ม และช้ีแนะงานให้ผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชามีความรับผดิชอบร่วมกนัและสามารถท างานของตนไดอ้ยา่งมีความสุข 

 5)  บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน (Promotion) 
      แฟเรน และเคย ์(Farren & Kaye, 1996, pp. 175-187) กล่าวว่า ผูบ้ริหารช่วย

สนบัสนุนการท างานของครู ช่วยประสานงานกบัองคก์รหรือหน่วยงานภายนอก สนบัสนุนทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย   

      กนกวรรณ  โสรัจจตานนท์ (2546, น. 150-153) กล่าวว่า บทบาทผูส่้งเสริม
สนับสนุน หมายถึง ผูบ้ริหารช่วยสนับสนุนการท างานของครูช่วยประสานงานกับองค์กรหรือ
หน่วยงานภายนอก สนบัสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย  

    เ เฉลิมพล  พนัธ์บวั ( 2549, น. 10) สรุปว่า บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน หมายถึง 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน
ส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีเนน้วฒันธรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และสนบัสนุนทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งใน
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตลอดจนให้ค  าปรึกษาแก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  

    นิมิตร  อิสระกุล (2552, น. 17-18) สรุปว่า บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน หมายถึง 
การสนบัสนุนใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็นและปฏิบติังานร่วมกนั มีส่วนร่วมในการน าความคิดใหม่ 
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มาปฏิบติังาน มีการมอบหมายงานท่ีท าให้บุคลากรมีความสุข ความพอใจ โดยมีการอธิบายความ 
กา้วหนา้ในการปฏิบติังาน สนบัสนุนให้ไดเ้ล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง มีโอกาสความกา้วหนา้การศึกษา
ต่อ การศึกษาดูงาน 

     ทรงสิทธ์ิ  เหลืองธิชยัวาณิช (2554, น. 28-29) สรุปวา่ บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน  
หมายถึง การสนบัสนุนให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและปฏิบติังานร่วมกนั มีส่วนร่วมในการน า
ความคิดใหม่มาปฏิบติังาน มีการมอบหมายงานให้บุคลากรมีความสุข ความพอใจโดยมีการอธิบาย
ความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน สนบัสนุนให้ไดเ้ล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งมีโอกาสความกา้วหน้าใน
การศึกษาดา้นวชิาชีพและทดลองวจิยัอยา่งจริงจงัเพื่อความกา้วหนา้ในการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาค 
ปฏิบติัจนเกิดความช านาญ การศึกษาดูงาน เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีอยู่ใน
ความรับผดิชอบไดดี้ยิง่ข้ึน 

      จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน หมายถึง การ
สนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจและร่วมปฏิบติังาน 
โดยการมอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัอยา่งมีความสุข และมีโอกาสกา้วหนา้ ทั้งทางดา้น
การศึกษาและหนา้ท่ีการงาน  

 

2.2  หลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 2.2.1 ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา   
 มีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ “การประกนัคุณภาพการศึกษา” ไวม้ากมายดงัน้ี    
  Elis (1993, p. 4, อา้งถึงใน วีระยุทธ์  ชาตะกาญจน์, 2552, น. 72) ให้ความหมายวา่  

คุณภาพการศึกษา คือ ความเหมาะสมท่ีชดัเจนข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ตามท่ี
ก าหนดไว ้ดงันั้นการพิจารณาคุณภาพการศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งดูจากผลการปฏิบติังานหรือตวับ่งช้ีการ
ปฏิบติังาน (Performance lndictors) 

 Whatmough (1994, pp. 94-95) กล่าววา่ คุณภาพการศึกษาเป็นการพิจารณาคุณภาพ 
จากทศันะของบุคคล 2 กลุ่ม นัน่คือ ผูม้ารับบริการ และนกัการศึกษา หากการจดัการของสถานศึกษา
สามารถท าให้ผูม้ารับบริการเกิดความพึงพอใจ ก็หมายความว่า มีคุณภาพตามทศันะที่หน่ึง 
นอกจากนั้น การจดัการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการและวตัถุประสงคข์องการจดั
การศึกษาอีกดว้ย ซ่ึงประเด็นหลงัน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจตามทศันะของนกัการศึกษา 

 พิทกั  รันรัติยา (2548, น. 46) สรุปว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการด าเนินการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นหลกัประกนัและเกิด
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ความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holder) ว่าสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย และนกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นกัเรียนไดรั้บการพัฒนาท่ี
สมดุลทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจและสติปัญญาเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละคน 

 ปาริมา  บริรักวิสิฐศกัด์ิ (2548, น. 16-17) สรุปไดว้า่ การประกนัคุณภาพการศึกษา  
หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการท่ีด าเนินการเพื่อให้เกิดความมัน่ใจคุณภาพ และมาตรฐานดา้น
การศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบเพื่อน าผลมาปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 

 ปริญญา  กระแสร์สุนทร (2549, น. 13) สรุปว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา  
หมายถึง การบริหารจดัการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะไดรั้บประกนัให้สังคมเช่ือว่าจะพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ครบถว้น
ตามมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรและตรงกบัความมุ่งหมายของสังคม 

 ไครเยอร์ (Cryer, 1993, p. 78, อา้งถึงใน ดวงแกว้  โพธ์ิอน้, 2550, น. 30) กล่าววา่ การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา คือ แผนงานและปฏิบติัการทั้งหลายท่ีเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า
การให้การศึกษาจะสนองตอบต่อคุณภาพท่ีก าหนด เม่ือประมวลมุมมองทั้งหลาย จากสถานการณ์ 
ก าหนดกิจกรรมและกระบวนการให้เป็นไปเพื่อบรรลุถึงการสร้างปัญญา (intellect) ความเช่ียวชาญ 
(professionalization) และการมีจรรยาบรรณ (code of ethics) การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงหมายถึง 
ปฏิบติัการทั้งหลายท่ีมีแผนและเป็นระบบ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การให้การศึกษาจะไดคุ้ณภาพตาม
ปรัชญาท่ีก าหนด 

 สุชีพ  เสาเกิด (2550, น. 8) สรุปวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมบริหารจดัการพฒันาการศึกษา จดักระบวนการเรียนการสอนนกัเรียน เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ต่อผูป้กครอง ชุมชน สังคมว่า การด าเนินงานของสถานศึกษาตามพนัธกิจท่ีไดร่้วมกนัก าหนดไวน้ั้น  
จะให้ผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพอนัพึงประสงค ์ตามความคาดหวงัของผูป้กครอง ชุมชน และ
สังคม และมีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา การประกนั
คุณภาพการศึกษาจะครอบคลุมขอบข่ายการด าเนินงานในเร่ืองส าคญั ดงัน้ีคือ การกระจายอ านาจ การ
ก าหนดนโยบายการบริหารงานวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร ให้สถานศึกษาทุกระดบั
และทุกประเภท สนบัสนุนใหผู้ป้กครอง ผูน้ าชุมชน องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ไดมี้ส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจดัการศึกษาและจะตอ้งจดัให้มีการควบคุมคุณภาพการศึกษา มีระบบการตรวจสอบผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 ดวงแก้ว  โพธ์ิอ้น (2550, น. 32) สรุปว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบเพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคม ได้แก่ นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 สริต  วิจิตรโชติ (2550, น. 20) สรุปว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง  
กระบวนการพฒันาการศึกษาเพื่อพฒันาคุรภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และสร้างความ
มัน่ใจให้เกิดข้ึนกับผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน สังคมในเร่ืองการศึกษาว่า จดัการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 สมชาย  พึ่ งอิ่ม (2551, น. 14) สรุปว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง  
กระบวนการพฒันาการศึกษาโดยอาศยัหลกัการและวิธีการจดัการคุณภาพ (Quality management)    
เพื่อสร้างความมัน่ใจและเป็นหลกัประกนัว่า สถานศึกษาไดจ้ดัการศึกษาท าให้ผูเ้รียนมีคุณภาพหรือ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์รงตามมาตรฐานการศึกษา ตรงตามความตอ้งการของชุมชน 

  บุญช่วย  อุปรีที (2552, น. 11) สรุปว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการด าเนินการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นหลกัประกนัและเกิด
ความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียว่า สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย และนกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

  วิฑูรย ์ หนูขาว (2552, น. 8) สรุปว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การ
ด าเนินงานตามภารกิจ ดา้นวชิาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจต่อผูป้กครอง ชุมชน สังคม ในผลผลิตท่ีมีคุณภาพอนัพึงประสงค์ตามความคาดหวงัของ
ผูป้กครอง ชุมชน และสังคม 

  พรทิพย ์ จนัทรกิตติวฒิุ (2552, น. 27) สรุปวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง      
การท่ีสถานศึกษาจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและเป็นท่ียอมรับของสังคมไดน้ั้น ตอ้งเนน้ท่ีกระบวนการ
เรียนการสอน ท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง สถานศึกษามีอ านาจในการจดัการศึกษาดว้ยตนเอง โดยความ
ร่วมมือของทุกคนในสังคม ทั้งดา้นการบริหารจดัการและตรวจสอบคุณภาพ 

  พงศพ์ิษณุ  สุพรรณ์ (2552, น. 26) สรุปวา่การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การ
ใหค้วามมัน่ใจแก่ผูม้ารับบริการ ไดแ้ก่ นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ วา่ สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด ท าให้ผู ้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามที่หลกัสูตรก าหนดและสังคมตอ้งการ คือ ดี เก่ง              
มีความสุข 
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  อุสมาน  หะมิ (2552, น. 18) สรุปว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การ

บริหารจดัการ และการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษาท่ีมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทางการศึกษา 

  ไชยา  กรมแสง (2553, น. 58) สรุปว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการบริหารคุณภาพท่ีสร้างความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ ชุมชน และสังคม วา่ผูจ้บการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด เป็นเคร่ืองมือในการรักษาคุณภาพให้ไดม้าตรฐานการศึกษาของชาติ
ซ่ึงท าให้ทุกโรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีเท่าเทียมกัน โดยหน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง       
ทุกฝ่ายจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตั้งแต่การวางแผนการด าเนินงานและการตรวจสอบผล
การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 สูรียาดา  เล็งนู (2554, น. 5) สรุปว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง  
กระบวนการบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา มีการควบคุม
คุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ทั้งจากภายในและภายนอก แลว้ตดัสินเกณฑ์ท่ีก าหนดไวเ้พื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการทางการศึกษา ทั้งผูรั้บบริการโดยตรงและผูรั้บบริการทางออ้ม 

 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา ให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อให้บุคคลในสังคมยอมรับและเกิดความมัน่ใจว่า สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รนั้น 
        2.2.2  ความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 มีผูใ้ห้ความหมายของค าว่า “ความส าคญัของการประกันคุณภาพการศึกษา” ไว้
มากมายดงัน้ี 

 สมคิด  พรมจุย้ และสุพกัต ์ พิบูลย ์(2544, น. 2-3, อา้งถึงใน ปริญญา กระแสร์สุนทร, 
2549, น. 27) กล่าววา่ การศึกษาเป็นรากฐานส าคญัประการหน่ึงในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ 
และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในสังคม เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้คนไดพ้ฒันาตนเอง
ดา้นต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต สามารถพฒันาศกัยภาพและความสามารถดา้นต่างๆ ท่ีจะด ารงชีวิต และ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงรวมเป็นพลงังานสร้างสรรค์การพฒันา
ประเทศอยา่งย ัง่ยืน รัฐเห็นความส าคญัของการศึกษา ในปี 2542 จึงไดต้ราพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทัง่ร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบั
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ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข โดยยดึหลกัการจดัการศึกษา 3 ประการคือ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และ 3) พฒันาสาระกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์ประกอบ
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งให้มีการก าหนดมาตรฐานและจดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั และ
ประเภทการศึกษา  

  ปริญญา  กระแสร์สุนทร (2549, น. 27) สรุปวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษามีความ       
ส าคญั ดงัน้ี 

      1) เกิดความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา เพราะเกิดจากกลไกในการควบคุมการ
ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้ท าให้เกิดการคุม้ครองผูบ้ริโภค และเกิดความ
เสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาและการบริการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง 

      2) ประชาชนและสังคมมัน่ใจวา่สามารถตดัสินใจเลือกใช้กระบวนการจดัการศึกษา         
และผลผลิตของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 

      3) เพื่อใหส้ถานศึกษาไดมี้การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
      4) เพื่อกระตุน้ใหผู้ท่ี้รับผดิชอบหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา             

มุ่งพฒันาการศึกษาใหมี้มาตรฐานคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
      5) เพื่อกระตุน้ให้สมาชิกในหน่วยงานตระหนกัและด าเนินการถึงหน้าท่ีของตนใน

การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 
 สาธิต  อุสาห์ดี (2549, น. 24) กล่าวว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา มีความส าคญั                   

3 ประการ คือ 
      1) ท าให้ประชาชนไดรั้บขอ้มูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือได ้เกิดความเช่ือมัน่และ

สามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทีมีคุณภาพมาตรฐาน 
      2) ป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค และเกิด

ความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรั้บการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง 
      3) ท าให้ผูรั้บผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพ และ

มาตรฐานอยา่งจริงจงั ซ่ึงมีผลให้การศึกษามีพลงัท่ีจะพฒันาประชากรให้มีคุณภาพอยา่งเป็นรูปธรรม           
และต่อเน่ือง  

 การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจดัการและด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความ
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มัน่ใจใหผู้รั้บการศึกษา ทั้งยงัเป็นการป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีดอ้ยคุณภาพและสร้างสรรคก์ารศึกษา
ใหเ้ป็นกลไกท่ีมีพลงัในการพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพสูงยิง่ข้ึน 

 ดวงแกว้  โพธ์ิอน้ (2550, น. 33) สถานศึกษาทุกแห่งและทุกระดบัการศึกษามีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถ                  
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีสังคมตอ้งการ ประกอบกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ถูกก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาถือปฏิบติัตามกฏ
กระทรวง ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ในหมวด 1 วา่ดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา หมวด2 หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้สถาน 
ศึกษาด าเนินการใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ และให้ระบบประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีเป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาผู ้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนเป็นคนดีและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 พิเชษฐ์  วายุวรรธนะ (2550, น. 19-20) กล่าวว่า การประกนัคุณภาพการศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือไดมี้การประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลกั และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการด าเนินการอย่างใกลชิ้ด  
และรายงานผลการด าเนินการให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่ง 
ชาติ พุทธศกัราช 2542   

 พงศพ์ิษณุ  สุพรรณ์ (2552, น. 26 -27) สรุปวา่ ความส าคญัของการประกนัคุณภาพ
การศึกษา มีความส าคญั 3 ประการ คือ 

  1) ท าให้ประชาชนไดรั้บขอ้มูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือได ้เกิดความเช่ือมัน่และ
สามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
 2) ป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค และเกิด
ความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรั้บการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง 
    3) ท าให้ผูรั้บผิดชอบในการจดัการศึกษามุ่งบริหารจดัการศึกษาสู่คุณภาพ และ
มาตรฐานอยา่งจริงจงั ซ่ึงมีผลให้การศึกษามีพลงัท่ีจะพฒันาประชากรให้มีคุณภาพอยา่งรูปธรรมและ
ต่อเน่ือง 

 ไชยา  กรมแสง (2553, น. 58) สรุปวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษามีความส าคญัเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาและใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเกิดความมัน่ใจในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึง
ความพอใจในคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยรัฐจะตอ้งกระจายอ านาจทางการศึกษาและให้
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อิสระแก่สถานศึกษาในการบริหารและจดัการ เพื่อความมีคุณภาพและขณะเดียวกนัสถานศึกษาก็
จะตอ้งเปิดโอกาสใหชุ้มชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา การด าเนินงานทุกขั้นตอน
สามารถติดตามตรวจสอบได ้และมีการรายงานสู่สาธารณชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

 สมชาย  พึ่งอ่ิม (2553, น. 17) สรุปว่า ความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา  
หมายถึง กลไกส าคญัในการพฒันาการศึกษา ท าให้สถานศึกษามีระบบท่ีมัน่คงในการพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียนให้มีคุณภาพ ตรงตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด และมีการรักษา
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เป็นท่ีเช่ือมัน่ยอมรับของผูป้กครอง ชุมชน และสังคม 

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างตน้ ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า ความส าคญัของการประกนัคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง กระบวนการส่งเสริมและสนบัสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ผูรั้บบริการทางการ
ศึกษา และป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีดอ้ยคุณภาพ 
        2.2.3  หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ส านักงานทดสอบทางการศึกษา (2542, น. 3) กล่าวว่า หลักการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดว้ย  

 1) การสร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษาของทุกฝ่ายทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ 
 3) ความร่วมมือทางวชิาการขององคก์ร บุคลากรในพื้นท่ี 
 4) การด าเนินงานเนน้คุณภาพในการปฏิบติังานทุกระดบั ทุกขั้นตอน 
 5) การด าเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบได ้
 6) การรายงานสู่สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2549, น. 3-4) หลักการในการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษามี 3 ประการ คือ 
 1) การกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยให้สถานศึกษามีอิสระ และมีความ

คล่องตวัในการบริหารรวมถึงการตดัสินใจด าเนินงาน ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ  
บุคลากร และทรัพยากร การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและให้อิสระแก่ผูส้อนในการจดักิจกรรมเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ตลอดจนใหส้ถานศึกษาสามารถ
ปรับปรุงตนเอง รับผิดชอบและจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี ความตอ้งการของชุมชน  
และสังคมใหม้ากข้ึน 
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          2) การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน (Particpation) โดยให้หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ ปูชนียบุคคล ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือ
ปราชญ์ชาวบา้น เขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ คณะท างานของสถานศึกษา ร่วมคิด
ตดัสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนร่วม
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของสถานศึกษา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาโดยรวม 

          3) การแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้(Accountability) โดยสถานศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้าหมาย (Goals) และจุดเน้นท่ีต้องการพฒันา (Focus 
Areas) เช่น ภายในช่วง 3 ปีน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตอ้ง
สูงข้ึนจากฐานเดิม ร้อยละ 5-10 หรือในปีการศึกษาหน้าผูเ้รียนทุกคนในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูลไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว หรือภายใน 2 ปี สถานศึกษาจะตอ้ง
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการยอมรับ เร่ืองการรักษาระบบนิเวศ เป็นตน้ จากเป้าหมายและ
จุดเน้นการพฒันาดงักล่าว มีการร่วมกนัจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา (School Improvement Plan) 
เลือกยุทธศาสตร์การพฒันาให้เหมาะสมและสามารถให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม สถานศึกษาจะตอ้ง
ประชาสัมพนัธ์ เป้าหมาย และจุดเนน้ท่ีตอ้งการพฒันา ตลอดจนแผนพฒันาสถานศึกษาให้ทุกฝ่ายได้
รับรู้ ทั้ งน้ีเพื่อเป็นสัญญาประชาคม และเพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีทิศทางการท างานท่ีชัดเจนสู่
เป้าหมายเดียวกนั 
 2.2.4 กระทรวงศึกษาธิการ (2553, น. 26) กล่าววา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

     1) การจดัระบบการบริหารสารสนเทศ 

     2) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

     3) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 

     4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 

     5) การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

     6) การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

     7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

                     8) การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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 1)  การจดัระบบการบริหารสารสนเทศ 

    พิทกัษ ์ รันรัติยา (2548, น. 8) กล่าวว่า การจดัระบบบริหารสารสนเทศ หมายถึง 
การจดัท าโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา  การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และจดัระบบสารสนเทศท่ีมีขอ้มูลอยา่งเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานประกนัภายในสถานศึกษา 

   ประภา  ตนัติวุฒิ (2548, น. 8) กล่าววา่ การจดัระบบบริหารสารสนเทศ หมายถึง 
การด าเนินงานบริหารเก่ียวกบัโครงสร้างการบริหาร การแต่งตั้งคณะกรรมการ การมีส่วนร่วม การ
ประสานสัมพนัธ์ การจดัเตรียมขอ้มูลสารสนเทศท่ีเพียงพอ การก าหนดแนวทาง วิธีด าเนินงาน การ
ก ากบัติดตามรายงานผลให้เอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

   วิฑูรย ์ หนูขาว (2552, น. 8) กล่าวว่า การจดัระบบบริหารสารสนเทศ หมายถึง 
การด าเนินงานการบริหารเก่ียวกบัโครงสร้างการบริหาร การแต่งตั้งคณะกรรมการ การมีส่วนร่วม  
การประสานสัมพนัธ์ การจดัเตรียมขอ้มูลสารสนเทศท่ีเพียงพอ การก าหนดแนวทาง วิธีด าเนินงาน 
การก ากบั ติดตามรายงานผลให้เอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

   ทรงสิทธ์ิ  เหลืองธิชยัวาณิช (2554, น. 7) กล่าววา่ การจดัระบบบริหารสารสนเทศ  
หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการด าเนินงานขององค์กรให้กบัผูป้ฏิบติังาน และผูบ้ริหารใน
รูปแบบของเทคโนโลยี โดยอุปกรณ์สมัยใหม่และข้อมูลทางการส่ือสารท่ีมีประโยชน์ต่อการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานขององคก์ร 

  จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ การจดัระบบบริหารสารสนเทศ หมายถึง              
การด าเนินการบริหารเก่ียวกับโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ มีการประชาสัมพนัธ์และรายงานผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสู่สาธารณชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ 

           2)  การก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
   พิทกัษ์  รันรัติยา (2548, น. 8) กล่าววา่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา หมายถึง 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผูเ้รียน สถานศึกษา ทอ้งถ่ิน และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ประภา  ตนัติวุฒิ (2548, น. 8) กล่าววา่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา หมายถึง 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษา ท่ีครอบคลุมสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
และผลการเรียนรู้ให้เหมาะกับสภาพของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 วิฑูรย ์ หนูขาว (2552, น. 8) กล่าวว่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษา หมายถึง 
การปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ทรงสิทธ์ิ  เหลืองธิชยัวาณิช (2554, น. 8) กล่าววา่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน และมาตรฐานท่ีตอ้งการให้
เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริมและก ากบั
ดูแลการตรวจสอบ การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  

 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา หมายถึง     
การก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ และ
เหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการก ากบัดูแลตรวจสอบ การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

           3)  การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
 พิทกัษ์  รันรัติยา (2548, น. 8-9) กล่าวว่า การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 

หมายถึง การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจดัท าอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ย  
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวปฏิบติัท่ีชัดเจน สมบูรณ์ ครอบคลุมการพฒันาทุกกิจกรรมท่ีเป็น
ส่วนประกอบหลกัของระบบการศึกษา และเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปปฏิบติัเพื่อให้
บรรลุผลตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดอยา่งสอดรับกบัวสิัยทศัน์ 

   ประภา  ตนัติวุฒิ (2548, น. 8) กล่าวว่า การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
หมายถึง แผนท่ีจดัท าข้ึนอยา่งเป็นระบบจากขอ้มูลสถานศึกษา ประกอบดว้ย เป้าหมายและแนวปฏิบติั
ท่ีชัดเจนสมบูรณ์ครอบคลุมการพฒันาทุกกิจกรรม ท่ีเป็นส่วนประกอบหลกัของการจดัการศึกษา     
และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปปฏิบติัให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแต่ละ
กิจกรรมท่ีก าหนดอยา่งสอดรับกบัวสิัยทศัน์ และมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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 วิฑูรย ์ หนูขาว (2552, น. 9) กล่าวว่า การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
หมายถึง ชุดกิจกรรมทางการศึกษาท่ีจดัท าข้ึนอยา่งเป็นระบบจากขอ้มูลของสถานศึกษา ประกอบดว้ย  
เป้าหมาย และแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนสมบูรณ์ครอบคลุมการพฒันาทุกกิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบหลกั
ของการจดัการศึกษา  และเป็นท่ียอมรับร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปปฏิบติัให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดอยา่งสอดรับกบัวสิัยทศัน์และมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ทรงสิทธ์ิ  เหลืองธิชยัวาณิช (2554, น. 8) กล่าวว่า การจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษา หมายถึง แผนท่ีจดัท าข้ึนอยา่งเป็นระบบจากขอ้มูลของสถานศึกษาประกอบดว้ย เป้าหมาย
และแนวทางปฏิบติัท่ีชัดเจน มีความสมบูรณ์และครอบคลุมวิสัยทัศน์ในทุกกิจกรรมท่ีเป็นส่วน 
ประกอบหลกัของการจดัการศึกษา ซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกนัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตาม
มาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา  
หมายถึง สถานศึกษาได้จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ จากขอ้มูลสถานศึกษา 
ประกอบดว้ยเป้าหมาย และแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบหลกัของการ
จดัการศึกษา เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
               4)  การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 

 พิทกัษ ์ รันรัติยา (2548, น. 9) กล่าววา่ การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการ 
ศึกษา หมายถึง การด าเนินการสร้างการยอมรับแผน การมอบหมายความรับผิดชอบ การท าความ
เขา้ใจแผน รวมทั้งการปฏิบติัตามแผน การก ากบัติดตามการด าเนินงาน และการรายงานผลให้เป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง 

 ประภา  ตนัติวุฒิ (2548, น. 8) กล่าววา่ การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการ 
ศึกษา หมายถึง การก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษาท่ีก าหนดไว ้โดยจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีชดัเจนครอบคลุมงาน โครงการ
ของสถานศึกษา 

 วิฑูรย ์ หนูขาว (2552, น. 9) กล่าวว่า การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษา หมายถึง การปฏิบติังานและการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษาท่ีก าหนดไว ้โดยจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีชดัเจนครอบคลุมงาน/โครงการ 
ของสถานศึกษา 

 ทรงสิทธ์ิ  เหลืองธิชยัวาณิช (2554, น. 8) กล่าววา่ การด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษา หมายถึง แผนท่ีจดัท าอยา่งเป็นระบบบนพื้นฐานขอ้มูลของสถานศึกษา ประกอบดว้ย  
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เป้าหมายยทุธศาสตร์ และแนวปฏิบติัมีความชดัเจน มีความครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบ
และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าไปปฏิบติัเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ
แต่ละกิจกรรมไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และมาตรฐานหลกัสูตรสถานศึกษา 

  จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษา หมายถึง การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา
รวมทั้งการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีครอบคลุมกิจกรรมของสถานศึกษา  
 5)  การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 พิทกัษ ์ รันรัติยา (2548, น. 9) กล่าวว่า การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง กระบวนการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลและผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา น ามาตรวจสอบเปรียบเทียบตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เพื่อน ามาแกไ้ข 
ปรับปรุง และพฒันาการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง   

 ประภา  ตนัติวุฒิ (2548, น. 8) กล่าววา่ การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง การด าเนินงานตรวจสอบทบทวนและรายงานการด าเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย โดยบุคลากรภายในสถานศึกษา 

 วฑูิรย ์ หนูขาว (2552, น. 9) กล่าววา่ การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และครู 

 ทรงสิทธ์ิ  เหลืองธิช ัยวาณิช (2554, น. 8) กล่าวว่า การจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทบทวน และ
รายงานการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม เช่น 
สังเกตพฤติกรรมกระบวนการท างาน สอบถาม สัมภาษณ์ พิจารณาร่องรอยหลกัฐาน ใช้แบบส ารวจ  
แบบสอบถาม 

 สูรียาดา  เล็งนู (2554, น. 32) กล่าวว่า การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง สถานศึกษาจะตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เพื่อให้
ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการหาทางปรับปรุงแกไ้ขใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน 

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการด าเนินงานตรวจสอบและประเมินตนเองของสถานศึกษาและ
รายงานการด าเนินงานตามแผนพฒัคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ของสถานศึกษา 
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    6)  การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
 พิทกัษ ์ รันรัติยา (2548, น. 9) กล่าววา่ การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษา หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ตามระดบัช่วงชั้นท่ี
หลกัสูตรก าหนดในวิชาแกนหลกัและคุณลกัษณะท่ีส าคญัดว้ยกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย
และเคร่ืองมือท่ีไดม้าตรฐาน 

 ประภา  ตนัติวุฒิ (2548, น. 8-9) กล่าววา่ การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การน าขอ้มูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบภายใน
และภายนอก ประมวลรายงานผลการพฒันาคุณภาพประจ าปีการศึกษา ซ่ึงจะน าไปใชข้อ้มูลส าหรับ
การวางแผนพฒันาคุณภาพต่อไป 

 วิฑูรย ์ หนูขาว (2552, น. 9) กล่าววา่ การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษา หมายถึง การจดัให้ผูเ้รียนทุกคนในระดบัช่วงชั้น คือ ป.3 และป.6 ได้รับการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และคุณลกัษณะท่ี

ส าคญัโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน 

 ทรงสิทธ์ิ  เหลืองธิชยัวาณิช (2554, น. 8) กล่าววา่ การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การจดัให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิตามหลกัสูตร และตาม
ช่วงชั้น ทั้งระดบัสถานศึกษาและระดบัชาติดว้ยเคร่ืองมือมาตรฐาน 

 สูรียาดา  เล็งนู (2554, น. 38) กล่าววา่ การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพื่อติดตามและประเมินงานของโรงเรียน วา่ถึง
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไวเ้พียงใด มีเร่ืองใดท่ีควรปรับปรุงให้เขา้สู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการสร้าง
เคร่ืองมือในการประเมิน จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เผยแพร่ผลการปฏิบติั 
งานแก่สาธารณชนน าผลการประเมินมาพฒันาคุณภาพารศึกษา และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการ
ประเมินจากองค์กรภายนอกต่อไป รวมถึงการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐาน จากองค์กรภายนอก
โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐานในระดบัสากล 

 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนและน าขอ้มูลผล
การประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบมาประมวลรายงานผลการพฒันาคุณภาพประจ าปี
การศึกษา ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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             7)  การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 พิทกัษ์  รันรัติยา (2548, น. 9) กล่าววา่ การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา ซ่ึงสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนและศกัยภาพของสถานศึกษาในรอบปี
การศึกษา โดยการแสดงหลกัฐาน ขอ้มูลท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้

 ประภา  ตนัติวุฒิ (2548, น. 9) กล่าวว่า การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง หน่วยงานตน้สังกดัท าการส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมด าเนินงาน
ตามระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั และเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบั
รูปแบบ และเทคนิควธีิการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  นอกจากน้ีใหห้น่วยงานตน้สังกดัระดบั
จงัหวดัหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา ท าการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุก
สามปี 

 วิฑูรย ์ หนูขาว (2552, น. 9) กล่าวว่า การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การน าขอ้มูลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและ
ทบทวนภายใน และภายนอกออกมาประมวลเป็นผลการพฒันาคุณภาพประจ าปีการศึกษา ซ่ึงจะ
น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการวางแผนพฒันาคุณภาพต่อไป รวมถึงการเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ 

 ทรงสิทธ์ิ  เหลืองธิชยัวาณิช (2554, น. 8) กล่าววา่ การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การน าผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีผา่นการ
ตรวจสอบและทบทวนภายใน และภายนอกมาประมวลเป็นรายงานผลการพฒันาและการประเมินของ
ระบบประกนัคุณภาพ 

  จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง หน่วยงานตน้สังกดัส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมด าเนินงานตามระบบ
การประกนัคุณภาพเพื่อเสนอสถานศึกษา การน าขอ้มูลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบ
และทบทวนภายในภายนอกมาประมวลเป็นผลการจดัท ารายงานประจ าปี 
              8)  การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 พิทกัษ์  รันรัติยา (2548, น. 9) กล่าววา่ การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง หมายถึง การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัด จะต้องรวมกันด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมทั้ งการก ากับ  
สนบัสนุน ส่งสริม ติดตาม ประเมินผล และผดุงประสิทธิภาพของระบบประกนัคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษา 
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  ประภา  ตนัติวุฒิ (2548, น. 9) กล่าวว่า การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง หมายถึง หน่วยงานตน้สังกดัท าการส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมด าเนินงานตามระบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั และเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบัรูปแบบ  
และเทคนิควิธีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา นอกจากน้ีให้หน่วยงานตน้สังกดัระดบัจงัหวดั
หรือเขตพื้นท่ีการศึกษาท าการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี 

 วิฑูรย ์ หนูขาว (2552, น. 9) กล่าวว่า การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง หมายถึง หน่วยงานตน้สังกดัท าการส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมด าเนินงานตามระบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั และเผยแพร่วฒันธรรมเก่ียวกบัรูปแบบ  
และเทคนิควธีิการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ทรงสิทธ์ิ  เหลืองธิชยัวาณิช (2554, น. 8) กล่าววา่ การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง กลไกส่วนหน่ึงของระบบประกนัคุณภาพภายในโดยการน าขอ้มูล
และขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการส่งเสริมพฒันาและการประเมินของระบบประกนัคุณภาพ 

  จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
สถานศึกษา 
 

2.3  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัแผน และ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทและหน้าท่ีในการ               
จัดการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถ่ินตามความพร้อมและความต้องการของท้องถ่ิน และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีไดก้ าหนด
รูปแบบของการจดัการศึกษาไว ้3 รูปแบบ คือ การจดัการศึกษาในระบบ การจดัการศึกษานอกระบบ 
และการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั โดยท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  
เทศบาลเมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบล) สามารถจดัการศึกษาให้กบัประชาชนในทอ้งถ่ิน
ได้ทุกรูปแบบข้ึนอยู่กบัความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส าหรับหน่วยงานในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีหน้าท่ีในการน านโยบายและแนวทางของการจดัการศึกษา และมี
บทบาทหน้าท่ีในการจดัการศึกษาในระบบ ให้กบัเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ิน คือ สถานศึกษา (กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2549, น. 17) 
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พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บญัญติัให้กระทรวงมหาดไทย 
ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินและพฒันาชุมชน ขณะท่ีการจดัการศึกษาเป็น
บริการสาธารณ ท่ีกฎหมายบัญญัติเป็นภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการ 
กระทรวงมหาดไทยจึงตอ้งรับผิดชอบการส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินดว้ย โดยมีจงัหวดัเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคท าหนา้ท่ีก ากบั ดูแล และประสานการ
แก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนการก ากบัดูแลให้การบริหารจดัการศึกษา
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐและถูกตอ้งตามกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบจะยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแม่บท และ
พฒันาสาระหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสภาพความจ าเป็นและความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี 
นโยบายการจัดการศึกษาท้องถ่ิน จึงมุ่งส่งเสริมการพฒันาความหลากหลายทั้งในรูปแบบ และ
แนวทางการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินใหส้ามารถพฒันาไดเ้ตม็ศกัยภาพ และสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2549, น. 1-2) 
               2.3.1  วสิัยทศัน์การจดัการศึกษา 

   จดัการศึกษาทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาคุณภาพและศกัยภาพคนในทอ้งถ่ิน ให้มีคุณลกัษณะ     
ท่ีสามารถบูรณาการวิถีชีวิต ให้สอดคล้องกบัสภาพและความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ    
ตามหลกัแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน (กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน, 2549, น. 5) 
               2.3.2  โรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
         ส าหรับสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ท่ีผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา รอบท่ีสาม ระหว่าง พ.ศ.2554-2558 มีทั้งหมด                
5 แห่ง ไดแ้ก่ 
         1) โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 
         2) โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยทุธ) 
         3) โรงเรียนวดัป่าง้ิว         
         4)  โรงเรียนสามโคก 
         5) โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม 

2.3.3  การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
          ประเทศไทยในปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วก้าวเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์มี

ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศข่าวสาร แต่คนไทยยงัขาดความรู้ ความสามารถท่ีจะปรับตวั
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ให้เขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์ได ้ท าให้ประสบปัญหาดา้นต่างๆ มากมาย สังคมไทยเร่ิมตระหนกัถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนและเห็นวา่หากไม่มีการแกไ้ขปัญหาโดยเร่งด่วน อาจท าให้ประเทศไทยตอ้งลม้สลายในสังคม
โลกได ้จึงตอ้งหนัมาปฏิรูปการเมือง ปฏิรูประบบราชการและปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมกนัเพื่อพฒันา
คุณภาพของตน 

 การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งโดย
จะตอ้งด าเนินการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อท าให้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวัคนไดรั้บการพฒันาอย่าง
เต็มท่ี เป็นผูท่ี้รู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดสร้างสรรค ์รักการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถ
ปรับตวัไดท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความท าลาย             
กระแสโลก มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จกัพึ่งตนเอง และสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหน่ึงของสังคม ท่ีแสดง
ความรับผดิชอบต่อการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพไดม้าตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผา่นมาได้
มีการพฒันาการจดัการศึกษาโดยตลอด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นตน้มา ดว้ยการจดัให้มีการประเมิน
คุณภาพการจดัการศึกษา 3 ดา้น คือ ดา้นปัจจยั ด้านกระบวนการบริหารจดัการ และดา้นผลผลิต 
(ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน) และมีความจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงคุณภาพโดยเร่ิมตน้
จากสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งด าเนินการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งกระบวนการบริหาร การจดัการ
เรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนอย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง เพื่อมุ่งสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง  
และมีความสุข ซ่ึงจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศในการช่วยให้สังคมสงบสุข มีจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน สร้างฐานทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คง การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงเป็นงานท่ีส าคญั
ของสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนและ
สังคมโดยรวม (วนิยั  ดชรัตนสุวรรณ์, 2545, น. 31-32, อา้งถึงใน วชัระ  เจริญรัตน์, 2547, น. 28) 

  1)  มโนทศัน์ของการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้การจดัการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สามารถรองรับการด าเนินงาน ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การสร้างความ
ตระหนัก และความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าจากสาระบญัญติัท่ี “ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได้” ซ่ึงเป็นแรงกระตุน้ให้สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง
ปรับปรุงตนเอง โดยจดัท าแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจและ
เป้าหมายการพฒันาสถานศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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              (1) พนัธกิจและเป้าหมายการพฒันาสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  
     พนัธกิจหน่ึงซ่ึงจะตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรหลายๆ ฝ่าย คือ การ
สร้างความเช่ือถือและความภาคภูมิใจในการท างานดว้ยความตั้งใจจริงสืบสานการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และ
ต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีทา้ทายความสามารถในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกดัเทศบาลให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ อนัเป็นการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาน ศึกษาเทศบาลแต่ละแห่งโดยการแสวงหาคุณค่าร่วมกนัในดา้นต่างๆ คือ (วินยั  รัตนเดช, 2545, 
น. 31-32, อา้งถึงใน วชัระ  เจริญรัตน์, 2547, น. 29) 
       ก. สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความสามารถพฒันาการจดั
การศึกษาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ สถานศึกษาควรจะได้รับความเช่ือถือว่าเป็นสถานศึกษาท่ีดี เพราะ
ผูส้ าเร็จการศึกษาตลอดจนผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูเ่ป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถ มีความเป็นเลิศทาง
วชิาการ คุณธรรม จริยรรม 
  ข. สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นสถานศึกษาท่ีดีท่ีสุดแห่ง
หน่ึงซ่ึงควรปรับปรุงคุณภาพของตนเองให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความเป็นเลิศใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบติังานท่ีมีคุณค่าท่ีดีท่ีสุดต่อผูเ้รียน 
       ค. สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วม           
ของทุกฝ่ายในการบริหารจดัการ มีความเป็นผูน้ าทางวิชาการและการเรียนการสอน มีความภาคภูมิใจ
ในความเข้มแข็งทางวิชาการของตน ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน ผูป้กครอง มีความคิดท่ี
ชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการจดัการศึกษา สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่สังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 
  ง. สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นสถานศึกษาท่ีมีส่วน
รับผดิชอบต่อสังคมมากท่ีสุดแห่งหน่ึง 
   จ. สถานศึกษาควรเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีเป็นแบบอย่างในการน าชุมชนให้
เขา้มามีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งจริงจงั 
         (2) มโนทศัน์เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
             มโนทศัน์เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเชิงสร้างสรรค์ ท าให้เกิดความตระหนักและรู้สึกท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา             
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา สร้างความเช่ือมัน่วา่การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เกิดข้ึนมาไดจ้ากการประเมินคุณภาพของงานทุกบริบทในสถานศึกษา และจะ
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ช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพฒันาตนเองให้ท างานไดดี้ข้ึน เป็นการท างานท่ีตอ้งด าเนินการอยู่แลว้
ตามปกติ ไม่ใช่การเพิ่มภาระเป็นงานท่ีตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน เป็นการท างานร่วมกนัของ              
ทุกคน ไม่ใช่เป็นการสร้างผลงานทางวชิาการเฉพาะเจาะจงคนใดคนหน่ึง เป็นการท างานท่ีสะทอ้นผล
ตามความเป็นจริงของสภาพปัญหาและด าเนินการดว้ยเหตุผล มีความเป็นกลางของผูท่ี้มุ่งแกปั้ญหา  
ทุกคน มีความตอ้งการอยากท างานดว้ยความเต็มใจไม่ใช่ถูกบงัคบัจากสายงานบงัคญับญัชา เป็นการ
ท างานท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิธีการ ผูท้  างานตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจทุกขั้นตอนของการท างาน และเป็น
งานท่ีตอ้งเผยแพร่ผลการประเมินให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อยืนยนัว่าสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดผ้า่นเกณฑม์าตรฐานและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

  2) ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
          การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งนั้น กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานตน้สังกดั ไดมี้หนงัสือแจง้ให้
เทศบาลทุกแห่งท่ีจัดการศึกษาให้ด าเนินการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวยั   
           พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตราท่ี 47 ระบุให้มีการประกนั
คุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีระบบประกนัคุณภาพภายในและ
ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ระบบการประกนัคุณภาพภายในโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
ไปสู่สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 18 (2) โดยให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถาน 
ศึกษาจดัให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับ
ผูเ้ก่ียวข้อง ว่าผูเ้รียนทุกคนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อพฒันาความรู้ความ 
สามารถ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดในหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดงัน้ี 

        1) การจดัระบบการบริหารสารสนเทศ 
               2) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
               3) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
               4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
              5) การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
              6) การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
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              7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
                            8) การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง           

2.3.4 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจงัหวดั
ปทุมธานี 

        จากผลการประเมินความสามารถทางการเรียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดย
ภาพรวม ผา่นเกณฑ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดค้ะแนนร้อยละเฉล่ีย 61.673 อยูใ่นระดบัคุณภาพดี  
ควรพฒันาและปรับปรุงให้ดีข้ึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  
โดยการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ปรับเปล่ียนวิธีการวดัผล ประเมินผล ให้เหมาะสมกบั
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน  มีส่ือการสอนหลากหลายและทนัสมยัเขา้มาใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2556, น. 154) 

        จากผลการประเมินความสามารถทางการเรียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
ภาพรวมผ่านเกณฑ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดค้ะแนนร้อยละเฉล่ีย 57.797 อยูใ่นระดบัคุณภาพดี  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ยกเวน้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ท่ีไดค้ะแนนระดบัพอใช ้ทั้งน้ี
สถานศึกษาควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เนน้ทกัษะการคิด
ค านวณ การคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง จดัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จดักิจกรรมท่ีเน้นการพฒันา 
การคิด การอ่าน การส่ือสาร การแกปั้ญหา มีการนิเทศและติดตามกระบวนการเรียนการสอนของครู
อยา่งต่อเน่ือง  ส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อและพฒันาเทคนิคการจดัการเรียนการสอนใหม่ๆ (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2556, น. 155) 

 

2.4  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
         2.4.1  งานวจิยัภายในประเทศ 

   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีงานศึกษาวิจยัโดยตรงและ
ใกลเ้คียง ดงัน้ี 

 ปริญญา  กระแสร์สุนทร (2549, น. 60) ได้ศึกษาการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า 1) การด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาจากรายดา้น
พบว่า ผูบ้ริหารด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษามากท่ีสุดคือ การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการ 
ศึกษา รองลงมาคือ การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  การ
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ประเมินคุณภาพาการศึกษา การพฒันามาตรฐานการศึกษา การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา และการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามล าดบั และ 2) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ และขนาดเล็กในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน                
ทั้งภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี                   
ตั้งไว ้

 โสรส  กนัแก้ว (2549, น. 70) ได้ศึกเร่ืองษาบทบาทในการส่งเสริมงานวิจยัในชั้น
เรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) บทบาทในการส่งเสริมงานวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ านวน 4 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีผูบ้ริหารมีบทบาทมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการจูงใจ รองลงมาคือ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองค์การ และดา้นการ
ควบคุมงาน ตามล าดบั 1) บทบาทในการส่งเสริมงานวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นการวางแผนในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบับทบาทในการส่งเสริมงานวิจยัในชั้น
เรียนของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบับทบาทในการส่งเสริมงานวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ  าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและ
รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นการวางแผนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบับทบาทในการ
ส่งเสริมงานวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นการวางแผนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

  นิมิตร  อิสระกุล (2549, น. 68) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต รัชมงคลภิเษก  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สรุปไดด้งัน้ี 1) ผล
การวิเคราะห์บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา         
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่าทุกดา้นมีการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีผูบ้ริหารมีบทบาทมากท่ีสุด คือ ดา้นการ
ส่งเสริม  2) ผลการวิเคราะห์การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
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พื้นท่ีฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมพบวา่ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ทุกดา้นมีการ
ด าเนินการอยู่ในระดบัมาก ด้านท่ีมีการด าเนินการมากท่ีสุดคือ ด้านการรายงานคุณภาพประจ าปี                
3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบั
มาก 

 บุษรา  ผอ่งใส (2550, น. 116-117) ไดศึ้กษาเร่ืองการประกนัคุณภาพภายในท่ีส่งผล
ต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา เขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก ผลการวจิยัพบวา่ 

 1) การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก               
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี บุคลากร  
ปรัชญา และเป้าหมายของสถานศึกษา หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมนักเรียน  
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน และการบริหารจดัการ 

 2) การประกนัคุณภาพภายในส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเขต
การอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก โดยภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นปรัชญา และ
เป้าหมายของสถานศึกษา หลกัสูตรและกระบวนการการเรียนการสอน การบริหารจดัการและกิจการ
นกัเรียน ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาเขตอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก 

 สริต  วิจิตรโชติ. (2550, น. 72) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัระบบสารสนเทศเพื่อประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และพิจารณาเป็นรายดา้น อยู่ระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นการออกแบบ
ระบบ และด้านการเตรียมการ ส่วนด้านการปฏิบัติตามระบบและด้านการก ากับติดตามและ
ประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจยัสรุปได้ดังน้ี 1) สภาพการจดัระบบสารสนเทศเพื่อ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาเห็นความส าคญัของระบบ
สารสนเทศมากข้ึนเพราะจ าเป็นตอ้งจดัขอ้มูลต่างๆ ให้สอดรับกบัการประกนัคุณภาพ ประกอบกบั
สถานศึกษาต่างๆ ต้องเตรียมข้อมูลไวเ้พื่อรองรับ ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก 

 พิเชษฐ์  วายุวรรธนะ (2550, น. 94-95) ได้ศึกษาเร่ืองการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  
คือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การประเมินผลคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานตาม
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การพฒันามาตรฐานการศึกษา และการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

 พงศ์พิษณุ  สุพรรณ์ (2551, น. 89-94) ไดศึ้กษาเร่ืองปัญหาการด าเนินการและแนวทาง            
การพฒันาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกดัส านกังานการศึกษาเทศบาล
เมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ผลการวจิยัพบวา่   

 1) ปัญหาการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
ส านกังานการศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง   

      ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดส านัก
การศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกเป็นรายดา้น 4 ดา้น เรียงตามระดบัปัญหาจากมาก
ไปหานอ้ย และอภิปรายไดด้งัน้ี      

      (1) ดา้นการตรวจสอบและการประเมินผล (C) พบขอ้ท่ีมีปัญหามากเป็นอนัดบั
แรกอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การวเิคราะห์ขอ้มูลจ าแนกตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี 

       (2) ดา้นการเตรียมความพร้อมและการวางแผน (P) พบขอ้ท่ีมีปัญหามากเป็น         
อนัดบัแรก อยูใ่นระดบัปานกลาง คือการวางแผนของโรงเรียนมุ่งเนน้คุณภาพของนกัเรียน 

        (3) ดา้นการพฒันาปรับปรุง (A) พบขอ้ท่ีมีปัญหามากเป็นอนัดบัแรก อยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ การวเิคราะห์จุดเด่นและจุดดอ้ยของโรงเรียน 

        (4) ดา้นการปฏิบติัตามแผน ( D) พบขอ้ท่ีมีปัญหามากเป็นอนัดบัแรก อยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตามปฏิบติัการประกนั
คุณภาพ 

 2) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัส านกัการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามต าแหน่ง อายุงาน ระดบั
การศึกษาและประสบการณ์การอบรมดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาในรอบสามปี พบวา่  
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 3) แนวทางในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามทศันะของครู
ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าความตอ้งการล าดบัแรก คือ การจดัอบรม สัมมนาการวิเคราะห์ขอ้มูลใน     
แต่ละมาตรฐานการศึกษา 

 วิรัตน์  รัตนก าเนิด (2551, น. 71) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก สังกัด
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ส านกังานเขตพื้นท่ีฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในภาพรวม 3 ดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการวดัและประเมินผล  เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 1) ดา้นการ
จดัระเบียบงานการใช้หลกัสูตร พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริม
จริยธรรมนกัเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมงคลภิเษก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีฉะเชิงเทรา  
เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ดา้นการจดัระเบียบงานการใชห้ลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ส่งเสริมให้ครูสอนตามจุดประสงคข์องหลกัสูตรท่ี
ก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ นิเทศครู
บรรจุใหม่ใหเ้ขา้ใจและรู้จกัวธีิการสอนจริยธรรมแก่นกัเรียน 2) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
ผลวิจัยพบว่า บทบทของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนของ
โรงเรียนในสหวทิยาเขตรัชมงัคลาภิเษก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและครู ดา้นการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมพิธีกรรม และประเพณีท่ีส าคญัทางศาสนา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ สนบัสนุนใหค้รูนกัเรียนจดักิจกรรมเพื่อหาทุนไปช่วยผูป้ระสบภยัเหตุร้ายต่างๆ และ 3) ดา้น
การวดัและประเมินผล ผลการวิจยัพบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริม
จริยธรรมนกัเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมงคลภิเษก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีฉะเชิงเทรา  
เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูดา้นการวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ยกย่องและประกาศผลงานของนักเรียนท่ีได้ช่วยเหลืองาน
โรงเรียน และสาธารณประโยชน์ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ก าหนดเกณฑ์สัมฤทธ์ิผลทางการเรียนโดย
อิงหลกัศาสนา  

 วรรณา  หมาดเท่ง (2551, น. 106) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ
บริหารจดัการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า                  
บทบาทของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
ผูอ้  านวยความสะดวก ผูป้ระมิน ผูส่้งเสริมสนบัสนุน ผูค้าดการณ์ และผูใ้หค้  าปรึกษา   

 สมชาย  พึ่ งอ่ิม (2551., มปป.) ได้ศึกษาเร่ืองการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง  สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ การพิจารณาค่าเฉล่ียการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ีสอง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมทั้ง 
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8 ภารกิจ พบวา่ มีการด าเนินงานอยู่ในระดบัมากทุกภารกิจ ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่ในปัจจุบนัสถานศึกษา
ต่างๆ ตอ้งด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545    

 อุสมาน  หะมิ (2553, น. 91) ไดศี้กษาเร่ืองการศึกษาการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นและรายขอ้ พบว่า 1) ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดั  
นราธิวาส ตามทศันะของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกนั และ 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจงัหวดันราธิวาส ตามทศันะของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั                      
มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   

 วสันต ์ สาและอาแร (2554, น. 77 ) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
การปฏิรูปการเรียนรู้ตามทศันะของขา้ราชการครู ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในการปฏิรูปการเรียนรู้ตามทศันะของข้าราชการครู ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 ด้านบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการส่งเสริม
ประชาสัมพนัธ์การใชห้ลกัสูตรโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพต่์างๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 สูรียาดา  เล็งนู (2554, น. 67-68) ได้ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการประกนัคุณภาพการศึกษาตามทศันะของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สรุปไดด้งัน้ี 1) ผลการศึกษาระดบัการปฏิบติังานตามบทบาท
ของผูบ้ริหารตามทศันะของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ระดบั
การปฏิบติังานตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีการปฏิบติังานน้อยท่ีสุด 2) ผลการศึกษาระดับการปฏิบติังานตาม
บทบาทของผูบ้ริหารตามทศันะของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
ดา้นการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัมาก โดยขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ีผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบติั
งานประจ าปีของโรงเรียน ส่วนทศันะต่อการปฏิบติังานตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัปานกลาง มี 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ีผูบ้ริหารเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาให้ก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน และ 3) ผลการศึกษาระดบั
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การปฏิบติังานตามบทบาทของผูบ้ริหาร ตามทศันะของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาสงขลา เขต 3 ดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ีผูบ้ริหารสร้างความมัน่ใจ
ใหแ้ก่บุคลากรและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอกและนอ้ยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ขอ้ท่ีผูบ้ริหารส่งเสริมในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาแก่
ชุมชนและผุท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 ทรงสิทธ์ิ  เหลืองธิชัยวาณิช (2554, น. 85) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมากทุก
ดา้นเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นให้ค  าปรึกษา ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นการส่งเสริม ดา้น
การอ านวยความสะดวก และดา้นการก ากบัดูแล เม่ือพิจารณาวิเคราะห์เป็นรายดา้นโดยรวม จ าแนก
เป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นบทบาทของผูบ้ริหารพบว่า 1) ดา้นการส่งเสริม ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
จ าแนกรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 2) ดา้นอ านวยความ
สะดวก ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัจากมากไป
หาน้อย 3) ดา้นการให้ค  าปรึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมาก             
ทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 4) ด้านการก ากบัดูแล ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
จ าแนกรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย และ 5) ดา้นภาวะ
ผูน้ าอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป            
หานอ้ย ดา้นการประกนัคุณภาพ พบว่า ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกรายข้อ
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่ 1) ดา้นการจดัระบบบริหาร
สารสนเทศ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) ดา้นการ
พฒันามาตรฐานการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 4) ด้านการด าเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 5) ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก 6) ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 7) ด้านการรายงาน
คุณภาพประจ าปี ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ 8) ดา้นการผดุงระบบประกนัคุณภาพ ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 

 ประเสริฐ  ค าน้อย (2555, น. 101) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียน 1) ดา้นผูน้ าการเปล่ียนแปลงพบว่า บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
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อยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ีบทบาทมากท่ีสุด คือ มีการวางตนไม่เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน และมีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 2) ด้านประชากร พบว่า 
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นวชิาการอยูใ่นระดบัมาก  ประเด็นท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด คือ การมี
คณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิชาการ และมีการติดตามประเมินผลการพฒันางานวิชาการอย่างเป็น
ระบบและส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดัของ
หลักสูตรและความต้องการของท้องถ่ิน 3) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า บทบาทผูบ้ริหาร
สถานศึกษาดา้นบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมาก ประเด็นท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดคือ การสนบัสนุนให้
บุคลากรในโรงเรียนร่วมกนัท างานเป็นหมู่คณะ 4) ดา้นการบริหารงานทัว่ไปพบวา่ บทบาทผูบ้ริหาร
สถานศึกษาดา้นการบริหารงานทัว่ไปโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ประเด็นท่ีมีบทบาทมาก คือ การดูแล
สอดส่องบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบติัหนา้ท่ี การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชนในการพฒันาโรงเรียน จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคลอ้ง
กับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน และ 5) ดา้นการบริหาร
งบประมาณ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ีมี
บทบาทมากท่ีสุดคือ การจดัท าแผนปฏิบัติการเพื่อใช้จ่ายงบประมาณและการจดัท าแผนการใช ้         
และจดัสรรงบประมาณของสถานศึกษา รองลงมาคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานดา้น
การเงินและงบประมาณ การให้ความเห็นชอบกบัการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานดา้นการเงิน
และงบประมาณ การให้ความเห็นชอบกับการจัดตั้ งงบประมาณท่ีก าหนดไว้ในแผนประจ าปี          
การจดัตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายระเบียบ  
ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

 สมสมร  ลายพิกุน (2555, น. 100-102) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาในการส่งเสริมการการพฒันาครูไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา สังกดัส านกั 
งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเ ขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวธีิการส่งเสริมการพฒันาครู เพื่อมุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูป
การศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 1)ดา้นการพฒันาการเรียนการสอน 2) ดา้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3) ดา้นการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4) ดา้นการพฒันา
บุคลิกภาพ และ 5) ดา้นการพฒันาตนเอง 
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 2.4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
     เบเคอร์ร่า (Bcurra, 1974) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทและความเขา้ใจระหวา่งผูบ้ริหารกบั

ตวัแทนของชุมชนต่อการวินิจฉยัปัญหาของโรงเรียน โดยคดัเลือกปัญหาของโรงเรียนท่ีตอ้งอาศยัการ
ตดัสินใจร่วมกนัของผูบ้ริหารและตวัแทนชุมชน ผลการวิจยัพบว่า ทั้งสองฝ่ายพยายามท่ีจะท าความ
เขา้ใจท่ีจะปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและนโยบายท่ีตกลงกนัไว ้นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ 1) ผูบ้ริหารตอ้ง
สนใจและเขา้ใจความแตกต่างของชุมชน และตอ้งพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนทุกโอกาส              
2) ทศันคติในทางท่ีไม่พึงประสงค์ของแต่ละฝ่ายจะเป็นอุปสรรคในการท างานร่วมกนั 3) การให้
ประชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของโรงเรียน รัฐจะตอ้งเตรียมขอ้มูลให้เขาศึกษา
ล่วงหนา้ และ 4) ผูบ้ริหารจะตอ้งยอมรับในเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และไม่คาดหวงัผลท่ีไดรั้บจาก
การเขา้ร่วมกบัชุมชนมากเกินไป 

  บอยล์ และโบวเ์ดน (Boyle & Bowden, 1997,pp .11-12) ไดศึ้กษาเร่ืองการประกนั
คุณภาพการศึกษาในมหาวทิยาลยั ในการเพิ่มรูปแบบในการตรวจสอบมาตรฐาน พบวา่ส่วนมากจะใช ้
การปฏิบติัตามการตรวจสอบมาตรฐาน โดยใช้การตรวจสอบในดา้นวฒันธรรมการท างานโดยยึด
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ รวมถึงการตรวจสอบค่านิยมของสถาบนัดา้นการประเมินผลมีการ
พฒันาการประเมินผล การควบคุมตรวจสอบ รวมถึงนโยบายและโครงสร้างท่ีเปล่ียนไป 

   เนวิลล์ (Neville, 1998, p. 167) ไดศึ้กษาเร่ืองการประกนัคุณภาพและการวางแผน
ปรับปรุงในโรงเรียนประถมศึกษา 2 โรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนของรัฐอิลลินอยส์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ผลการศึกษาพบว่า 1) กิจกรรมท่ีท าร่วมกนัดว้ยการประกนัคุณภาพและ
การวางแผนท่ีเหมาะสม เป็นประโยชน์ในด้านความร่วมมือ และเพิ่มความมัน่ใจในการวางแผน
ปรับปรุงโรงเรียนอยา่งเป็นวฏัจกัร 2) โครงงานของรัฐไม่ท าให้เกิดความกา้วหนา้ในเร่ืองเทคโนโลย ี 
และ 3) การสนทนาเร่ืองหลกัสูตรมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมการสังเกตและเป็นโอกาสท่ีจะไดรั้บการ
สนบัสนุนในการประกนัคุณภาพ 

 สรุปผลการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประทศ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
บทบาทท่ีคาดหวงัของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูกบัการด านินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคญัมากต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงันั้นงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จึงเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จ เพราะ
งานการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นงานท่ีโรงเรียนจะตอ้งให้ความส าคญัอย่างยิ่ง การท่ีงานประกนั
คุณภาพการศึกษาจะดีไดน้ั้นก็ตอ้งเก่ียวกบัตวัครูผูส้อน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคนิควิธีการ
ต่างๆ ท่ีหลากหลายเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจง่ายข้ึน จึงจะเกิดผลส าเร็จต่อสถานศึกษา 



 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 

ในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี วธีิการด าเนินการวจิยัมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 3.1  ประชากร 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.5  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  ประชำกร  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือ ครูผูส้อนใน

สถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ท่ีผา่นการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รอบท่ีสาม ระดบัดีข้ึนไประหวา่ง พ.ศ.2554 – 2558 จ านวน 5 แห่ง มีครูผูส้อนจ านวน 234 คน  
โดยใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) ดงัตารางท่ี 3.1  

ตำรำงที ่3.1  จ านวนครูโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบท่ีสาม ระดบัดีข้ึนไป 
                    สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 

ล าดบัท่ี สถานศึกษา จ านวนครู (คน) 
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 87 
2 โรงเรียนเทศบาล 1 (ขจรเนติยทุธ) 22 
3 โรงเรียนวดัป่าง้ิว 32 
4 โรงเรียนสามโคก  72 
5 โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม  21 

 รวม                  234 
ทีม่ำ: ส านกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) รอบท่ีสาม ระหวา่ง  
พ.ศ. 2554 – 2558 
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3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
 3.2.1 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ  ประสบการณ์ในการท างาน ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง/วิทยฐานะ และระดบัชั้นท่ีสอน ลกัษณะ
แบบ สอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Cheek list)   

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ตามแนวคิดทฤษฎีของ (Farren & Kaye, 1996, pp. 175-187)  
ประกอบดว้ย 5 บทบาท ไดแ้ก่ 

        1) บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก (Facility) 
 2) บทบาทผูป้ระเมิน (Appraiser) 
 3) บทบาทผูค้าดการณ์ (Predicted) 
 4) บทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา (Consultance) 
        5) บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน (Promotion) 
 ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ตามแบบ

ของลิเคอร์ท (Likert Scalek อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 69-71) โดยก าหนดค่าแต่ละระดบั
ดงัน้ี 

5      หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
        4        หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 3       หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                         2       หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
      1       หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด      

         ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาน 
ศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย ระบบ หลกัเกณฑ ์ 
และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายใน ตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนั
คุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 26) โดยด าเนินการ 
ประกอบดว้ย 8 ดา้น ดงัต่อไปน้ีคือ   
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 1)  การจดัระบบการบริหารสารสนเทศ 
       2)  การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
         3)  การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
        4)  การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
        5)  การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
        6)  การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
         7)  การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 8)  การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง                  
 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) การประเมิน
แบ่งเป็น 5 ระดบั ตามแบบของ ลิเคอร์ท (Likert Scalek อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 69-71) 
โดยก าหนดค่าแต่ละระดบั ดงัน้ี 

5      หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
        4        หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 3       หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                         2       หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
      1       หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด      
                 3.2.2  การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือ เพื่อใหเ้กิดความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ โดย
ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.2.2.1 ศึกษาเอกสารต ารา บทความทางวิชาการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางการวิจยั ก าหนดวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิด ตลอดจนเป็นแนวทางการสร้าง
ค าถาม 

 3.2.2.2 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง ประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ตอน คือ 
                                ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของครูผูส้อนสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน                     
                                 ตอนท่ี 2 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  
                                 ตอนท่ี 3 การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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         3.2.2.3 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ จึงน าเสนอต่ออาจารย์
ท่ีปรึกษาเพื่อการตรวจสอบเคร่ืองมือ โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาด้านการบริหารการศึกษา และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติ จ านวน 5 ท่าน เพื่อหาค่า (IOC) พบวา่ มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.60 ถึง 1.00 

 3.2.2.4 ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิมาปรับปรุง
แกไ้ขอีกคร้ัง จึงน าไปทดลองใช ้(try out) กบัครูในโรงเรียนอ่ืน จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) การหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, 1970, p. 161;
บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 99) ไดค้่าความเช่ือมัน่ (Reliability) .981 

       3.2.2.5 (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, น. 96) พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .981    
                           3.2.2.6 ด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหไ้ดเ้คร่ืองมือวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์น าไปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

3.3  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัมีวธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยด าเนินการ ดงัน้ี 
3.3.1 ขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อขอจดัท าหนงัสือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ไปยงัผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวนทั้งส้ิน 5 แห่ง   

3.3.2 น าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษาสังกัด
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 5 แห่ง เพื่อขออนุมติัใหผู้ว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มประชากร 

3.3.3 ขอความอนุเคราะห์ผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง              
5  แห่ง ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลพร้อมทั้งก าหนดวนัเก็บแบบสอบถาม
กลบัคืน โดยผูว้จิยัด าเนินการรับแบบสอบถามท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งดว้ยตนเอง 

3.3.4 การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามก่อน และน าแบบสอบถามมา
วเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนต่อไป 
 

3.4  วธิกีำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 
3.4.1 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั

และลงรหสั เพื่อน าขอ้มูลมาประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
วจิยั 
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3.4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ประกอบดว้ย 1) เพศ 2) อายุ 3) ประสบการณ์ในการท างาน 4) ระดบัการศึกษา 5) ต าแหน่ง 6) ระดบั 
ชั้นท่ีสอน โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย 1) บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก 2) บทบาท              
ผูป้ระเมิน 3) บทบาทผูค้าดการณ์ 4) บทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา 5) บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน โดยการหา
ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) และให้ความหมายของคะแนน โดยใชค้ะแนนเฉล่ียซ่ึง
ก าหนดตามแนวทางของ ลิเคอร์ท (Rating Scale อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 69-71) ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.51 - 5.00          หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
        คะแนนเฉล่ีย  3.51 - 4.50          หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

                 คะแนนเฉล่ีย  2.51 - 3.50          หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                        คะแนนเฉล่ีย  1.51 - 2.50          หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
       คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.50          หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด    

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย 1) การจดัระบบการ
บริหารสารสนเทศ 2) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 3) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา                    
4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา  5) การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 6) การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 7) การจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) การจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) และให้ความหมายของคะแนน โดย
ใชค้ะแนนเฉล่ียก าหนดตามแนวทางของ ลิเคอร์ท (Rating Scale อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 
น. 69-71) ดงัน้ี 

            คะแนนเฉล่ีย  4.51 - 5.00          หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
        คะแนนเฉล่ีย  3.51 - 4.50          หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

                 คะแนนเฉล่ีย  2.51 - 3.50          หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                        คะแนนเฉล่ีย  1.51 - 2.50           หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
       คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.50          หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัการด าเนินงานประกนัประคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s  
Product Moment Correlation Coefficient) โดยก าหนดเกณฑ์ส าหรับแปลความสัมพนัธ์ ดงัน้ี (ชูศรี 
วงครั์ตนะ, 2553, น. 316) 

       ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  .71 – 1.00  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
       ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  .31 - .70  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
       ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์    .01 - .30    หมายถึง  มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 
       ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์            .00   หมายถึง  ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

ทิศทางความสัมพนัธ์พิจารณา ดงัน้ี 
ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเป็นลบแสดงว่ามีความสัมพนัธ์กนัในทางลบหรือ

ทิศทางตรงกนัขา้ม 
ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเป็นบวกแสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือ

ทิศทางเดียวกนั 
  

3.5  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล   
ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ท่ีสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมาย

และการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาวจิยั ดงัน้ี  
1) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบ ทดสอบถาม โดยใช้สูตรค่าดัชนีความ

สอดคลอ้ง IOC (สมนึก ภทัทิยธนี, 2551, น. 220) ดงัน้ี 
 

     IOC   =   
N
RΣ  

    เม่ือ  IOC         แทน          ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัเน้ือหา  

            R        แทน          ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

             N           แทน         จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัใช้สถิติค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  
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 3) วเิคราะห์เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรคก์บัการพฒันาตนเองของครูในทศันะ
ของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 1 ใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรคก์บัการพฒันาตนเอง
ของครูในทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient)   

3.5.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) 
3.5.2 ใชค้่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
3.5.3 วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ใช้สถิติสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัย  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู ้บริหาร

สถานศึกษากบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และตอบค าถามของการวิจยัคร้ังน้ี โดยเก็บขอ้มูลจากครู 
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 5 แห่ง ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา
ทั้งส้ิน 234 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในรูปแบบตาราง และประกอบการบรรยาย จ าแนกไดด้งัน้ี 
 

4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนด
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

µ แทน ค่าเฉล่ีย 
σ แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

             N แทน จ านวนประชากร 
r แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

** แทน มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
Xtot แทน บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
X1 แทน บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก 
X2 แทน บทบาทผูป้ระเมิน 
X3 แทน บทบาทผูค้าดการณ์ 
X4 แทน บทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา 
X5 แทน บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน 
Ytot แทน การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
Y1 แทน การจดัระบบการบริหารสารสนเทศ 
Y2 แทน การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
Y3 แทน การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
Y4 แทน การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
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Y5 แทน การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
Y6 แทน การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
Y7 แทน การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
Y8                 แทน                    การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง         

 
4.2  ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี 
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 

4.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจากครูในสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี                        

ท่ีผา่นการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบท่ีสาม จ านวน 5 แห่ง จ านวน 234 คน ไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัคืนมา จ านวนทั้งส้ิน 234 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 น าไปวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้ท่ี ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอมถาม จ านวน ร้อยละ 

1.                     เพศ 
                                   ชาย                              
                                   หญิง 

 
53 

181 

 
22.60 
77.40 

2.                    อาย ุ
                                    20 – 30  ปี                              
                                    31 – 40  ปี 
                                    41 – 50  ปี 
                                    51  ปีข้ึนไป 

 
68 
95 
50 
21 

 
29.10 
40.60 
21.40 

9.0 
3.                     ประสบการณ์ในการท างาน 

                                    1 – 5  ปี 
                                    6 – 10 ปี 
                                   11– 15  ปี 
                                   16  ปีข้ึนไป 

 
106 
59 
39 
30 

 
45.30 
25.20 
16.70 
12.80 

4.                    ระดบัการศึกษา 
                                   ปริญญาตรี 
                                   ปริญญาโท              

 
196 
38 

 
83.80 
16.20 

5.                    ต  าแหน่ง/วทิยฐานะ 
                                   ครูอตัราจา้ง 
                                   ครูผูช่้วย 
                                   ครู คศ.1ข้ึนไป                            

 
94 
44 
96 

 
40.20 
18.80 
41.10 

6.                  ระดบัชั้นท่ีสอน 
                                  ระดบัก่อนประถมศึกษา 
                                  ระดบัประถมศึกษา 
                                  ระดบัมธัยมศึกษา 

 
27 
95 

112 

 
11.50 
40 60 
47.90 

 รวม 234    100.00 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามคือ ครู จ านวน 234 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 181 คน คิดเป็นร้อยละ 77.40 เป็นผูมี้อายุ 31–40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 95 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 40.60 การท างานมีประสบการณ์ในการท างาน ส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 ปี มากท่ีสุดจ านวน 106 คน  
คิดเป็นร้อยละ 45.30 ระดบัการศึกษาสูงท่ีสุด ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 196 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 83.80 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ครู คศ.1 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 41.00 และระดบัชั้นท่ี
สอนส่วนใหญ่จะสอนระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90 
 ตอนท่ี 2การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  

จากการศึกษาระดบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (μ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) จากประชากร
234 คน แลว้น าไปเทียบกบัเกณฑ์ของ ลิเคอร์ท (Rating Scale อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545,               
น. 69-71) ดงัน้ี ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั 
                     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม     

                           N=234 

ขอ้ท่ี        บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X)  
        ค่าสถิติ     การแปล 

 ความหมาย     μ      σ  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

        บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก (X1) 

        บทบาทผูป้ระเมิน (X2) 

        บทบาทผูค้าดการณ์(X3)   
        บทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา (X4)   
        บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน (X5) 

4.10 
4.12 
4.11 
4.19 
4.24 

  .62 
  .60 
  .58 

   .57 
   .61 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวมบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X) 4.25   .60 มาก 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (μ = 4.25, σ = 0.60) เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ บทบาท                         
ผูส่้งเสริมสนบัสนุน (μ = 4.24, σ = 0.61) รองลงมาคือ บทบาทผูใ้ห้ค  าปรึกษา (μ =4.19, σ = 0.57) 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก (μ = 4.10, σ = 0.62) 
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 การวิเคราะห์บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 – 4.7 
 
ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั  
                     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามราย ดา้นบทบาทผูอ้  านวยความ 
                     สะดวก (X1) 

N=234 

ขอ้ท่ี 
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก(X1) 

      ค่าสถิติ การแปล 
ความหมาย μ    σ  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

ผูบ้ริหารสนบัสนุนการท างานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ผูบ้ริหารจดัเตรียมเอกสารให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระหวา่ง 
การปฏิบติังาน 
ผูบ้ริหารจดัเตรียมอุปกรณ์ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระหวา่ง 
การปฏิบติังาน 
ผูบ้ริหารจดัเตรียมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตรงตาม
ความรู้ความสามารถ 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยคอยช้ีแนะและ
ติดตามการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 
 

4.21 
 
4.00 
 
3.97 
 
4.15  
 
4.11 

  .67 
 
  .72 
 
  .78 
 
  .76 
 
  .72 

        มาก 

 
         มาก 
 
         มาก 
 
         มาก 
 
         มาก 

รวมบทบาทผูอ้  านวยความสะดวก (X1) 4.09  .73          มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายดา้นบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นบทบาทผูอ้  านวยความสะดวก  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.09, σ = 0.73) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนการท างานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย (4.21, σ = 0.67) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารจดัเตรียมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตรงตาม
ความรู้ 
ความสามารถ (μ = 4.15, σ = 0.76) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารจดัเตรียมอุปกรณ์ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระหวา่งการปฏิบติังาน (μ = 3.97, σ = 0.78) 
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ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั 
                     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายดา้นบทบาทผูป้ระเมิน (X2)
                                   N=234 

ขอ้ท่ี 
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

บทบาทผูป้ระเมิน(X2) 
      ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย   μ     σ  
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 

ก่อนการประเมินทุกคร้ังผูบ้ริหารแจง้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาทราบล่วงหนา้ 
ผูบ้ริหารใหค้วามเป็นธรรมในการประเมินแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ผูบ้ริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อ
วชิาชีพในการประเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ผูบ้ริหารแจง้ผลการประเมินใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ 
ผูบ้ริหารเสนอแนะและใหข้อ้คิดแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ในเร่ืองท่ีควรปรับปรุง 

4.19 
 
4.11 
 
4.17 
 

4.00 
4.12 

   .64 
 
   .72 
 
   .69 
 
   .77 
   .73 

       มาก 

 
       มาก 
 
       มาก 
 
       มาก 
       มาก 

รวมบทบาทผูป้ระเมิน (X2) 4.12    .71         มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายดา้นบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นบทบาทผูป้ระเมิน โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.12, σ = 0.71) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ก่อนการประเมินทุกคร้ังผูบ้ริหารแจง้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบล่วงหนา้ (μ = 4.19,
σ = 0.64) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพในการประเมิน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (μ = 4.17, σ = 0.69) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารแจง้ผลการประเมินให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ (μ = 4.00, σ = 0.77) 
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ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั 
                     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายดา้นบทบาทผูค้าดการณ์ 
                     (X3)   
                     N=234 

ขอ้ท่ี 
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

บทบาทผูค้าดการณ์ (X3)   
       ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย μ       σ  
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

ผูบ้ริหารน าผลส ารวจ / วิจยั มาเป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจ 
ผูบ้ริหารมีเกณฑว์ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน 
ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนในการท า
กิจกรรมเพื่อช่ือเสียงแก่สถานศึกษา 
ผูบ้ริหารคาดการณ์วา่ในอนาคตโรงเรียนตอ้งเจริญ 
กา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
ผูบ้ริหารมีแนวโนม้ความกา้วหนา้สอดรับกบัการ
ประกนัคุณภาพและการวางแผนงานในปัจจุบนัซ่ึงมี 
ผลต่อการเพิ่มจ านวนนกัเรียน 

3.90 
 
4.09 
4.16 
 
4.22 
 
4.18 

   .73 
 
   .68 
   .69 
 
   .70 
 
   .68 

      มาก 

 
      มาก 
      มาก 
 
     มาก 
 
     มาก 

รวมบทบาทผูค้าดการณ์ (X3) 4.11   .70       มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายด้านบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านบทบาทผูค้าดการณ์ โดย      
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.11, σ = 0.70) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารคาดการณ์วา่ในอนาคตโรงเรียนตอ้งเจริญกา้วหนา้ยิ่งข้ึน (μ = 4.22,
σ = 0.70) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีแนวโน้มความก้าวหน้าสอดรับกบัการประกนัคุณภาพ และการ
วางแผนงานในปัจจุบนัซ่ึงมีผลต่อการเพิ่มจ านวนนกัเรียน (μ = 4.18, σ =0.68) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารน าผลส ารวจ/การวจิยัมาเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ (μ = 3.90, σ = 0.73) 
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ตารางที ่4.6  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั    
                     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายดา้นบทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา 
                     (X4)   

                           N=234 

ขอ้ท่ี 
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
บทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา (X4)   

       ค่าสถิติ    การแปล 
  ความหมาย μ    σ  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความ
คิดเห็น 
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปรึกษางาน 
ไดต้ลอดเวลา 
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอทางเลือก
ประกอบการตดัสินใจ 
ผูบ้ริหารมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาก าหนดวธีิการ
ท างานของตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน าแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อปฏิบติั 
งานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.20 
4.25 
 
4.15 
 
4.18 
 
4.17 
 

   .67 
   .64 
 
   .63 
 
   .69 
 
   .67 

   มาก 

   มาก 
 
   มาก 
 
   มาก 
 
  มาก 

รวมบทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา (X4) 4.19   .66    มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายดา้นบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นบทบาทผูใ้ห้ค  าปรึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.19, σ = 0.66) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดย
ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปรึกษางานได้ตลอดเวลา                       
(μ = 4.25, σ = 0.64) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้ ังคบับญัชาแสดงความคิดเห็น               
(μ = 4.20, σ = 0.67) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอ
ทางเลือกประกอบการตดัสินใจ (μ = 4.15, σ = 0.63)  
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ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั 
                     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายดา้นบทบาทผูส่้งเสริม 
                     สนบัสนุน 

                           N=234 

ขอ้ท่ี 
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน(X5)   

     ค่าสถิติ      การแปล 
    ความหมาย μ  σ  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาน าความรู้ 
เทคนิคและวธีิการใหม่ ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บ
ความกา้วหนา้โดยสนบัสนุนใหไ้ปศึกษาต่อ 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ล่ือนขั้น 
เล่ือนต าแหน่ง 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้โอกาส
ไปศึกษาดูงาน 
ผูบ้ริหารส่งเสริมความกา้วหนา้โดยช้ีแจงเกณฑใ์น
การปฏิบติังานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบอยา่งชดัเจน 

4.22 
 
4.30 
 
4.23 
 
4.25 
 
4.20 

   .70 
 
   .68 
 
   .74 
 
   .70 
 
   .69 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน(X5) 4.24   .70 มาก 

 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จังหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายด้านบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านบทบาทผู ้ส่งเสริม
สนบัสนุน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ =4.24, σ =0.70) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บความกา้วหนา้
โดยสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อ ( μ =4.30, σ =0.68) รองลงมาคือ  ผู ้บ ริหารสนับสนุนให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้โอกาสไปศึกษาดูงาน (μ =4.25, σ =0.70) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมความ กา้วหนา้ โดยช้ีแจงเกณฑ์ในการปฏิบติังานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบอย่างชดัเจน (μ
=4.20, σ = 0.69)  
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 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี 

จากการศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (μ ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (σ ) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
                  ของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม 

N=234 

ขอ้ท่ี การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา (Ytot) 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย μ     σ  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

การจดัระบบบริหารสารสนเทศ (Y 1) 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา (Y 2) 
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา(Y 3)   
การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา (Y 4)   
การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(Y 5) 
การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา (Y 6) 
การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน(Y 7) 
การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
(Y 8) 

4.03  
4.06 
4.05 
4.04 
3.99  
 
4.04 
 
4.12 
4.04 

.59 

.62 

.65 

.58 
  .58 
   
  .61 
 
.58 
.62 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 รวมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา(Ytot) 4.05  .53 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.05, σ = 0.53) เม่ือ
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พิจารณารายด้าน พบว่าการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก               
ทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (μ = 4.12, σ = 0.58)  
 
รองลงมาคือ การพฒันามาตรฐานการศึกษา (μ =4.06, σ =0.62) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ การ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (μ =3.99, σ =0.58) 

การวิเคราะห์การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัปทุมธานี ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4.9 – 4.15 
 
ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ียและ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
                     ของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีจ าแนกตามรายดา้น 
                     การจดัระบบบริหารสารสนเทศ (Y 1) 

                           N=234 

ขอ้ท่ี 
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาการจดัระบบบริหารสารสนเทศ (Y 1) 
        ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย μ   σ  
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 

ผูบ้ริหารแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีและจดัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีท า
หนา้ท่ีบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
โดยตรง 
ผูบ้ริหารมีการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานระบบ
สารสนเทศใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ผูบ้ริหารก าหนดหนา้ท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติั
หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการระบบขอ้มูล/สารสนเทศ
อยา่งเพียงพอต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้
เขา้ใจตรงกนัเร่ืองขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

4.10 
 
4.06 
 
4.03 
 
 
3.98 
 
4.00 
 

.70 
 
 .70 
 
 .68 
 
 
 .68 
 
 .66 
 

มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 

รวม การจดัระบบบริหารสารสนเทศ (Y 1) 4.03 .68 มาก 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่าการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายด้านการจดัระบบบริหารสารสนเทศ  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.03, σ = 0.68) และเม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีและจดัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีท าหน้าท่ี
บริหารสารสนเทศของสถานศึกษาโดยตรง (μ = 4.10, σ = 0.70) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีการก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานระบบสารสนเทศให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (μ = 4.06, σ = 0.70) และขอ้ท่ีมีค่า 
เฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการระบบขอ้มูล / สารสนเทศอย่างเพียงพอต่อการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (μ = 3.98, σ = 0.68) 
 
ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
                       การศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายดา้น 
                       การก าหนดมาตรฐานการศึกษา (Y2)    
                                                                                                                                                     N=234 

ขอ้ท่ี 
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษา (Y2) 
    ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย μ     σ  
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

ผูบ้ริหารมีการประชุมช้ีแจงมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนทราบ 
ผูบ้ริหารก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและการจดัท า
มาตรฐานของสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
ของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว ้
ผูบ้ริหารพฒันามาตรฐานการศึกษาใหเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารควบคุมระบบการรายงานคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.09 
 
4.05 
 
4.09 
 
4.05 
 
4.03 

   .72 
 
   .70 
 
   .69 
   
   .68  
 
   .69    

      มาก 

 
      มาก 
 
      มาก 
 
      มาก 
 
     มาก 

รวม การก าหนดมาตรฐานการศึกษา (Y2) 4.06     .70      มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.06, σ = 0.70) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
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โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มีสองรายการคือ ผูบ้ริหารมีการประชุมช้ีแจงมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษาให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนทราบ (μ = 4.09, σ = 0.72) และผูบ้ริหารจดัการศึกษาให้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว ้(μ = 4.09, σ = 0.69) รองลงมามีสองรายการคือ ผูบ้ริหาร
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและการจดัท ามาตรฐานของสถานศึกษา (μ = 4.05, σ = 0.70) และ           
ผูบ้ริหารพฒันามาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (μ = 4.05,              
σ = 0.68) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารควบคุมระบบการรายงานคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (μ = 4.03, σ = 0.69) 
 

ตารางที ่4.11  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
                       การศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  
                       จ  าแนกตามรายดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา (Y3) 

                                         N=234 

ขอ้ท่ี 
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา(Y3) 
      ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย μ      σ  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

ผูบ้ริหารส่งเสริมการจดัท าขอ้มูลในการพฒันา
สถานศึกษาอยา่งครบถว้น 
ผูบ้ริหารจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาตามเกณฑ ์
เป้าหมาย และกลยทุธ์ของสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารส่งเสริมควบคุมและสร้างระบบ กลไกการจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษาทุกปี 
กระบวนการท าแผนพฒันาสถานศึกษามีความสอดคลอ้ง
กบับริบทของสถานศึกษา 
โครงการพฒันาสถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

4.06 
 
4.05 
 
4.04 
 
4.04 
 
4.09 

   .71 
 
   .70 
 
   .75 
 
   .70 
 
  .74      

      มาก 

 
      มาก 
 
      มาก 
 
     มาก 
 
     มาก 

รวม การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา (Y3) 4.06   .72      มาก 
 

 จากตารางท่ี4.11 พบว่าการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายดา้น การจดัท าแผนพฒันาการจดัการ 
ศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.06, σ = 0.72) และเม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ โครงการพฒันาสถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
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การศึกษาของชาติ (μ = 4.09, σ = 0.74) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารส่งเสริมการจดัท าขอ้มูลในการพฒันา
สถานศึกษาอยา่งครบถว้น (μ = 4.06, σ = 0.71) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ กระบวนการท าแผน 
พฒันาสถานศึกษา มีความสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา (μ = 4.04, σ = 0.70) 
 
ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ียและ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของ 
                       สถานศึกษา สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีจ าแนกตามรายดา้น  
                       การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา (Y4) 

                           N=234 

ขอ้ท่ี 
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา การด าเนินงานตามแผนพฒันา 
การจดัการศึกษา(Y4) 

        ค่าสถิติ     การแปล 
  ความหมาย μ       σ  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 

ผูบ้ริหารก าหนดเป้าหมายการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพของสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวเิคราะห์กิจกรรม/
โครงการในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารน าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนมาปฏิบติั
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมและ
เป้าหมายในแผนปฏิบติัการประจ าปีครอบคลุมภารกิจ
ของสถานศึกษา 
จดัระบบใหมี้การสรุปผลการด าเนินงานตามแผนจาก
โครงการท่ีเสนอไวใ้นแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.04 
 
4.03 
 
4.09 
 
4.03 
 
4.05 

   .67 
 
   .66 
 
   .67 
 
   .64 
 
   .66 

     มาก 

 
     มาก 
 
     มาก 
 
     มาก 
 
     มาก 

         รวมการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา (Y4) 4.05   .66      มาก 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่าการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายด้านการจัดท าแผนพฒันาการจัด
การศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.05, σ = 0.66) และเม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารน าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนมา
ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัสภาพของสถานศึกษา (μ = 4.09,σ = 0.67) รองลงมาคือ จดัระบบให้มีการ



95 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนจากโครงการท่ีเสนอไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา (μ = 4.05 ,σ = 0.66) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมและเป้าหมายในแผนปฏิบติัการประจ าปีครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา(μ =4.03,σ = 
0.64) 
ตารางที ่4.13  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
                      ของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตาม 
                      รายดา้น การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

N=234 

ขอ้
ท่ี 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา(Y5) 

       ค่าสถิติ   การแปล 
 ความหมาย μ    σ  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

ผูบ้ริหารตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม 
ผูบ้ริหารตรวจสอบความเหมาะสมกบับริบทท่ีเป็นจริง 
ของสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารก าหนดการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานของ
สถานศึกษาและแจง้ใหค้รูทราบแนวทางการปฏิบติังาน 
ผูบ้ริหารจดัระบบติดตามควบคุมการรายงานและ
สรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจากแผนงาน/
โครงการในแต่ละปี 
มีระบบรายงานผลการด าเนินงานดา้นการประกนั
คุณภาพใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 

4.00 
 
4.00 
 
4.00 
 
4.01 
 
4.01 

 .66 
 
 .67 
 
 .67 
 
 .66 
 
 .70 

มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Y5) 4.00   .67 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.13 พบว่าการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายดา้นการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.00,σ = 0.67) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดมีสองรายการคือ มีระบบรายงานผลการด าเนินงานดา้น
การประกนัคุณภาพให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ (μ = 4.01,σ = 0.70) และผูบ้ริหารจดัระบบ
ติดตามควบคุมการรายงานและสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจากแผนงาน/โครงการในแต่ละ
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ปี (μ = 4.01, σ = 0.66) รองลงมามีสามรายการคือ ผูบ้ริหารตรวจสอบความเหมาะสมกบับริบทท่ีเป็น
จริงของสถานศึกษา (μ = 4.00, σ = 0.67) ผูบ้ริหารก าหนดการจดัท าปฏิทินการปฏิบตัิงานของ
สถานศึกษาและแจง้ให้ครูทราบแนวทางการปฏิบติังาน (μ =4.00, σ =0.67) และผูบ้ริหารตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม (μ =4.00, σ =0.66) 
ตารางที ่4.14  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
                    การศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีจ าแนก 
                    ตามรายดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  

                  N=234 

ขอ้
ท่ี 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

การศึกษา (Y6) 

       ค่าสถิติ   การแปล 
ความหมาย μ     σ  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนเคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกรายวชิา/ทุกระดบัชั้นผูบ้ริหารส่งเสริม
สนบัสนุนเคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทุกรายวชิา/ทุกระดบัชั้น 
ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนเคร่ืองมือประเมินคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนอยา่งครบถว้น 
ผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัใหน้กัเรียนไดท้ราบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.00 
 
4.06 
 
4.00 
 
4.05 
 
4.12 

   .70 
 
    .71 
 
    .69 
 
    .73 
 
    .66 

     มาก 

 
     มาก 
 
     มาก 
 
     มาก 
 
     มาก 

รวม การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษา (Y6) 

4.05    .70       มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายดา้นการจดัให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.05, σ = 0.70) และเม่ือพิจารณา
จ าแนกเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารสร้างความตระหนกั
ให้นกัเรียนไดท้ราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (μ = 4.12, σ =0.66) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารส่งเสริม
สนับสนุนเคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวิชา/ทุกระดับชั้ น ผูบ้ริหารส่งเสริม                
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(μ = 4.06, σ = 0.71) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดมีสองรายการคือ ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของนกัเรียนทุกระดบัชั้น (μ = 4.00, σ = 0.70) และสนบัสนุนเคร่ืองมือ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวชิา/ทุกระดบัชั้น (μ = 4.00 ,σ  = 0.69) 
 
ตารางที ่4.15  ค่าเฉล่ียและค่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
                       ของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีจ าแนกตาม  
                       รายดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

                  N=234 

ขอ้
ท่ี 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ 

ภายใน (Y7) 

   ค่าสถิติ   การแปล 
ความหมาย μ     σ  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

ผูบ้ริหารใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเก็บรวบรวมขอ้มูลครอบคลุม
ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
มีระบบการน าเสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 
ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจดัระบบการท ารายงาน
คุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาด าเนินการ วิเคราะห์ผลของขอ้มูลใหส้อดรับ 
กบัเป้าหมายการพฒันาตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
มีการน าเสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีอยา่งนอ้ย 
ปีละหน่ึงคร้ังใหก้บัตน้สังกดัทราบ 

4.20 
 
4.12 
 
4.13 
 
4.11 
 
4.13 

   .67 
 
    .70 
 
    .68 
 
    .66 
 
    .65 

มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน 
คุณภาพภายใน (Y7) 

4.14 .67 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่าการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดั

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.14, σ = 0.67) และเม่ือพิจารณา
จ าแนกเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เก็บรวบรวมขอ้มูลครอบคลุมตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (μ = 4.20, σ = 0.67) รองลงมาคือ 
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ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจดัระบบการท ารายงานคุณภาพการศึกษา (μ  = 4.13,σ = 0.68) และขอ้
ท่ีม่ีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ สถานศึกษาด าเนินการวเิคราะห์ผลของขอ้มูลให้สอดรับกบัเป้าหมายการพฒันา
ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (μ = 4.11, σ = 0.66) 
 
ตารางที ่4.16  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
                    ของสถานศึกษาตามทศันะของครูสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  
                    จ  าแนกตามรายดา้น การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง          

                  N=234 
ขอ้
ท่ี 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง(Y8)       

         ค่าสถิติ     การแปล 
ความหมาย μ      σ  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

ผูบ้ริหารใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเก็บรวบรวมขอ้มูลครอบคลุม
ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
มีระบบการน าเสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 
ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจดัระบบการท ารายงาน
คุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ผลของขอ้มูลใหส้อดรับ
กบัเป้าหมายการพฒันาตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
มีการน าเสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีอยา่งนอ้ย 
ปีละหน่ึงคร้ังใหก้บัตน้สังกดัทราบ 

4.04 
 
4.05 
 
4.05 
 
4.03 
 
4.08 

    .67 
 
    .70 
 
    .68 
 
    .66 
 
    .65 

       มาก 

 
       มาก 
 
        มาก 
 
       มาก 
 
       มาก 

           รวมการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (Y8) 4.05    .67        มาก 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่าการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดั

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามรายด้านการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.05, σ = 0.67) และเม่ือพิจารณาจ าแนก
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ มีการน าเสนอรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังให้กบัตน้สังกดัทราบ (μ = 4.08, σ = 0.65) รองลงมามีสอง
รายการคือ มีระบบการน าเสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา (μ = 4.05, σ = 0.70) และ
ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจดัระบบการท ารายงานคุณภาพการศึกษา (μ = 4.05, σ = 0.68) และขอ้
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ท่ีม่ีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ สถานศึกษาด าเนินการวเิคราะห์ผลของขอ้มูลให้สอดรับกบัเป้าหมายการพฒันา
ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (μ =4.03, σ = 0.66) 

 
 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี 

ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยั
ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Correlation Coefficient) โดย
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับแปลความสัมพนัธ์ ดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553, น. 316) รายละเอียดดงัตาราง                 
ท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงาน  
                       ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั 

            ปทุมธานี                        
                                  N=234                                                                                                   

**ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

 

     
 
 

บทบาท 
ของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

กา
จดั

ระ
บบ

บริ
หา

รส
าร
สน

เท
ศ 

 
           

กา
รก

 าห
นด

มา
ตร
ฐา
น 

กา
รศึ
กษ

า 
  

กา
รจ
ดัท

 าแ
ผน

พฒั
นา

 
กา
รจ
ดัก

าร
ศึก

ษา
 

กา
รด

 าเนิ
นง

าน
ตา
มแ

ผน
 

พฒั
นา
กา
รจ
ดัก

าร
ศึก

ษา
 

 
กา
รจ
ดัใ
หม้ี

กา
รติ
ดต

าม
ตร
วจ
สอ

บ 
คุณ

ภา
พก

าร
ศึก

ษา
 

กา
รจ
ดัใ
หม้ี

กา
รป

ระ
เมิ
นคุ

ณภ
าพ

ภา
ยใ
นต

าม
มา
ตร
ฐา
นก

าร
ศึก

ษา
 

กา
รจ
ดัท

 าร
าย
งา
นป

ระ
จ า
ปีที่

เป็
น 

รา
ยง
าน
ปร

ะเมิ
นคุ

ณภ
าพ

ภา
ยใ
น 

 กา
รจ
ดัใ
หม้ี

กา
รพ

ฒัน
าคุ
ณภ

าพ
กา
ร 

ศึก
ษา
อย
า่ง
ต่ อ

เนื่
อง

 

กา
รด

 าเนิ
นง

าน
ปร

ะก
นัคุ

ณภ
าพ

 กา
ร 

ศึก
ษา
(y tot

) 
 

ระ
ดบั

คว
าม
สมั

พนั
ธ ์

-บทบาทผู้
อ  านวย 
ความสะดวก 
บทบาทผู้
ประเมิน  

.452** 

 

.556** 

.452** 
 

.573** 

.492** 
 

.539** 

.412** 
 

.550** 

.508** 
 

.568** 

.457** 
 

.581** 

.511** 
 

.534** 

.430** 
 

.589 ** 

.530** 
 

.641** 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

-บทบาทผู้
คาดการณ์   

.582** .684** .624** .632** .641** .673** .573** .684** .728** สูง 

-บทบาทผูใ้ห้
ค  าปรึกษา  

.583** .562** .595** .587** .616** .612** .582.** .593** .675** ปานกลาง 

-บทบาทผู้
ส่งเสริม
สนบัสนุน  

.595** .581** .541** .548** .576** .582** .615** .542** 
 

.653** 

 
ปานกลาง 

บทบาทของ
ผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา 
.647** .667** .652**  .637**  .680**  .678**  .659** .662** .754** 

 
สูง 
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 จากตารางท่ี 4.17 แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
(Xtot) กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพาการศึกษาของสถานศึกษา (Ytot) สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ในภาพรวมมีระดบัความสัมพนัธ์สูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ () เท่ากบั .75   

ภาพรวมความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) กบัการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (Ytot) สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  
พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัมาก (r= .75) สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษารายดา้น พบวา่ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ บทบาท    
ผูค้าดการณ์ (X3) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
(Ytot) ในระดบัสูง (r= .73) รองลงมาคือ บทบาทผูใ้ห้ค  าปรึกษา (X 4) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (Ytot) ในระดบัปานกลาง (r= .68) ส่วนดา้นท่ี
สัมพนัธ์กนัต ่าท่ีสุดคือ บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก (X1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (Ytot) ในระดบัปานกลาง (r= .53) 

เมื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) กบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารายดา้น พบวา่คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือ 
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา (Y6) ในระดบัปานกลาง (r=.68) รองลงมามี 2 คู่ คือ บทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการพฒันามาตรฐานการศึกษา (Y2) ในระดบัปานกลาง 
(r=.67) และคู่บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการตรวจสอบ และทบทวน
คุณภาพการศึกษา (Y 5) ในระดบัปานกลาง (r =.67) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุด คือ บทบาท
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
(Y 4) ในระดบัปานกลาง (r =.64) 

ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือ บทบาท
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละดา้น พบวา่ดา้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุดมี 3 รายการ คือ บทบาทผูค้าดการณ์ (X3) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา (Y2) (r =.68) บทบาทผูค้าดการณ์ (X3) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการจดั
ใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Y5) (r=68) และบทบาทผูค้าดการณ์ (X3) มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง รองลงมามี 2 รายการ คือ บทบาท              
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ผูส่้งเสริมสนับสนุน (X5) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการท าแผนพฒันามาตรฐานการศึกษา (Y3)                     
(r =.67) และบทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน (X5) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการจดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (Y7) (r=.67) คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าท่ีสุด คือ บทบาทผูส่้งเสริม
สนบัสนุน (X5) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการจดัระบบบริหารสารสนเทศ (Y1) (r=.60) 

 
ตารางที ่4.18  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงาน 
                       ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั 
                       ปทุมธานี 

N=234                                                                                                                                                                                         

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา (Ytot) 

Pearson 
Correlation 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

ทิศทาง
ความสัมพนัธ์ 

บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก (X1) .53** ปานกลาง ทางบวก 
  บทบาทผูป้ระเมิน (X2) .64** ปานกลาง ทางบวก 
บทบาทผูค้าดการณ์ (X3) .73** สูง ทางบวก 
บทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา (X4) .68** ปานกลาง ทางบวก 
บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน (X5) .65** ปานกลาง ทางบวก 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) .75** สูง ทางบวก 
 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ความสัมพนัธ์ภาพรวมระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี พบว่า คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุดคือ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) มีความ 
สัมพนัธ์ทางบวกกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (Ytot) ในระดับสูง 
(r=.75) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุดคือ บทบาทผูค้าดการณ์ (X3) มีความ 
สัมพนัธ์ทางบวกกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (Ytot) ในระดบัสูง (r = .73)
รองลงมาคือ บทบาทผูใ้ห้ค  าปรึกษา (X4) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา (Ytot) ในระดบัปานกลาง (r=.68) อนัดบัท่ีสามคือ บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน(X5) มีความ 
สัมพนัธ์ทางบวกกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา (Ytot) ในระดบัปานกลาง (r=.65) อนัดบั
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ท่ีส่ีคือ บทบาทผูป้ระเมิน (X2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
(Ytot) ในระดบัปานกลาง (r=.64) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนักนัต ่าท่ีสุดคือ บทบาทผูอ้  านวยความ
สะดวก (X1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา (Ytot) ในระดบัปานกลาง  
(r =.53) 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Destiptive) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี เพื่อศึกษาระดบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบั
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
จงัหวดัปทุมธานี   

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ครูผูส้อนโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดบัดีข้ึนไป รอบที่สามระหว่าง พ.ศ.2558-2557 สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 5 แห่ง มีประชากร จ านวน 234 คน ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (-Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมสถิติ  
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าเฉล่ีย (µ) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( σ ) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient)  

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน แบ่งเป็น 3 ตอน  
  ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยติดต่อกับงานบณัฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เพื่อขอหนงัสือเก่ียวกบัการขอความอนุเคราะห์
เก็บรวบรวมขอ้มูลไปยงัสถานศึกษาท่ีเป็นประชากร ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 234 ฉบบั        
คิดเป็นร้อยละ 100    

  การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้
ในการตรวจสอบสมมติฐาน ตอนท่ี 1 ใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ตอนท่ี 2 และ
ตอนที่ 3 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และหาความ 
สัมพนัธ์โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation  
Coefficient) 
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5.1  สรุปผลการวจิัย 
5.1.1  ผูต้อบแบบสอบถาม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี จ านวน 234 คน ซ่ึงเป็นครูในสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 77.40 ส่วนใหญ่มีอาย ุ 
31 - 40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60  เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างาน 1–5 ปี  
มากท่ีสุด จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
มากท่ีสุด จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 83.80  ต าแหน่ง/วิทยฐานะส่วนใหญ่เป็น ครู คศ.1 มากท่ีสุด  
จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10 และระดบัชั้นท่ีสอนส่วนใหญ่จะสอนระดบัมธัยมศึกษา มากท่ีสุด  
จ  านวน  12 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90 

5.1.2  ระดบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนในรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และรายขอ้อยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก
สูงท่ีสุด คือ บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน  รองลงมาคือ บทบาทผูใ้ห้ค  าปรึกษา และระดบัท่ีต ่าสุด คือ 
บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก 

5.1.3  ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบั
โดยประเด็นท่ีอยู่ในระดบัมาก สูงท่ีสุด คือ ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี รองลงมาคือ 
ดา้นการพฒันามาตรฐานการศึกษาและด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา และระดบัท่ีต ่าสุด คือ ดา้น
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  

  5.1.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัปทุมธานี พบว่า 
ภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง โดยมีค่าความสัมพนัธ์ทิศทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ความสัมพนัธ์ในแต่ละด้านของบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษากับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางบวก โดยดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัสูง คือ ดา้นบทบาทผูค้าดการณ์ (x3) (r=.728) รองลงมาคือ ดา้นบทบาทผูใ้ห้ค  าปรึกษา (x4) 
(r=.675) และด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กันล าดับสุดทา้ย คือ ด้านบทบาทผูอ้  านวยความสะดวก (x1)                        
(r =.530)   
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5.2  อภิปรายผล 
  การศึกษาวิจัย เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษากับการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามทศันะของครูสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ตามวตัถุประสงค์ และสมมุติฐานของการวิจยั ซ่ึงผลของการวิจยัน ามา
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  5.2.1 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไว ้ 
ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคัญในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนกัเรียนและสถานศึกษา ซ่ึงการบริหาร
สถานศึกษา จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ มีวิสัยทศัน์ในการเป็นผูน้ า ส่งเสริมสนบัสนุน อ านวยความสะดวก ให้ค  าปรึกษา และ
ประเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทางการศึกษาใหมี้การพฒันาตนเองเพื่อน าความรู้ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณา หมาดเท่ง (2551, น. 107) ไดศึ้กษา
บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 
ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ บทบาทผูอ้  านวย
ความสะดวก บทบาทผูป้ระเมิน บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน บทบาทผูค้าดการณ์ และบทบาทผูใ้ห้
ค  าปรึกษา ตามล าดบั  รวมทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนสั ชยัยะ (2548, น. 68) ไดศึ้กษาบทบาท
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาทัว่ไปและโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ ทกัษะ มีประสบการณ์และเช่ียวชาญ ช่วยให้ครูรู้คุณค่าของงาน และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นของงาน ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการวางแผนงานของสถานศึกษา รับฟังความ
คิดเห็นของคนอ่ืน และงานวิจยัท่ีใกลเ้คียงของ สุขสันต์ ชยัศิริวฒัน์ (2550, น. 73) ไดศึ้กษาบทบาท
ของผูบ้ริหารในการพฒันาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารมีการพฒันาเพียงพอกบักระแสของการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวตัน์ เม่ือ
พิจารณาในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 1) บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น           
รายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุนการท างานแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยจดัเตรียมอุปกรณ์ และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตรงตามความรู้ความสามารถ  
และหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนสั ชยัยะ (2548, น. 68) ศึกษาบทบาทของ
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ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาทัว่ไปและโรงเรียนในฝัน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  
ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มี
ความรู้ ทกัษะ มีประสบการณ์และเช่ียวชาญ ช่วยให้ครูรู้คุณค่าของงาน และทกัษะท่ีจ าเป็นของงาน  
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนงานของโรงเรียน รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน รวมทั้ ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรงสิทธ์ิ เหลืองธิชยัวาณิช (2554, น. 85) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
บทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ 
ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั  

 2) บทบาทผูป้ระเมิน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพใน
การประเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพราะผูบ้ริหารแจง้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบล่วงหนา้ ก่อนการประเมิน
ทุกคร้ัง และแจง้ผลการประเมินให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ สอดคล้องกบังานวิจยัของ มนัส ชัยยะ 
(2548, น. 68) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทัว่ไปและโรงเรียนในฝัน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีใจกวา้งแจง้ให้ครูทราบผลการประเมิน ความคาดหวงั และมาตรฐานการ
ปฏิบติังานท่ีใชใ้นการประเมินและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  

 3) บทบาทผูค้าดการณ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาน าผลส ารวจ/การวิจยัมาเป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจ และมีแนวโนม้ความกา้วหนา้สอดรับการประกนัคุณภาพและการวางแผนงาน
ในปัจจุบัน ซ่ึงมีผลต่อการเพิ่มจ านวนนักเรียน และคาดการณ์ว่าในอนาคตสถานศึกษาต้อง
เจริญกา้วหนา้ยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนสั ชยัยะ (2548, น. 69) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปและโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม 
ผลการวจิยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีทกัษะในการ
ใหข้อ้มูลและช่วยครูเขา้ถึงขอ้มูล เพื่อประกอบการปฏิบติังานในโรงเรียน  

 4) บทบาทผูใ้ห้ค  าปรึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ปรึกษางานแสดงความคิดเห็นและเสนอทางเลือกประกอบการตดัสินใจไดต้ลอดเวลา สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ มนสั ชยัยะ (2548, น. 69) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาทัว่ไปและ
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โรงเรียนในฝัน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีทกัษะในการช่วยเหลือครูแสดงเป้าหมาย คดัเลือก
เป้าหมาย และเช่ือมโยงเป้าหมายในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  
ทรงสิทธ์ิ เหลืองธิชยัวาณิช (2554, น. 86) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษากับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ผู ้บริหารสนับสนุนให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานอยา่งอิสระและมีความรับผดิชอบ   
   5) บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมความกา้วหน้าโดย
ช้ีแจงเกณฑ์ในการปฏิบติังานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บงัคบั 
บญัชาไดรั้บความกา้วหนา้ โดยสนบัสนุนให้ไปศึกษาดูงาน และศึกษาต่อ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
มนสั ชยัยะ (2548, น. 69) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาทัว่ไปและโรงเรียนในฝัน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสามารถช่วยใหค้รูพฒันาแผนงานท่ีประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานรวมทั้ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรงสิทธ์ิ เหลืองธิชยัวาณิช (2554, น. 85) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
บทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากเรียงตามล าดบั คือ ผูบ้ริหารให้โอกาสบุคลากรได้รับความกา้วหน้าโดยสนับสนุนให้ไป
ศึกษาต่อ ใหเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน ใหบุ้คลากรท างานตามความสามารถของแต่ละบุคคล  ผูบ้ริหารอธิบาย
ความกา้วหนา้ให้บุคลากรทราบ และไดมี้โอกาสไปศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ
ล าดบัสุดทา้ยผูบ้ริหารไดรั้บความพึงพอใจจากผลการปฏิบติังานในแต่ละโครงการ 

  5.2.2 ผลการวิจยัพบว่า การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้พื่อพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ซ่ึงการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะตอ้งเป็นไป
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 หมวด 6 วา่ดว้ยเร่ืองมาตรฐานการประกนัคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษา มาตราท่ี 47 ก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกนัคุณภาพภายนอกข้ึน มาตราท่ี 48 ก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา โดยจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริญญา  กระแสร์สุนทร (2549, น. 60) 
ศึกษาเร่ือง การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง ก ากับ ติดตาม  
ประเมินผล และผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี และ
สถานศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการประเมินภายนอกรอบแรกแล้ว  รวมทั้งงานวิจยัของ พิเชษฐ์                      
วายุวรรธนะ (2550, น. 96) ศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การจดัการศึกษาในปัจจุบนัให้
ความส าคญักบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและงานวจิยัของ เกียรติศกัด์ิ คฤหบดี (2548) ศึกษาการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2  
ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น และค่าเฉล่ียของการเตรียมการ
ก่อนการประกนัคุณภาพ มากกว่าดา้นอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การประกนัคุณภาพภายใน คือ การ
บริหารคุณภาพท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการท างานปกติ ในปัจจุบนัครูและบุคลากรทางการศึกษาคุ้นเคยกบั
กระบวนการคุณภาพมากข้ึน เน่ืองจากทุกสถานศึกษาไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก
ครบทุกสถานศึกษา ครูและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเร่ิมเขา้ใจวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษามากข้ึนโดย
สถานศึกษาจดัฝึกอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจ และสร้างความมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน และ
องค์กรทอ้งถ่ิน และงานวิจยัท่ีใกล้เคียงของ นูรุดีน  อาด า (2556, น. 103) ศึกษาการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอิสลามโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั
ปัตตานี ผลการวจิยัพบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาไดมี้
การวางกรอบระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
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ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

   1) การจดัระบบการบริหารสารสนเทศ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารมีการก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานระบบสารสนเทศ โดยแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีจดัระบบขอ้มูล/สารสนเทศอยา่งเพียงพอต่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยตรง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สริต วิจิตรโชติ (2550, 
น. 73) ศึกษาเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศเพื่อประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาเห็นความส าคญัของระบบสารสนเทศมากข้ึน เพราะจ าเป็นตอ้งจดั
ขอ้มูลต่างๆ ให้สอดรับกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา และงานวิจยัท่ีใกลเ้คียงของ ชนินทร ศรีทอง 
(2551, น. 175) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติัจริง และบทบาทท่ีคาดหวงัในการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมและรายขอ้ มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีธรรมนูญสถานศึกษา แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเป็นแผนแม่บทในการบริหารงานตามภารกิจ และน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ในการ
วางแผนประกอบการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  2) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประชุมช้ีแจง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนทราบซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้ าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานโดยจัดท ามาตรฐานและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิเชษฐ์ วายุวรรธณะ (2550, น. 96) ศึกษาเร่ือง การ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านัก 
งานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ การจดัการศึกษาในปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและงานวิจยัท่ี
ใกลเ้คียงของ ชนินทร ศรีทอง (2551, น. 175) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติัจริง และ
บทบาทท่ีคาดหวงัในการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากรของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวม
และรายข้อ มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารก าหนดให้มีการจดัท าแผน 
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โครงการ กิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
และมีการสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 3) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้ าหนด
กระบวนการท าแผนพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา โดยจดัท าโครงการ
พฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส่งเสริมการจดัท าขอ้มูลในการ
พฒันาสถานศึกษาอย่างครบถว้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรีย ์จินดามงคล (2551, น. 115-116) 
ศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษา
ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตระหนกัถึงความส าคญัของการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ได้น ายุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มาจดัท าแผน 
พฒันาคุณภาพการศึกษา  มีแผนงาน/โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และงานวิจยัของ
ดวงแกว้ โพธ์ิอน้ (2550, น. 167) ศึกษาเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติัจริงและบทบาท
ท่ีคาดหวงัในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน  ตามการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบว่า การปฏิบติัจริงมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากเป็นล าดบัแรก อาจเป็นเพราะว่า มาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าหมายส าคญัในการพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารน าโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ในแผนมาปฏิบติัให้สอดคล้องกบัสภาพของสถานศึกษา และได้ด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม เป้าหมายในแผนปฏิบติัการประจ าปีครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา โดยจดัระบบสรุปผล
การด าเนินงานตามแผนจากโครงการท่ีเสนอไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาญเจริญ ซ่ือชวกรกุล (2550, น. 103) ศึกษาเร่ือง การด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบท่ีสองของโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมงัคลา
ภิเษก จงัหวดัล าปาง ผลการวจิยัพบวา่ มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน จ านวน 8 มาตรฐาน โรงเรียนมีผล
การแสดงความคิดเห็นในระดบัมาก และงานวิจยัท่ีใกลเ้คียงของ ชนินทร ศรีทอง (2551, น. 175-176) 
ศึกษาเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติัจริงและบทบาทท่ีคาดหวงัในการพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
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พื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวจิยัพบวา่ โดยภาพรวมและรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
เป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรพฒันางานตามแผนพฒันาคุณภาพ/แผนปฏิบติัการประจ าปี                 
ซ่ึงก าหนดให้มีการนิเทศ ติดตาม ก ากบั ประเมินผล และสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 5) การจดัใหมี้การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดการ
จดัท าปฏิทินการปฏิบติังานของสถานศึกษา และแจง้ใหค้รูทราบแนวทางการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบั
บริบทท่ีเป็นจริงของสถานศึกษา และมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลายตามความเหมาะสม ซ่ึงจดัใหมี้ระบบรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพให้
คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ  และติดตามควบคุมการรายงานและสรุปผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาจากแผนงาน/โครงการในแต่ละปี  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประเสริฐ ค าน้อย (2550,              
น. 113) ศึกษาเร่ือง บทบาทผูริ้หารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอพาน จงัหวดั
เชียงราย กบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เน่ืองจากวา่สถานศึกษามีการรายงานผลการประเมินตนเองใหห้น่วยงานตน้สังกดัทราบอยา่งครบถว้น
รวมทั้งงานวิจยัของอ สูรียาดา เล็งนู (2554, น. 70) ศึกษาการปฏิบติังานตามบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการประกนัคุณภาพการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาไดรั้บการประเมิน                
รอบแรกและรอบสองเรียบร้อยแลว้ จึงท าให้ทราบผลการประเมิน ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความ
ชดัเจนในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อหาขอ้บกพร่อง และร่วมกนัปรับปรุงพฒันาและงานวิจยั
ท่ีใกลเ้คียงของ ศกัรินทร์ สุวรรณทศัน์ และพรเทพ รู้แผน (2554, น. 99) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกบัคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า โดย
ภาพรวมและรายดา้น มีการปฏิบติัในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัสูง คือ การคืนอ านาจการจดัการใหป้ระชาชน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาไดป้ฏิบติัตาม
แนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการท่ีมุ่งกระจายอ านาจสู่
สถานศึกษา 

 6) การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของนกัเรียนทุกระดบัชั้น โดยส่งเสริมสนบัสนุน
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เคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวิชา/ทุกระดบัชั้น และสร้างความตระหนักให้
นกัเรียนไดท้ราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประเสริฐ ค านอ้ย (2550, น. 113) 
ศึกษาเร่ือง บทบาทผูริ้หารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย กบั
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และงานวิจยัท่ี
ใกลเ้คียงของ ชนินทร ศรีทอง (2551, น. 176) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติัจริงและ
บทบาทท่ีคาดหวงัในการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากรของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวม
และรายขอ้ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของนกัเรียน ครอบคลุมตามสาระการเรียนรู้และคุณลกัษณะท่ีส าคญัตามหลกัสูตรสถานศึกษา
รวมทั้งงานวิจยัของ สูรียาดา เล็งนู (2554, น. 70) ศึกษาการปฏิบติังานตามบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการประกนัคุณภาพการศึกษาตามทศันะของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหาร
ครู มีความเขา้ใจในกระบวนการของการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน และเกิด
ความตระหนกั เห็นความส าคญั ความจ าเป็นและมีความรับผดิชอบ 

 7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัระบบการท ารายงานประจ าปี โดยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเก็บรวบรวมขอ้มูล
ครอบคลุมตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา และด าเนินการวิเคราะห์ผลของขอ้มูลให้สอดรับกบั
เป้าหมายการพฒันาตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกบังานวิจยัของ ประภา ตนัติวุฒิ 
(2548, น. 100) ศึกษาเร่ือง สภาพการด าเนินงานเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ สถานศึกษาด าเนินงานดา้น
การรายงานคุณภาพการศึกษาในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาด าเนินงานวางแผนการ
รายงานคุณภาพการศึกษาแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกปีการศึกษา และงานวิจยัท่ีใกล้เคียงของ ชนินทร              
ศรีทอง (2551, น. 176) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติัจริงและบทบาทท่ีคาดหวงัใน
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมและรายขอ้มีการปฏิบติั
อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารจดัให้มีการท ารายงานพฒันาคุณภาพการศึกษา ทั้งดา้น
ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนตามมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงไดก้ าหนดให้มีการพฒันา ทบทวน จุดเน้น ความ 
ส าเร็จเพื่อน ามาก าหนดเป้าหมายใหม่ 
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 8) การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัระบบการท ารายงานคุณภาพการศึกษา ซ่ึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลของ
ขอ้มูลให้สอดรับกบัเป้าหมายการพฒันาตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และมีการน าเสนอรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปีอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังให้กบัตน้สังกดัทราบ สอดคล้องกบังานวิจยัของ
ประภา ตนัติวฒิุ (2548, น. 100) ศึกษาเร่ือง สภาพการด าเนินงานเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 มีสภาพการด าเนินงานใน
ระดบัมาก อาจเน่ืองมาจากการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส่ิงท่ีสถานศึกษาตอ้งปฏิบติั
เพื่อการด ารงและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง ผลการวิจัยพบว่า  
สถานศึกษาด าเนินงานดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัมาก และงานวิจยัท่ี
ใกลเ้คียงของ ชนินทร ศรีทอง (2551, น. 176-177) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติัจริง
และบทบาทท่ีคาดหวงัในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากรของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวม
และรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสร้างจิตส านึกในการพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเ้กิดกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนอยา่งต่อเน่ือง  
 5.2.3 ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดั
ปทุมธานี พบว่าในภาพรวมมีระดบัความสัมพนัธ์สูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมี
ทิศทางความสัมพนัธ์ทางบวก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็น
รายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุด คือ บทบาทผูค้าดการณ์มีระดบัความสัมพนัธ์สูง รองลงมา
คือ บทบาทผูใ้ห้ค  าปรึกษา รองลงมาคือ บทบาทผูใ้ห้บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน บทบาทผูป้ระเมิน 
และดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ล าดบัสุดทา้ยคือ บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก มีระดบัความสัมพนัธ์
ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรงสิทธ์ิ เหลืองธิชยัวาณิช (2554, น. 85 - 92) ไดศึ้กษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู ้บริหารจะต้องใช้บทบาทในการให้ค  าปรึกษาต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใช้ภาวะผูน้ าในการส่งเสริมในการสนบัสนุนให้บุคลากรไดรั้บความกา้วหน้า โดย
การศึกษาต่อ การเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนต าแหน่ง รวมถึงการมอบหมายงานให้บุคลากรท างานตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารกับการด าเนินการ
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ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05           
มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูงคือ การท าแผนพฒันามาตรฐานการศึกษาระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ นิมิตร อิสระกุล (2549, น. 68) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก อย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีความ 
สัมพันธ์กันค่อนข้างสูง ซ่ึงผลการวิจัยในคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่าการด าเนินการประกันคุณภาพท่ีมี
ความส าคญัอยา่งยิง่คือ การท าแผนพฒันามาตรฐานการศึกษาและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
งานวิจยัท่ีใกลเ้คียงของ ไชยา กรมแสง (2553, น. 120) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะ
ผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมาก             
ทุกด้าน เรียงตามล าดับคือ ด้านครู ด้านผูบ้ริหาร ด้านผูเ้รียน สอดคล้องกบังานวิจยัของ ประเสริฐ                 
ค  านอ้ย (2555, น. 108-115) ไดศึ้กษาเร่ือง บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย กบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ บทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมชาย  
พึ่งอ่ิม (2553, น. 175) ศึกษาเร่ือง การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการประเมินภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบนั
สถานศึกษาต่างๆ ตอ้งด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 
2545 หนา้ 28 มาตราท่ี 47 ไดก้ าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัชั้น ประกอบดว้ย ระบบประกนัคุณภาพภายใน
และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก และงานวจิยัของ สูรียาดา เล็งนู (2554, น. 69-71)ไดศึ้กษาเร่ือง
การปฏิบติังานตามบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาในการประกนัคุณภาพการศึกษาตามทศันะของครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบัการปฏิบติั 
งานตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการประกนัคุณภาพการศึกษาตามทศันะของครู โดยภาพ 
รวมอยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจากครูส่วนใหญ่เห็นว่าผูบ้ริหารมีการปฏิบติังานเร่ืองการประกนั
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงถือวา่เป็นภารกิจส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสะทอ้นสภาพการจดัการศึกษา
ได้อย่างชัดเจน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน (1) ด้านควบคุมคุณภาพการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า การ
ปฏิบติังานดา้นการควบคุมคุณภาพการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูบ้ริหาร
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มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีของโรงเรียน มีการปฏิบติังานสูงกวา่ขอ้อ่ืนๆ ในระดบั
มากซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการร่วมกนัท างานเป็นทีม 
จดัท าแผนร่วมกบับุคลากร จึงท าให้บุคลากรในสถานศึกษาได้เล็งเห็นการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน (2) ดา้นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ การปฏิบติังานดา้น
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดบัมาก (3) ดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา  ผลการวิจยั
พบว่า การปฏิบติังานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าผูบ้ริหารสร้างความมัน่ใจให้แก่บุคลากรและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ในการรับการประเมิน
จากองคก์รภายนอก มีการปฏิบติังานสูงกวา่ขอ้อ่ืน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 2) การเปรียบเทียบการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการประกนัคุณภาพการศึกษาตามทศันะของครู ผลการวิจยัพบวา่ ครูท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนั มีทศันะต่อการปฏิบติังานตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการประกนั
คุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน และครูท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต่างกัน มีทศันะต่อการ
ปฏิบติังานตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการประกนัคุณภาพการศึกษาแตกต่างกนัโดยครูท่ี
มีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากว่า 5 ปี มีทศันะต่อการปฏิบติังานตามบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการประกนัคุณภาพการศึกษา นอ้ยกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานตั้งแต่ 5–10 ปี 
และครูท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญช่วย อุปรีที
(2552, น. 103-107) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นภารกิจท่ีส าคญั
ของสถานศึกษาและงานวิจยัของ สุชีพ เสาเกิด (2550, น. 83) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินจาก สมศ. กรณีตวัอยา่ง 3โรง ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1  
 ดังนั้ น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผูท่ี้มีบทบาทสูงสุดต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี เพื่อให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเคารพ นบัถือ มัน่ใจ ยอมรับและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชา ในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลงัความสามารถและเต็มใจท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
นกัเรียนและสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหดี้ยิง่ข้ึนไป 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
  5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
  1) ผลการวิจยัพบว่า บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี บทบาทท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมให้มากข้ึนในองคก์ร คือ บทบาทผูอ้  านวย
ความสะดวก ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนบัสนุนการท างานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการเตรียม
บุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาระหวา่งการปฏิบติังาน 
          2) ผลการวิจยัพบวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ยงัไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร ดงันั้นสถานศึกษาควร
มีการอบรมให้ความรู้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เขา้ใจเร่ืองการประกนัคุณการศึกษาให้มากยิ่งข้ึน และมี
การวางแผนก่อนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุ 
ประสงคแ์ละเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
           3) ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี ภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัสูงในทิศทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า 
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายคู่พบว่า คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุด คือ 
บทบาทผูค้าดการณ์กบัการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง รองลงมามี 2 ขอ้ คือ ขอ้
ท่ี 1 คือบทบาทผูค้าดการณ์กบัการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ขอ้ท่ี 2 คือบทบาทผูค้าดการณ์กบัการ
จดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ บทบาท                      
ผูค้าดการณ์กบัการจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  อาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูบ้ริหารท่ีให้ความส าคญัต่อ
การประเมินคุณภาพการศึกษา เพราะการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีสถานศึกษาจะตอ้ง
ปรับปรุงและพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพ ไม่ยึดติดอยู่กบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อจะได้ประกาศให้
ประชาชนไดรั้บรู้ถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสถานศึกษาตอ้งสร้างความเคารพ
นับถือ ความมัน่ใจ ความไวว้างใจ ให้กบัผูป้กครองและประชาชนท่ีจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาใน
สถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
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5.4  ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
  5.4.1  ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  5.4.2  ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  5.4.3 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาอาเซียน 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมอืวจิัย 

 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประนอม  พนัธ์ไสว อาจารยป์ระจ าสาขาวจิยัและประเมินผลการศึกษา 
         ภาควชิาการศึกษา  

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

2.  ดร.ธญัญภรณ์  เลาหะเพญ็แสง   อาจารยป์ระจ าสาขาวจิยัและประเมินผลการศึกษา 
         ภาควชิาการศึกษา   

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

3.  ดร.จตุรงค ์ อินทร์รุ่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา 

4.  ดร.เดชา  พวงงาม    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 

5.  ดร.มาลี  สืบกระแส    ผูอ้  านวยการกลุ่มงานนิเทศ 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี    
 เขต 1 
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ว่าง 

 
ค าช้ีแจง 

1.  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นครูในสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จงัหวดั
ปทุมธานี 
ท่ีผา่นการประเมินคุณภาพการศึกษา  รอบท่ีสาม  (2555-2557) 

2.  แบบสอบถามน้ีมความประสงคจ์ะศึกษาเร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จงัหวดัปทุมธานี 

3.  แบบสอบถามเพื่อการวจิยัฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น  3  ตอน ดงัน้ี 
         ตอนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
          ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
            ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
    4.  การตอบแบบสอบถาม  ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงและ
ตามความคิดเห็นของท่าน  ขอ้มูลจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งไร  ผูว้จิยัจะ
เก็บรักษาขอ้มูลเป็นความลบั และใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาและพฒันาการจดัการศึกษาเท่านั้น 

                                       ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

             นางวาสนา  บูระพา 
                                                         นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา 
              คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงาน 
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

จงัหวดัปทุมธานี 
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ตอนที ่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย (   )  ลงใน             หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1.  เพศ 
                          ชาย                        หญิง 
 

2.  อาย ุ
                         20 – 30 ปี                                                31 – 40  ปี  
 

                         41 – 50 ปี                                                51 ปีข้ึนไป 
 

3.  ประสบการณ์ในการท างาน   
                        1- 5 ปี                                                       6 - 10 ปี 
 

                        11 – 15 ปี                                                 16 ปีข้ึนไป  

 

4.  ระดบัการศึกษา  
           ปริญญาตรี                                               ปริญญาโท    
 

                        ปริญญาเอก                                              อ่ืน ๆ (โปรดระบุ )………………………… 
 

5.  ต  าแหน่ง/วทิยฐานะ 
           ครูอตัราจา้ง                                    ครูผูช่้วย 
 

                        ครู ค.ศ.1 ข้ึนไป                                       อ่ืน ๆ (โปรดระบุ…………………………) 
 

6.  ระดบัชั้นท่ีสอน 
        ระดบัก่อนประถมศึกษา                ระดบัประถมศึกษา  
 

                         ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้        ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ตอนที ่2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัองคก์รปกครอง 
                ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ( ) ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมี  5  ระดบั  ดงัน้ี 
  5 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
  3 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

 

ขอ้ 
 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
 บทบาทผู้อ านวยความสะดวก      

1 ผูบ้ริหารสนบัสนุนการท างานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตาม
ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     

2 ผูบ้ริหารจดัเตรียมเอกสารให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระหวา่ง 
การปฏิบติังาน 

     

3 ผูบ้ริหารจดัเตรียมอุปกรณ์ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระหวา่ง 
การปฏิบติังาน 

     

4 ผูบ้ริหารจดัเตรียมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตรงตาม
ความรู้ความสามารถ 

     

5 ผูบ้ริหารสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  โดยคอยช้ีแนะและ
ติดตามการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 

     

 บทบาทผู้ประเมิน      
6 ก่อนการประเมินทุกคร้ังผูบ้ริหารแจง้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ทราบล่วงหนา้ 
     

7 ผูบ้ริหารใหค้วามเป็นธรรมในการประเมินแก่ผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาทุกคน 

     

8 ผูบ้ริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ
ในการประเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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ขอ้ 
 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
 บทบาทผู้คาดการณ์      

9 ผูบ้ริหารแจง้ผลการประเมินใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ      
10 ผูบ้ริหารเสนอแนะและใหข้อ้คิดแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ในเร่ืองท่ีควรปรับปรุง 
     

11 ผูบ้ริหารน าผลส ารวจ / วิจยั มาเป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจ 

     

12 ผูบ้ริหารมีเกณฑว์ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน      
13 ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนในการท ากิจกรรม

เพื่อช่ือเสียงแก่สถานศึกษา 
     

14 ผูบ้ริหารคาดการณ์วา่ในอนาคตสถานศึกษาตอ้งเจริญ 
กา้วหนา้ยิง่ข้ึน 

     

15 ผูบ้ริหารมีแนวโนม้ความกา้วหนา้สอดรับกบัการประกนั
คุณภาพและการวางแผนงานในปัจจุบนัซ่ึงมีผลต่อการเพิ่ม
จ านวนนกัเรียน 

     

 บทบาทผู้ให้ค าปรึกษา      
16 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็น      
17 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปรึกษางานได้

ตลอดเวลา 
     

18 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอทางเลือก
ประกอบการตดัสินใจ 

     

19 ผูบ้ริหารมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาก าหนดวธีิการ
ท างาน 
ของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

     

20 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน าแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อปฏิบติังาน 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ขอ้ 
 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
 บทบาทผู้ส่งเสริมสนับสนุน      
21 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาน าความรู้  เทคนิค

และวธีิการใหม่ ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
     

22 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บ
ความกา้วหนา้โดยสนบัสนุนใหไ้ปศึกษาต่อ 

     

23 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ล่ือนขั้น  
เล่ือนต าแหน่ง 

     

24 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้โอกาสไป
ศึกษาดูงาน 

     

25 ผูบ้ริหารส่งเสริมความกา้วหนา้โดยช้ีแจงเกณฑใ์นการ
ปฏิบติังานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบอยา่งชดัเจน 
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ตอนที ่3  แบบสอบความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
               สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี 
 

 

ข้อ 
 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 การจัดระบบบริหารสารสนเทศ      
1 ผูบ้ริหารแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีและจดัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีท า

หนา้ท่ีบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาโดยตรง 
     

2 ผูบ้ริหารมีการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานระบบ
สารสนเทศใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

3 ผูบ้ริหารก าหนดหนา้ท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติั
หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

4 ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการระบบขอ้มูล/สารสนเทศอยา่ง
เพียงพอต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     

5 ผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนัเร่ืองขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

     

 การก าหนดมาตรฐานการศึกษา      
6 ผูบ้ริหารมีการประชุมช้ีแจงมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนทราบ 
     

7 ผูบ้ริหารก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและการจดัท า
มาตรฐานของสถานศึกษา 

     

8 ผูบ้ริหารจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดไว ้

     

9 ผูบ้ริหารพฒันามาตรฐานการศึกษาใหเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 

     

10 ผูบ้ริหารควบคุมระบบการรายงานคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ข้อ 
 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 การจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษา      
11 ผูบ้ริหารส่งเสริมการจดัท าขอ้มูลในการพฒันาสถานศึกษา

อยา่งครบถว้น 
     

12 ผูบ้ริหารจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ ์
เป้าหมาย และกลยทุธ์ของสถานศึกษา 

     

13 ผูบ้ริหารส่งเสริมควบคุมและสร้างระบบ  กลไกการจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษาทุกปี 

     

14 กระบวนการท าแผนพฒันาสถานศึกษามีความสอดคลอ้ง
กบับริบทของสถานศึกษา 

     

15 โครงการพฒันาสถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

     

 การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา      
16 ผูบ้ริหารก าหนดเป้าหมายการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพของสถานศึกษา 
     

17 ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวเิคราะห์กิจกรรม/
โครงการในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 

     

18 ผูบ้ริหารน าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนมาปฏิบติั                   
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสถานศึกษา 

     

19 ผูบ้ริหารด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมและเป้าหมายใน
แผนปฏิบติัการประจ าปีครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 

     

20 จดัระบบใหมี้การสรุปผลการด าเนินงานตามแผนจาก
โครงการท่ีเสนอไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

     

 การจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      
21 ผูบ้ริหารตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดว้ย

วธีิการท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม 
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ข้อ 
 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
22 ผูบ้ริหารตรวจสอบความเหมาะสมกบับริบทท่ีเป็นจริง

ของสถานศึกษา 
     

23 ผูบ้ริหารก าหนดการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานของ
สถานศึกษาและแจง้ใหค้รูทราบแนวทางการปฏิบติังาน 

     

24 ผูบ้ริหารจดัระบบติดตามควบคุมการรายงานและสรุปผล
การด าเนินงานของสถานศึกษาจากแผนงาน/โครงการ 
ในแต่ละปี 

     

25 มีระบบรายงานผลการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ
ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 

     

 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมารตฐาน
การศึกษา 

     

26 ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของนกัเรียนทุกระดบัชั้น 

     

27 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนเคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกรายวชิา/ทุกระดบัชั้น 

     

28 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนเคร่ืองมือประเมินคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนอยา่งครบถว้น 

     

29 ผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัใหน้กัเรียนไดท้ราบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     

30 ผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัใหน้กัเรียนไดท้ราบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     

 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

     

31 ผูบ้ริหารใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเก็บรวบรวมขอ้มูล
ครอบคลุมตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     

32 มีระบบการน าเสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 
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ข้อ 
 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
32 มีระบบการน าเสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี

การศึกษา 
     

33 ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจดัระบบการท ารายงาน
คุณภาพการศึกษา 

     

34 สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ผลของขอ้มูลใหส้อดรับ
กบัเป้าหมายการพฒันาตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     

35 มีการน าเสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีอยา่งนอ้ย       
ปีละหน่ึงคร้ังใหก้บัตน้สังกดัทราบ 

     

 การจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง      
36 ผูบ้ริหารมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมวเิคราะห์ผล

การด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

37 ผูบ้ริหารจดัใหมี้การตรวจสอบ  ติดตาม  การประเมิน
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

     

38 ผูบ้ริหารสร้างจิตส านึกใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

39 ผูบ้ริหารก าหนดใหมี้ระบบ  กลไก  การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์วธีิการ
ประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

     

40 ผูบ้ริหารจดัใหมี้การน าผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันา 
อยา่งต่อเน่ือง 

     

 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณการใหข้อ้มูลในการตอบแบบสอบถาม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ตอนท่ี 1  ความถ่ี  ร้อยละ 
 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ชาย 53 22.6 22.6 22.6 

หญิง 181 77.4 77.4 100.0 

Total 234 100.0 100.0  
 
 

อายุ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

20-30 ปี 68 29.1 29.1 29.1 

31-40 ปี 95 40.6 40.6 69.7 

41-50 ปี 50 21.4 21.4 91.0 

51 ปีข้ึนไป 21 9.0 9.0 100.0 

Total 234 100.0 100.0  
 
 
 

ประสบการณ์ในการท างาน 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1-5 ปี 106 45.3 45.3 45.3 

6-10 ปี 59 25.2 25.2 70.5 

11-15 ปี 39 16.7 16.7 87.2 

16 ปีข้ึนไป 30 12.8 12.8 100.0 

Total 234 100.0 100.0  
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ระดับการศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ปริญญาตรี 196 83.8 83.8 83.8 

ปริญญาโท 38 16.2 16.2 100.0 

Total 234 100.0 100.0  
 

 
ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ครูอตัราจา้ง 94 40.2 40.2 40.2 

ครูผูช่้วย 44 18.8 18.8 59.0 

ครู คศ.1ข้ึนไป 96 41.0 41.0 100.0 

Total 234 100.0 100.0  
 
 

ระดับช้ันทีส่อน 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ระดบัก่อนประถมศึกษา 27 11.5 11.5 11.5 

ระดบัประถมศึกษา 95 40.6 40.6 52.1 

ระดบัมธัยมศึกษา 112 47.9 47.9 100.0 

Total 234 100.0 100.0  
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ตอนท่ี  2  และตอนท่ี  3  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แบบสอบถาม 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 1 234 1 5 4.21 .672 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 2 234 1 5 4.00 .724 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 3 234 1 5 3.97 .775 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 4 234 1 5 4.15 .760 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 5 234 1 5 4.11 .727 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 6 234 2 5 4.19 .643 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 7 234 1 5 4.11 .725 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 8 234 2 5 4.17 .689 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 9 234 1 5 4.00 .772 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 10 234 1 5 4.12 .737 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 11 234 1 5 3.90 .732 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 12 234 1 5 4.09 .681 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 13 234 1 5 4.16 .693 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 14 234 1 5 4.22 .707 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 15 234 2 5 4.18 .684 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 16 234 3 5 4.20 .665 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 17 234 2 5 4.25 .647 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 18 234 3 5 4.15 .632 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 19 234 2 5 4.18 .695 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 20 234 1 5 4.17 .672 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 21 234 1 5 4.22 .707 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 22 234 2 5 4.30 .678 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 23 234 1 5 4.23 .740 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 24 234 2 5 4.25 .700 
ตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 25 234 2 5 4.20 .690 
Valid N (listwise) 234     
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ตอนท่ี  2  และตอนท่ี  3  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แบบสอบถาม (ต่อ) 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 1 234 2 5 4.10 .704 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 2 234 2 5 4.06 .700 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 3 234 2 5 4.03 .680 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 4 234 2 5 3.98 .681 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 5 234 2 5 4.00 .665 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 6 234 2 5 4.09 .729 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 7 234 2 5 4.05 .707 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 8 234 2 5 4.09 .688 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 9 234 1 5 4.05 .682 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 10 234 1 5 4.03 .692 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 11 234 2 5 4.06 .712 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 12 234 2 5 4.05 .701 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 13 234 2 5 4.04 .749 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 14 234 2 5 4.04 .708 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 15 234 1 5 4.09 .744 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 16 234 3 5 4.04 .667 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 17 234 3 5 4.03 .658 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 18 234 3 5 4.09 .672 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 19 234 3 5 4.03 .648 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 20 234 3 5 4.05 .660 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 21 234 1 5 4.00 .662 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 22 234 2 5 3.95 .666 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 23 234 2 5 3.99 .671 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 24 234 2 5 4.01 .655 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 25 234 2 5 4.01 .699 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 26 234 2 5 3.99 .702 
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ตอนท่ี  2  และตอนท่ี  3  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แบบสอบถาม (ต่อ) 
Descriptive Statistics 

ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 27 234 1 5 4.06 .712 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 28 234 1 5 4.00 .693 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 29 234 1 5 4.05 .731 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 30 234 3 5 4.12 .664 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 31 234 2 5 4.15 .671 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 32 234 2 5 4.12 .698 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 33 234 2 5 4.13 .675 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 34 234 2 5 4.11 .656 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 35 234 2 5 4.13 .651 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 36 234 2 5 4.04 .708 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 37 234 2 5 4.05 .691 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 38 234 2 5 4.05 .707 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 39 234 2 5 4.03 .705 
ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 40 234 2 5 4.08 .683 
Valid N (listwise) 234     
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Descriptive Statistics 
 

  

N 
 

Minimum 
 

Maximum 
 

Mean 
 

Std. Deviation 

var2.1 234 1.00 5.00 4.0906 .61734 
 

var2.2 234 1.80 5.00 4.1162 .60285 
 

var2.3 234 1.20 5.00 4.1128 .58089 
 

var2.4 234 2.60 5.00 4.1880 .57370 
 

var2.5 234 2.20 5.00 4.2402 .60888 
 

var3.1 234 2.00 5.00 4.0342 .59427 
 

var3.2 234 1.60 5.00 4.0615 .62479 
 

var3.3 234 1.80 5.00 4.0538 .65276 
 

var3.4 234 3.00 5.00 4.0479 .58458 
 

var3.5 234 1.80 5.00 3.9906 .58309 
 

var3.6 234 2.20 5.00 4.0436 .61733 
 

var3.7 234 2.40 5.00 4.1274 .58333 
 

var3.8 234 2.00 5.00 4.0479 .62489 
 

Valid N  (listwise) 234     
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Correlations 
 

 Var 

2.1 

Var 

2.2 

Var 

2.3 

Var 

2.4 

Var 

2.5 

Total 

2 

Var 

3.1 

Var 

3.2 

Var 

3.3 

Var 

3.4 

Var 

3.5 

Var 

3.6 

Var 

3.7 

Var 

3.8 

total3 

var2.1 

Pearson Correlation 1 .694** .561** .613** .683** .835** .452** .452** .492** .412** .508** .457** .511** .430** .530** 

Sig. (2-tailed)  
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

var2.2 

Pearson Correlation .694** 1 .662** .679** .667** .868** .556** .573** .539** .550** .568** .581** .534** .589** .641** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

var2.3 

Pearson Correlation .561** .662** 1 .646** .633** .817** .582** .684** .624** .632** .641** .673** .573** .684** .728** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

var2.4 

Pearson Correlation .613** .679** .646** 1 .778** .868** .583** .562** .595** .587** .616** .612** .582** .593** .675** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

var2.5 

Pearson Correlation .683** .667** .633** .778** 1 .882** .595** .581** .541** .548** .576** .582** .615** .542** .653** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

total2 

Pearson Correlation .835** .868** .817** .868** .882** 1 .647** .667** .652** .637** .680** .678** .659** .662** .754** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

var3.1 

Pearson Correlation .452** .556** .582** .583** .595** .647** 1 .742** .669** .659** .688** .666** .665** .625** .815** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

var3.2 

Pearson Correlation .452** .573** .684** .562** .581** .667** .742** 1 .750** .744** .718** .720** .614** .678** .853** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

var3.3 

Pearson Correlation .492** .539** .624** .595** .541** .652** .669** .750** 1 .853** .789** .751** .703** .771** .900** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

var3.4 

Pearson Correlation .412** .550** .632** .587** .548** .637** .659** .744** .853** 1 .782** .757** .684** .773** .893** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

var3.5 

Pearson Correlation .508** .568** .641** .616** .576** .680** .688** .718** .789** .782** 1 .815** .751** .807** .906** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 
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Correlations 
 

 Var 

2.1 

Var 

2.2 

Var 

2.3 

Var 

2.4 

Var 

2.5 

Total 

2 

Var 

3.1 

Var 

3.2 

Var 

3.3 

Var 

3.4 

Var 

3.5 

Var 

3.6 

Var 

3.7 

Var 

3.8 

total3 
 

var3.6 

Pearson 
Correlation 

.457** .581** .673** .612** .582** .678** .666** .720** .751** .757** .815** 1 .746** .837** .899** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

 
Pearson 
Correlation .511** .534** .573** .582** .615** .659** .665** .614** .703** .684** .751** .746** 1 .760** .844** 

var3.7 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 
 N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

 
Pearson 
Correlation 

.430** .589** .684** .593** .542** .662** .625** .678** .771** .773** .807** .837** .760** 1 .893** 

var3.8 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 .000 

 N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

 
Pearson 
Correlation 

.530** .641** .728** .675** .653** .754** .815** .853** .900** .893** .906** .899** .844** .893** 1 

total3 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
 N 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

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