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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study 1) level of administrators’ strategic 
leadership in the 21st century under Pathum Thani Primary Education Service Area office, 2) level 
of internal quality assurance implementation of school under Pathum Thani Primary Education 
Service Area office, and 3) Administrators’ strategic leadership in the 21st century which affected  
the implementation of internal quality assurance of school under Pathum Thani Primary Education 
Service area office. 

The samples of 160 administrators and teachers from schools under Pathum Thani 
Primary Education Service area office were stratified-simple random sampling. computer program. 
The research instrument was a 5 rating scale questionnaire, which showed 0.970 and 0.974 
reliability. Descriptive statistics (percent, mean and  standard deviation), correlation coefficient, and 
multiple regression analysis with enter method were used for data  analysis.  
 The research findings were as follows-:-1) the overall of administrators’ strategic 
leadership in the 21st century was in high level, 2) the overall of internal quality assurance 
implementation of school  was high level, and 3) administrators’ strategic leadership in the 21st 
century which affected the implementation of internal quality assurance of schools under Pathum 
Thani Primary Education Service area office were the strategic direction, enterprise resource 
management, operating with integrity in the organization to control balance and revolutionary 
thinking respectively. All factors were able to predict the internal quality assurance of school under 
Pathum Thani Primary Education Service area office at 67 percent. 
Keywords :  administrator’s strategic leadership,  the implementation of internal quality assurance  
     of school 
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 บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1/ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย/พ.ศ./2550 มาตรา/43/ไดก้ าหนดให้รัฐตอ้งจดัการศึกษา
อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ/ดงันั้น/พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ/พ.ศ./2542/และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)/พ.ศ.2545/และ/(ฉบบัท่ี 3)/พ.ศ.2553/ได้บญัญติัให้สอดรับกนัไวใ้นหมวด/6/ว่าดว้ยเร่ือง
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา/ตั้งแต่มาตรา/47/ถึงมาตรา/51/ระบุถึงหลกัการและแนว
ทางการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา/โดยเฉพาะมาตรา/48/ก าหนดทิศทางไวช้ัดเจนว่า         
การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน/มีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา/และเพื่อพร้อมรับการประกนัคุณภาพภายนอก/จะเห็นได้ว่า/กฎหมายหลกัทั้ง       
2/ฉบบัให้ความส าคญักบัการประกนัคุณภาพการศึกษาค่อนขา้งมากทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า    
การลงทุนทางการศึกษาท่ีรัฐใหค้วามส าคญันั้น/ไดเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพส่งผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้รียน
และสังคมอยา่งสูงสุด/(จ ารัส นองมาก, /2544,/น./10)/การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการท่ี
ไดถู้กก าหนดข้ึนเป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อให้มีความมัน่ใจว่าสถานศึกษานั้นไดม้าตรฐานการศึกษาท่ี
ผา่นการประเมินเรียบร้อยท าใหส้ถานศึกษาเป็นท่ีพึงพอใจของผูรั้บบริการ  

เม่ือสถานศึกษาด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาตามกฎหมายท่ีไดก้  าหนดไว/้จึง
พบวา่มีพบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ/เช่น/การปฏิบติังานไม่เป็นปัจจุบนัเป็นเพียงเพื่อรับการ
ประเมินในแต่ละคร้ังเท่านั้น/สถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่มีการเก็บขอ้มูลการด าเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ/ให้เป็นปัจจุบนั/ความเขา้ใจและความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นส่ิงส าคญั
ยิ่งในการลงมือปฏิบติังานแต่ก็ยงัเขา้ใจไม่ตรงกนั/ในหลกัเกณฑ์ของการประเมินการอบรมผูบ้ริหาร  
ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายงัไม่
เพียงพอแสดงให้ถึงความไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินท่ีตรงประเด็น/การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาระบบคุณภาพภายในและเตรียมรับการประกนัคุณภาพภายนอกยงัไม่ตรงประเด็น
ไม่ครอบคลุมกบัหลกัแนวทางในการประเมินสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐานการศึกษา/การประสานงาน
ของหน่วยงานหลกัของสถานศึกษาหรือหน่วยงานตน้สังกดัยงัไม่เช่ือมโยงในการประสานงานยงัเป็น
แค่การประสานงานเพื่อรับการประเมินเพียงอยา่งเดียว/และประเด็นหลกั/คือสถานศึกษายงัไม่จริงจงั
หรือไม่เข้มงวดในการลงมือปฏิบติัของบุคลากรไม่จริงจงัท าให้ข้อมูลและหลักฐานเพื่อน ามาท า
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รายงานนั้นไม่ไดค้รบตามเกณฑ์ก าหนดท าให้สถานศึกษาขาดความมัน่ใจในการด าเนินงานหรือไม่มี
การบูรณาการระบบการประกนัคุณภาพให้เขา้กบัการด าเนินงานภายในสถานศึกษา/บุคลากรส่วน
ใหญ่ยงัไม่เห็นความส าคญั/ขาดความรู้/ความเขา้ใจ/ในรูปแบบและวิธีการประกนัคุณภาพทุกประเด็น
ในการลงมือปฏิบติั และขาดความร่วมมือของบุคลากรภายในสถานศึกษาอยา่งจริงจงั/จากการก าหนด
ระบบหลกัเกณฑ ์วธีิการประกนัคุณภาพ และการก าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีของแต่ละหน่วยงานมี
ปัญหาดา้นเอกภาพและเอกลกัษณ์ท่ีตอ้งมีการปรับให้เช่ือมโยงและสอดรับกนัมากยิ่งข้ึน/และการน า
ผลการประกนัคุณภาพภายในไปใชแ้ละการเผยแพร่ผลต่อสาธารณชน/ยงักระท าจ ากดัและไม่เห็นผล
เป็นรูปธรรม/(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,/2546,/น./22)  

ในการด าเนินงานเพื่อให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จนั้นข้ึนอยู่กับปัจจัยอยู่หลาย
ประการ/เช่น/ระบบการบริหารท่ีดี ความสามารถในการจดัการภายในสถานศึกษา/การใชท้รัพยากรท่ี
หามาให้คุม้ค่าเหมาะสมและการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นการท างานท่ีทุกคนมี
หน้าท่ีในการปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมายและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี
เรียกวา่/ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา นอกจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเป็นหน่วยงานตน้
สังกดัยงัมีหน่วยงานอ่ืนๆ/ท่ีใหค้วามช่วยเหลือเพื่อให้สถานศึกษาในทอ้งท่ีด าเนินงานไดส้ะดวกและมี
ส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน/เช่น ชุมชน เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดัท่ีคอยให้การสนบัสนุนทาง
การศึกษาเร่ือยมา บทบาทเป็นส่วนส าคญัหลกัในการบริหารจดัการและการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่ใจ
และความเช่ือมัน่ให้แก่ผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นการป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีดอ้ยคุณภาพของสถานศึกษาให้สร้างสรรค์
การศึกษาให้เป็นกลไกท่ีมีพลงัในการพฒันาเยาวชนให้มีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน และเป็นส่วนส าคญัท่ีจะ
ร่วมกนัพฒันาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการศึกษาใหเ้กิดคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองในทุกปี 

ส่ิงท่ีกล่าวมานั้นจะเป็นไปมิไดห้ากสถานศึกษานั้น ยงัขาดผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีศกัยภาพ
ในการบริหารงานจนประสบความส าเร็จให้ถึงเป้าหมายของการศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นถือ
ไดว้า่ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารจ าเป็นอยา่งยิง่ในการบริหารงานท่ีจะท าให้สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายท่ีตั้ง
ไวใ้นระดบัองค์การมีการยอมรับกันว่าความส าเร็จขององค์การไม่ว่าจะเรียกเป็นการบริหารท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ลว้นแต่ข้ึนกบัภูมิปัญญาความคิดอ่านและแนวปฏิบติัท่ี
สร้างสรรคข์องผูน้ าในองคก์ารทั้งส้ิน (ธญัญลกัษณ์ เหล่าจนัทร์,2551,  น.68)ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
มีภาวะผูน้ าสูงคือกุญแจส าคญัน าไปสู่การปฏิรูปดา้นการศึกษาใหย้ ัง่ยนื ซ่ึงนกัการศึกษาต่างมีความเช่ือ
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วา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีทกัษะการบริหารงานมีความรู้ความสามารถและความเป็นมืออาชีพใน
การน าพาองคก์วา้ไปขา้งหนา้/ส่งผลการบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการพฒันาทัว่
ทั้งองค์กรและสามารถสร้างบรรยากาศท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและพฒันาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้สามารถปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงในยุคแห่งการ
เปล่ียนแปลงท่ีเคล่ือนตวัไปอย่างรวดเร็วทุกองค์กรจะมุ่งปฏิรูปในการปฏิบติังานให้มีคุณภาพ/มี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับและเน้นในเร่ืองความรับผิดชอบในด้านต่างๆท่ีมีต่อผูรั้บบริการ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจึงตอ้งเป็นผูน้ ายุคใหม่ท่ีสามารถมองภาพขององค์กรได้อย่างทะลุปรุโปร่งและชัดเจน
สามารถเช่ือมโยงสภาพปัจจุบนัและภาพในอนาคตท่ีตอ้งให้ความส าคญัและตอ้งเปล่ียนแปลงรวมทั้ง
ตอ้งเป็นผูน้ าทีมแห่งการเรียนรู้ซ่ึงจะส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอยา่งย ัง่ยนื 

ในศตวรรษท่ี/21/ผูน้ าชนิดท่ีน าความเจริญกา้วหนา้มาสู่องคก์าร ผูน้ าขององคก์ารหลายแห่ง
ท่ีประสบความส าเร็จลว้นแต่มีความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ทั้งส้ิน/ความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์เร่ิมจากการมี
คุณสมบติัส าคญั/คือ/ผูน้ าท่ีแสดงให้เห็นถึงการก าหนดทิศทางและการกระตุน้สร้างแรงบนัดาลใจ
ใหแ้ก่สมาชิกท่ีเป็นกระบวนการพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพ
มากข้ึนท าใหเ้กิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวสิัยทศัน์ของกลุ่มจูงใจให้ผูร่้วมงานเกิดความร่วมมือใน
การพฒันาและด าเนินการใดๆ/ให้ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละ    
จูงใจให้ผูร่้วมงานเกิดพลงัร่วมในการพฒันาปรับเปล่ียนสถานศึกษาให้ดีข้ึนและผลกัดนัให้เกิดการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ไดป้ระสบความส าเร็จเพื่อปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี/21 
(ศิริเพญ็/สกุลวลีธร,/2556,/น./26/;/กลัยรัตน์/เมืองสง,/2550,/น./4)  

จะเห็นได้ว่าสถานศึกษามีความต้องการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา/การบริหารงานจึงเป็นส่วนส าคญัยิ่งในการพฒันาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพประกอบ
กบัแนวคิด/ทฤษฏีและงานวิจยัต่างๆ/ท่ีกล่าวมา/ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์/ซ่ึง
รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี/21/จะสามารถช่วยพฒันาให้ไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทศัน์
และเป้าหมายของสถานศึกษา/ดงันั้น/ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูเ้ชิงกลยุทธ์ในศตวรรษ
ท่ี/21/ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา/สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี/สามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการแกไ้ข/ปรับปรุง/
พฒันาแผนยทุธศาสตร์และแผนการจดัการศึกษาของสถานศึกษา/เพื่อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา/ครู/และ
หน่วยงานอ่ืนๆ/สามารถน าไปสู่การปฏิบติัและเป็นแนวทางในการด าเนินงานภายในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน  
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1.2 วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
ผูว้จิยัก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัไว ้ดงัน้ี  
1.2.1/เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21/ของผูบ้ริหาร/สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
1.2.2/เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา/สังกดัส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
1.2.3/เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี/21/ของผูบ้ริหาร

กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา/สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี 

1.2.4/เพื่อศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี /21/ของ
ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

 
1.3 ค ำถำมกำรวจิัย 

1.3.1/ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี/21/ของผูบ้ริหาร/สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี/อยูใ่นระดบัใด 

1.3.2/ระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  อยูใ่นระดบัใด 

1.3.3/ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี/21/ของผูบ้ริหารสัมพนัธ์กบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา/สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีอยา่งไร 

1.3.4/องค์ประกอบภาวะผู ้น า เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี /21/ของผู ้บริหารท่ีส่งผลต่อ          
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา/สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีอยา่งไร 
 

1.4 สมมติฐำนกำรวจิัย 
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี /21/ของผูบ้ริหารทุกองค์ประกอบ

ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีในทางบวก 
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1.5 ขอบเขตของกำรวจิัย 
ผูว้ิจยัศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี/21/ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา/สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี/ผูว้ิจยัได้
ก าหนดขอบเขตการศึกษาไวด้งัน้ี 

1.5.1/ขอบเขตของเน้ือหา   
 1.5.1.1/การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา/กฎ/กระทรวง/วา่ดว้ยระบบ 
หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา/พุทธศกัราช/2553/ประกอบดว้ย/8/ดา้น/คือ/1)/การ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา/2)/การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา/3)/การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ/4)/การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษา/5)/การจดัมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา /6)/การจดัให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา/7)/การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
และ/8)/การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   

1.5.1.2/ภาวะผู ้น า เ ชิ ง กลยุท ธ์ ในศตวรรษ ท่ี /21/ของผู ้บ ริหารสถานศึกษา  
ประกอบดว้ย/4/องคป์ระกอบ/คือ/1)/การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์/2)/การคิดเชิงปฏิวติั/3)/การบริหาร
ทรัพยากรภายในองคก์าร/และ/4)/การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการควบคุมองคก์ารใหส้มดุล 

1.5.2/ขอบเขตของประชากรและตวัอยา่ง   
1.5.2.1/ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั/ไดแ้ก่/บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี/170/โรงเรียน/จ านวน/2,639/คน 
1.5.2.2/กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั/ไดแ้ก่/ผูอ้  านวยการสถานศึกษา/จ านวน/40/คน/

และครูผูส้อน/จ านวน/120/คน/รวมทั้งส้ินจ านวน/160/คน 
 

1.6/นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.6.1/การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา/หมายถึง/ผลเป็นการด าเนินงาน

ตลอดระยะเวลาปีการศึกษาท่ีสถานศึกษานั้นไดป้ฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งข้ึนจะ
ประกอบไปดว้ย 8 ดา้น ท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาศึกษา คือ 

         1.6.1.1/การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา /หมายถึง /ผู้บ ริหาร
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยมีเป้าหมาย /ปรัชญา/วิสัยทศัน์/พนัธกิจเป็นกรอบและ
ค านึงถึงสภาพและบริบทของแต่ละสถานศึกษาดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร/ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษาผูป้กครองผูน้ าชุมชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  
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         1.6.1.2/การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพให้ไดต้ามมาตรฐาน
การศึกษา/หมายถึง/ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจนมีโครงการ /กิจกรรม 
วิธีการท่ีผา่นการคิดมาแลว้ล่วงหน้าโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนัคิดและพิจารณาแผนพฒันา
อย่างละเอียดรอบคอบและสอดรับกับเป้าหมาย/วิสัยทัศน์/พนัธกิจ/เพื่อให้ได้แผนพฒันาท่ีมีการ
ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและกรอบเวลาของการด าเนินการตามแผนท่ีชดัเจน 

         1.6.1.3/การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารงาน
ให้เอ้ือต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/ก าหนดผู ้รับผิดชอบและจัดระบบ
สารสนเทศเป็นหมวดหมู่/ครอบคลุม/และมีการด าเนินงานดว้ยใช้วงจรการพฒันาคุณภาพ/PDCAใน
การบริหารงานให้สะดวกต่อการใช้บริการหรือการเช่ือมโยงเครือข่ายกบัหน่วยงานตน้สังกดัและน า
ขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาการเรียนการสอน 

         1.6.1.4//การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าแผนพฒันาการจดัการศึกษาไปสู่การปฏิบติัจริงโดยเนน้ให้บุคลากรมีส่วนร่วม
อยา่งจริงจงั  เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ตามวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  ท่ีก าหนดไวโ้ดยมีการก าหนดมอบหมาย
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  โดยมีผูบ้ริหารเป็นแกนน าหลกัในการปฏิบติังานและอ านวยความ
สะดวกใหก้บับุคลากรในการด าเนินงานทุกกิจกรรม 

         1.6.1.5//การจัดมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ร่วมกนัติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานให้ไดต้ามแผนพฒันาคุณภาพทั้งระหว่างและ
หลงัการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยการรวบรวมขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศพร้อมทั้งปรับปรุงและ
แกไ้ขอย่างเร่งด่วนจากติดตาม ตรวจสอบในการไปพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบโดยมีการ
ด าเนินงานทั้งในระหวา่งการด าเนินงานและหลงัการด าเนินงานดว้ยความร่วมมือของสถานศึกษาและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

         1.6.1.6//การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง  
สถานศึกษานั้นมีการประเมินคุณภาพภายในด้วยการยึดมาตรฐานการศึกษาเป็นหลกัสะทอ้นภาพ
ความส าเร็จท่ีชดัเจน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และสมรรถนะส าคญั
ตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 2) คุณภาพการศึกษาดา้นการบริหาร
จดัการภายในสถานศึกษาโดยสถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกมาตรฐานดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลายโดยมีการสังเกต การสัมภาษณ์  ตรวจสอบจากเอกสารหรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

         1.6.1.7//การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง 
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบับุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมกนัจดัท ารายงานผลพฒันาการจดัการศึกษา



18 

 

ภายในสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานตน้สังกดั และรายงานต่อสาธารณชน
เผยแพร่ทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

         1.6.1.8//การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาด าเนินงานวางแผนพฒันาโดยยดึหลกัการด าเนินงานแบบ PDCA เป็นประจ าต่อเน่ืองทุกปี 
มีการใชผ้ลการประเมินคุณภาพภายในจากการตรวจสอบคุณภาพมาเป็นฐานในการวางแผนพฒันาทุก
ระยะและทุกรอบของการพฒันาและมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แลกเปล่ียนความรู้กบัสถานศึกษา
อ่ืนๆ เพื่อใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ภายในสถานศึกษา 

1.6.2//ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร//หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สามารถน าพาองคก์ารไปสู่ความส าเร็จภายใตว้สิัยทศัน์และเป้าหมายเดียวกนัเป็นการจูงใจให้บุคลากร
หรือผูร่้วมงานมีความสุขและเตม็ใจท างานภายใตก้ารควบคุมดูแลการบริหารงานเชิงกลยทุธ์  

          1.6.2.1//การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ //หมายถึง//ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน
กวา้งไกลมีการวางแผนการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา//ผูป้กครองและชุมชนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว/้/มีการวาง
แผนการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอนและให้ความเสมอภาคท่ีเท่า
เทียมกนัของบุคลากรสามารถน าพาสถานศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จไดต้ามวสิัยทศัน์ 

          1.6.2.2//การคิดเชิงปฏิวติั หมายถึง/ผูบ้ริหารเป็นผูมี้ความคิดท่ีแปลกใหม่  สร้างสรรค์
น าเสนอความคิดท่ีแตกต่างออกไปจากความคิดเดิมมีการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขในการท างาน มีการจดัประชุมเพื่อสะทอ้นความคิดเห็นและกระตุน้ความคิดเห็นของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคลากรภายในสถานศึกษาใหน้ าส่ิงท่ีไดน้ั้นมาประยกุตเ์ป็นแผนในการปฏิบติังานของ
สถานศึกษาและลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซ้อนออกไปเพื่อสร้างขั้นตอนการท างานใหม่ท่ีรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน 

         1.6.2.3 การบริหารทรัพยากรภายในองค์การ /หมายถึง /ผู้บ ริหารใช้วิ ธีการท่ี
หลากหลายในการบริหารงานดา้นงบประมาณ  ดา้นบุคลากรและทรัพยากรภายในสถานศึกษา เช่น 
บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี วางแผนและสนับสนุนการใช้งบประมาณท่ีเหมาะสมกบัโครงการ
พฒันาต่างๆ ท่ีด าเนินงานและการใชว้สัดุอุปกรณ์ภายในสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพบริบท
ของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานมีการส่งเสริมให้สถานศึกษามีกิจกรรมท่ี
สามารถปลูกจิตส านึกเน้นบุคลากรภายในสถานศึกษาท างานให้เกิดผลทั้งภายในและภายนอกอย่าง
สูงสุด 
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         1.6.2.4/การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล /หมายถึง  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกนัดว้ยความสามคัคีกระตุน้ให้ครู
ท างานอย่างเต็มท่ีเต็มความสามารถ  ยึดหลกัการบริหารงานตามหลกัธรรมภิบาลในการบริหารเพื่อ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  คิดหาวธีิการแกไ้ขปัญหาในการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งส่งเสริมการ
ท างานร่วมกันด้วยความสามารถสูงสุดให้บุคลากรท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด 
 

1.7 กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ี

ส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  จากการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่ไปกบัการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในหลายๆ ดา้นจาก
การศึกษา พบว่า Ireland & Hitt (1999) กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ว่าจะตอ้ง
ด าเนินงานทั้ง 6 องคป์ระกอบ จากนั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาแนวคิดของ Ireland & Hitt  (1999) เป็นหลกั
แนวทางในการศึกษา และศึกษาตวัอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพื่อการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ธรรมดากบั
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 และศึกษารายละเอียดตวัแปรเพิ่มโดยการยึดแนวคิดของ    
Ireland & Hitt (1999) เป็นหลกัท าให้เห็นตวัแปรภาวะผูเ้ชิงกลยุทธ์ท่ีใหม่และมีความสนใจมากยิ่งข้ึน 
ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการสังเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ Davies & Davies (2004); Senge (1990); Dess 
& Miller (1993); Nahavandi & Malekzadeh (1993); DuBrin (1998); Hitt,Ireland & Hoskission 
(2007); Ireland & Hitt (1999); Nahavandi (2000); Rubbint Coulter (2003); สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 
(2543); รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2544); กลัยรัตน์ เมืองสง (2550); เนตร์พณัณา ยาวิราช (2557); สมยศ 
นาวกีาร (2551); และ สุพรรณ ประศรี (2555) จากการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 เม่ือ
น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดจึงไดต้วัแปรท่ีน่าสนใจเหมาะกบับริบทและมีความสอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินงานภายในสถานศึกษา ท าให้ไดก้รอบแนวคิดของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การคิดเชิงปฏิวติั      
3) การบริหารทรัพยากรภายในองคก์าร 4) การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการควบคุมองคก์ารให้สมดุล 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีท าใหไ้ดภ้าวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จะเห็น
ไดว้า่รูปแบบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มการด าเนินงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีส าคญั
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ภาวะผูเ้ชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21  

 

ยงัเป็นช่วงของการปฏิรูปการศึกษาให้เหมาะกบัยุคของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 เป็นการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วตาม
กาลเวลา จึงเป็นการบูรณาการเขา้ดว้ยกนัของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ซ่ึงเป็นหัวใจหลกัท่ีส าคญัในการ
บริหารงานดา้นการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการวิจยัคร้ังน้ี การบริหารงานจึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
น าไปปฏิบติัให้เกิดผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงเป็นท่ีมาของ
กรอบแนวคิดน้ี ดงัภาพท่ี 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.8//ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ผูว้จิยัก าหนดประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บการวจิยัไวด้งัน้ี 
1.8.1  ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาสามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานไดใ้นคร้ังต่อไป 
1.8.2//หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไปเป็น

แนวทางเพื่อพฒันาระบบการบริหารงานของสถานศึกษาใหไ้ดป้ระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
1.8.3//นกัวชิาดา้นการศึกษาสามารถน าผลการวจิยัในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการจดัอบรม

พฒันารูปแบบของภาวะผูเ้ชิงกลยทุธ์ใหมี้ศกัยภาพในการบริหารงานใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 

กำรด ำเนินงำนประกนั

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน

สถำนศึกษำ 

การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 

การคิดเชิงปฏิวติั 

การบริหารทรัพยากรภายในองคก์าร 

การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการควบคุมองคก์าร

ใหส้มดุล 

ภำพที ่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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1.8.4//ผลของการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานให้กบัผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
สามารถน าผลจากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชป้ระกอบการวางแผน  ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาให้ศกัยภาพ
มากยิง่ข้ึน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผูว้ิจยัได้
ศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาจึงได้น าเสนอ
ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

2.1//การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       2.1.1//ความหมายของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   
       2.1.2//หลกัการและแนวคิดของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   
       2.1.3//ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
       2.1.4//บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   
       2.1.5//ขั้นตอนการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.2//ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21  
       2.2.1//ความหมายของภาวะผูน้ า 
       2.2.2//ความหมายของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 
       2.2.3//แนวคิด  ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 
       2.2.4//แนวคิด  ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21   
2.3//สรุปกรอบแนวคิดในการวจิยั 
2.4//งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
      2.4.1//งานวจิยัในประเทศ 
      2.4.2//งานวจิยัต่างประเทศ 
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2.1//การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาถือว่าเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารของ

ผูบ้ริหารถานศึกษาให้ทราบขีดความสามารถในการจดัการศึกษาวา่บรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนดไวแ้ละสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องและจดัให้มีการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง//การประเมินภายในสถานศึกษาถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพท่ีมีอยูข่องสถานศึกษาซ่ึงมีรายละเอียดในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1.1//ความหมายของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   
กาญจนา//ศรีเมือง//(2555, น. 13)/สรุปไดว้า่/การประกนัคุณภาพการศึกษา/หมายถึง  

กระบวนจดัการพฒันาเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยใช้ผูเ้รียนเป็นท่ีตั้งการประเมินจากผูเ้รียนเป็นหลกัและ
การยกมาตรฐานของสถานศึกษาให้เขา้สู่เกณฑ์มาตรฐานตามท่ีก าหนดไว/้เพื่อสร้างความมัน่ใจและ
เป็นหลกัประกนัต่อผูเ้รียน/ผูป้กครอง/ชุมชนละผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพท าให้
ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ/มีคุณลกัษณะอนัพึ่งประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนดและเป็น
ท่ียอมรับของสังคม 

ปฐวีกานต์//ปริธรรมมงั (2554, น. 20)/สรุปได้ว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา/
หมายถึง การให้ความเช่ือมัน่และการรับประกนัในเร่ืองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในด้าน
มาตรฐานตามหลกัสูตรแก่นกัเรียน/ผูป้กครอง/ชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ไพศาล//จนัทสุรวงศ์/(2555, น.9)/สรุปไดว้า่/การประกนัคุณภาพการศึกษา//หมายถึง
กระบวนการหรือกลไกในการด าเนินการของสถานศึกษา/เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าสถานศึกษาจะจดั
การศึกษาใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด//ผูรั้บบริการและสังคม
โดยรวมยอมรับวา่การจดัการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเป็นท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได ้

รัตนิกร//แสงงาม/(2556, น.18)/สรุปได้ว่า/การประกนัคุณภาพการศึกษา/หมายถึง
กระบวนการหรือกลไกในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ดา้นวชิาการ/บุคลากร/งบประมาณและการบริหารงานทัว่ไปเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งวา่
สถานศึกษาสามารถด าเนินการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

สุพรรณ//ประศรี/(2555, น.38)/สรุปได้ว่า/การประกันคุณภาพการศึกษา/หมายถึง
กระบวนการบริหารจดัการท่ีมีการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพโดยการ
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ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมี
หนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้นๆ  

กฎว่าด้วยระบบ/หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา/(2554)/ได้ให้
ความหมายของการประกนัคุณภาพภายในไวว้า่ การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา การติดตาม และ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด
ส าหรับการประกนัคุณภาพภายใน//ซ่ึงกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานตน้
สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา 

วราพร//ชัยอาสา/(2554, น.16)/กล่าวไวว้่า/การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา/หมายถึง/กระบวนการการบริหารท่ีสถานศึกษาต้องท าอย่างต่อเน่ือง/การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพจดัการศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคลากร
ของสถานศึกษาเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูเ้รียน ผูป้กครองและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

พฤทธ์ิ//ศิริบรรณพิทกัษ์//(2548, น.7)/กล่าวไวว้่า/ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
หมายถึง/ระบบการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกดัท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษานั้น  

สุวิทย/์/จนัทร์เสถียร//(2554, น.26)//กล่าวไวว้่า/การประกนัคุณภาพภายใน/หมายถึง  
กระบวนการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเป็น
ภารกิจท่ีต้องท าอยู่แล้วและต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง/โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดย
หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น/เพื่อสร้างความมัน่ในเป็นหลกัประกนัต่อ
ผูเ้รียน/ผูป้กครองและสังคม 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา /(องค์มหาชน)/(2553, 
น.10)/ใหค้วามหมายไวว้า่/การประกนัคุณภาพภายใน/หมายถึง/การประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือ
โดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น  

จากแนวคิดดงัขา้งตน้/ผูว้จิยัสรุปไดว้า่/การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษานั้นเป็น
การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของผูเ้รียนและการด าเนินงานภายในสถานศึกษาท่ีมีการติดตาม/
ตรวจสอบและพฒันาให้ได้มาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ /การลงมือปฏิบัติโดย
บุคลากรภายในสถานศึกษามีหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหน้าท่ีคอยก ากบั/ติดตาม/ดูแลท าให้เกิดความ
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เช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการวา่สถานศึกษานั้นไดคุ้ณภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีไดรั้บ
การยอมรับ 

2.1.2//หลกัการและแนวคิดของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การบริหารงานและการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ/ตามภารกิจของสถานศึกษาเพื่อ

พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้สูงข้ึนเป็นการสร้างมัน่ใจให้กบัผูรั้บบริการโดยตรง/ไดแ้ก่//ผูเ้รียนและ
ผูป้กครอง/แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและท าให้ผูเ้รียนนั้นมี
คุณภาพตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์มาตรฐานการศึกษาก าหนดไวมี้หน่วยงานทางการศึกษาและ
นกัวชิาการไดใ้หแ้นวคิดไวด้งัน้ี 

กาญจนา//ศรีเรือง/ (2555, น.22)/ไดก้ล่าววา่/หลกัการส าคญัของการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  มีหลกัการส าคญัในการท างานร่วมกนัเป็นทีมเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง/มีการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งในการบริหารและสามารถตรวจสอบได ้  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ/(2554, น.7)/ได้
กล่าววา่ การประเมินคุณภาพภายใน/ (Internal Quality Assessment)//เป็นระบบและกลไกลในการ
ควบคุม  ตรวจสอบ/และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานตน้สังกดัตอ้งด าเนินการให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง/กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการประเมินคุณภาพภายในกระท าโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือ
ผูท่ี้เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีช่วยในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานของตนเอง//(Self-evaluation)//โดย
ประเมินผลการปฏิบติังานตามาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีน าไปสู่
การพฒันาปรับปรุงตนเองและพร้อมท่ีจะไดรั้บการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานตน้สังกดัและการ
ประเมินจากภายนอก 

ไพศาล//จนัทสุรวงศ์//(2555, น.16)//กล่าวว่า//หลักการของการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา จะประสบผลส าเร็จได้รัฐจะตอ้งกระจายอ านาจให้กบัสถานศึกษา สถานศึกษาตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย/ทั้งชุมชน/องคก์ารส่วนทอ้งถ่ินหน่วยงานอ่ืนๆ/ซ่ึงจะตอ้งมีการประสาน 
สัมพนัธ์กนัอยา่งมีประสิทธิภาพ//นอกจากน้ียงัตอ้งมีการควบคุมคุณภาพการศึกษา/การตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพท่ีระบบชดัเจนสามารถตรวจสอบได้//เพื่อสร้างความมัน่ใจเป็นหลกัประกนัต่อ
ผู ้เรียน/ปกครอง/ชุมชน/และสังคมว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาและเป็นท่ียอมรับของ
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สังคม/(ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2558)/ไดใ้ห้หลกัการด าเนินการประกนั
คุณภาพภายในวา่เป็นการด าเนินงานตามปกติของโรงเรียนท่ีบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันา 
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบและต่อเน่ือง โดยใช้วิธีการควบคุมคุณภาพ/การตรวจสอบ
และการประเมินคุณภาพซ่ึงสอดคล้องกับหลักการบริหารท่ีเป็นระบบครบวงจร/เช่น/PDCA/ซ่ึง
ประกอบด้วย/การร่วมกันวางแผนพฒันา/(Plan)/ร่วมกันปฏิบัติตามแผน/(Do)/ร่วมกันตรวจสอบ 
(Check)/และร่วมกนัปรับปรุง/(Act) 

ส านกังานทดสอบทางการศึกษา/(2554,น.8)/การประกนัคุณภาพการศึกษา/(Quality 
Assurance)//เป็นกลไกส าคญัท่ีสามารถขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่าง
ต่อเน่ือง การประกนัคุณภาพมีหลกัการส าคญั/คือ/การกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
การท างาน และการแสดงความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบไดร้ะบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาประกอบดว้ยกระบวนการด าเนินงานท่ีสัมพนัธ์กนั 3/ส่วน/คือ/1)/การประเมินคุณภาพ
ภายใน 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ 3) การพฒันาคุณภาพการศึกษาจากหลกัการ
และแนวคิดของการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้/ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 
หลักการของการประกนัคุณภาพการศึกษานั้นจะตอ้งมีกระบวนการการด าเนินงานท่ีสัมพนัธ์กัน
ต่อเน่ืองกนั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามารฐานตวับ่งช้ีว่าสถานศึกษามีการปฏิบติัตามระบบการด าเนินงานหรือไม่
เพื่อใหส้ถานศึกษานั้นมีคุณภาพและไดม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนดไวโ้ดยส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีดูแลก ากบัสถานศึกษา/2) การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความกวา้หนา้ของการปฏิบติังานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจดัท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษาในจุดท่ียงัตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือจุดท่ียงัควร
พฒันาให้ได้มาตรฐานโดยเน้นผูเ้รียนเป็นหลักส าคัญในการขับเคล่ือนหรือการด าเนินงานของ
สถานศึกษานั้นและ 3) การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาเขา้สู่
คุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาการจดัระบบ
และโครงสร้างการวางแผนและการด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานของสถานศึกษาทุกปี  

2.1.3//ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
สถานศึกษาจะตอ้งจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อ

สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งว่าผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษานั้น
และพฒันาความรู้ความสามารถ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีท่ี
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ก าหนดไว ้รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกโดยองค์การมหาชน/สมศ./ระบบการ
ประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา เ ป็น ส่วนห น่ึงของการบ ริหารสถานศึกษา /ซ่ึ ง เ ป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง/โดยให้สถานศึกษายึดหลกัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยการส่งเสริม สนบัสนุนและก ากบัดูแลของหน่วยงานตน้สังกดั 
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาไทยตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 47 
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาประกอบดว้ยกนั 2 ระบบ คือ ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
และระบบการประกนัคุณภาพภายนอกผูว้จิยัไดน้ ามาศึกษาตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ระบบการประกนัคุณภาพภายใน คือ ระบบการประกนัคุณภาพเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและพฒันามาตรฐานการศึกษาทุกระดบัจะตอ้งประกอบดว้ย การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กระท าโดยบุคลากรของ
สถานศึกษาหรือจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา (พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 : มาตรา 47) 

ดังนั้ น/ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2553  มาตรา 47 มีกระบวนการในการด าเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
พฒันามาตรฐานการศึกษาทุกระดบัประกอบดว้ย การประเมิน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา และการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการด าเนินการดังต่อไปน้ี 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 3) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 5) การจดัมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การจดัให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 8) การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2553 : มาตรา 47) 

ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพและด าเนินการอย่างยงัยืนนั้นผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในสถานศึกษาตอ้งมีการท างานท่ีมุ่ง
ประโยชน์ให้เกิดแก่ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยมีความตระหนักรับรู้และเห็นคุณค่าของการท างานเป็น
ระบบมีคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายและด าเนิน
กิจกรรมโครงการท่ีใช้ผลการประเมินตนเองผลการประเมินคุณภาพจากภายนอกหรือผลการวิจยัท่ี
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สถานศึกษาจดัท าข้ึนเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาเองตลอดจนใชผ้ลการวิจยัอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงงานเป็น
ระยะจะช่วยให้งานบรรลุผลไดอ้ย่างดีและมีประสิทธิภาพผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนก็จะเป็นท่ีพึ่งพอใจกบั
ผูป้กครองชุมชนและองคก์รหรือสถานประกอบการท่ีรับช่วงต่อจากสถานศึกษาดว้ยการด าเนินงานท่ี
ทุกคนต้องมีจิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกันเช่นน้ี  ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาก็จะเป็นส่วนหน่ึง ของการบริหารการศึกษาท่ีแทจ้ริงและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนเป็น
วิถีชีวิตในการท างานของทุกคนเป็นวฒันธรรมองค์กรท่ี ยึดคุณภาพผู ้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจ
ตลอดเวลา (ส านกัทดสอบทางการศึกษา, 2553. น. 2-3) 

การพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษายึดหลัก           
3 ประการ คือ 1) การกระจายอ านาจ 2) การเปิดโอกาสมีส่วนร่วมในการท างาน 3) การแสดงภาระ
รับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงมีกระบวนการ
ด าเนินการท่ีสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 3 ขั้นคือ 1) การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการ
จดัการศึกษาการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากระท าโดย
บุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือโดยหน่วยงาน ตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ี
ก ากบัดูแลสถานศึกษา 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกา้วหน้าของการปฏิบติังานตามแผนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจดัท ารายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเสนอและมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา   
3) การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติโดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาการจดัระบบและโครงสร้างการ
วางแผนและการด าเนินงานตามแผนรวมทั้ง สร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพฒันาคุณภาพการศึกษา
จะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของทุกคน (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, น. 10-12) 

ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของผู ้เ รียนให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซ่ึง
ประกอบดว้ย  3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) การประเมินภายในเพื่อเพิ่มเติมส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขให้ดีข้ึน 2) 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวข้องมาตรฐานการศึกษาของ
ไทย และ  3) การพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมีหน่วยงานจากตน้สังกดัคอยควบคุมก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานภายในสถานศึกษานั้น โดยมีกระบวนการในการด าเนินงานอยู ่ 8 ดา้น ไดแ้ก่1) การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
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คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ                    
4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  5) การจดัมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6) การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 8) การจดัให้มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองซ่ึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะตอ้งท าอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปีโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.1.4//บทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากหลายฝ่ายดว้ยกนั

ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัด าเนินงานเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นบทบาทของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กระท าโดยบุคลากรหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

บทบาทของเขตพื้นท่ีการศึกษา   
ส านัก ง านทดสอบทา ง วิ ช า ก า ร  ส า นัก ง านคณะกรรมกา รขั้ นพื้ น ฐ าน  

กระทรวงศึกษาธิการ (2553, น. 33-34) สรุปบทบาทของเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ว่า เพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานตน้สังกดัส างานเขตพื้นท่ีการศึกษาขบัเคล่ือนไปอยา่งมีประสิทธิภาพทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมในอนาคต  รวมทั้งมีการพฒันาสอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษายิ่งข้ึน โดยสร้างความตระหนัก  ความเช่ือและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการประกัน
คุณภาพการศึกษา ร่วมด าเนินการวางระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เขม้แข็ง จากนั้น
นิเทศ ก ากบั ดูแล และส่งเสริมใหร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 
และศึกษา วเิคราะห์ วิจยั กิจกรรม/รูปแบบและเทคนิควิธีการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยพฒันาจากสถานศึกษาตน้แบบและขยายผลไปยงัสถานศึกษาแห่งอ่ืนท่ีมีบริบทเดียวกนัต่อไป 
จากนั้นด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังใน
ทุกสามปี และแจง้ผลให้สถานศึกษาทราบ รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบเพื่อร่วมมือพฒันาให้
กวา้ต่อไป  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2554, น. 5-6) 
สรุปบทบาทของเขตพื้นท่ีการศึกษาไดว้า่ หน่วยงานตน้สังกดัและเขตพื้นท่ีการศึกษามีทบบาทส าคญั
ในการส่งเสริมและพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินการโดยการส่งเสริม
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และสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

ผู ้วิจ ัยสรุปบทบาทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีต่อสถานศึกษาได้ว่า 
หน่วยงานตน้สังกดัหรือส านกังานเขตพื้นการศึกษามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนกบัสถานศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดบัสถานศึกษาใหมี้การรับรองมาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูรั้บบริการท่ีจะน า
บุตรหลานมาศึกษาต่อท่ีสถานศึกษานั้น 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2554, น. 11-12)  

สรุปบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดว้า่บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาคือ 1) การวิเคราะห์ศึกษา
นโยบายยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม จงัหวดั เขตพื้นท่ีการศึกษาและสภาพ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ินชุมชน สภาพการจดัการศึกษา สภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นอย่าง
เป็นระบบน ามาก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของสถานศึกษาร่วมกบับุคลากร
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 2) ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัในเร่ืองการประกนัคุณภาพ
การศึกษากับครู บุคลากร และผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งการจดัระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 3) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ตามกระบวนการในการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางความ
ร่วมมือของครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง องคก์รชุมชน และองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน 4) จดัสรรงบประมาณ
และทรัพยากรเพื่อใช้ในแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และแผนปฏิบติัการประจ าปี 5) ร่วมประชุมปฏิบติัการและ
ร่วมระดมพลงัสมองในการจดัท าแผนการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และ
แผนปฏิบติัการประจ าปี 6) สนบัสนุนอ านวยความสะดวกรวมทั้งการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน
การจัดท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และแผนปฏิบติัการประจ าปี 7) ตรวจสอบ ก ากบั ติดตาม  กระบวนการ
จดัท าแผนรวมทั้งจดัให้มีการประเมินคุณภาพของแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (ระยะ 3-5 ปี) และแผนปฏิบติัการประจ าปี  8) จดัให้
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และจดท ารายงานผลการ
ปฏิบติังานประจ าปีน าเสนอต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  และใช้เป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนพฒันาการจดั
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การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (ระยะ 3-5 ปี) และ
แผนปฏิบติัการประจ าปี 

ตอ้งลกัษณ์  บุญธรรม (2557, น. 6)  สรุปบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาไวว้่า       
1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณภาพของงานตามมาตรฐานท่ีควรเป็นระบบประกนั
คุณภาพก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนเก่ียวกบัประกนัคุณภาพการศึกษา สร้างความเขา้ใจ
ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้งศึกษา จดัท าแผนส่งเสริม สนบัสนุน อ านวยความสะดวก ให้ค  าปรึกษา ดูแล
ใหมี้การประกนั คุณภาพภายในท่ีทุกฝ่าย เขา้มามีส่วนร่วมก ากบัติดตามการด าเนินงาน น าผลจากการ
ประเมินคุณภาพมาปรับปรุง และรายงานผลต่อสาธารณชน 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร โดยสร้างความตระหนักปลูกจิตส านึกให้บุคลากรทุกฝ่ายมองเห็นทุกค่าและมี
ความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในและพัฒนาความรู้ทักษะต่างๆ             
3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือร่วมกนัด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน สร้าง
ทีมงานร่วมในการด าเนินการ 4) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ก ากบั ดูแล ช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุกฝ่าย
ท างานร่วมกนัและเช่ือมโยงกนัเป็นทีมเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 5) ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารจดัการส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก ให้
ค  าปรึกษาแนะน าดูแลให้มีการประกนัคุณภาพภายใน ส่งเสริมการด าเนินการในระบบ PDCA ในทุก
หน่วยงาน 6) ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแกนน าให้การจดัท ารายงานประเมินตนเอง หรือรายงานประปี 
รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน วิเคราะห์ตามมาตรฐานและเขียนรายงานและ             
7) ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแกนหลกัในการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพฒันา
มาตรฐานของสถานศึกษา  

วฑูิรย ์หนูขาว (2552, น. 23-24) สรุปบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดว้า่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มีบทบาทในการด าเนินการแข่งเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1 การเตรียมการ เป็นการศึกษา
คน้ควา้เพื่อพฒันาตนเอง เพื่อสร้างความเช่ือถือ ศรัทธา และเป็นท่ียอมรับแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งการประกนัคุณภาพ
ภายในและการประกนัคุณภาพภายนอกให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ช่วงท่ี 2 การด าเนินการพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาส่วนใหญ่สถานศึกษาจะน าวงจร PDCA มาใช้ในการ
ด าเนินการ คือ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและประเมินผล และปรับปรุง ช่วงท่ี 3 
การประเมินภายนอก ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นแกนน าในการเตรียมการ การวางแผน เพื่อให้
สถานศึกษาภายนอก นอกจากน้ียงัมีบทบาทเป็นผูป้ระสานงาน อ านวยความสะดวก การช้ีแตงท า
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ความเขา้ใจใหข้อ้มูลสารสนเทศการตรวจสอบรับผลการประเมินการประเมินภายนอก และการน าผล
การประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

ผูว้ิจยัสรุปบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดว้า่ ผูบ้ริหารมีบทบาทในการบริหารท่ี
เป็นหลกัส าคญัในการด าเนินงานคอย  ส่งเสริม  สนับสนุน  อ านวยความสะดวกและให้ค  าแนะน า
สถานศึกษาและบุคลากรให้มีความเขา้ใจในกระบวนการด าเนินงานท่ีตรงกนั โดยเนน้การด าเนินงาน
แบบวงจร  PDCA  คือ การวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงอย่าง
เคร่งครัด ก าหนดให้ทุกฝ่ายได้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยผูบ้ริหารเป็นแกนน าในการ
จดัท าแผนปฏิบติังานร่วมกนั รวมทั้งมีการก ากบัติดตามใหมี้การด าเนินงานตามแผนและการน าผลการ
ประเมินตนเองมาใชใ้นการปรับปรุงสถานศึกษาและรายงานผลต่อสาธารณะชนทราบ 

บทบาทของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ตอ้งลกัษณ์ บุญธรรม (2557, น. 7) สรุปบทบาทของครูและบุคลากรในสถานศึกษา

ไดว้า่ 1) ครูและบุคลากรไดศึ้กษาวตัถุประสงค ์เป้าหมายตลอดจนนโยบายของสถานศึกษา ดา้นการ
ประกนัคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 2) ครูและบุคลากรไดศึ้กษาภารกิจของตนเองให้
ชดัเจน ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมาย
ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาและวางแผนในการเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
3) ครูและบุคลากรติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของตนเองอยา่งเป็นระบบพฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ือง 4) ครูและบุคลากรจดัท าขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งของตนเอง 5) ครูและบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในภารกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพสถานศึกษาอาจเขา้ร่วมเป็นกรรมการหรือ
ผูรั้บผิดชอบในการประกนัคุณภาพร่วมในการจดัท ารายงานประเมินตนเอง 6) ครูและบุคลากรให้
ความร่วมมือสถานศึกษาในการให้ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปด าเนินการภายในตอ้งการ 7) ครูและบุคลากร
ศึกษาผลการประเมินเพื่อน ามาปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบติังานของตนเอง และ 8) ครูและบุคลากร
ใหข้อ้เสนอแนะแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูร่้วมงานท่ีแนวทางพฒันาคุณภาพ  

วิฑูรย ์หนูขาว (2552, น. 24) สรุปบทบาทของครูและบุคลากรในสถานศึกษาไวว้า่ 
บทบาทของครูและบุคลากรในสถานศึกษามีการด าเนินงานเป็น 3 ช่วงดงัน้ี ช่วงท่ี 1 การเตรียมการ 
การศึกษาคน้ควา้พฒันาตนเองให้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา แนวทาง
ด าเนินการพฒันา และร่วมกบัผูบ้ริหารในการเตรียมการวางแผนจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ช่วงท่ี 2 การด าเนินการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาในการวาง
แผนการปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ ประเมินผล และการปรับปรุงพฒันา ช่วงท่ี 3 การประเมิน
ภายนอกในการร่วมกนัจดัท ารายงานการประเมินสถานศึกษา 
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ผูว้จิยัสรุปบทบาทของครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดว้า่ ครูและบุคลากรมีบทบาท
ส าคญัในการด าเนินงานทุกขั้นตอนในการประเมินตนเองในดา้นการจดักิจกรรม การเรียน การสอน
และ  การท างาน มีการวางแผนเป้าหมายท่ีชัดเจนสอดคล้องกับแผนพฒันาของสถานศึกษาและ
จุดมุ่งหมายหลกัหรือมาตรฐานท่ีเน้นคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั ในการการเรียนการสอนและการจดั
กิจกรรม ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามโครงสร้างของสถานศึกษา
ทั้ง 4 ฝ่ายเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีการขบัเคล่ือนอยู่ตลอดเวลารองรับการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทของกรรมการสถานศึกษา 
ตอ้งลกัษณ์ บุญธรรม (2557, น. 7) สรุปบทบาทของกรรมการสถานศึกษาไดว้่า

บทบาทของกรรมการสถานศึกษานอกจากการมีบทบาทในการก าหนดทิศทางและนโยบาย ตลอดจน
ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาแล้วในส่วนของการประกนัคุณภาพสถานศึกษา กรรมการ
สถานศึกษามีหน้าท่ีดงัน้ี 1) ศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพ    
2) ก าหนดทิศทางเป้าหมายในการประกนัคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 3) ก ากบัส่งเสริมและ
สนบัสนุนการพฒันาและการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาตลอดจนร่วมก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินการและ 4) ติดตามผลการด าเนินการใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 

วิฑูรย์ หนูขาว (2552, น. 24) กล่าวไวว้่า คณะกรรมสถานศึกษาขั้นฐานเป็น
คณะกรรมการผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา ส่งเสริม 
ร่วมตดัสินใจให้ความคิดเห็นในการด าเนินการของสถานศึกษา เป็นแกนน าในการประสานความ
ร่วมมือกบัองคก์รในทอ้งถ่ิน สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และสนบัสนุนการพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษาในดา้นทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนการก ากบัดูแลอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่การวาง
แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา การด าเนินกิจกรรมตามแผน การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
รวมทั้งการตรวจสอบและรับทราบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และพฒันา ปรับปรุง
สถานศึกษา นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาใน
ส่วนท่ีกรรมการสถานศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งใหแ้ก่คณะผูป้ระเมินภายนอกอีกดว้ย 

ผูว้ิจยัสรุปบทบาทของกรรมการสถานศึกษาไดว้่า กรรมการสถานศึกษาเขา้มามี
บทบาทในการก าหนดวสิัยทศัน์ การด าเนินงานและให้ความร่วมมือต่างๆ แก่สถานศึกษาคอยส่งเสริม
ใหก้ารสนบัสนุนในการใหข้อ้มูลและใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา
รวมไปถึงการเขา้มามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  เช่นกนั ผูบ้ริหารและคณะ
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กรรมสถานศึกษาร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อพฒันามาตรฐานการศึกษาส่งผลให้สถานศึกษามีการ
ขบัเคล่ือนอยูต่ลอดเวลา 

บทบาทของผูเ้รียน 
ตอ้งลกัษณ์ บุญธรรม (2557, น.8) สรุปบทบาทของผูเ้รียนไดว้า่ ผูเ้รียนซ่ึงแมว้า่จะดู

เสมือนเป็นผูใ้ชผ้ลจากการประกนัคุณภาพการศึกษา แต่โดยแทจ้ริงผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีบทบาทในการ
ส่งเสริมการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีหนา้ท่ีในการติดตามและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบั
คุณภาพการจดัการเรียนการสอน เช่น การประเมินผูส้อนการประเมินกิจกรรมและปัจจยัสนบัสนุน 
การร่วมด าเนินการตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ผูว้ิจยัสรุปบทบาทของผูเ้รียนไดว้า่ ผูเ้รียนนั้นมีบทบาทหนา้ท่ีในการตั้งใจศึกษาเล่า
เรียน ค้นควา้หาความรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษา 

บทบาทของพอ่แม่ผูป้กครอง 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2554, น.14) ได้

กล่าวไวว้่า 1) ให้ขอ้มูลและร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลสารมนเทศเก่ียวกบัชุมชน สภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของผูป้กครอง การช่วยเหลือ สนบัสนุนโรงเรียนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและการศึกษาต่อ  
2) ร่วมประชุมหารือสัมมนาเพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ  เป้าหมาย  และความส าเร็จของสถานศึกษา
กบับุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและ 3) ใหก้ารสนบัสนุนในการใชง้บประมาณและทรัพยากร
เพื่อใช้ตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี 

ตอ้งลกัษณ์ บุญธรรม (2557, น. 7) สรุปไวว้า่ บิดามารดา ผูป้กครองมีส่วนในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาโดย  ท าหนา้ท่ีในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียนเพื่อสะทอ้นผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ติดตามผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้ขอ้เสนอแนะรวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การพฒันาผูเ้รียนท่ีบา้น 

วิฑูรย ์หนูขาว (2552, น. 24) กล่าวไวว้า่ ผูป้กครองเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการ
ก าหนดเป้าหมาย และวสิัยทศัน์ของสถานศึกษาวา่อยากใหบุ้ตรหลานของตนเขา้รับการศึกษาและจะมี
คุณลกัษณะอยา่งไร และค่อยประสานส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในส่วนของตวันกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตวันกัเรียนในการวางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาการด าเนินกิจกรรมตามแผน การประเมินตนเองของสถานศึกษาการให้ขอ้มูลยอ้นกลับ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน และคุณภาพของนกัเรียนในสถานศึกษา รวมทั้งรับทราบผลประเมิน
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ตนเองของสถานศึกษา นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบุตรหลานของตนใหแ้ก่คณะผูป้ระเมินภายนอกอีกดว้ย 

ผูว้จิยัสรุปไดว้า่บทบาทของบิดามารดา ผูป้กครอง คือ คอยให้ขอ้มูลข่าวสารและการ
สนบัสนุนในการท ากิจกรรมของสถานศึกษา ให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมต่างๆ เสนอแนวคิด
เก่ียวกบัการพฒันาจุดท่ีขาดหายไปเพื่อใหส้ถานศึกษาและนกัเรียนไดน้ าไปพฒันาและตอ้งดูแล เอาใจ
ใส่นัก เ รียนในด้านการเ รียนความประพฤติให้ เ ป็นคนดีของสังคมและเป็นกระบอกเสียง
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสถานศึกษาและร่วมกันพฒันาปรับปรุงในจุดท่ียงัต้องแก้ไขเพื่อให้
สถานศึกษามีการพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

บทบาทของชุมชน  
ตอ้งลกัษณ์ บุญธรรม (2557, น. 8) ชุมชนมีบทบาทโดยมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมใช้

และให้ข้อมูลเพื่อการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา ตลอดจนร่วมตรวจสอบติดตามผลการ
ด าเนินงานเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา 

วิฑูรย ์หนูขาว  (2552, น. 24) ไดก้ล่าวไวว้า่ชุมชนมีบทบาทส าคญัในการก าหนด
เป้าหมายของสถานศึกษาและส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา การจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน รวมทั้งรับรายงานการประเมินของสถานศึกษา การปรับปรุงและ
พฒันาของตนเอง ซ่ึงการท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา และมองเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของตนเอง พร้อมกนันั้น สถานศึกษาก็จะไดรั้บความช่วยเหลือทั้งแรงการและทุนทรัพยจ์าก
คนในชุมชนอนัก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาอีกดว้ย นอกจากน้ี บุคลากรใน
ชุมชนยงัมีหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัชุมชนและความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนให้แก่
คณะผูป้ระเมินภายนอกอีกดว้ย 

ผูว้จิยัสรุปบทบาทของชุมชนไดว้า่ ชุมชนมีหนา้ท่ีสอดส่องดูแลให้ความร่วมมือ ร่วม
คิดร่วมท าและใหข้อ้มูลในทุกสถานการณ์  คอยเป็นหูเป็นตาแทนสถานศึกษาในยามวิกาล เพื่อป้องกนั
ดูแลไม่ได้เกิดอนัตรายในทุกด้าน ชุมชนสามารถให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าและข้อเสนอแนะให้กับ
สถานศึกษาไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 

ดงันั้น บทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละฝ่าย
มีบทบาทท่ีต่างกนั แต่มีส่วนร่วมกนัในการท างานเพื่อการขบัเคล่ือนสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด สถานศึกษาจะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีได้คุณภาพหรือไม่นั้นจะขาดส่ิงส าคญัไป
ไม่ได ้คือ ความร่วมมือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร  
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ครูและบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู ้เรียน พ่อแม่ผู ้ปกครองและชุมชน มี
ความส าคญัมากซ่ึงบทบาทหน้าท่ีเหล่าน้ีจะขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมิได้ ทุกฝ่ายมีการ
สนบัสนุน ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษา การด าเนินงานของสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จก็
เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท าให้ได้รับการยอมรับมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน
ตามมาฐานการศึกษา ความส าเร็จของตามเป้าหมายจะไม่สามารถประสบผลส าเร็จไดเ้ลยถา้ไม่ไดรั้บ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้า่แต่ละบทบาทหน้าท่ีนั้นมีความส าคญัยิ่งในการน าพา
สถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

2.1.5//ขั้นตอนการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา    

พ.ศ. 2553 การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ, 2553) 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา “มาตรฐานการศึกษา” เป็น
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค ์และมาตรฐานท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา
ทุกแห่ง  และเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแลการตรวจสอบการ
ประเมินผล การประกนัคุณภาพทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนันั้นมีหลายระดบั 
เช่น  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
มาตรฐานการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อีกทั้งยงัมี
การก าหนดมาตรฐานข้ึนหลายประเภท เช่น มาตรฐานการแนะแนว มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน มาตรฐานลูกเสือและเนตรนารี มาตรฐานการบริหารและการจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษา
เป็นฐานเป็นตน้  

แต่เม่ือพิจารณาจะเห็นว่ามาตรฐานทั้งหลายนั้นมีวตัถุประสงค์และมีเป้าหมายคือ
คุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญัทั้งนั้น ดงันั้น ตามกฎกระทรวงไดก้ าหนดวา่การก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษานั้ นต้องก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้
และต้องครอบคลุม สาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องวิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งระดบัปฐมวยั 
มาตรฐานการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ี  มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
นโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง คุณลกัษณะพิเศษของผูเ้รียนท่ีสถานศึกษา ทอ้งถ่ิน และชุมชน น ามา
สังเคราะห์หลอมรวมก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาพึ่งตระหนกัเสมอวา่มาตรฐานท่ี
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เก่ียวกบัคุณภาพผูเ้รียนเป็นเป้าหมายสูงสุด ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาท่ี
สถานศึกษาก าหนดข้ึนนั้นควรมีการระบุตวัช้ีวดัเป็นองค์ประกอบของมาตรฐานนั้นๆ ให้ชัดเจน
เพื่อให้เกิดความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการวดัและประเมินผล และการส่ือสารกับ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการก าหนดมาตรฐานนั้นควรประกอบดว้ยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาแห่งนั้น บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งควรอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณภาพผูเ้รียน  
เม่ือทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งเห็นพอ้งต้องกนัในคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานท่ีร่วมกนัก าหนดจึงผลกัดัน
สนบัสนุนและท างานร่วมกบัสถานศึกษาใหพ้ฒันาไปสู่เป้าหมายไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและย ัง่ยนื  

2) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แผน (Plan) เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม วิธีการท่ีไดผ้า่นการคิด
มาแลว้ล่วงหน้าโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนัคิดและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ส าหรับ
เป็นเคร่ืองช้ีน าการด าเนินการใดๆ ท่ีสอดรับกบัเป้าหมาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์ร การวางแผนมี
การก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายและกรอบเวลาของการด าเนินการตามแผนอย่างชัดเจนใน
สถานศึกษาต้องมีการจดัท าแผน 2 ประเภท คือ (1) แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
(Strategic  Plan/Improvement  Plan) ซ่ึงเป็นแผนท่ีมีรอบระยะเวลาการพฒันาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอาจเป็นแผน 3 ปี แผน 4 ปี หรือแผน 5 ปี แลว้แต่ความเหมาะสม
ตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทน้ีจะสะทอ้นกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีจะใชใ้นการ
พฒันาหรือปรับปรุงเพื่อน าไปสู่เป้าหมายไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานท่ีวางไว ้(2) แผนปฏิบติัประจ าปี 
(Action Plan/operation Plan) ซ่ึงแตกออกมาตามแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการด าเนินงานเป็นรายปี แผนปฏิบติัประจ าปีแต่ละปีควรมีจุดเนน้ท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม นอกจาก
ความชดัเจนในการด าเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา สถานท่ี งบประมาณ  ผูรั้บผิดชอบ สถานศึกษาตอ้ง
ก าหนดกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน การปรับปรุง
แกไ้ขเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ราบร่ืน คล่องตวั มีการประเมินตนเองอนัน าไปสู่การได้
ขอ้มูลสารสนเทศ  เพื่อน าไปเขียนรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาต่อไป  การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตอ้งผ่านการคิดและการ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มาแลว้อยา่งรอบคอบโดยอาจใชว้ิธี  SWOT Analysis, Balanced Scorecard หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสมส าหรับเป็นเข็มทิศช้ีน าการด าเนินงานตามกลยุทธ์//เพื่อ
น าไปสู่การบรรลุตามวิสัยทศัน์และมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาวางเป้าหมายไวส่้วนการจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีจะมีการระบุวตัถุประสงค ์เป้าหมายการจดัสรรทรัพยากร และกรอบเวลาของ
การด าเนินงานตามแผนอยา่งชดัเจน 
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ในการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษานั้นสามารถตรวจสอบ
ตนเองไดว้า่เป็นแผนพฒันาท่ีมีคุณภาพหรือไม่โดยพิจารณาจากประเด็นท่ีกฎกระทรวงก าหนด ให้ตอ้ง
ด าเนินการดงัน้ี 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการท่ีจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ        
2) ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของการพฒันาไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม              
3) ก าหนดวธีิการด าเนินงานท่ีมีหลกัวชิา  ผลการวิจยัหรือขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อา้งอิงได ้ให้ครอบคลุม
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาดา้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้
การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการ เพื่อน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ี
ก าหนดไว ้4) ก าหนดแหล่งวทิยากรภายนอกท่ีให้การสนบัสนุนทางวิชาการ 5) ก าหนดบทบาทหนา้ท่ี
ใหบุ้คลากรของสถานศึกษาและผูเ้รียนรับผดิชอบและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
6) ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและองคก์รชุมชน 7) ก าหนดการ
ใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 8) จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในศตวรรษหน้านั้ น สถานศึกษาต้องให้
ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั ตอ้งเขา้ใจบริบทความตอ้งการของสถานศึกษาเอง 
โดยการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นอยูมี่ขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อา้งอิงไดท้ั้ง
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินภายนอกผล การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาผลการ
ทดสอบระดบัชาติ รวมทั้งผลการวิจยัจากการท าวิจยัชั้นเรียนของครูแต่ละกรมสาระการเรียนรู้เป็น
ขอ้มูลประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรม  หรือนวตักรรมท่ีน ามาใชส้อดคลอ้งกบัการแกปั้ญหา
และความตอ้งการใช้แหล่งวิทยาการท่ีอยู่ใกล้เคียงให้เป็นประโยชน์ และท่ีส าคญัมากท่ีสุดประการ
หน่ึง คือ บุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีจิตส านึกร่วมในการจดัการศึกษาให้ถึงเป้าหมายท่ีหวงัไว้
ร่วมกนัการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้การด าเนินการของสถานศึกษา
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายโดยมุ่งเนน้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นแผนท่ีจากท าอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานข้อมูลของสถานศึกษา
ประกอบดว้ยเป้าหมายยทุธศาสตร์และแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนสมบูรณ์ครอบคลุมการพฒันาทุกกิจกรรมท่ี
เป็นส่วนประกอบหลกัของการจดัการศึกษาและเป็นท่ียอมรับร่วมกนัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งน าไป
ปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมอย่างสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์และมาตรฐานหลกัสูตร
สถานศึกษาการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมีความส าคญั 
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3) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุตามมาตรฐาน
ท่ีสถานศึกษาก าหนดไวมี้ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งจดัการระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบ
สารสนเทศเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพดงัน้ี 

(3.1)//การจดัระบบบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถจดัระบบบริหารโดย
อาศยัแนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจยัท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาโดยเนน้การมีส่วน
ร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ใชเ้ทคนิคการบริหารและการจดัการให้สามารถด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย เช่น การใช้วงจรการพฒันาคุณภาพ (PDCA : Plan Do Check Act) ของเดม่ิง (Deming  
Cycle) การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (TQM)  เป็นตน้การ
จดัโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาควรจดัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา และหน่วยงานตน้
สังกดัท่ีมีการแบ่งงานเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทัว่ไป ทั้งน้ี การบริหารงานตามโครงสร้างของสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีคณะกรรมการหลายระดบัหลายฝ่าย นับตั้งแต่
ระดบับริหาร/อ านวยการ ระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบัชั้น หรือมีการแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะข้ึน 
เพื่อรับผิดชอบงานเป็นคราวๆไปสถานศึกษาและขนาดกลางซ่ึงดูจะมีความคล่องตวัมากท่ีสุดก็
จ  าเป็นตอ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดผูรั้บผิดชอบงานท่ีเหมาะสม เนน้การท างานร่วมกนัเป็น
ทีมใหม้ากท่ีสุดส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กควรเนน้ลกัษณะการท างานแบบบูรณาการ เช่น รวมงาน
วชิาการและงานงบประมาณไวด้ว้ยกนัเพราะทุกงานตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้งิน หรือร่วมงานวิชาการ
กบังานบุคลากรเพราะการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนตอ้งเก่ียวขอ้งกบัครู ครูทุกคนตอ้งท างาน
บริหารทัว่ไปได ้การท างานในรูปคณะกรรมการอาจมีความจ าเป็นนอ้ยมากส าหรับสถานศึกษาขนาด
เล็กเพราะบุคลากรมีอยู่เพียงไม่ก่ีคน ดังนั้ นทุกคนจึงต้องมีแผนการท างานของตนเองควบคู่กับ
แผนการสอนดว้ย เพื่อเป็นการตรวจสอบการท างานเป็นระยะตามวงจรคุณภาพ มีการปรับปรุงงาน
ทนัท่วงทีไม่ท าใหง้านคัง่คา้งจึงมีเวลาใหก้บัการพฒันาการเรียนการสอนไดเ้ตม็ท่ี 

(3.2)//การจดัระบบสารสนเทศสถานศึกษาควรมีการจดัระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการน าไปใช้ในการวางแผนการจดัการศึกษาสืบคน้ได้ง่ายและ
รวดเร็ว ผูรั้บผดิชอบดูแลสารสนเทศของสถานศึกษาตอ้งท างานอยา่งมีระบบ โดยมีการก าหนดกรอบ
การเก็บขอ้มูลเฉพาะท่ีจ าเป็นวางแผนการเก็บขอ้มูลซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือกบับุคลากรทุกฝ่าย สร้าง
ความเข้าใจให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความจ าเป็นในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ขอ้มูลและสารสนเทศทั้งหลายลว้นตอ้งไดจ้ากครูและบุคลากรทุกคน
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ในสถานศึกษาทั้งส้ินเม่ือมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งการไดม้าซ่ึงขอ้มูลก็จะมีความถูกตอ้งและไดข้อ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนั 

การศึกษาของสถานศึกษามีหลายด้าน เช่น ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูเ้รียน วิธีการ/รูปแบบ/นวตักรรมการจดัการเรียนการสอนของครู วิธีการ/รูปแบบ การบริหารจดัการ
ของสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมพฒันาการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติ และผล
การใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา วิธีการ/จ านวนคร้ัง/จ านวนโครงการท่ีสถานศึกษาและ
ชุมชนร่วมกนัพฒันาเพื่อสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตามขอ้มูล
สารสนเทศท่ีนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นท่ีสุดคือข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับผู ้เรียนเป็น
รายบุคคลและตอ้งท าให้เป็นปัจจุบนัในทุกภาคเรียนเพื่อการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานได้
ทนัเหตุการณ์ การมีระบบขอ้มูลและสารสนเทศจึงจะนบัวา่ไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศสามารถจดัเก็บในรูปของแฟ้มเอกสารหรือจะเอา
เก็บโดยใช้ระบบต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัจ านวนผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
ปัจจุบนัสถานศึกษาขนาดใหญ่ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการบนัทึกขอ้มูลประมวลผลแลว้สรุปเป็นสาระ
สนเทศเพื่อการใช้งานได้ทนัทีเช่นเดียวกันสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงมีบุคลากรไม่
เพียงพอควรใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บขอ้มูลและสาระสนเทศเช่นเดียวกนัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่วยลดภาระในเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งมาก 

4)//การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแผนการพฒันา
จดัการศึกษาของสถานศึกษานั้นเปรียบเสมือนเขม็ทิศช้ีทางการท างาน เพื่อใหทุ้กคนทุกฝ่ายมีเป้าหมาย
และแนวทางการด าเนินงานท่ีไม่ขดัแยง้กนั  แต่แผนจะไม่มีความหมายถา้การด าเนินงานของบุคลากร
ในสถานศึกษาไม่ด าเนินงานตามแผน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้ าทางวิชาการควบคู่กบัการ
บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรมย่อมสร้างคนท่ีมีคุณภาพให้เกิดข้ึนไดไ้ม่ยากนกั  
ผูบ้ริหารจะท าหนา้ท่ีจดัส่ิงอ านวยความสะดวกสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล ก ากบั ติดตามและนิเทศงานของบุคลากรทุกคนทุกฝ่าย   
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ปฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนดไวใ้ห้ความส าคญั การด าเนินงานและ
ปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นปกติวสิัยครูตอ้งท าหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอนอยา่งเต็มศกัยภาพและ
เต็มเวลา  แบ่งเวลาหรือบริหารเวลาในการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการประจ าปีไดอ้ยา่งเหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จตามแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเม่ือส้ินสุดการด าเนินงาน ซ่ึงทุกคนท่ี
เก่ียวขอ้งจะปฏิบติัตามหนา้ท่ีและบทบาทของตนเองอยา่งดีท่ีสุดและภาคภูมิใจในความส าเร็จร่วมกนั  
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ดงันั้น  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาสถานศึกษา  ผูบ้ริหารจึงควรเป็นผูน้ าใน
การปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไวร้วมทั้งมีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากบั  
ติดตามและให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
วตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้ จากการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการน าแผนไปสู่การปฏิบติัเพื่อให้
เกิดผลลพัธ์ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดโดยมีการมอบหมายการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบโดยมีผูบ้ริหารเป็นแกนหลกัในการปฏิบติังาน 

5)//การจัดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจดัท ารายงานการประเมินเพื่อ
เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขอย่างเร่งด่วนในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาใหท้นัต่อสถานการณ์ 

ในการตรวจสอบการปฏิบติันั้นสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
และสาระสนเทศท่ีต่อเน่ือง เพื่อให้เห็นการปฏิบติังานจริงว่าดีข้ึนหรือก าลงัถอยลงและควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือเร่งพฒันาในเร่ืองใดบา้งซ่ึงการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาควรกระท าทุก
ปีถือเป็นการประเมินท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองสามารถท าไดท้ั้งระหวา่งและหลงั
การด าเนินงานโดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรใหค้วามส าคญักบัคุณภาพผูเ้รียนเป็นอนัดบัแรกและเช่ือมโยงถึง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในดา้นอ่ืนๆ รวมถึงเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาดว้ย 

นอกจากน้ีกฎกระทรวงยงัก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษามีหน้าท่ี
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอีกทางหน่ึงดว้ยโดยให้ด าเนินการติดตามตรวจสอบอย่าง
นอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี ทั้งน้ีในส่วนของสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจดัท าแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาภายใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพและไดรั้บประโยชน์จาก
การติดตามตรวจสอบครบถ้วนกรณีท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาใดมีสถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบ
จ านวนไม่มากควรมีการติดตามตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ส่วนเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีสถานศึกษาอยู่
ในความดูแลรับผดิชอบจ านวนมากไม่สามารถตรวจสอบไดค้รบภายใน 3 ปี ก็ควรมีการประสานงาน
โดยอาศัยบุคลากร/ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถมาร่วมปฏิบติัการได้ควรมีการแต่งตั้ ง
คณะท างานในการออกติดตามตรวจสอบ มีการก าหนดกรอบการตรวจสอบท่ีชดัเจน ซ่ึงประเด็นการ
ตรวจสอบตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
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ของสถานศึกษา มีการแจง้ผลการตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบเปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชนทราบด้วยประโยชน์จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยเขตพื้นท่ีการศึกษาอยา่งสม ่าเสมอนั้นจะท าให้ผูป้กครอง ชุมชน หรือแมแ้ต่ผูเ้รียนเอง
รับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานพฒันาสถานศึกษาและหาทางปรับปรุงและพฒันาร่วมกัน
รวมทั้ งน าผลการตรวจสอบคุณภาพไปปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือ
แผนปฏิบติัการประจ าปีและใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกดว้ย 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามี ว ัตถุประสงค์  ได้แก่  1) เพื่อให้
สถานศึกษา รวบรวมขอ้มูลความกา้วหนา้ของการด าเนินงานและการปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 2) 
เพื่อรวบรวมและจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศต่อน าไปใช้ในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 3) เพื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาและเป็นท่ียอมรับ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งและ 4) เพื่อเตรียมพร้อมกบัการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและรองรับการประเมินภายนอก 

6)/การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการ
ประเมินคุณภาพภายในเป็นกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระท าโดยบุคลากรภายในหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ืองการประเมิน
คุณภาพภายในถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการ เพื่อท่ีจะไดส้ร้างขีดความสามารถในการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาวา่บรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่น าผล
การประเมินไปแกไ้ขขอ้บกพร่องไดท้นัที เพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement)  
การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานของสถานศึกษาหรือการประเมินตนเอง 
(Self-Evaluation) 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรยึดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นหลกัแต่อยา่งไรก็ตามควรสะทอ้นภาพความส าเร็จท่ีชดัเจนอย่างนอ้ย 2 ดา้นดงัน้ี 1) 
คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร
ของสถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในทุกระดบัชั้น พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูเ้รียน โดยระบุได้ถึงกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความเส่ียง กลุ่มผูเ้รียนท่ีมี
ปัญหาในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะของกลุ่มผูเ้รียนสะทอ้นให้เห็นคุณภาพของการ
บริหารจดัการการศึกษา เพราะขอ้มูลจากการประเมินเหล่าน้ีจะสะทอ้นให้เห็นวา่การจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาประสบผลส า เ ร็จตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เป็นภาพท่ีสะท้อนถึงการบริหารท่ี มี
ประสิทธิภาพในองค์การสถานศึกษา 2) คุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจดัการของสถานศึกษา
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สถานศึกษาสามารถด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษา
ก าหนดไวแ้ลว้ในทุกมาตรฐานดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน เช่น ใช้
การสังเกตการ สัมภาษณ์ การตรวจสอบจากเอกสารหรือขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นตน้ 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเป็นหลกัทั้งน้ีควรสะทอ้นให้เห็นถึงความส าเร็จของสถานศึกษาใน 2 ประเด็น คือ            
1) คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ขอ้มูล
เหล่าน้ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่การจดัการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดและน า
ขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงและพฒันา 2) คุณภาพการศึกษาดา้นการบริหารจดัการของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษา
ก าหนดไวแ้ลว้ในทุกมาตรฐานดว้ยวธีิการท่ี หลากหลายและเหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน 

7)//การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จากการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถสรุปและจดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและถือวา่เป็นรายงานประจ าปีของสถานศึกษาได ้ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้สถานศึกษา
ตอ้งมีภาระในการจดัท ารายงานหลายเล่ม การจดัท ารายงานประจ าปีถือเป็นเร่ืองปกติท่ีสถานศึกษา
ตอ้งจดัท าหลงัการจดัการศึกษาผา่นไปแต่ละปีทั้งน้ีนอกจากเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้สถานศึกษาตอ้งเปิดเผย รายงานนั้นต่อสาธารณชน
ดว้ย รายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาน้ีจะน าไปเป็นฐานขอ้มูล
และหลักฐานยืนย ันการพัฒนาสถานศึกษาส าหรับรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย 
สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบของรายงานประจ าปีไดต้ามความเหมาะสมโดยใช้ภาษาท่ีอ่าน
เข้าใจง่ายน าเสนอทั้ งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสาระส าคัญอาจแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ           
1) ขอ้มูลพื้นฐาน 2) แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 3) ผลการพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา และ 4) สรุปผลการพฒันาและการน าผลไปใช้ 

การจดัท ารายงานประจ าปีเป็นการจดัท ารายงานการพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาซ่ึงครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและน าเสนอรายงานแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาหมวด 1 บททัว่ไปขอ้ 6 ก าหนดให้สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสาธารณะชนและขอ้ 14 (7) ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จดัท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในซ่ึงรายงานประจ าปีมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนั
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เช่นรายงานการพฒันาคุณภาพ ศึกษาประจ าปีรายงานประจ าปีรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
และรายงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

8)//การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง คือ ความย ัง่ยืนของการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปล่ียนในทางท่ี
ดีข้ึนอยา่งสม ่าเสมอมีการใชผ้ลการประเมินคุณภาพภายในผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลประเมินอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นฐานวางแผนพฒันาทุกระยะหรือทุกรอบการพฒันา กระบวนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษานั้นสถานศึกษาต้องยึดคุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอง  
จดัระบบและโครงสร้างท่ีเหมาะสม วางแผนและด าเนินงานตามแผนด้วยจิตส านึกท่ีว่า “การพฒันา
คุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติท่ีทุกคนจะตอ้งรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัการด าเนินงานมี
ความกา้วหน้าอยา่งต่อเน่ืองส่งผลถึงคุณภาพผูเ้รียนทั้งสถานศึกษา” การท าให้คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพฒันาอยา่งต่อเน่ืองนั้นสถานศึกษาควรค านึงถึงส่ิง ต่อไปน้ี 1) สร้างจิตรส านึกของการ
พฒันาให้เกิดข้ึนกบัครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาโดยถือว่าการพฒันาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นวฒันธรรมการท างานปกติของสถานศึกษา  2) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาอยา่งเด่นชดัเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของสถานศึกษา 
ร่วมกนัจดัระบบและโครงสร้างท่ีเหมาะสม  วางแผนและด าเนินงานตามแผนโดยเนน้ระบบคุณภาพมี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมและปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง      
3) น าผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงานตน้สังกดั
ไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยมีการใช้ขอ้มูลและสาระสนเทศอย่างชาญ
ฉลาด และ 4) พฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยครูและ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตอ้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ รู้จกัพฒันาตนเอง ใฝ่เรียนรู้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ตลอดเวลา เกิดทีมผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองต่างๆ อยา่งหลากหลายจน
ไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ก่ียวขอ้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนความรู้กบัองคก์รอ่ืนๆ มี
นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึน 

การพฒันาคุณภาพเป็นประเด็นส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อท่ีจะ
ยกระดบัคุณภาพใหเ้กิดความย ัง่ยืนตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาระใน
กฎกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 หมวด
ท่ี 1 ขอ้ 3 ท่ีระบุวา่ระบบการประกนัคุณภาพภายในตอ้งประกอบดว้ยการประเมินคุณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพฒันาคุณภาพการศึกษากระบวนการประกนัคุณภาพ
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ภายในจะเน้นการพฒันาอย่างต่อเน่ืองด้วยการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีความ
เช่ือมโยงระหวา่งการวางแผนการด าเนินการการตรวจสอบประเมินผลและการน าผลไปปรับปรุงและ
พฒันาโดยขั้นตอนของการประเมินผลการด าเนินงาน C:check เป็นขั้นท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะเป็น
ขอ้มูลเช่ือมโยงไปสู่ขั้นปรับปรุงพฒันา A :Act เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนพฒันา P:Plan และ
ปฏิบติั D:Do ท าใหว้งจร PDCA ขบัเคล่ือนไปอยา่งมีชีวติและเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปไวว้า่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ไดม้าตรฐานท่ีก าหนดไว ้การประเมินอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุก
ปี ซ่ึงการบริหารท่ีดี คือ การไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการบริหารจดัการศึกษาให้มีคุณภาพโดย
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันั้นตามมาตรฐานการศึกษาควรมีการการประเมินภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานการจดัการศึกษาโดยมีแนวทางในการด าเนินงานตามขั้นตอน ดงัน้ี 1) การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 5) การจดัมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา        
6) การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  7) การจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและ 8) การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง ดงันั้น การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานอกจากจะเป็นการ
พฒันาสถานศึกษาโดยตรง ผลการประเมินคุณภาพจดัการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษานั้นยงัใช้เป็นหลกัยืนยนัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มีกระบวนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองซ่ึงจะเนน้คุณภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั  

ในการศึกษางานวจิยัต่างๆ พบวา่ กระบวนการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาโดยยึดการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั ตอ้งมีการก าหนดทิศทางการพฒันาการ
เรียนรู้อย่างชดัเจน ให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งได้มีส่วนร่วม มีการตดัสินใจโดยใช้ฐานขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ 
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ คือ การท่ีบุคลากรมีคุณภาพมีจุดมุ่งหมายของโรงเรียนท่ี
ชดัเจน มีความเช่ียวชาญทางวชิาการและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและครูท่ีมีคุณภาพจะส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาไดม้ากท่ีสุด (สุพรรณ  ประศรี, 2556, น. 65) 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาผูว้จิยัไดศึ้กษาววิฒันาการของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาท าให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงของระบบการศึกษาไทย  ซ่ึงมีระบบและกระบวนการในการด าเนินงานมาตลอดท าให้
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษานั้นเป็นส่ิงส าคญัเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งไดรั้บการพฒันา



 

 46   

 

คุณภาพการศึกษาให้ไดม้าตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการปฏิบติังานของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินของสถานศึกษา ดงันั้น การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการประกนัคุณภาพท่ีเป็นปัจจุบนั ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติบญัญติัให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกนัคุณภาพภายในและ
การประกนัคุณภาพภายนอก เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาในทุกระดบั โดยมีการบริหารงานจาก
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นผูน้ าสูงในการบริหารสถานศึกษาซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมี
ความสอดคลอ้งกบั (สุพรรณ  ประศรี, 2556) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกล
ยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท าให้เห็นว่า
การศึกษานั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ในเร่ืองของการบริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งไรท่ีจะท าให้เกิดเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาภาวะผูน้ าท่ีจะเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 

2.2//ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที ่21  
ผูน้ าในยคุปัจจุบนัมีรูปแบบของความเป็นผูน้ าท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Leadership)  เป็นรูปแบบของผูน้ าชนิดหน่ึงท่ีน าความเจริญกวา้หน้ามาสู่องคก์าร ผูน้ าขององคก์าร
หลายแห่งท่ีประสบความส าเร็จลว้นแต่มีความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์  สามารถสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัสร้างความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์เร่ิมจากการมีคุณสมบติัส าคญั คือ เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ (Vision) 
กว้า ง ไ กล และน า วิ สั ย ทัศ น์ ม า สู่ ก า รป ฏิบั ติ ไ ด้อ ย่ า ง เ ป็ นผลส า เ ร็ จ ต ามขั้ น ตอน ต่ า งๆ              
(เนตรพณัณา  ยาวริาช, 2552, น. 43) 

2.2.1/ความหมายของภาวะผูน้ า 
ภาวะผูน้ ามีนกัทฤษฎีและนกัวชิาการไดใ้หค้  าจ  ากดัความไวม้ากมาย ดงัน้ี 
ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทร์  (2551) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า คือ ความสามารถ (Ability) ท่ีผูน้  า

ใชอ้  านาจท่ีมีในการชกัจูงใหก้ลุ่มมุ่งไปสู่วตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ 
ป่ินฤทยั ประดิษฐศิลป์ (2551) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถและ

พฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความเช่ือมัน่ มีการปฏิบติังานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกนั  และน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร 

วิเชียร วิทยอุดม (2550) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ลกัษณะตวัของบุคคลท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อได้มีปฏิสัมพนัธ์กับกลุ่มเป็นความสามารถท่ีเกิดข้ึนระหว่างท่ีมีการ
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ร่วมกนัหรือเหตุการณ์เดียวกนัในอนัท่ีจะท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายและประสบ
ความส าเร็จ 

Daft (1999)/กล่าวว่า ภาวะผู ้น า เป็นความสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลระหว่างผู ้น า 
(Leadership) และผูติ้ดตาม (Followers) ซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 
(Shared purposes) 

Dubrin (1998)/กล่าววา่ ภาวะผูน้ า เป็นความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และการ
ใหส้นบัสนุนบุคคลเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

Kouzes & Posner (1995)/ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้ า คือ ศิลปะการระดมความ
ช่วยเหลือใหผู้ต้ามเกิดความอยากท างานดว้ยความอุตสาหพยายาม เพื่อให้เกิดความปรารถนาอยา่งแรง
กลา้ของความส าเร็จร่วมกนั 

Robbin (1991) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าวา่กระบวนการสร้างเสริมอ านาจและ
การสอนผูอ่ื้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปรับเปล่ียนทศันะคติและความเช่ืออนัจ ากดัของบุคคลให้เป่ียม
ไปดว้ยพลงั 

Yukl (1998)/ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าว่า หมายถึง พฤติกรรมส่วนตวัของ
บุคคลหน่ึงท่ีจะชกัน ากิจกรรมของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั (Shared Goal) 

จากความหมายดังกล่าว ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีศกัยภาพในการบริหารงานและชกัจูงในผูร่้วมงานให้สามารถคอยตามและท างาน
ร่วมกันให้ส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษาและเป็นผูท่ี้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทนัต่อ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและการเปล่ียนแปลงรอบดา้นมีทกัษะไหวพริบท่ีรวดเร็ว และแสดงออกถึงการเป็น
ผูน้ าท่ีดีมีความสามารถ เช่น การเสียสละในส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน การแสดงความจริงใจและ
ซ่ือสัตย ์กริยาท่าทางในการแสดงออก จิตใจท่ีโอบออ้มอารีและเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนรอบขา้ง 

2.2.2/ความหมายของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 
ดว้ยกระแสโลกาวิวฒัน์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  นบัตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี  1980 

เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั ได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อองค์การ ผูน้ าระดบัสูงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียน
ทิศทางวิธีการคิดและการบริหารแบบใหม่ท่ีสอดคลอ้งทนัต่อการเปล่ียนแปลงโดยมีความพยายามใน
ในการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์ท่ีครอบคลุมกิจการทั้ งหมดขององค์การ                      
(สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2550) จึงท าให้ผูบ้ริหารจะตอ้งใช้ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับเปล่ียนทิศทาง
ขององค์การให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์และการเพิ่มผลผลิตหรือประสิทธิภาพขององค์การ ซ่ึงมี
นกัวชิาการไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบันิยามของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 
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กลัยรัตน์ เมืองสง/(2550)/สรุปภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง สภาวะท่ีผูน้ าแสดงให้
เห็นในการก าหนดทิศทางและการกระตุ้นแรงบนัดาลใจให้แก่สมาชิกท่ีเป็นกระบวนการพฒันา
ความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนักรู้ใน
ภารกิจ และวสิัยทศัน์ของกลุ่ม จูงใจใหผู้ร่้วมงานเกิดพลงัร่วมในการพฒันาปรับเปล่ียนสถานศึกษาให้
ดีข้ึนและผลกัดนัใหก้ารบริหารเชิงกลยทุธ์ประสบความส าเร็จ 

เชวงศกัด์ิ  พฤกษเทเวศ/(2553)/ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการของอิทธิพลท่ี
ผูน้ ามีต่อบุคลอ่ืน  ให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตอ้งการบรรลุและรักษาไวซ่ึ้งวตัถุประสงค์ของ
องค์การให้ครอบคลุมทั้งเป้าหมาย (ends) และวิธีการ (means) โดยการก าหนดทิศทางขององค์การ 
การวางแผนและการสร้างทางเลือกการน าไปสู่การปฏิบติัและการควบคุมหรือการประเมิน 

เนตรพณัณา  ยาวิราช /(2550)/ได้เห็นแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์เป็น
รูปแบบของภาวะผูน้ าชนิดหน่ึงท่ีน าความเจริญกวา้หนา้มาสู่องคก์าร ความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์วา่เป็น
รูปแบบของผูน้ าชนิดหน่ึงท่ีน าความเจริญกวา้หนา้มาสู่องคก์าร ความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์เร่ิมจากการท่ี
มีคุณสมบติัส าคญัคือเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ (vision) กวา้งไกลและน าวิสัยทศัน์มาสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็น
ผลส าเร็จ 

นฤมล  สุภาทอง/(2550)/สรุปจากการศึกษาแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่านภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยทุธ์เป็นรูปแบบของผูน้ าท่ีมองการณ์ไกล ในการสร้างและพฒันาองคก์ารตามแผนกลยุทธ์
เพื่อไปสู่เป้าหมาย 

มนัฑนา กองเงิน/(2554)/ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ (strategic  leadership) หมายถึง การ
เป็นผูท่ี้สามารถคาดการณ์  มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความยืดหยุ่น และสามารถน าวิสัยทศัน์ไปสู่การ
ปฏิบติั  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

รังสรรค์  ประเสริฐศรี/(2551)/ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการในการ
ก าหนดทิศทางและการกระตุน้สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่องค์การในการริเร่ิมส่ิงต่างๆ ข้ึนมาเพื่อให้
องคก์ารอยูร่อดต่อไปได ้ 

สมยศ  นาวีการ/(2551)/ได้นิยามภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง ความสามารถ
คาดคะเนสร้างวิสัยทัศน์ รักษาความคล่องตัว และให้อ านาจแก่บุคคลอ่ืน เพื่อท่ีจะสร้างการ
เปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์ท่ีจ  าเป็น 

ศิริเพ็ญ  สกุลวลีธร/(2556)/ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผูน้ าแสดงให้เห็นถึงการ
ก าหนดทิศทางและการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกท่ี เป็นกระบวนการพัฒนา
ความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึนท าให้เกิดการตระหนักรู้ใน
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ภารกิจ และวสิัยทศัน์ของกลุ่มจูงใจใหผู้ร่้วมงานเกิดความร่วมมือในการพฒันาและด าเนินการใดๆ ให้
ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีวางไว ้

Finkelstein & Hambrick/(1996)/ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ว่า 
หมายถึง ผูน้  าหรือกลุ่มผูน้ าระดบัสูงท่ีมีความสามารถในการคาดการณ์ มีมุมมองระยะยาวและสร้าง
ความยดืหยุน่ใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายโดยมีขอบเขตความรับผดิชอบของงานในองคก์าร 

Ireland & Hitt/(1999)/ให้ทศันะว่าภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการก าหนด
ความต้องการขององค์การหรือวิสัยทศัน์  การใช้ประโยชน์และการรักษาความสามารถหลักของ
องคก์ารการพฒันาทุนมนุษย ์ การก าหนดไวซ่ึ้งวฒันธรรมองคก์าร  การเนน้จริยธรรมการด าเนินงาน
และหลกัการสร้างความสมดุลของการควบคุมองคก์าร 

Maghroori & Rolland/(1997)/กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการของ
การก าหนดทิศทางและแรงบนัดาลใจเพื่อสร้างและน าไปปฏิบติัในเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกล
ยทุธ์เพื่อบรรลุและรักษาไวซ่ึ้งวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

Robbins & Coulter/(2003)/ให้แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ว่าเป็น
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  ซ่ึงประกอบด้วย  การวางแผน (planning) การน าไปปฏิบัติ 
(implementation) และการควบคุมหรือการประเมิน (evaluation) 

Row/(2001)/ให้ความหมายภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์วา่เป็นความสามารถท่ีมีอิทธิพลท า
ให้ผูอ่ื้นก าหนดการตดัสินใจในแต่ละวนัได้อย่างเต็มใจ ซ่ึงเป็นการตดัสินใจท่ีสร้างเสริม ความ
แขง็แกร่งขององคก์ารไดใ้นระยะยาวในขณะเดียวกนัรักษาความมัน่คงทางการเงินในระยะสั้นได ้

จากความหมาย ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้/สรุปไดว้่า/ภาวะผูน้ าเชิงกล
ยทุธ์  (strategic  leadership) หมายถึง ผูน้ าท่ีมีกระบวนการในการบริหารงานอยา่งเป็นระบบอยา่งเป็น
แบบแผนเพื่อพฒันาองคก์ารให้ไปสู่ความส าเร็จภายใตเ้ป้าหมายวิสัยทศัน์เดียวกนั/ซ่ึงจะตระหนกัถึง
การวางแผนการปฏิบติัและการควบคุมดูแลของผูน้ าท่ีเป็นหลกัส าคญั/ซ่ึงภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์เป็นส่ิง
ท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อองค์การเพื่อมุ่งเน้นการพฒันาในการบริหารงานและมีการด าเนินงานท่ีมีการ
วางแผนก่อนลงมือปฏิบติัท่ีชดัเจนและเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์เปิดกวา้งทางความคิดและการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อน าไปพฒันาต่อให้ดียิ่งข้ึน/กระตุน้ผูร่้วมงานให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างานอยู่
ตลอดเวลา โดยมีการควบคุมการปฏิบติังานท่ีเนน้ความยดืหยุน่ของระบบการท างานสถานศึกษาท่ีเห็น
ผลทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากการด าเนินงาน 
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2.2.3/ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี/21  
การบริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศยัภาวะผูน้ าเพื่อช่วยให้สถานศึกษาเดินหน้า

ต่อไปมี กระบวนการท างานโดยการควบคุมดูแลของผูบ้ริหารสถานศึกษา /ดงันั้น/ผูบ้ริหารควรมี
รูปแบบของภาวะผูน้ าในการบริหารงานท่ีตรงต่อความตอ้งการต่อสถานศึกษา/ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์จึง
เป็นส่ิงส าคญัท่ีมีรูปแบบการบริหารงานท่ีชดัเจนเป็นระบบในการด าเนินงานเกิดความสอดคลอ้งกบั
การบริหารงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของหน่วยงานตน้สังกัด ซ่ึงภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ (strategic  
leadership) /เป็นเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีจะน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จภายใตว้ิสัยทศัน์
และเป้าหมายเดียวกนั ซ่ึงเป็นการจูงใจใหบุ้คลากรหรือผูร่้วมงานเกิดความพร้อมและมีความสุขเต็มใจ
ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสุดความสามารถภายใตก้ารวางแผนการท างานท่ีชดัเจนซ่ึงภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ 
นั้นมีแนวคิดมากมายท าใหเ้กิดภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 เกิดข้ึนจากการศึกษารายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1./ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ตามแนวคิดของ  Davies & Davies (2004) ไดก้ าหนดรูปแบบ
ของการเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ไวว้่าคุณลกัษณะของผูน้ าเชิงกลยุทธ์ควรประกอบดว้ยคุณสมบติั 2 ดา้น 
คือ 

1.1/ดา้นความสามารถในการจดัการ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ความสามารถในการ
ก าหนดทิศทางกลยุทธ์ขององคก์าร มีความสามารถมองไปในอนาคต เขา้ใจในบริบทขององคก์ารใน
ปัจจุบนัก าหนดแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทศัน์และรูปแบบการด าเนินงานในภาวะปัจจุบนั                   
2) ความสามารถในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั/3)/ความสามารถในการปรับสมาชิกใน
องค์การให้เขา้กบัองค์การ สร้างค่านิยมในองค์การท่ีสนับสนุนให้สมาชิกเกิดความยึดมัน่ผูกผนัต่อ
องค์การ/ปรับปรุงพัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมายขององค์การ/4)/ความสามารถในการก าหนด
เปล่ียนแปลงกลยุทธ์ สามารถสร้างพฒันา และเปล่ียนแปลง กลยุทธ์ไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงจาก
ภายนอก มีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งทนัเวลาและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

1.2//ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) เป็นผูไ้ม่พึงพอใจกบัส่ิงท่ีมีอยู่
เป็นปัจจุบัน คือ มีความคิดสร้างสรรค์ไม่หยุดน่ิงกับท่ีปรับปรุง พัฒนาองค์การอยู่ตลอดเวลา                     
2) มีความสามารถในการดูดซับความรู้ใหม่ๆ สามารถน าความรู้มาวิเคราะห์ ประยุกต์เพื่อให้เกิดผล
ลพัธ์ใหม่ต่อองค์การมีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 3) มีความสามารถในการปรับตวัเป็นผูท่ี้ยอมรับการ
เปล่ียนแปลงและมีความยืดหยุน่สูง 4) มีภาวะผูน้ าฉลาดและมีสติปัญญามีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งใน
เวลาท่ีเหมาะสมสามารถวเิคราะห์ตดัสินใจไดว้า่ส่ิงไหนคือความคิดท่ีดีหรือไม่ดีท าให้ผูอ่ื้นยอมรับใน
คุณค่าและความคิดของตนน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
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สรุปตามแนวความคิดของ Davies & Davies มีการก าหนดรูปแบบของผูน้ าเชิงกล
ยุทธ์ไวว้่าคุณลกัษณะของผูน้ าเชิงกลยุทธ์ควรประกอบดว้ยคุณสมบติั 2 ดา้น ดงัน้ี คือ1) ผูน้ าตอ้งมี
ความสามารถในดา้นการจดัการเพื่อให้องคก์ารอยูร่อดและกวา้เดินต่อไป 2) ผูน้  าจะตอ้งมีคุณลกัษณะ
เฉพาะ เช่น มีความคิดสร้างสรรคไ์ม่หยดุน่ิงกบัท่ีปรับปรุงพฒันาองคก์ารอยูต่ลอดเวลามีความสามารถ
ในการดูดซับความรู้ใหม่ๆ มีความสามารถในการปรับตวั ฉลาด มีสติปัญญา และมีการตดัสินใจท่ี
ถูกตอ้งในเวลาท่ีเหมาะสม สามารถวเิคราะห์ตดัสินใจไดว้า่ส่ิงไหนคือความคิดท่ีดีหรือไม่ดี 

2./ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Senge (1990) ไดบ้รรยายถึงภาวะผูน้ าแบบ
ใหม่ในฐานะผูส้ร้างวสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์วา่คนท่ีจะกา้วไปสู่ความเป็นเลิศไดน้ั้นจะตอ้งมี (1) วิสัยทศัน์
ส่วนตน คือมีจุดมุ่งหมาย มีความหวงัท่ีจะไปอย่างใดอย่างหน่ึงในอนาคต (2) มีแรงมุ่งมัน่ใฝ่ดีคือมี
วิสัยทศัน์แลว้ก็ตอ้งมีแรงมุ่งมัน่ท่ีจะลงมือท ากิจทั้งปวงให้บรรลุต่อผลส าเร็จ (3) มีความมุ่งมัน่ฝึกฝน
ใหเ้กิดความช านาญ และ (4) มีความคิดวิเคราะห์ส่ิงใดๆ ดว้ยเหตุดว้ยผลโดยไดแ้บ่งรูปแบบของภาวะ
ผูน้ าออกเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 1) นกัออกแบบ (designer) หมายถึง เป็นผูพ้ฒันาวิสัยทศัน์ค่านิยมและ
จุดมุ่งหมายขององคก์รโดยผูน้ าตอ้งท ากลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูค้นในสถานการณ์
ตวัผูน้ าจะตอ้งเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรคส์ามารถมองเห็นโอกาสท่ีเปิดกวา้งต่อการเปล่ียนแปลงและ
การพฒันาใดๆ โดยการออกแบบวิธีการขั้นตอนและรูปแบบของกระบวนการภายในองคก์รตลอดจน
รูปแบบการผลิต 2) ผูใ้ห้บริการหรือคอยช่วยเหลือ (Steward) กล่าวถึง การเป็นผูน้ าท่ีตอ้งรับฟัง
วิสัยทศัน์ของผูอ่ื้นและปรับแต่งวิสัยทศัน์ของตนซ่ึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบในฐานะเจา้หน้าท่ี
ให้บริการท่ีจะตอ้งท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์ขององค์กรโดยผูน้ าจ  าเป็นตอ้งเป็นท่ีพึ่งพิงผู ้
ตามเป็นผูค้อยช่วยเหลือและสนบัสนุนกิจกรรมใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคที์มงานจะรู้สึกมัน่ใจในการ
มีพี่เล้ียงและมีผูใ้หญ่ใหค้วามช่วยเหลือ 3) เป็นครูผูส้อน (Teacher) หมายถึงการเป็นผูน้ าท่ีตอ้งส่งเสริม
ความรู้ พฒันาความเขา้ใจอย่างเป็นระบบและท าให้ทุกคนสามารถเขา้ใจความเป็นจริงในปัจจุบนั
ทั้งหมดไดโ้ดยกระตุน้ใหผู้อ่ื้นไดคิ้ดไดเ้ขา้ใจมากกวา่มุ่งใหท้  าตาม  

สรุปตามแนวความคิดของ  Senge  ภาวะผูน้ าแบบใหม่ในฐานะผูส้ร้างวิสัยทศัน์
เชิงกลยุทธ์ว่าคนท่ีจะกา้วไปสู่ความเป็นเลิศไดน้ั้นจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ส่วนตนมีแรงมุ่งมัน่ใฝ่ดีมีความ
มุ่งมัน่ฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญและมีความคิดวเิคราะห์ส่ิงใดๆ ดว้ยเหตุดว้ยผล   

3./ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Dess & Miller (1993) ไดศึ้กษาพบว่า
กิจกรรมส าหรับความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์มี 3 ประการคือ1) การก าหนดทิศทางขององคก์าร(setting a 
direction) เพื่อสร้างวิสัยทศัน์ท่ีง่ายแก่การเขา้ใจและกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีมีความต่อธุรกิจ  เทคโนโลยีหรือ
วฒันธรรมองคก์ารในแง่ท่ีวา่ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีจะมีรูปแบบอยา่งไรต่อไปในอนาคตเป็นวิสัยทศัน์ทางกล
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ยุทธ์นั้นเอง 2) การออกแบบองคก์าร (designing the organization) เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การประเมิน
องค์การท่ีจ าเป็นต่อการก่อให้เกิดผลลัพธ์และสามารถน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติได้อย่างง่าย ประสบ
ความส าเร็จและ 3) การปลูกฝังวฒันธรรมขององค์การ(instilling a culture) ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นเลิศและคุณธรรมขององคก์าร บุคลากรทัว่ทั้งองคก์ารตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนให้มีวิสัยทศัน์
ร่วมกนัรวมทั้งเขา้ใจถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถท างานร่วมกนัไดด้ว้ยความสามารถสูงสุดและ
พฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมอยา่งเตม็ท่ี 

สรุปตามแนวความคิดของ Dess & Miller กิกรรมของผูน้ าเชิงกลยุทธ์จะ
ประกอบดว้ยการก าหนดทิศทางขององค์การว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตการออกแบบองค์การเพื่อ
น าไปปฏิบติัให้ประสบความส าเร็จและการปลูกฝังวฒันธรรมขององค์การให้สามารถท างานได้
ร่วมกนัไดโ้ดยมีวสิัยทศัน์เดียวกนัเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จภายในองคก์าร 

4./ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ตามแนวคิดของ Nahavandi & Malekzadeh (1993) ไดท้  าการ
วิจยัพบว่าคุณลกัษณะเด่นส าคญั 2 ดา้นของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์คือ 1) ดา้นแสวงหาความทา้ยทาย 
(Degree of  Challenge  Seeking) คือ ผูน้  ามีความเตม็ใจท่ีจะเส่ียงมากนอ้ยเพียงใดผูน้ าจะมุ่งต่อกลยุทธ์
สู่อนาคตกบัการมุ่งการด าเนินงานประจ าปัจจุบนัมากน้อยต่างกนัเพียงไรผูน้ าท่ีมุ่งแสวงหาความทา้
ทายสูงพบวา่มกัจะก าหนดกลยุทธ์ท่ีมีลกัษณะของความเส่ียงสูงและมกัจะพยายามริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ๆในขณะท่ีผูน้ าซ่ึงมีระดบัของการแสวงหาความทา้ทายต ่ามกัจะไม่ชอบและปฏิเสธต่อความเส่ียง
ทั้งหลายดว้ยการยดึติดอยูก่บัแนวคิดและวธีิเดิมท่ีพิสูจน์วา่เคยไดผ้ลดีมาแลว้ 2)ดา้นความตอ้งการท่ีจะ
มีอ านาจในการควบคุม (Need of Control) คือ ผูน้ าท่ีมีความตอ้งการมีอ านาจในการควบคุมสูงจะ
จดัรูปแบบขององค์การท่ีเป็นการรวมศูนยอ์  านาจมีงานกระจายงานกระจายอ านาจค่อนขา้งน้อยและ
มุ่งเนน้ท่ีกระบวนการต ่าจะเนน้วฒันธรรมแบบตึงตวัเนน้การปฏิบติัแบบเดียวท่ีเหมือนกนัและการให้
ลอกเรียนแบบการปฏิบติัเป็นหลกัในขณะท่ีผูน้ าท่ีมีระดบัความตอ้งการมีอ านาจในการควบคุมต ่า 
มกัจะเน้นการกระจายอ านาจในองค์การจะกระจายอ านาจความรับผิดชอบในการตดัสินใจแก่บุคคล
ต่างๆ ท่ีร่วมงาน ผูน้ าแบบน้ีจะมุ่งเน้นวฒันธรรมแบบปรับตวัพยายามกระตุน้การมีส่วนร่วมและการ
แสดงออกโดยเปิดเผยของผูต้าม มุ่งเนน้การใชว้ธีิการบูรณาการความคิดท่ีหลากหลายของบุคคลต่างๆ 
มากกว่าความคิดท่ีเป็นแบบเดียวท่ีเหมือนๆ กันจะสร้างวฒันธรรมท่ีกระตุ้นการมีส่วนรวมของ
พนกังานและวฒันธรรมในการแสดงความอดทนต่อการรับฟังความคิดของผูอ่ื้นท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร 

สรุปตามแนวความคิดของ Nahavandi & Malekzadeh ผูน้ าทางการศึกษาจะมี
คุณลกัษณะเด่นท่ีส าคญัอยู ่2 ดา้น ดา้นแสวงหาความทา้ยทาย ผูน้ ามีความเต็มใจท่ีจะเส่ียงกลา้ไดก้ลา้
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เสียเพื่อน าพาองคก์ารไปสู่ความส าเร็จดา้นความตอ้งการท่ีจะมีอ านาจในการควบคุมเนน้การปรับตวั
ของวฒันธรรมองคก์ารและกระตุน้ใหมี้ส่วนร่วมและแสดงออกทางความคิดแบบเปิดเผย 

5./ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ DuBrin (1998) ไดศึ้กษาองค์ประกอบของ
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ 5 องค์ประกอบ คือ 1) ผูน้ าท่ีมีความคิดความเขา้ใจในระดบัสูง (high-level  
cognitive  activity) การคิดเชิงกลยุทธ์นั้นตอ้งอาศยัทกัษะดา้นความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนในระดบัสูง เช่น 
ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพ (conceptually) ในการซึมซับและรับรู้แนวโน้มของส่ิงต่างๆ 
จ านวนมากได้อย่างมีเหตุผลและมีความสามารถในการสรุปข้อมูลต่างๆ เพื่อน าไปก าหนดเป็น
แผนปฏิบติัการตลอดจนสามารถประมวลข้อมูลต่างๆ และผลท่ีเข้าใจตามมาส าหรับองค์การทีมี
ปฏิกิริยากบัสภาพแวดลอ้มน้ีเรียกวา่การคิดเชิงระบบ (systems thinking) 2) ความสามารถในการน า
ปัจจยัน าเขา้ต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์(gathering multiple inputs to formulate strategy) ผูน้ าเชิงกลยุทธ์
นั้นอาจเปรียบเทียบไดก้บัผูท่ี้มีสมาธิสูงในการท างานโดยอิสระและสามารถก าหนดอนาคตได ้ในทาง
ปฏิบติัแล้วผูน้ าก็จะปรึกษาหารือกบับรรดาผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายๆ ฝ่าย ซ่ึงเป็นลกัษณะของความเป็น
ประชาธิปไตยในการท างานร่วมกนัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 3) การมีความคาดหวงัและการสร้าง
โอกาสการสร้างอนาคต (anticipating  and creating  a future) ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะการคาดคะเนอนาคต  
จากค ากล่าวท่ีว่า “การมองอนาคตอยา่งทะลุปรุโปร่งเป็นเร่ืองของความแตกต่างระหว่างความส าเร็จ
และความลม้เหลว”  ดงันั้นจึงตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัอนาคตเป็นการคาดคะเนอยา่งแม่นย  าเก่ียวกบั
รสนิยมและความตอ้งการของลูกคา้ตลอดจนเป็นการคาดคะเนทกัษะต่างๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับองคก์ารใน
อนาคต 4) วิธีการคิดเชิงปฏิวติั (revolutionary  thinking) เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการ
เปล่ียนแปลงทั้งระบบซ่ึงมีความคล้ายคลึงกบัค าว่า การสร้างสรรค์อนาคตใหม่ (re-inventing  the  
future) “กลยทุธ์ใดก็ตามหากไม่สามารถทา้ทายสถานการณ์หรือสภาพท่ีเป็นอยูไ่ดก้็ไม่อาจเรียกส่ิงน้ีวา่
กลยทุธ์” หลายองคก์ารท่ีไม่ประสบความส าเร็จเพราะกลยทุธ์ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดเ้หนือกวา่คู่แข่งขนั 5) การก าหนดวิสัยทศัน์ (creating a vision) วิสัยทศัน์ (vision) หมายถึง
สภาพขององค์การท่ีตอ้งการจะเป็นในอนาคต หรือเป็นเป้าหมายท่ีมีลกัษณะกวา้งๆ ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการในอนาคตโดยยงัไม่ก าหนดวิธีการเอาไวเ้ป็นการสร้างความคิดโดยการใชค้  าถาม เช่น ค าถาม
ถึงส่ิงท่ีดีท่ีสุด ยิง่ใหญ่ท่ีสุด บริการดีท่ีสุด ฯลฯ และวิสัยทศัน์ซ่ึงเป็นรูปแบบของขอ้เสนอแนะแบบไม่
เจาะจงและเป็นต าแหน่งทิศทางท่ีจะไป 

สรุปตามแนวความคิดของ DuBrin ไดว้า่ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารจะตอ้งมี
องคป์ระกอบในดา้นการมีความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงสร้างสรรคเ์พื่อการท างานแบบใหม่ๆ กลา้
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เปล่ียนแปลงสามารถน าปัจจยัน าเขา้มาก าหนดเป็นกลยทุธ์มีการก าหนดวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนและสามารถ
ท านายอนาคตไดโ้ดยการใชค้  าถามและจะไดข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กลบัคืนมา 

6.//ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Hitt, Ireland, & Hoskission (2007) ได้
น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัของความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิผลไว ้5 ประการ 1) การ
ก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์(determining strategic Direction) คือความสามารถในการก าหนดวิสัยทศัน์
และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตลอดจนจูงใจกระตุ้นผูร่้วมงานให้ปฏิบัติตามได้อย่างสม ่าเสมอ
สามารถวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลง 2) การบริหารทรัพยากรในองคก์าร(effectively managing the firm’s resource portfolio) 
มีความ สามารถในการใช้กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรในองค์การ ทั้งดา้นงบประมาณและดา้น
ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุม้ค่า คุม้ทุนเพื่อเกิดความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ 3) สนบัสนุนวฒันธรรมองค์การท่ีมี
ประสิทธิผล (sustaining an effective organizational) มีความสามารถในการก าหนดเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมองคก์ารและค่านิยมใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอกสามารถเลือก
วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานและเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการท างานของสมาชิก 
4) มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม (emphasizing ethical practices) เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรมมี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นท่ีน่าวางไวใ้จ มีการตดัสินใจโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตวั 5) การจดัตั้งควบคุมองค์การให้สมดุล (establishing balanced organizational  
controls) มีการจัดการบริหารดูแลในกระบวนการท างานให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริหาร
ผูรั้บบริการพึงพอใจในบริการท่ีไดรั้บและผูใ้หบ้ริการมีความสุขและเกิดความพึงพอใจ 

สรุปตามแนวความคิดของของ Hitt, Ireland & Hoskision การปฏิบติัของความเป็น
ผูน้ าเชิงกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิผลไว ้5 ประการ เพื่อพฒันาองคก์ารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุดมีการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ผูร่้วมงานให้ถึงความคิดและวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลมี
การบริหารทรัพยากรในองค์การและมีการสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีประสิทธิผล  มุ่งเนน้การ
ปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมมีหลกัการและเหตุผลในการบริหารงานเพื่อให้ความส าเร็จและมีการจดัตั้ง
ควบคุมองคก์ารใหส้มดุลในการควบคุมดูแลในการท างานโดยการวางแผนของผูน้ า 

7./ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Ireland & Hitt (1999) ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ในศตวรรษท่ี 21 สองนกัวิจยักลยุทธ์ให้ทศันะเก่ียวผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัศตวรรษท่ี 21 ว่า
ขณะท่ีบริบทโลกาภิวตัน์ขยายตวัเพิ่มข้ึนทั้งแนวกวา้งและแนวลึกควบคู่กบัสภาวะการแข่งขนัทวีความ
รุนแรงยิ่งข้ึนเช่นน้ี จ  าเป็นท่ีผูน้ าเชิงกลยุทธ์ตอ้งด าเนินการใน 6 กิจกรรมต่อไปน้ี 1) ผูน้ าเชิงกลยุทธ์
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ตอ้งสามารถใหว้สิัยทศัน์ท่ีเด่นชดัและมีลกัษณะท่ีจูงใจขององคก์ารไดเ้ป็นวิสัยทศัน์ท่ีไดม้าจากบุคคล
ฝ่ายต่างๆ 2) ผูน้ าเชิงกลยทุธ์จะตอ้งตระหนกัใหค้วามส าคญัต่อการใชป้ระโยชน์และด ารงรักษาจุดเด่น
ท่ีเป็นแกนสมรรถนะขององคก์ารใหไ้ดเ้พราะจุดเด่นดงักล่าวจะเป็นทั้งทรัพยากรและขีดความสามารถ
ท่ีจะท าให้องคก์ารมีอตัลกัษณ์ท่ีน าไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 3) ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ตอ้งมุ่นเน้น
กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยกระบวนการของการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 4) ผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมวฒันธรรมความมีประสิทธิผลอยา่งย ัง่ยืน
ขององคก์าร  ดว้ยการกระตุน้และเปิดกวา้งแก่ทุกคน 5) ผูน้ าเชิงกลยุทธ์จะตอ้งยึดมัน่และมุ่นเนน้แนว
ปฏิบติัต่างๆอยา่งมีจริยธรรมดว้ยการแสดงถึงความซ่ือสัตยมุ์่งคุณธรรมยึดมัน่ในหลกัการของตนทั้งมี
ความสามารถในการดลใจต่อพนักงานให้ประกอบธุรกิจบนหลกัของความมีจริยธรรมยึดมัน่ใน
หลกัการของตน ทั้งมีความสามารถในการดลใจต่อพนกังานให้ประกอบธุรกิจบนหลกัของความมี
จริยธรรม 6) ผูน้ าในศตวรรษท่ี 21จะตอ้งสร้างความมีประสิทธิผลและความมีดุลยภาพขององค์การ
ระหวา่งความควบคุมท่ีเนน้ความยดืหยุน่และการริเร่ิมใหม่ๆ ท่ีมุ่งผลระยะสั้นกบัท่ีมุ่งผลระยะยาว 

สรุปตามแนวความคิด Ireland & Hitt วา่ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะกบัศตวรรษท่ี 21 
ผูบ้ริหารตอ้งมีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนจาการวางแผนการด าเนินงานมีการด ารงรักษาจุดเด่นขององคก์าร มุ่ง
การพฒันาทรัพยากรใหเ้กิดการเรียนอยา่งต่อเน่ืองมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ยึดมัน่ในวฒันธรรม
ขององค์การและมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีแสดงถึงความซ่ือสัตย์ยึดมัน่ในหลกัการของตนเอง ทั้งยงั
สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูร่้วมงานท างานแสดงให้เห็นถึงความจริงใจบนหลกัในการบริหารงาน
อยา่งมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีแสดงถึงความเท่าเทียมซ่ึงกนัและกนัภายในองคก์าร  

8.//ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Nahavandi (2000) ได้น าเสนอแนวคิด
เก่ียวกับการจดัประเภทของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์โดยแบ่งตามคุณลักษณะของผูน้ าท่ีแตกต่างกัน
ออกเป็น 4 แบบ ไดแ้ก่  1) ผูน้  าเชิงกลยุทธ์แบบผูส้ร้างสรรคท่ี์ควบคุมสูงสุด (high-control innovator) 
เป็นผูท่ี้ชอบแสวงหาความทา้ทายสูง (opportunities) และเต็มใจท่ีใชเ้ทคโนโลยีกา้วหนา้ชั้นสูงมาช่วย
ให้บรรลุเป้าหมายเป็นผูน้ าท่ีแสวงหากลยุทธ์ท่ีมีลกัษณะริเร่ิมใหม่และมีความเส่ียงทั้งระดบัองคก์าร
และระดบักลุ่มงาน  2) ผูน้  าเชิงกลยุทธ์แบบผูส้ร้างสรรคแ์บบมีส่วนร่วม (participative  innovator) 
ผูน้  าแบบน้ีจะมุ่งแสวงหาโอกาส ความทา้ทายและการริเร่ิมใหม่จากภายนอกในขณะท่ีการด าเนินงาน
ภายในองค์การจะสร้างระบบโครงสร้างแบบหลวมๆ ท่ีมีความยืดหยุ่นมีลกัษณะท่ีเปิดกวา้งสูงเน้น
วฒันธรรมองคก์ารดว้ยค่านิยมการมีส่วนร่วมและการเปิดเผยผูน้ าแบบน้ีมองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ภายนอกว่าเป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่องค์การได้มากมายและพร้อมเปิดรับกระแสอิทธิพล
ภายนอกเขา้สู่องค์การเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทุกดา้นโดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆ 3) ผูน้ า
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เชิงกลยทุธ์แบบผูรั้กษาสภาพเดิม (status quo guardian) ผูน้ าแบบน้ีไม่แสวงหาความทา้ทายแต่ตอ้งการ
ท่ีจะคงการควบคุมเอาไวโ้ดยการควบคุมงานตามหนา้ท่ีต่างๆ ขององคก์ารไวท่ี้ตนและมกัปฏิเสธการ
กระท าใดๆ ท่ีตนเห็นวา่เป็นการเส่ียงเป็นผูท่ี้เช่ือวา่การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็น
ภยัคุกคามและจะใชค้วามพยายามทุกวถีิทางท่ีจะปกป้องมิให้องคก์ารของตนไดรั้บผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนั้น  เป็นผูน้ าท่ีไม่แสวงหากลยุทธ์ใหม่ท่ีสร้างสรรค์แต่จะยึดติดอย่างเหนียวแน่นกับ
แนวคิดเดิมหรือกลยุทธ์ท่ีผา่นการทดสอบแลว้เท่านั้น ลกัษณะขององคก์ารในอุดมคติของผูน้ าแบบน้ี
และ 4) ผูน้  าเชิงกลยุทธ์แบบผูบ้ริหารกระบวนการ (process manager) เป็นผูน้ าท่ีชอบกลยุทธ์แบบ
อนุรักษนิ์ยมท่ียดึติดกบัแนวคิดหรือวธีิการเดิมท่ีผา่นการพิสูจน์มาแลว้ ชอบหลีกเล่ียงนวตักรรมใหม่ท่ี
อาจมีความเส่ียง แต่เน่ืองจากประเภทน้ีมีความตอ้งการมีอ านาจในการควบคุมอยู่ในระดับต ่า จึง
ยอมรับความหลากหลายทางความคิดและการเปิดกวา้งข้ึนในองคก์ารพนกังานจะไม่ถูกบงัคบัไม่ตอ้ง
ยดึติดกบัเป้าหมายและนวตักรรมร่วมกนั  

สรุปตามแนวความคิดของ Nahavandi สามารถแบ่งภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ออกเป็น 
4 แบบ คือ 1) แบบสร้างสรรคท่ี์ควบคุมเป็นลกัษณะของผูท่ี้ชอบเส่ียงหาวิธีการใหม่ๆ มาท างานแต่
จะตอ้งไม่กระทบต่อกฎระเบียบและแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 2) แบบสร้างสรรคใ์ห้มีส่วนร่วมมีลกัษณะท่ี
เปิดกวา้งเนน้การมีส่วนร่วมและการกท างานเป็นทีม 3) แบบผูบ้ริหารกระบวนการเป็นผูน้ าท่ียึดติด
การท างานแบบเดิมท่ีผา่นการพิสูจน์มาแลว้ 4) แบบผูรั้กษาสถานภาพเดิมเป็นผูท่ี้ไม่แสวงหาความทา้
ทายเนน้การควบคุมเอาไวเ้นน้ความเป็นทางการและแนวคิดเดิมดูแล 

9./ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Robbins & Coulter (2003) ให้ทศันะ
เก่ียวกบักระบวนการเชิงกลยุทธ์ 8 ขั้น ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผน (planning) คือ ขั้นท่ี 1 การระบุ
พนัธกิจวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ขององคก์าร ขั้นท่ี 2 การวเิคราะห์สถานการณ์ ขั้นท่ี 3 ก าหนดโอกาส
และอุปสรรค ขั้นท่ี 4  การวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถขององคก์าร  ขั้นท่ี 5 ก าหนดจุดแข็ง
และจุดอ่อน ขั้นท่ี 6  ก าหนดกลยุทธ์การน าไปปฏิบติั (impiementation) คือ ขั้นท่ี 7 การน ายุทธ์ศาสตร์
ไปปฏิบติัและการควบคุมหรือการประเมินผล (evaluation) คือ ขั้นตอนท่ี 8 การประเมินผลงานซ่ึงจะ
เห็นว่าการด าเนินกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ในขั้นตอน 2-3 และ 4-5 สามารถท าได้ในเวลา
เดียวกนัแมก้ระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์จะเน้นการวางแผน แต่หากวา่วางแผนกลยุทธ์เป็นอย่างดี
แลว้มิไดน้ าไปปฏิบติั หรือ ประเมินผลอยา่งเหมาะสมองคก์ารก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
ไวไ้ด ้จึงกล่าวไดว้า่ทุกกระบวนการต่างก็มีความส าคญัต่อเน่ืองซ่ึงกนัและกนั  

สรุปตามแนวความคิดของ Robbins & Coulter สรุปไดว้า่เป็นกระบวนการเชิงกล
ยุทธ์ในการบริหารงาน มี 8 ขั้นตอน ในการบริหารงานซ่ึงจะประกอบด้วยการวางแผน คือ ขั้นท่ี 1  
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การระบุ พนัธกิจ วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การ ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ ขั้นท่ี 3 
ก าหนดโอกาสและอุปสรรค ขั้นท่ี 4 การวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถขององค์กา ขั้นท่ี 5 
ก าหนดจุดแขง็และจุดอ่อน ขั้นท่ี 6 ก าหนดกลยทุธ์เพื่อใหมี้ทิศทางเดียวกนัการน าไปปฏิบติั คือ ขั้นท่ี 7 
การน ายุทธ์ศาสตร์ไปปฏิบติั และการควบคุมหรือการประเมินผลคือขั้นตอนท่ี 8 การประเมินผลงาน 
ซ่ึงจะเห็นว่าการด าเนินกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ในขั้นตอนสามารถท าไดใ้นเวลาเดียวกนัแม้
กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์จะเนน้การวางแผน แต่หากวา่วางแผนกลยทุธ์เป็นอยา่งดีแลว้มิไดน้ าไป
ปฏิบติัก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้

จากท่ีไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจยัต่างๆ สามารถสรุปแนวคิดทั้ง 9 ขา้งตน้และ
ไดท้  าการสังเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท าให้ไดต้วัแปรท่ีใหม่ข้ึนเพื่อให้สอดรับและเหมาะสมกบั
ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ดงัแสดงการสังเคราะห์ในตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 การสังเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 

ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 
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ดา้นความสามารถในการจดัการ    1 
ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ  1 
นกัออกแบบ   1 
ผูใ้หบ้ริการหรือคอยช่วยเหลือ    1 
เป็นครูผูส้อน   1 
การออกแบบองคก์าร  1 
ดา้นแสวงหาความทา้ทาย    1 
ดา้นความตอ้งการท่ีจะมีอ านาจในการควบคุม  1 
ผูน้ าท่ีมีความคิดความเขา้ใจในระดบัสูง   5* 

ความสามารถในการพยากรณ์  4* 

ความสามารถในการการคิดเชิงปฏิวติั  4* 

การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 11* 

การบริหารทรัพยากรในองคก์าร  2 
สนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีประสิทธิผล  2 
มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม  3* 

การจดัตั้งควบคุมองคก์ารใหส้มดุล  3* 

ผูน้ าท่ีมีวสิยัทศัน์และลกัษณะท่ีจูงใจขององคก์าร
ไดเ้ป็นวสิยัทศัน์ท่ีไดม้าจากบุคคลฝ่ายต่างๆ  1 

ผูน้ าจะต้องตระหนักให้ความส าคญัต่อการใช้
ประโยชน์และด ารงรักษาจุดเด่นท่ีเป็นแกน
สมรรถนะขององคก์ารใหไ้ด ้ 

 1 

ยึดมั่นในหลักการสามารถในการดลใจต่อ
พนักงานให้ประกอบธุรกิจบนหลกัของความมี
จริยธรรม  

 1 

ผูน้ าเชิงกลยทุธ์แบบผูส้ร้างสรรคแ์บบมีส่วนร่วม  1 
ผูน้ าเชิงกลยทุธ์แบบผูรั้กษาสภาพเดิม            1 
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ตารางที ่2.1 การสังเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 
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ผูน้ าเชิงกลยทุธ์แบบผูบ้ริหารกระบวนการ    1 

ขั้นท่ี 1การระบุพนัธกิจ วตัถุประสงค์ และกล
ยทุธ์ขององคก์าร   

 
1 

ขั้นท่ี 2 การวเิคราะห์สถานการณ์    1 

ขั้นท่ี 3  ก าหนดโอกาส อุปสรรค   1 

ขั้นท่ี 4 การวเิคราะห์ทรัพยากรและความสามารถ
ขององคก์าร 

 
1 

ขั้นท่ี 5 ก าหนดจุดแขง็และจุดอ่อน    1 

ขั้นท่ี 6 ก าหนดกลยทุธ์ไปปฏิบติั   1 

ขั้นท่ี 7 การน ายุทธ์ศาสตร์ไปปฏิบติั และการ
ควบคุมหรือการประเมินผล  

 
1 

ขั้นตอนท่ี 8 การประเมินผลงาน ซ่ึงจะเห็นวา่การ
ด าเนินกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ใน 

 
1 

การสร้างกลยทุธ์  1 

การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั  1 

ควบคุมและประเมินผลเชิงกลยทุธ์  1 

องคป์ระกอบท่ี 1 การมีกิจกรรมท่ีใชค้วามเขา้ใจ
ในระดบัสูง  

 
1 

องคป์ระกอบท่ี 2 มีความสามารถรวบรวมขอ้มูล
มาก าหนดกลยทุธ์  

 
1 

องค์ประกอบ ท่ี  3  มีความสามารถในการ
พยากรณ์และก าหนดอนาคตได ้ 

 
1 

องคป์ระกอบท่ี 4 การมีความคิดปฏิวติั  1 

องคป์ระกอบท่ี 5 มีการก าหนดวสิยัทศัน์   1 
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จากการสังเคราะห์ขา้งตน้พบว่าภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารนั้นมี
ประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาอยูห่ลายประเด็นและมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และ
ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัมีประเด็นท่ีน่าสนใจและความสอดคลอ้งผูว้ิจยัจึงน าประเด็นท่ีมีผูส้นใจตาม
ความถ่ีของการสังเคราะห์ในแต่ละประเด็นน ามาผนวกเขา้ดว้ยกนั จึงท าให้ไดป้ระเด็นท่ีน่าสนใจใน
การศึกษาดงัต่อไปน้ี ประเด็นท่ี 1 ผูว้จิยัไดน้ าการก าหนดวสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์และความสามารถในการ
พยากรณ์และก าหนดอนาคตน ามาผนวกเขา้ดว้ยกนัมีความถ่ีของประเด็นอยู่ท่ี 15 คร้ัง ประเด็นท่ี 2 
ผูว้จิยัไดน้ าผูน้ าท่ีมีความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงและความสามารถในการคิดเชิงปฏิวติัน ามาผนวก
เขา้ดว้ยกนัความถ่ีของประเด็นอยูท่ี่ 9 คร้ัง ประเด็นท่ี 3 ผูว้ิจยัน าการบริหารทรัพยากรในองคก์ารและ
การสนบัสนุนวฒันธรรมองคท่ี์มีประสิทธิผลมาผนวกเขา้ดว้ยกนัความถ่ีอยูท่ี่ 4 คร้ัง และประเด็นท่ี 4 
ผูว้ิจยัไดน้ าประเด็นการมุง้เน้นการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมกบัการจดัตั้งควบคุมองค์การให้สมดุลมา
ผสานเขา้ดว้ยกนัความถ่ีอยูท่ี่ 6 คร้ัง ดงันั้นตวัแปรท่ีผูว้ิจยัสนใจและน ามาก าหนดภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ในศตวรรษท่ี 21 เหมาะสมกบับริบทสภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยจ านวนทั้งส้ิน 
4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การคิดเชิงปฏิวติั 3) การบริหารทรัพยากร
ภายในองค์การ 4) การปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1./การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การก าหนดทิศทางและน าวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล
รู้จกัจดัการวางแผนในการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทศัน์ของ
องคก์ารและใหค้วามส าคญักบับุคลากรภายในองคก์ารอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

Ireland & Hitt (1999) กล่าววา่ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ตอ้งสามารถให้วิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนและมี
ลกัษณะท่ีจูงใจขององคก์ารไดเ้ป็นวสิัยทศัน์ท่ีไดม้าจากบุคคลฝ่ายต่างๆ  

สุพรรณ ประศรี กล่าววา่การก าหนดวิสัยทศัน์นั้น หมายถึง ผูน้ าท่ีมีความสามารถในการ
มองภาพอนาคตขององคก์ารและก าหนดจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีชดัเจนเช่ือมโยงกบัพนัธกิจเป้าหมาย
การวางแผนงานโครงการของสถานศึกษาท่ีน าสู่การปฏิบติั มีการตรวจสอบความเป็นไปไดโ้ดยให้
บุคลากรมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์วิสัยทศัน์ของสถานศึกษา การทบทวนและปฏิบติั
ตามล าดบัขั้นตอนเนน้การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานตามทิศทางท่ีก าหนด 

Senge (1990) ไดบ้รรยายถึงภาวะผูน้ าแบบใหม่ในฐานะผูส้ร้างวิสัยทศัน์เชิงกลยุทธ์ว่า
คนท่ีจะกา้วไปสู่ความเป็นเลิศไดน้ั้นจะตอ้งมี 1) วิสัยทศัน์ส่วนตนคือมีจุดมุ่งหมายมีความหวงัท่ีจะไป
อยา่งใดอยา่งหน่ึงในอนาคต 2) มีแรงมุ่งมัน่ใฝ่ดีคือมีวิสัยทศัน์แลว้ก็ตอ้งมีแรงมุ่งมัน่ท่ีจะลงมือท ากิจ
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ทั้งปวงใหบ้รรลุต่อผลส าเร็จ 3) มีความมุ่งมัน่ฝึกฝนให้เกิดความช านาญและ 4) มีความคิดวิเคราะห์ส่ิง
ใดๆ ดว้ยเหตุดว้ยผล 

Dess & Miller (1993) ไดศึ้กษาพบวา่กิจกรรมส าหรับความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์มี คือ     
1) การก าหนดทิศทางขององคก์าร (setting a direction) เพื่อสร้างวิสัยทศัน์ท่ีง่ายแก่การเขา้ใจและกล
ยุทธ์ต่างๆ ท่ีมีความต่อธุรกิจเทคโนโลยีหรือวฒันธรรมองค์การในแง่ท่ีว่าส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีจะมีรูปแบบ
อยา่งไรต่อไปในอนาคตเป็นวสิัยทศัน์ทางกลยทุธ์นั้นเอง 

DuBrin (1998) การก าหนดวิสัยทศัน์ (creating a vision) วิสัยทศัน์ (vision) หมายถึง
สภาพขององค์การท่ีต้องการจะเป็นในอนาคตหรือเป็นเป้าหมายท่ีมีลักษณะกวา้งๆ ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการในอนาคตโดยยงัไม่ก าหนดวิธีการเอาไวเ้ป็นการสร้างความคิดโดยการใชค้  าถาม เช่น ค าถาม
ถึงส่ิงท่ีดีท่ีสุดยิ่งใหญ่ท่ีสุดบริการดีท่ีสุด ฯลฯ และวิสัยทศัน์ซ่ึงเป็นรูปแบบของขอ้เสนอแนะแบบไม่
เจาะจงและเป็นต าแหน่งทิศทางท่ีจะไป 

2./การคิดเชิงปฏิวติั หมายถึง  การน าองค์การกา้วไปสู่การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ี
ชดัเจน  มีความคิดท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรคใ์นการบริหารงานท าให้องคก์ารเกิดการกระตุน้ในการ
ท างานอยูเ่สมอเกิดการขบัเคล่ือนองคก์ารใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัจนประสบความส าเร็จ 

DuBrin (1998) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ 5 องคป์ระกอบ คือ 1) 
ผูน้ าท่ีมีความคิดความเขา้ใจในระดบัสูง (high-level  cognitive  activity) การคิดเชิงกลยุทธ์นั้นตอ้ง
อาศัยทักษะด้านความเข้าใจท่ีเกิดข้ึนในระดับสูง เช่น ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพ 
(conceptually) ในการซึมซับและรับรู้แนวโน้มของส่ิงต่างๆ จ านวนมากได้อย่างมีเหตุผลและมี
ความสามารถในการสรุปขอ้มูลต่างๆ เพื่อน าไปก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการตลอดจนสามารถประมวล
ขอ้มูลต่างๆ และผลท่ีเขา้ใจตามมาส าหรับองคก์ารทีมีปฎิกิริยากบัสภาพแวดลอ้มน้ีเรียกวา่การคิดเชิง
ระบบ (systems  thinking)   

กลัยรัตน์ เมืองสง (2550)  กล่าววา่องคป์ระกอบท่ี 1 การมีกิจกรรมท่ีใชค้วามคิดความ
เขา้ใจในระดบัสูง ไดแ้ก่ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ โดยสามารถจ าแนกแยกแยะองคป์ระกอบ
ต่าง ๆของส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ้ 

3./การบริหารทรัพยากรภายในองค์การ หมายถึง การน ากลยุทธ์ขององค์การไปใชใ้นการ
บริหารงานทั้งด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในองค์การและสร้าง
วฒันธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมให้สอดคลอ้งกบับริบท ส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ปลูกฝ่ัง
จิตส านึก วฒันธรรม ค่านิยมใหมี้อิทธิพลต่อการด าเนินงานภายในองคก์าร 
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Ireland & Hitt (1999) กล่าววา่ ผูน้  าเชิงกลยทุธ์ตอ้งมุ่นเนน้กิจกรรมการพฒันาทรัพยากร 
มนุษยด์ว้ยกระบวนการของการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

Nahavandi & Malekzadeh (2000) ผูน้ าทางการศึกษาจะมีคุณลกัษณะเด่นท่ีส าคญัอยู ่2 
ดา้น ไดแ้ก่ดา้นแสวงหาความทา้ยทายผูน้ ามีความเต็มใจท่ีจะเส่ียงกลา้ไดก้ลา้เสียเพื่อน าพาองค์การ
ไปสู่ความส าเร็จดา้นความตอ้งการท่ีจะมีอ านาจในการควบคุมเนน้การปรับตวัของวฒันธรรมองคก์าร
และกระตุน้ใหมี้ส่วนร่วมและแสดงออกทางความคิดแบบเปิดเผย 

Ireland & Hitt (1999) กล่าววา่ ผูน้  าเชิงกลยทุธ์ของศตวรรษท่ี 21จะตอ้งด าเนินกิจกรรมท่ี
เป็นการส่งเสริมวฒันธรรมความมีประสิทธิผลอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ารดว้ยการกระตุน้และเปิดกวา้งแก่
ทุกคน 

วิเชียร วิทยอุดม (2550) ภาวะผูน้ าเป็นลกัษณะของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมา
เพื่อไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเป็นความสามารถท่ีเกิดข้ึนระหวา่งท่ีมีการร่วมกนัหรือเหตุการณ์เดียวกนั 
ในอนัท่ีจะท าใหกิ้จกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายและประสบความส าเร็จ 

4./การปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล หมายถึง การสนับสนุน 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั  รวมทั้งเขา้ใจถึงกลยุทธ์ต่างๆ สามารถท างานร่วมกนัด้วย
ความสามารถสูงสุด  มีการบริหารงานบนหลกัของคุณธรรมจริยธรรมสร้างประสิทธิภาพและความมี
ดุลยภาพภายในองคก์ารให้ประสบความส าเร็จการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ เป็นการวางแนวทางใน
การด าเนินงานท่ีท าใหอ้งคก์ารบรรลุ 

Ireland & Hitt (1999) กล่าววา่ ผูน้ าเชิงกลยุทธ์จะตอ้งยึดมัน่และมุ่งเนน้แนวปฏิบติัต่างๆ 
อย่างมีจริยธรรมด้วยการแสดงถึงความซ่ือสัตย์มุ่งคุณธรรมยึดมั่นในหลักการของตน ทั้ งมี
ความสามารถในการดลใจต่อพนักงานให้ประกอบธุรกิจบนหลกัของความมีจริยธรรมยึดมัน่ใน
หลกัการของตนทั้งมีความสามารถในการดลใจต่อพนักงานให้ประกอบธุรกิจบนหลกัของความมี
จริยธรรมและผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งสร้างความมีประสิทธิผลและความมีดุลยภาพขององคก์าร
ระหวา่งความควบคุมท่ีเนน้ความยดืหยุน่และการริเร่ิมใหม่ๆ ท่ีมุ่งผลระยะสั้นกบัท่ีมุ่งผลระยะยาว    

Dess & Miller (1993) พบวา่กิจกรรมส าหรับความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์มีอยู ่3 ประการ
และหน่ึงในนั้นคือ การปลูกฝ่ังวฒันธรรมขององคก์าร มีความเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเลิศและคุณธรรม
ขององคก์าร บุคลากรทัว่ทั้งองคก์ารตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนให้มีวิสัยทศัน์ร่วมกนัทั้งเขา้ใจถึงกลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถท างานร่วมกนัได้ดว้ยความสามารถสูงสุดและพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมอย่าง
เตม็ท่ี 
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Yukl (1998) เห็นวา่ภาวะผูน้ าหมายรวมถึงกระบวนการอิทธิพลโนม้นา้วท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของกลุ่มหรือวตัถุประสงค์ขององคก์ารหรือกระบวนการใชอิ้ทธิพล กระตุน้พฤติกรรมการ
ท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์มีกระบวนการโน้มนา้วหรือใชอิ้ทธิพลต่อกลุ่มและกระบวนการรักษา
และวฒันธรรมของกลุ่ม 

นฤมล สุภาทอง (2550, น. 170) ไดก้ล่าววา่ผูน้ าจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์มี
การควบคุมการด าเนินงานในทุกดา้น มีการวางแผนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบซ่ึงจะส่งผลต่อการ
ด าเนินงานภายในสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย 

Finkelstein & Hambrick  (1996) ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์นั้นคือผูน้ าหรือกลุ่มผูน้ าระดบัสูง
ท่ีมีความสามารถในการคาดการณ์  มีมุมมองระยะยาวและสร้างความยืดหยุ่นให้องค์การบรรลุ
เป้าหมาย  โดยมีขอบเขตความรับผดิชอบของงานในองคก์าร 

Row (2001) ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์วา่เป็นความสามารถท่ีมีอิทธิพลท าให้ผูอ่ื้นก าหนดการ
ตดัสินใจในแต่ละวนัไดอ้ยา่งเตม็ใจ ซ่ึงเป็นการตดัสินใจท่ีสร้างเสริมความแขง็แกร่งขององคก์ารไดใ้น
ระยะยาวในขณะเดียวกนัรักษาความมัน่คงทางการเงินในระยะสั้นได ้

จากการทบทวนเอกสารเก่ียวกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์และภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ผูว้ิจยัไดน้ าคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ทั้ง 2 แบบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกนั
ให้เห็นถึงความแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
กบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ดงัตารางท่ี 2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2.2 เปรียบเทียบลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์กบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 
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ประเด็น ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 

วสิัยทศัน์ 
Vision 

การสร้างกลยุทธ์ ผูน้  าพิจารณาวา่การท่ี
จะบรรลุตามวิสัยทัศน์นั้ นจะต้องใช้
วิ ธี ก ารอย่า งไรองค์ก าร ท่ีประสบ
ความส า เ ร็ จ คื อการ เป ล่ี ยนแปลง
วิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติัอย่างมีคุณค่า
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

…..การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์การ
ก า หนด ทิ ศท า ง และน า วิ สั ย ทัศ น์ ท่ี
กว้างไกลรู้จักจัดการวางแผนในการ
ด าเนินงานอย่างเป็นขั้ นตอนให้ก้าวสู่
ความเป็นเลิศตามวิสัยทศัน์ขององค์การ
และให้ความส าคัญกับบุคลากรภายใน
องคก์ารอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

ภารกิจ 
Mission 

 …..การคิดเชิงปฏิวติั การน าองค์การก้าว
ไปสู่การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ี
ชัด เ จน มีคว าม คิด ท่ี แปลกใหม่ และ
สร้างสรรค์ในการบริหารงานท าให้
องค์การเกิดการกระตุน้ในการท างานอยู่
เสมอเกิดการขบัเคล่ือนองค์การให้ไปใน
ทิศทางเดียวกนัจนประสบความส าเร็จ 

 
 
 
 

กลยทุธ ์
Strategy  

Formulation 

 …..การบริหารทรัพยากรภายในองค์การ    
การน ากลยุทธ์ขององค์การไปใช้ในการ
บ ริ ห า ร ง า น ทั้ ง ด้ า น ง บ ป ร ะ ม า ณ           
ด้านทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายในองค์การและสร้างว ัฒนธรรม 
ค่า นิยมท่ี เหมาะสมให้สอดคล้องกับ
บริบท ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
ปลูกจิตส านึก วฒันธรรม ค่านิยมให้มี
อิทธิพลต่อการด าเนินงานภายในองค์การ
การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการควบคุม
องคก์ารใหส้มดุล หมายถึง การสนบัสนุน 
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั   
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ตารางที ่2.2 เปรียบเทียบลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์กบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี21 
(ต่อ) 

ประเด็น ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 

การน า 
กลยทุธ์ไป
ปฏิบติั 

Strategy  
Implemen 

tation 

การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั ผูน้ าเน้นการ
น ากลยุทธ์ไปปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร โดยการ
ปฏิบติัตามกลยุทธ์จะต้องกระจายการ
ปฏิบติัไปยงัหน่วยงานต่าง ๆตามหนา้ท่ี
และมีการประสานกนัระหวา่งหนา้ท่ี 

รวมทั้ งเข้าใจถึงกลยุทธ์ต่างๆสามารถ
ท างานร่วมกนัดว้ยความสามารถสูงสุดมี
การบริหารงานบนหลักของคุณธรรม
จริยธรรมสร้างประสิทธิภาพและความมี
ดุลยภาพภายในองค์การให้ประสบ
ความส าเร็จเป็นการวางแนวทางในการ
ด าเนินงานท่ีท าใหอ้งคก์ารบรรลุ 

การควบคุมกลยทุธ์ เป็นขั้นตอนสุดทา้ย
ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
เป็นการตรวจสอบดูและประเมินผล
ของกลยุทธ์ให้มีกระบวนการทั้งหมด
ในการด า เ นินงานให้ เ ป็นไปตาม
เป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ภาวะผูเ้ชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21  

 

2.3 สรุปกรอบแนวคดิในการวจิัย 
จากท่ีไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจยัต่างๆ สามารถสรุปแนวคิดของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์

ท าใหไ้ดต้วัแปรท่ีใหม่ข้ึนเพื่อสอดรับและเหมาะสมกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ดงัแสดง
ในตารางสังเคราะห์ตารางท่ี 1 ซ่ึงงานวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 
ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยการน าหลกัการและแนวคิดทฤษฎีมาเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจยัซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากแนวปฏิบติัของ
กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบดว้ย   
8 ดา้น คือ 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  5) การจดัให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) การจดัให้มีการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 คือ 1) การก าหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การคิดเชิงปฏิวติั 3) การบริหารทรัพยากรภายในองค์การ 4) การปฏิบติัอย่างมี
คุณธรรมในการควบคุมองคก์ารใหส้มดุล ดงัภาพท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การด าเนินงานประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

ภาพที ่ 2.1  สรุปกรอบแนวคิดในการวจิยั 

การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 

การคิดเชิงปฏิวติั 

การบริหารทรัพยากรภายในองคก์าร 

การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการควบคุมองคก์าร

ใหส้มดุล 
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2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของ

ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดผู้ท่ี้ศึกษาวิจยัหลายท่านทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศดงัน้ี 

2.4.1 งานวจิยัในประเทศ 
กลัยรัตน์  เมืองสง (2550, น. 153-161) ไดศึ้กษารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกล

ยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ี 1 การมี
กิจกรรมท่ีใชค้วามคิดความเขา้ใจในระดบัสูง ไดแ้ก่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยสามารถ
จ าแนกแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆของส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ้องคป์ระกอบท่ี 2 มีความสามารถรวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ มาก าหนดกลยุทธ์ ไดแ้ก่มีการรายงานผลแผนงานและโครงการเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลใน
การพฒันางานและก าหนดแผนปฏิบติัการ องค์ประกอบท่ี 3 มีความสามารถในการพยากรณ์และ
ก าหนดอนาคตได้ ได้แก่ มีความสามารถเชิงรุกโดยกระท าการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในขณะท่ี
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนและรอปัญหาคล่ีคลายไปเอง องคป์ระกอบท่ี 4 การมี
ความคิดปฏิวติั ไดแ้ก่ ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษาองคป์ระกอบ
ท่ี 5 มีการก าหนดวสิัยทศัน์ ไดแ้ก่ ก าหนดวสิัยทศัน์ท่ีสร้างจากแรงบนัดาลใจ มีความทะเยอทะยาน คิด
นอกกรอบ และกวา้งไกล และวิธีการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีไดรั้บเลือกสูงสุด  3 อนัดบัแรก คือ 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการระดมความคิด ส่วนแนวคิดของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ ประเด็นส าคญัตามองคป์ระกอบทั้ง 5 คือ องคป์ระกอบท่ี 1 ไดแ้ก่ มีการ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเองและวชิาชีพ เพื่อคุณภาพของการศึกษา องคป์ระกอบท่ี  2ไดแ้ก่ มีการ
ท างานท่ีมีเป้าหมาย และมีความสุขในการท างานองค์ประกอบท่ี  3 ไดแ้ก่ เป็นนกัวางแผนกลยุทธ์ 
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ และคิดเชิงรุกไดอ้งค์ประกอบท่ี  4 ไดแ้ก่ มีความคิดในเชิงรุกและสร้างแรง
บนัดาลใจให้เพื่อนร่วมงานเกิดความคิดริเร่ิมในการท างานและการแกปั้ญหา และองค์ประกอบท่ี 5 
ไดแ้ก่ ก าหนดวสิัยทศัน์ไดช้ดัเจน 

สุพรรณ  ประศรี (2555, น. 102) ศึกษาการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  สงกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2 พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าเชิงกล
ยทุธ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายองคป์ระกอบพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยมีองค์ประกอบท่ี 5 การก าหนดวิสัยทศัน์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด
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รองลงมา คือ องคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถน าปัจจยัต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์ได ้องค์ประกอบท่ี 4 
วิธีการคิดเชิงปฏิวติั องค์ประกอบท่ี 3 การมีความคาดหวงัและการสร้างโอกาสส าหรับอนาคตและ
องคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ องคป์ระกออบท่ี 1 การมีความคิดความเขา้ใจในระดบัสูง 

ชนินทร  ศรีทอง  (2551, น. 174)  ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบบทบาทปฏิบติัจริงท่ี
คาดหวงัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติัจริงและบทบาทท่ีคาดหวงัในการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในตามการรับรู้ของรองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการหรือครูวิชาการและครูผูส้อน    เปรียบเทียบ
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติัจริงตามการรับรู้ระหว่างรองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการหรือครู
วิชาการกบัครูผูส้อน  และเปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวงัในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
ตามการรับรู้ระหวา่งรองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการหรือครูวิชาการกบัครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นปีท่ี 1-2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี 1) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ปฏิบติัจริง ในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในภาพรวม พบวา่ บทบาทท่ีปฏิบติัจริงอยูใ่น
ระดับมากส่วนรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ การ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี จดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษา ผดุงระบบการประกนัคุณภาพ การจดัระบบบริหาร
และสารสนเทศ และ การพฒันามาตรฐานการศึกษา และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
2) บทบาทของผูบ้ริหารท่ีคาดหวงัในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุดเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยดังน้ี การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ  การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
การพฒันามาตรฐานการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี การผดุงระบบประกนัคุณภาพ
การประเมินคุณภาพการศึกษา และด้านท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 3) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติัจริงและบทบาทท่ีคาดหวงัในการพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยบทบาทท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ียสูงกวา่บทบาทท่ีปฏิบติัจริงทุกดา้น ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติการวิจยั 4) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีคาดหวงัในการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในตามการรับรู้ของรองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการหรือครูวิชาการและ
ครูผูส้อนไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการ
วจิยั 5) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติัจริงในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ตามการรับรู้ของรองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการหรือครูวิชาการและครูผูส้อนไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



 

 69   

 

มณัฑิภา พยคักุล (2551, น. 99-103) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อการประกนัคุณภาพภายในตามทศันะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจคุณคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อการประกนัคุณภาพภายในตามทศันะของครูในสถานศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ
และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการประกนั
คุณภาพภายในตามทศันะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ขา้ราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น
เขต 1 จ านวน 1,500 คน เป็นกลุ่มกลุ่มตวัอยา่งเพื่อใชส้ าหรับวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ จ านวน
600 คน กลุ่มกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั จ านวน 900 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบัคุณลกัษณะท่ีใช้ใน
การศึกษา ประกอบดว้ย 8 คุณลกัษณะไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะผูบ้ริหารดา้นความเป็นผูน้ าทางวิชาการ                    
2) คุณลกัษณะผูบ้ริหารด้านการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 3) คุณลักษณะผูบ้ริหารด้าน           
การตดัสินใจ 4) คุณลกัษณะผูบ้ริหารดา้นการสร้างแรงจูงใจ5) คุณลกัษณะผูบ้ริหารดา้นการอุทิศตน
ให้กบัการปฏิบติังาน 6) คุณลกัษณะผูบ้ริหารดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์7) คุณลกัษณะผูบ้ริหาร
ดา้นการแสวงหาความรู้ใหม่และ 8) คุณลกัษณะผูบ้ริหารดา้นการติดต่อส่ือสาร  เม่ือท าการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการประกนั
คุณภาพภายในตามทศันะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1
พบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นแสวงหาความรู้ใหม่มีความสอดคลอ้งกรอบแนวคิด
ในการวิจยัในคุณลกัษณะของผูบ้ริหารดา้นการแสวงหาความรู้ใหม่ล าดบัความส าคญัท่ี 7 และเม่ือท า
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ของคุณลักษณะผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพภายในตามทศันะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1
พบว่าคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการอุทิศให้กบัการปฏิบติังานมีความสอดคล้องกบั
แนวคิดในการวิจัยในคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาด้านการอุทิศให้กับการปฏิบัติงานใน
ความส าคญัท่ี 5  

อมรรัตน์  ภูมมะรา (2553, น. 135-138 ) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ
การประกนัคุณภาพภายในตามทศันะของครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ
ผูว้ิจยั พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในตามทศันะของครูใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวม 8 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกดา้นเรียงจากมากไปน้อย  คือ ดา้นความเป็นผูน้ าเชิงวิชาการ
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ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่ ด้านการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ด้านอุทิศตนให้กับการ
ปฏิบัติงาน ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านการตัดสินใจและด้านความคิด
สร้างสรรค์ ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพภายในตาม
ทศันะของครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนศึกษา พบวา่ ครูท่ีมีเพศ อายุ และประสบการณ์ต่างกนัมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และครูท่ีมีประสบการณ์ต ่ากวา่ 10 ปีและ ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปพบวา่มี
ทศันะต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ครูท่ีมีประสบการณ์
ต ่ากวา่ 10 ปีและ ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีทศันะต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 คือดา้นการส่ือสาร (t-2.551.Sig = 0.012) ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 

สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยในประเทศ สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพ
ประจ าปีอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาสถานศึกษามีการปรับปรุงและแก้ไขในจุดท่ีบกพร่องภายใน
สถานศึกษาจุดใดควรพฒันาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษาไดเ้ห็นวา่การท างานภายในสถานศึกษาส่ิงส าคญัในการด าเนินงานต่างๆ นั้นข้ึนอยู่
กบัผูน้  าหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การด าเนินงานจะส าเร็จไปไดด้ว้ยดีตอ้งอาศยัผูน้ า
ท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม  ถา้มีผูบ้ริหารท่ีดีมีคุณภาพจะท าให้ บริบท สภาพแวดล้อม บรรยากาศ
ภายในสถานศึกษานั้นน่าอยู่มีความสุขทั้งผูเ้รียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาส่งผลต่อการ
เรียนรู้และการท างานร่วมกนั ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่ท่ีจะน าพาองคก์ารนั้นไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
ท าให้ผูว้ิจยัศึกษาภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมในการบริหารงาน จากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ พบวา่ ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์มีความเหมาะสมในการบริหารงานอย่างเป็นระบบพร้อมท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในยุคของ
ศตวรรษท่ี 21  

2.4.2/งานวจิยัต่างประเทศ 
Stensaker (1998) ได้ศึกษาการประเมินความก้าวหน้าไปสู่การประกันคุณภาพ

การศึกษาและการควบคุมการปฏิบติังานในประเทศเยอรมนั พบว่า มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากจาก
จังหวดัหน่ึง  ไปอีกจังหวดัหน่ึง การประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมการประเมินเป็น
กระบวนการท่ีชัดเจนท่ีเกิดข้ึนในประเทศสวีเดนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมาก การประกนั
คุณภาพการศึกษาในประเทศฝร่ังเศสให้ความส าคญัและเช่ือถือจากการใช้ขอ้สอบภายนอกโรงเรียน
และมีการควบคุมจากส่วนกลางในประเทศนิวซีแลนด์ให้ความส าคัญกับการประเมินจาก
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องกบัสถานศึกษาน าเอาระบบการสอบมาตรฐานกลางซ่ึงอ้างอิงไปสู่การ
ยอมรับท่ีเป็นมาตรฐานในประเทศออสเตรเลียท่ีมีการน าเอาระบบการประเมินโดยใช้ข้อสอบ
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มาตรฐานมีการเตรียมการอยา่งมีแบบแผนสู่การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพการศึกษาใน
ระดบัมธัยมและการศึกษาชั้นสูง 

Newton (1999) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพโดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับโรงเรียนอันได้แก่ผูบ้ริหารครูนักเรียนและผู ้ปกครอง
ออสเตรเลียพบวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้มีประสิทธิภาพคือการท่ีบุคลากรมีคุณภาพมีจุดมุ่งหมายของเงิน
ท่ีชดัเจนมีความเช่ียวชาญทางถา้การและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและการมี
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

Ford (1999) ไดศึ้กษาการรับรู้ของศึกษาธิการเก่ียวกบัลกัษณะภาวะผูน้ าและคุณลกัษณะ
ของผูน้ าโรงเรียนส าหรับคริสต์ศตวรรษท่ี 21 พบว่าวิสัยทศัน์เก่ียวกบัผูน้ ามีความส าคญัยิ่งแต่การ
ส่ือสารจะมีความส าคญัมากกว่าและทกัษะขององค์กรจ าเป็นตอ้งมีการเน้นมากข้ึนในรายวิชาการ
เตรียมภาวะผูน้ า 

Manning (2004)  ไดศึ้กษากิจกรรมการประกนัคุณภาพท่ีด าเนินการโดยโรงเรียน 
การศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนการบริการนกัเรียนและการคน้ควา้วิจยัเคร่ืองมือท่ีใช้
เป็นแบบสอบถามจ านวน 25 ขอ้ สอบถามเก่ียวกบัโครงสร้างและการด าเนินงานตามโครงการการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาผลการศึกษาพบว่าคณะบดีเป็นผูมี้ส่วนส าคญัยิ่งของการพยายามในการ
ประกันคุณภาพและประสานเช่ือมโยงระหว่างบุคลากรของโรงเรียนผู ้ทรงคุณวุฒิอาวุโสและ
คณะกรรมการโรงเรียนท่ีท าใหก้ารประกนัคุณภาพทวนคุณภาพประสบผลดี เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
การเรียนการสอนและการบริการท่ีน ามาใช้ในโรงเรียนประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบติัการ
คณะกรรมการ การประชุมกลุ่มสัมมนา เช่น การรับรองมาตรฐานการทบทวนโครงการ การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิและรายงานการด าเนินงานของโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการจดัการคุณภาพคือการ
จดัท าแผนกลยทุธ์ เกณฑเ์ปรียบเทียบคุณภาพโดยจุดประสงคคุ์ณภาพทั้งมวลและการบริหารแบบการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมากมายจากการประกนัคุณภาพ พบวา่ไดป้ระโยชน์จากการในส่วนก าหนด ทิศ
ทางการก าหนดยุทธวิธีความพึงพอใจของนกัเรียนและช่ือเสียงของโรงเรียน ไปสู่เป้าหมายทรัพยากร
และการประเมินปฏิบติั 

สรุปผลจากการศึกษางานวิจยัต่างประเทศ พบว่า  กระบวนการพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาและการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นอาศยัการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
ขั้นตอน ล าดบัการท างานซ่ึงสามารถน าไปพฒันาสถานศึกษาและบทบาทการท างานของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งเป็นส่วนส าคญัปัจจยัหลกัในการด าเนินงานภายในสถานศึกษา 
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จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปกระบวนการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นส่วนส าคญัของการบริหารงานและพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  ซ่ึง
กระบวนการด าเนินงานทั้ง 8 ด้าน เป็นขั้นตอนท่ีแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีการด าเนินงานตาม
เป้าหมายและมีมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนพึ่งปฏิบติัเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีคุณภาพทางการเรียน
การก าหนดเป้าหมายและทิศทางภายในสถานศึกษาอยา่งชดัเจนและให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งมีบทบาทมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในสถานศึกษา ร่วมกนัคิด ร่วมกนัตดัสินใจในการท างานซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีท าใหส้ถานศึกษานั้นเดินหนา้ต่อไปดว้ยความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท าให้สถานศึกษา
มีคุณภาพรวมไปถึงการด าเนินงานท่ีต้องมีผูน้ าท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในการขบัเคล่ือนน าพา
องคก์ารไปสู่ความส าเร็จในยุคท่ีเรียกวา่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เพื่อให้สถานศึกษานั้นมี
แนวทางในการบริหารงานภายใตผู้น้  าท่ีมีศกัยภาพในการบริหารงานท่ีทั้งความรู้ความสามารถและ
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ี

ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  (descriptive  research) โดยหน่วยในการวิเคราะห์ 
คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี   

3.1//ประชากร 

3.2//กลุ่มตวัอยา่ง 

3.3//เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.4//การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5//การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1//ประชำกร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 170 โรงเรียน ทั้งส้ินจ านวน 2,638 คน 
 

3.2//กลุ่มตัวอย่ำง 
การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป G*power 3.1.9.2 ดว้ยขนาด

อิทธิพล เท่ากบั 0.10 โอกาสของความคาดเคล่ือน (error prob) เท่ากบั 0.05 ค่าอ านาจการทดสอบ (1) 
เท่ากบั 0.99  จ  านวนตวัแปรท านาย 4 ตวั  ค  านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมไดเ้ท่ากบั 160 กลุ่ม
ตวัอยา่งผูว้จิยัจึงออกแบบในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหค้รอบคลุมท่ีค านวณไวจึ้งใชก้ารสุ่ม
แบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) ในการแบ่งชั้นเพื่อเก็บขอ้มูลโดยเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานะภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดก้ลุ่มกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 40 คน 
และครู 120 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 160 คน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.3 
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ตำรำงที ่3.3 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สถานภาพ 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 
รวม 

ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา 

20 20 40 

ครู 60 60 120 

รวม 80 80 160 

 

3.3//เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
3.3.1/ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษา

คน้ควา้ต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ านวนทั้งส้ิน 60 ขอ้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแ้ก่  อายุ ต  าแหน่ง วิทยฐานะ ประสบการณ์การท างานภายใน
สถานศึกษา จ านวน 4 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เป็นแบบลักษณะมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 24 ขอ้ ประกอบดว้ย 

1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์      จ านวน 6 ขอ้ 
2) การคิดเชิงปฏิวติั      จ านวน 6 ขอ้ 
3) การบริหารทรัพยากรภายในองคก์าร    จ านวน 6 ขอ้ 
4) การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการควบคุมองคก์ารใหส้มดุล จ านวน 6 ขอ้ 
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โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 
5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด  
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มาก  
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  ปานกลาง  
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  นอ้ย  
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยผูว้ิจยัใช้ระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 8 ด้าน 
จ านวน 32  ขอ้ ดงัน้ี  

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     จ านวน 4 ขอ้ 
2) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ 
   ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      จ านวน 4 ขอ้ 
3) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ      จ านวน 4 ขอ้ 
4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   จ านวน 4 ขอ้ 
5) การจดัมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา     จ านวน 4 ขอ้ 
6) การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา        จ านวน 4 ขอ้ 
7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   จ านวน 4 ขอ้ 
8) การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง    จ านวน 4 ขอ้ 
โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่าก าหนดค่าของคะแนนช่วง

น ้าหนกัเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี  
5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มาก  
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  ปานกลาง  
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  นอ้ย  
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
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3.3.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเพื่อใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
สร้างเคร่ืองมือโดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนดงัน้ี 

1)/ผูว้จิยัศึกษาแนวคิดหลกัการ ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกล
ยุทธ์และการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อก าหนดเป็น
กรอบในการสร้างเคร่ืองมือ 

2)/ผูว้จิยัก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการสร้างเคร่ืองมือ 
3)/ผูว้ิจยัศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดบั 
4)/ผูว้ิจยัพฒันาแบบสอบถามเพื่อการวิจยั ตามกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมเน้ือหา

สาระและขอบเขตของงานวจิยัและด าเนินการจดัท าแบบสอบถามเพื่อนการวจิยัฉบบัร่าง 
5)//ผูว้ิจยัน าเสนอแบบสอบถามต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ใหข้อ้เสนอแนะ 
6)//ผูว้ิจยัน าเสนอแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 

ประกอบดว้ย 
1)//ดร. อนนัต ์ เตียวต๋อย 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกัวชิาการและงานทะเบียน  
สังกดั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

2)//ดร. ตอ้งลกัษณ์  บุญธรรม 
ต าแหน่ง อาจารย ์ สังกดั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

3)//ดร. ธญัญภรณ์  เลาหะเพญ็แสง 
ต าแหน่ง อาจารย ์สังกดั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

4)//ดร. สมชาย  สังขสี์  
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนรวมราษฎร์สามคัคี  
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

5) ดร. เพลินตา  กะลมัพากร 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัชยัมงัคลาราม  
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (Content/Validity) ของเคร่ืองมือโดยวิธีหา

ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์ (Index/of/Item Objective/Congruence : IOC) 
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แลว้เลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะก่อนท่ีจะน าไป
ทดลองใช ้(Try Out) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

                                                     IOC  =  
R

N


 

เม่ือ     IOC   หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม 
                           R   หมายถึง คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

                        R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
                           N   หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

การใหค้ะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
      1    เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญ  แน่ใจในขอ้ค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา 
      0               เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญ  ไม่แน่ใจในขอ้ค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา 
   – 1    เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญ  แน่ใจในขอ้ค าถามนั้นไม่มีความตรงตามเน้ือหา 
เกณฑ์การพิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งไม่ต ่ากวา่ 0.50  ข้ึนไป ถา้ขอ้

ค าถามใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากว่า 0.50 ผูว้ิจยัน าไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน าก่อนท่ีจะ
น าไปทดลองใช ้(Try Out) ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ พบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
แบบสอบถามมีค่าระหวา่ง 0.60 – 1.00 โดย 

มีค่า 0.60 จ านวน 18 ขอ้ ไดแ้ก่//ตอนท่ี 2 ขอ้ 4,7,10,11,12,13,16 และ 
   ตอนท่ี 3 ขอ้ 3,6,9,10,12,14,15,17,23,25,31 

มีค่า 0.80 จ านวน 17 ขอ้ ไดแ้ก่//ตอนท่ี 2 ขอ้ 1,3,5,6,8,9,18,24 และ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้ 1,5,11,13,16,19,22,24,30 

มีค่า 1.00 จ านวน 21 ขอ้ ไดแ้ก่//ตอนท่ี 2 ขอ้ 2,14,15,17,19,20,21,22,23 และ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้ 2,4,7,8,18,20,21,26,27,28,29,32 

7) ผูว้ิจยัน าเป็นแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน 40 คน  

8) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีทดลองใชแ้ลว้ไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย
วิธีการหาค่า                            (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถาม
ของขอ้ค าถามท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษ 21 ของผูบ้ริหารมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.979 และขอ้ค าถามเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าความเช่ือมัน่
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เท่ากบั 0.974 มีความเหมาะสมท่ีจะใชแ้บบสอบถามไดจ้ริง รายละเอียดการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ปรากฏในภาคผนวก ฉ 

9) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ท าเป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อเก็บขอ้มูล
ต่อไป จากขั้นตอนดงักล่าวผูว้จิยัสามารถน ามาสร้างแผนการพฒันาเคร่ืองมือการวจิยัไดด้งัภาพท่ี 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4//กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.4.1//ผูว้จิยัขอหนงัสือราชการจากบณัฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถึงผู ้อ  านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 

ศึกษาหลกัการ  ทฤษฎี  และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างแบบสอบถาม 

พฒันาและปรับปรุงแบบสอบถาม 

น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ 

เสนอแบบสอบถามต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try  out) 

เสนอแบบสอบถามต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาความตรงเชิงเน้ือหา 

ปรับปรุงแกไ้ขและจดัพิมพฉ์บบัสมบูรณ์ 

ภำพที ่ 3.2  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั (ศิริเพญ็ สกุลวลีธร, 2556) 
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3.4.2//ผูว้ิจยัน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลและแบบสอบถามการวิจยั
ส่งไปยงัสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนดไวแ้ละกนัแบบสอบถามกลบัมาไม่ครบ ผูว้ิจยัจึง
ออกแบบในการเก็บแบบสอบถามใหค้รอบคลุมในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 180 ชุดโดย
มีระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม 3 สัปดาห์  

3.4.3//ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง ไดก้ลบัคืน
มาทั้งหมด จ านวน 160 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88.88 ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเท่ากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้

3.4.4//ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม
และน าไปวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 

3.5//กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามและประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ดงัน้ี  
3.5.1//วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ีและค านวณเป็นร้อยละ  
3.5.2//วิเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) หา
ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารตามเกณฑ ์(บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแกว้, 2535, น. 23-24 ) ดงัน้ี 
4.50 – 5.00  หมายถึง ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3.5.3/วเิคราะห์การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) โดยหา
ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ ์(บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแกว้, 2535. น. 23-24 ) ดงัน้ี 
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3.5.4/วิเคราะห์ภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี โดยการหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีน าตวัแปร
ทั้งหมดเขา้สมการ  

3.5.5//สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละการทดสอบสมมุติฐานของการวจิยั ดงัน้ี 

3.5.5.1//สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.5.5.2//สถิติท่ีใชท้ดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
3.5.5.3//สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานโดยเขา้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression Analysis) ดว้ยวธีิน าตวัแปรทั้งหมดเขา้สมการ  
 

 

 

 

 

 

 

4.50 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร 
  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร 
  อยูใ่นระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร 
  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร 
  อยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร 
  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 



 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

4.1//สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวจิัย 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เกิดเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล

และตวัแปร ค่าสถิติ ผูว้จิยัจึงก าหนดสัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชแ้ทนตวัแปรในการวจิยั ดงัน้ี 
X  แทน   คะแนนเฉล่ีย 

S.D.  แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
n แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
t แทน   ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
S.E.b แทน ความคลาดเคล่ือนของสัมประสิทธ์ิตวัพยากรณ์ 
R แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
R2

 แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
b แทน   ค่าสัมประสิทธ์ิในการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
B แทน ค่าสัมประสิทธ์ิในการพยากรณ์ท่ีปรับค่าเป็นตวัแปรมาตรฐาน 
p แทน  ความน่าจะเป็น (probability) ของความคลาดเคล่ือนในการทดสอบ

สมมุติฐาน 
r แทน   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
x แทน ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 
x1  แทน ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21ของผูบ้ริหาร ดา้นการก าหนดทิศทาง 

เชิงกลยทุธ์ 
x2 แทน ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร ดา้นการคิดเชิงปฏิวติั 
x3 แทน   ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร ด้านการบริหาร

ทรัพยากรภายในองคก์าร  
x4 แทน ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร ดา้นการปฏิบติัอย่างมี

คุณธรรมในการควบคุมองคก์ารใหส้มดุล 
y แทน   การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
y1 
  

แทน การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
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y2  แทน การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการจดัท าแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

y3 แทน การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการจดัระบบบริหาร
และสารสนเทศ 

y4 แทน   การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   

y5 แทน การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการจดัมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   

y6 แทน  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  

y7 แทน   การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   

y8 แทน การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการจัดให้มีการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   

y  แทน การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ใน
รูปคะแนนดิบ 

Zy  แทน การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ใน
รูปคะแนนมาตรฐาน 

SS แทน   ค่าผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
MS แทน ค่าความแปรปรวน 
df แทน  ชั้นของความอิสระ 
F   แทน   ค่าสถิติแจกแจงแบบเอฟ 
VIF   แทน ค่าปัจจยัการขยายตวัของความแปรปรวน 
Tolerance   แทน ค่าความคงทนของการยอมรับ 
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4.2//ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผูว้ิจยัน าเสนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคืนจ านวน 180 ชุด แบบสอบถามถูกตอ้งสมบูรณ์จ านวน 

160 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88.88  จากนั้นผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม
โดยจ าแนกตามตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.4  จ  านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม ต าแหน่ง  วทิยฐานะ  ประสบการณ์    
           ในการท างาน  

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่ง   
     ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 30 18.80 
     รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 5 3.10 
     ครูผูส้อน 125 78.10 
วทิยฐานะ   
     ครูผูช่้วย 15 9.40 
     ครู 40 25.00 
     ครูช านาญการ 30 18.8. 
     ครูช านาญการพิเศษ 44 27.5. 
     รองผูอ้  านวยการช านาญการ 1 6.00 
     รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 2 1.30 
     ผูอ้  านวยการช านาญการ 4 2.50 
     ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 24 15.00 
ประสบการณ์ในการท างาน   
     16 – 20  ปี 14 8.80 
     21 ปีข้ึนไป 82 51.30 

รวม 160 100 
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จากตารางท่ี 4.4 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามมีอายุอยูร่ะหวา่ง 24-60 ปี 
โดยส่วนใหญ่มีอาย ุ58 ปี  คิดเป็นร้อยละ 8.10  รองลงมามีอายุ 56 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.50 และมีอายุ 57 
ปี คิดเป็นร้อยละ 6.90 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นครูผูส้อน จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.10 รองลงมาเป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และรองผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10  เม่ือพิจารณาวิทยฐานะ พบวา่ 1ใน 3 มีวิทยฐานะเป็น
ครูช านาญพิเศษมีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมา มีวิทยฐานะเป็นครู จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 25 และครูผูช่้วย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 ตามล าดบั ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม
ประมาณคร่ึงหน่ึงมีประสบการณ์ในการท างานภายในสถานศึกษา  ตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
51.30  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยหาค่าเฉล่ีย (  ) และค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 

1.ดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 
2.ดา้นการคิดเชิงปฏิวติั 
3.ดา้นการบริหารทรัพยากรภายในองคก์าร 
4.ดา้นการปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการควบคุมองคก์ารใหส้มดุล 

 
ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21  
                   ของผูบ้ริหาร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีโดยภาพรวม 

ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา 
X  S.D แปลผล 

การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 4.39 0.61 มาก 

การคิดเชิงปฏิวติั 4.36 0.64 มาก 

การบริหารทรัพยากรภายในองคก์าร 4.41 0.56 มาก 

การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการควบคุมองคก์ารใหส้มดุล 4.47 0.55 มาก 

เฉล่ียรวม 4.41 0.55 มาก 

 
จากตารางท่ี 4. 5 แสดงให้เห็นวา่ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.36 – 4.47 โดยภาพรวม
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เห็นวา่มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณารายดา้นของภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการปฏิบติั
อย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล ( X = 4.47, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ ดา้นการ
บริหารทรัพยากรภายในองคก์าร ( X = 4.41, S.D. = 0.56) ดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ( X = 
4.39, S.D.= 0.61) และดา้นการคิดเชิงปฏิวติั ( X = 4.36, S.D. = 0.64) ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของ  

 ผูบ้ริหาร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการก าหนด      
 ทิศทางเชิงกลยทุธ์ 

การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 
X  S.D แปลผล 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้วสิัยทศัน์ชดัเจนกวา้งไกล 4.40 0.67 มาก 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษา 

4.42 0.66 มาก 

3. ผู ้บริหารสถานศึกษาทบทวนวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องการ
เปล่ียนแปลงของสังคมในศตวรรษท่ี 21 

4.38 0.67 มาก 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และสอดคลอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

4.33 0.70 มาก 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญักบับุคลากรทุกคนอย่าง
เสมอภาค 

4.44 0.70 มาก 

6.ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาไดป้ระสบความส าเร็จ
ตามวสิัยทศัน์ 

4.38 0.66 มาก 

รวม 4.39 0.61 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.6  แสดงใหเ้ห็นวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  มีค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 4.38 – 4.44 โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็นโดยประเด็นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารให้ความส าคญั
กบับุคลากรทุกคนอยา่งเสมอภาค ( X  = 4.44, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารก าหนดวิสัยทศัน์
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ของสถานศึกษาดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษา ( X = 4.42, S.D. = 0.66 ) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาไดป้ระสบความส าเร็จตามวสิัยทศัน์ ( X = 4.38, S.D. = 0.66) 

 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของ 
        ผูบ้ริหาร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีดา้นการคิดเชิงปฏิวติั 

 
จากตารางท่ี 4.7  แสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร  

สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี การคิดเชิงปฏิวติั มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง   
4.28 – 4.40  โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.36, S.D.=0.64) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา่มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกประเด็น โดยประเด็นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น ( X =4.40, S.D.=0.72) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง( X = 4.39, 
S.D.=0.71)และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ผู ้บริหารลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซ้อนออก 
( X =4.28,S.D.=0.72) 
 
 
 
 
 

การคิดเชิงปฏิวติั 
X  S.D แปลผล 

1. ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 4.40 0.72 มาก 

2. ผูบ้ริหารยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 4.39 0.71 มาก 

3. ผูบ้ริหารเป็นผูมี้ความคิดท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรค ์ 4.38 0.72 มาก 

4. ผูบ้ริหารใชค้วามคิดสร้างสรรคก์ระตุน้การท างานของบุคลากร 4.39 0.70 มาก 

5. ผูบ้ริหารจดัประชุมสะทอ้นความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 4.31 0.76 มาก 

6. ผูบ้ริหารลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซอ้นออก 4.28 0.72 มาก 

รวม 4.36 0.64 มาก 
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ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของ 
            ผูบ้ริหาร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการบริหาร 
                   ทรัพยากรภายในองคก์าร 

การบริหารทรัพยากรภายในองคก์าร 
X  S.D แปลผล 

1. ผูบ้ริหารจดัสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงานในแต่ละส่วน
ได้เหมาะสมและมุ่งไปสู่การบรรลุ เป้าหมายของการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

4.40 0.61 มาก 

2. ผูบ้ริหารจดัหาวสัดุอุปกรณ์ภายในสถานศึกษาได้สอดคลอ้ง
กบังบประมาณท่ีไดรั้บ 

4.43 0.60 มาก 

3. ผูบ้ริหารจัดงบประมาณสนับสนุนครูในการปรับปรุงและ
พฒันาส่ือการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.46 0.66 มาก 

4. ผูบ้ริหารมอบหมายบุคลากรในการท าหน้าท่ีต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

4.36 0.72 มาก 

5. ผูบ้ริหารวางแผนการใชอ้าคารสถานท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 4.40 0.65 มาก 
6. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมปลูกจิตส านึกในการ
ท างานใหก้บัครูทุกคนในสถานศึกษา 

4.44 0.60 มาก 

รวม 4.41 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8  แสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร  
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี การบริหารทรัพยากรภายในองค์การมี
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.36 – 4.46 โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  =4.41, S.D.=0.60) เม่ือพิจารณา
รายประเด็น พบวา่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น โดยประเด็นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหาร
จดังบประมาณสนบัสนุนครูในการปรับปรุงและพฒันาส่ือการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
( X =4.46, S.D.=0.66) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมปลูกจิตส านึกในการท างาน
ให้กบัครูทุกคนในสถานศึกษา ( X = 4.44, S.D.=0.60)  และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ ผูบ้ริหาร
มอบหมายบุคลากรในการท าหนา้ท่ีต่างๆ อยา่งเหมาะสม ( X =4.36,S.D.=0.72) 
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ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของ 
             ผูบ้ริหาร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการปฏิบติัอยา่ง 
                    มีคุณธรรมในการควบคุมองคก์ารใหส้มดุล 

การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการควบคุมองคก์ารใหส้มดุล 
X  S.D แปลผล 

1. ผูบ้ริหารสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกันอย่าง
สามคัคี 

4.47 0.63 มาก 

2. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูท างานอยา่งเตม็ความสามารถของตนเอง 4.48 0.62 มาก 
3. ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามหลกัธรรมภิบาลอยา่งครบถว้น 4.44 0.67 มาก 
4.ผูบ้ริหารสอดส่องดูแลป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
อยา่งเคร่งครัดและการบริหารหลกัการจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

4.53 0.61 มากท่ีสุด 

5. ผูบ้ริหารสามารถคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาในการท างานได้
อยา่งถูกตอ้งมุ่งไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

4.40 0.71 มาก 

6.  บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

4.52 0.60 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9  แสดงใหเ้ห็นวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการควบคุมองคก์าร
ใหส้มดุล  มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  4.40 – 4.53 โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  =4.47, S.D.=0.55)  
เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 ประเด็น ไดแ้ก่  ประเด็นมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสอดส่องดูแลป้องกนัการทุจริตภายในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและการบริหาร
หลกัการจดัการบา้นเมืองท่ีดี ( X =4.53, S.D.=0.61)  รองลงมา คือ บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู( X = 4.52, S.D.=0.60) และ
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาในการท างานได้อย่าง
ถูกตอ้งมุ่งไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ( X =4.52, S.D.=0.71) 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยหาค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ประกอบดว้ย 8 ดา้น คือ 

1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
3.การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
4.การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
5.การจดัมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6.การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8.การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 
ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
                สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวม 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
X  S.D แปลผล 

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.37 0.56 มาก 
2. การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 4.40 0.60 มาก 
3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4.36 0.56 มาก 
4. การด า เนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.37 0.54 มาก 

5. การจดัมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.32 0.57 มาก 
6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.39 0.60 มาก 

7. การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

4.50 0.51 มาก 

8. การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 4.42 0.54 มาก 
รวม 4.39 0.48 มาก 
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จากตารางท่ี  4.10  แสดงให้เห็นวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 
4.32 – 4.50  มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ( X = 4.39, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณารายดา้น  
พบว่า  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือด้านการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน ( X = 4.50, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง ( X = 4.42, S.D. = 0.54) ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ( X = 
4.40, S.D.= 0.60) ดา้นการจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
( X = 4.39, S.D. = 0.60) ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 4.37, S.D. = 0.56)  
ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 4.37, S.D. = 0.54)  ดา้นการ
จดัระบบบริหารและสารสนเทศ ( X = 4.36, S.D. = 0.56)  ตามล าดบั  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือ ดา้นการจดัมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( X = 4.32, S.D. = 0.57)  
 
ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
                      สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ดา้นการก าหนดมาตรฐาน 
              การศึกษาของสถานศึกษา 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
X  S.D แปลผล 

1. ผูบ้ริหารวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของสถานศึกษาเพื่อก าหนด
มาตรฐานการศึกษา 

4.32 0.62 มาก 

2.  ผู ้บริหารวิเคราะห์บริบทท่ีเป็นปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกของสถานศึกษาเพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

4.33 0.68 มาก 

3. ผูบ้ริหารก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยมีเป้าหมาย ปรัชญา 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจเป็นกรอบการปฏิบติังาน 

4.46 0.59 มาก 

4. ผูบ้ริหารก าหนดมาตรฐานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน และผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งครบทุกฝ่าย 

4.37 0.67 มาก 

รวม 4.37 0.60 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.11  แสดงใหเ้ห็นวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
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สถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.32 – 4.46 โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.37, S.D.=0.60) 
เม่ือพิจารณารายประเด็น พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกประเด็น โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยมีเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจเป็นกรอบการ
ปฏิบติังาน ( X =4.46, S.D.=0.59) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารก าหนดมาตรฐานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครอง ชุมชน และผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องครบทุกฝ่าย 
( X =4.37,S.D.= 0.67) ผูบ้ริหารวิเคราะห์บริบทท่ีเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของสถานศึกษา
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษา ( X = 4.33, S.D.= 0.68) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ ผูบ้ริหาร
วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของสถานศึกษาเพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษา ( X = 4.32, S.D.= 0.62)  
 
ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
                 สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการจดัท า 
               แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
X  S.D แปลผล 

1.  ผู ้บริหารจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ี มุ่ง เน้นคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.39 0.69 มาก 

2. ผูบ้ริหารวางแผนการจดัการศึกษาท่ีมีโครงการและกิจกรรมอยา่ง
ชดัเจน 

4.44 0.67 มาก 

3. ผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชนมี
ส่วนร่วมพิจารณาแผนพฒันาสถานศึกษา 

4.36 0.69 มาก 

4. สถานศึกษามีแผนพฒันาท่ีมีวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกรอบ
เวลาอยา่งชดัเจน 

4.43 0.64 มาก 

รวม 4.40 0.60 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.12  แสดงใหเ้ห็นวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ระหวา่ง 4.36–4.44 โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (  =4.40, S.D.=0.60) 
เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็นโดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ผูบ้ริหารวางแผนการจดัการศึกษาท่ีมีโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน ( X =4.44,S.D.=0.67) 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีแผนพฒันาท่ีมีวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกรอบเวลาอย่างชัดเจน 
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( X =4.43,S.D.=0.64) ผูบ้ริหารจดัท าแผนพฒันาการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ( X =4.39,S.D.=0.69) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ ผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมพิจารณาแผนพฒันาสถานศึกษา ( X =4.36,S.D.=0.69) 
 
ตารางที ่4.13 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  
                      สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการจดัระบบ 
                      บริหารและสารสนเทศ 

การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
X  S.D แปลผล 

1. ผูบ้ริหารวางระบบการบริหารงานท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.43 0.67 มาก 

2. ผูบ้ริหารก าหนดผูรั้บผิดชอบการจดัระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู ่

4.36 0.65 มาก 

3.สถานศึกษาด าเนินงานโดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 
ครบทุกกระบวนการ 

4.30 0.68 มาก 

4. สถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้บริหารจดัการและ
พฒันาการเรียนการสอน 

4.35 0.68 มาก 

รวม 4.36 0.56 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.13  แสดงใหเ้ห็นวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศมีค่าเฉล่ีย
อยู่ระหว่าง 4.30–4.43  โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =4.36, S.D.=0.56) เม่ือพิจารณาราย
ประเด็น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหาร
วางระบบการบริหารงานท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X =4.43, 
S.D.=0.67) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารก าหนดผูรั้บผิดชอบการจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
( X =4.36, S.D.=0.65) และสถานศึกษาน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชบ้ริหารจดัการและพฒันาการเรียน
การสอน ( X =4.35, S.D.=0.68) ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ สถานศึกษาด าเนินงานโดยใช้
ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ครบทุกกระบวนการ ( X =4.30, S.D.=0.68) 
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ตารางที ่4.14  ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
                 สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการ 
                    ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
X  S.D แปลผล 

1. ผูบ้ริหารน าตามแผนพฒันาคุณภาพไปสู่การปฏิบติัโดยให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วม 

4.38 0.58 มาก 

2. ผูบ้ริหารและครูปฏิบติังานตามแผนพฒันาคุณภาพท่ีวางไว ้ 4.35 0.64 มาก 
3. ผูบ้ริหารก าหนดผูรั้บผิดชอบด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
อยา่งเป็นระบบ 

4.41 0.67 มาก 

4. ผูบ้ริหารจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและสนบัสนุนทรัพยากรในการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรม 

4.33 0.66 มาก 

รวม 4.37 0.54 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14  แสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี การด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.33 – 4.41 โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( X =4.37, S.D.=0.54)  เม่ือพิจารณารายประเด็น  พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุก
ประเด็น  โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารก าหนดผูรั้บผิดชอบด าเนินงานตาม
แผนพฒันาคุณภาพอยา่งเป็นระบบ  ( X =4.41, S.D. =0.67) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารน าตามแผนพฒันา
คุณภาพไปสู่การปฏิบติัโดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ( X =4.38, S.D. =0.58) และผูบ้ริหารและครู
ปฏิบติังานตามแผนพฒันาคุณภาพท่ีวางไว  ้( X =4.35, S.D.=0.64) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ 
ผู ้บริหารจัดส่ิงอ านวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากรในการด า เนินงานทุกกิจกรรม  
( X =4.33,S.D.=0.66) 
 
 
 
 
 
 



 

94 

 

ตารางที ่4.15  ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
                  สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการจดัมีการ 
                       ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

การจดัมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
X  S.D แปลผล 

1. ผูบ้ริหารติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

4.36 0.61 มาก 

2. ผูบ้ริหารติดตาม ตรวจสอบกระบวนการระหวา่งการปฏิบติังานอยา่ง
เป็นระบบต่อเน่ือง 

4.33 0.66 มาก 

3. ผูบ้ริหารติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานหลงัการปฏิบติังานอยา่ง
เป็นระบบต่อเน่ือง 

4.31 0.65 มาก 

4. บุคลากรภายในสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมมือกนัพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4.28 0.62 มาก 

รวม 4.32 0.57 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.15  แสดงใหเ้ห็นวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการจดัมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.28–4.36 โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.32, S.D.=0.57)  
เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็นโดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ผูบ้ริหารติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ( X =4.36, S.D.=0.61) 
รองลงมา คือ ผูบ้ริหารติดตาม ตรวจสอบกระบวนการระหวา่งการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 
( X =4.33, S.D.=0.66) และผูบ้ริหารติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานหลงัการปฏิบติังานอยา่งเป็น
ระบบต่อเน่ือง ( X =4.31,S.D.=0.65)และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ บุคลากรภายในสถานศึกษา
และผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมมือกนัพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ( X =4.28,S.D.=0.62)  
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ตารางที ่4.16 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
        สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการจดัใหมี้   

                      การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา X  S.D แปลผล 

1. สถานศึกษาประเมินสมรรถนะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนทุกคนครบ   
    ตามหลกัสูตร 

4.41 0.66 มาก 

2. สถานศึกษาประเมินคุณลกัษณะส าคญัของผูเ้รียนทุกคนครบตาม 
    หลกัสูตร 

4.43 0.67 มาก 

3. ผูบ้ริหารประเมินคุณภาพการศึกษาดา้นการบริหารจดัการทุกมาตรฐาน 
    ดว้ยวธีิการตรวจสอบเอกสารหรือขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 

4.38 0.63 มาก 

4. ผูบ้ริหารประเมินคุณภาพการศึกษาดา้นการบริหารจดัการทุกมาตรฐาน 
    ดว้ยวธีิการสังเกตหรือสัมภาษณ์ 

4.35 0.69 มาก 

รวม 4.36 0.60 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.16  แสดงใหเ้ห็นวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.35 – 4.43 โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบั

มาก ( X =4.36, S.D.=0.60) เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็นโดย

ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาประเมินคุณลกัษณะส าคญัของผูเ้รียนทุกคนครบตาม

หลกัสูตร ( X =4.43, S.D. =0.67) รองลงมา คือ สถานศึกษาประเมินสมรรถนะอนัพึงประสงคข์อง

ผูเ้รียนทุกคนครบตามหลักสูตร ( X =4.41,S.D.=0.67)ผูบ้ริหารประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการ

บริหารจดัการทุกมาตรฐานด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหรือขอ้มูลเ ชิงประจกัษ์ ( X =4.38, S.D.= 

0.63) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ ผูบ้ริหารประเมินคุณภาพการศึกษาดา้นการบริหารจดัการทุก

มาตรฐานดว้ยวธีิการสังเกตหรือสัมภาษณ์( X =4.35, S.D.=0.69) 
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ตารางที ่4.17 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
                 สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการจดัท า 
                      รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

การจดัท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
X  S.D แปลผล 

1.สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 4.58 0.60 มากท่ีสุด 
2.สถานศึกษาเสนอรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
  อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4.53 0.60 มากท่ีสุด 

3.สถานศึกษาเสนอรายงานประจ าปีต่อหน่วยงานตน้สังกดัอยา่งเป็น 
   ระบบและต่อเน่ือง 

4.61 0.56 มากท่ีสุด 

4.สถานศึกษาเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนทุกปี 4.29 0.70 มาก 
รวม 4.50 0.51 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.17  แสดงใหเ้ห็นวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.29 – 4.61 โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
( X =4.50, S.D.=0.51) เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 ประเด็นโดย
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาเสนอรายงานประจ าปีต่อหน่วยงานตน้สังกดัอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง ( X =4.61,S.D.=0.56) รองลงมา คือ สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีอย่างเป็น
ระบบต่อเน่ือง ( X =4.58, S.D.=0.60) และสถานศึกษาเสนอรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ( X =4.53, S.D.=0.60)  และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ 
สถานศึกษาเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนทุกปี ( X =4.29,S.D.=0.51) 
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ตารางที ่4.18  ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
                   สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการจดัใหมี้ 
                        การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
X  S.D แปลผล 

1. ผูบ้ริหารใชผ้ลประเมินคุณภาพเป็นฐานวางแผนพฒันาสถานศึกษา 
    และบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองทุกรอบการประเมิน 

4.40 0.61 มาก 

2. ผูบ้ริหารสร้างจิตส านึกใหทุ้กคนมีวฒันธรรมในการท างานร่วมกนั 4.46 0.58 มาก 
3. ผูบ้ริหารน าผลการประเมินไปใชป้รับปรุงพฒันาคุณภาพการศึกษาให้    
    เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

4.45 0.58 มาก 

4. สถานศึกษาจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้กบัสถานศึกษาหรือ 
   หน่วยงานอ่ืน 

4.35 0.68 มาก 

รวม 4.42 0.54 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.18  แสดงใหเ้ห็นวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นการจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง  มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  4.35–4.46 โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =4.42, S.D.=0.54)  
เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็นโดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ผูบ้ริหารสร้างจิตส านึกใหทุ้กคนมีวฒันธรรมในการท างานร่วมกนั ( X =4.46,S.D.=0.58) รองลงมา 
คือ ผูบ้ริหารน าผลการประเมินไปใชป้รับปรุงพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
( X =4.45,S.D.=0.58)  และผูบ้ริหารใช้ผลประเมินคุณภาพเป็นฐานวางแผนพฒันาสถานศึกษาและ
บุคลากรอยา่งต่อเน่ืองทุกรอบการประเมิน ( X =4.40,S.D.=0.61) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ 
สถานศึกษาจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้กบัสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ( X =4.35,S.D.=0.68) 
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ตอนท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  

ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยน าตวัแปรพยากรณ์  ไดแ้ก่ ดา้นการ
ก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ (x1) ดา้นการคิดเชิงปฏิวติั (x2) ดา้นการบริหารทรัพยากรภายในองค์การ (x3)  
ด้านการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล (x4)  และการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร (y) มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) 
 

ตารางที ่4.19 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของ 
                       ผูบ้ริหารกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 XX YY 
X1 1.000              

X2 0.817** 1.000             

X3 0.792** 0.853** 1.000            

X4 0.747** 0.823** 0.832** 1.000           

Y1 0.734** 0.664** 0.692** 0.685** 1.000          

Y2 0.702** 0.683** 0.712** 0.724** 0.773** 1.000         

Y3 0.682** 0.621** 0.696** 0.596** 0.697** 0.747** 1.000        

Y4 0.691** 0.604** 0.696** 0.613** 0.677** 0.733** 0.747** 1.000       

Y5 0.645** 0.573** 0.642** 0.564** 0.584** 0.615** 0.661** 0.731** 1.000      

Y6 0.621** 0.532** 0.605** 0.552** 0.567** 0.641** 0.654** 0.723** 0.659** 1.000     

Y7 0.695** 0.609** 0.654** 0.594** 0.645** 0.706** 0.677** 0.723** 0.643** 0.739** 1.000    

Y8 0.695** 0.603** 0.632** 0.616** 0.636** 0.713** 0.630** 0.721** 0.638** 0.648** 0.792** 1.000   

XX 0.908** 0.946** 0.936** 0.914** 0.748** 0.760** 0.700** 0.702** 0.654** 0.623** 0.689** 0.686** 1.000  

YY 0.803** 0.719** 0.784** 0.728** 0.822** 0.875** 0.855** 0.890** 0.814** 0.830** 0.867** 0.846** 0.818** 1.000 

** P = 0.01 
 
จากตารางท่ี  4.19  แสดงให้เห็นวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 

21 กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.818) 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารกบั
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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ปทุมธานี  มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.564 - 0.936 ทุกคู่มีนยัส าคญัทางสถิติทั้งหมดโดยคู่ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จ  านวน 33 คู่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุดระหวา่งองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ใน
ศตวรรษท่ี 21 (X) กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ (Y) เรียงล าดบั 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากบัการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษากบัการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล และการ
จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษากบัการบริหารทรัพยากรภายในองคก์าร  ซ่ึงทั้ง 3 คู่
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกคู่ ( r =0.734, 0.724, 
0.712)  ส่วนคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
กบัการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่า 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ( r = 0.564 ) 

ตอนท่ี 5 ผลการวเิคราะห์ถดถอยภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผล
ต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี ผูว้จิยัท าการวิเคราะห์โดยน าตวัแปรพยากรณ์ ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (x1) 
ด้านการคิดเชิงปฏิวติั (x2) ด้านการบริหารทรัพยากรภายในองค์การ (x3) ด้านการปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล (x4) และการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของผูบ้ริหาร (y) มาวิเคราะห์หาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ดว้ยวิธีน า
ตวัแปรทั้งหมดเขา้สมการ 

4.2.1 ผลการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการใชส้ถิติวเิคราะห์การถดถอย 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบขอ้มูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของ
การใชส้ถิติวเิคราะห์การถดถอย ดงัน้ี 

4.2.1.1//ตวัแปรอิสระและตัวแปรตามมีมาตราวดัเป็น Interval ซ่ึงก าหนดเป็นมาตร
ประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดบั  

4.2.1.2//ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามสุ่มมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงปกติในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 160 คน มีจ านวนแบบสอบถามมากกวา่ 30 จึงถือไดว้า่ขอ้มูลมีการแจก
แจงเป็นโคง้ปกติ 

4.2.1.3//ตรวจสอบค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมีค่าคงท่ี พบวา่ มีค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือน (residual)  = .068 และมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง (sig. = .000) 
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ตารางที ่4.20 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน  
Model SS df MS F Sig. 

 Regression 26.224 4 6.556 95.708 .000 
Residual 10.617 155 .068   
Total 36.841 159    

 
ตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่มีความสัมพนัธ์กนัโดยการตรวจสอบจากค่าความคงทนของการ

ยอมรับ (tolerance) และค่าปัจจยัการขยายตวัของความแปรปรวน (VIF) ดงัตารางท่ี 4.21 
ตารางที ่4.21 ตรวจสอบจากค่าความคงทนของการยอมรับ (tolerance) และค่าปัจจยัการขยายตวัของ    
                   ความแปรปรวน (VIF) 

ตวัแปร tolerance VIF 
การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 0.296 3.383 
การคิดเชิงปฏิวติั 0.196 5.095 
การบริหารทรัพยากรภายในองคก์าร 0.207 4.833 
การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการควบคุมองคก์ารใหส้มดุล 0.258 3.882 
 

จากตารางท่ี 4.21  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรอิสระทุกตวัมีค่าความคงทนของการยอมรับ 
(tolerance) ไม่นอ้ยกวา่ 0.10 และมีค่าปัจจยัการขยายตวัของความแปรปรวน  (VIF)  นอ้ยกวา่ 10 ท า
ให้เห็นวา่ตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีลกัษณะเป็นคือ multicollinearity  คือ ไม่เกิดความสัมพนัธ์กนัเอง
ของตวัแปรอิสระ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544, น. 468) 

จะเห็นไดว้่าจากการวิเคราะห์ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยทั้ง 4 
เง่ือนไข พบวา่ขอ้มูลของผูว้ิจยัผา่นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ทั้ง 4 เง่ือนไข ผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์ถดถอยของภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เป็นอนัดบัต่อไปดงัเสนอใน
หวัขอ้ท่ี 4.2  

4.3.2  ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ผูว้ิจยั
วิเคราะห์โดยการหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีน าตวัแปร
ทั้งหมดเขา้สมการ ดงัตารางท่ี 4.22 
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ตารางที ่4.22  ค่าสมการการถดถอยพหุคูณภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผล 
           ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี  

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
ตวัแปร b S.E.b B t sig 

Constant 1.119 0.176  6.371 0.000 
การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 0.397 0.062 0.508 6.399 0.000 
การคิดเชิงปฏิวติั - 0.108 0.073 - 0.144 1.478 0.141 
การบริหารทรัพยากรภายในองคก์าร 0.317 0.080 0.375 3.956 0.000 
การปฏิบัติอย่างมี คุณธรรมในการควบคุม
องคก์ารใหส้มดุล 

0.134 0.073 0.156 1.835 0.068 

R = 0.818, R2 = 0.670      
 

จากตารางท่ี 4.22  แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ
เท่ากบั  0.818  ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั  0.670  หมายถึง  ตวัพยากรณ์ทุกตวั
ร่วมกนัพยากรณ์การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ไดร้้อยละ 67 %ไดแ้ต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือพิจารณามีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์รายดา้นแสดงให้เห็นว่าดา้นท่ีมี
อ านาจพยากรณ์มากท่ีสุด คือ ดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (x1) โดยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
การพยากรณ์เท่ากับ 0.397 รองลงมา คือ ด้านการบริหารทรัพยากรภายในองค์การ (x3) โดยค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยการพยากรณ์เท่ากบั 0.317 ส่วนดา้นการปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการควบคุม
องคก์ารใหส้มดุล (x4) และดา้นการคิดเชิงปฏิวติั (x2) สามารถพยากรณ์การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ไดแ้ต่ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดงัน้ี 
y  = 1.119+ .397(x1) - .108(x2) + .317(x3) + .134(x4) +   
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
Zy = .508(x1)  -.144(x2) + .375(x3)  + .156(x4) 
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จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  อธิบายไดด้งัน้ี 
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ด้านการก าหนดทิศทาง

เชิงกลยุทธ์ (x1) ส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (y) ในทางบวก กล่าวคือ 
หากภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านการก าหนดทิศทางเชิง         
กลยทุธ์ (x1)  เพิ่มข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าใหก้ารด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (y)  
มีค่าเพิ่มข้ึน 0.508 หน่วยมาตรฐาน เม่ือควบคุมภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
ดา้นอ่ืนๆ ใหค้งท่ี  

ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี  21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ดา้นการคิดเชิงปฏิวติั  (x2)  
ส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (y) ในทางลบ กล่าวคือ หากภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการคิดเชิงปฏิวติั (x2) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย
มาตรฐาน จะท าให้การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (y) มีค่าลดลง 0.144 หน่วย
มาตรฐาน  เม่ือควบคุมภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารดา้นอ่ืนๆ ใหค้งท่ี  

ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการบริหารทรัพยากร
ภายในองค์การ (x3) ส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (y) ในทางบวก  
กล่าวคือ หากภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการบริหารทรัพยากร
ภายในองค์การ (x3) เพิ่มข้ึน1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (y) มีค่าเพิ่มข้ึน 0.375 หน่วยมาตรฐาน เม่ือควบคุมภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 
ของผูบ้ริหารดา้นอ่ืนๆ ใหค้งท่ี  

ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการปฏิบติัอย่างมี
คุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล (x4) ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (y) ในทางบวก กล่าวคือ หากภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาด้านการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุ (x4) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย
มาตรฐาน จะท าให้การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (y) มีค่าเพิ่มข้ึน 0.156 หน่วย
มาตรฐาน เม่ือควบคุมภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารดา้นอ่ืนๆ ใหค้งท่ี 
 
 
 
 
 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผล

ต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี สรุปไดต้ามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
1. เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
2. เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลขององคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ี     

ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  

สมมติฐานการวจิยั 
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารทุกองค์ประกอบ

ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ในทางบวก 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  บุคลากรภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 170 โรงเรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาทั้งส้ิน
จ านวน 2,638  คน    

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรม 
ส าเร็จรูป G*power 3.1.9.2  ดว้ยขนาดอิทธิพล เท่ากบั 0.10 โอกาสของความคาดเคล่ือน (error prob) 
เท่ากบั 0.05 ค่าอ านาจการทดสอบ (1) เท่ากบั 0.99  จ  านวนตวัแปรท านาย 4 ตวั  ค  านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเหมาะสมไดเ้ท่ากบั 160 กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงออกแบบในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
เพื่อให้ครอบคลุมท่ีค านวณไวจึ้งใชก้ารสุ่มแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) ในการแบ่งชั้น
เพื่อเก็บขอ้มูลแบ่งโดยเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานะภาพของผูต้อบแบบสอบถามไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 40 คน และครู 120 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 160 คน  
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี  21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ         
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 60 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

 ตอนท่ี//1//แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ตอนท่ี//2//แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
 ตอนท่ี//3//แบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามและประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี  
1)//วิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ต าแหน่ง วิทยฐานะ    

ประสบการณ์ท างานของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ีและค านวณเป็นร้อยละ 
2)//วเิคราะห์เก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

3)//วิเคราะห์การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

4)//วิเคราะห์ถดถอยภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี โดยการหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regession analysis) ดว้ยวิธีน าตวัแปรทั้งหมด
เขา้สมการ 
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5.1//สรุปผลการวจิัย 
การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
5.1.1//ผลการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.36–4.47 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.41  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 เม่ือพิจารณารายดา้น
ของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการ
ควบคุมองคก์ารให้สมดุล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 รองลงมา คือ ดา้น
การบริหารทรัพยากรภายในองคก์าร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56  ดา้นการ
ก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการคิดเชิงปฏิวติั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 

5.1.2//ผลการศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู ้บริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มี
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.32 – 4.50 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.48 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือดา้นการจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 
รองลงมา คือ ดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.40 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 ดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 ดา้นการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 ดา้นการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.54 ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.56 ตามล าดบั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการจดัมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 

5.1.3//ผลการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.818 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 0.670 ซ่ึง
หมายถึงตวัพยากรณ์ทุกตวัร่วมกนัพยากรณ์การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไดร้้อย
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ละ 0.67 ไดแ้ต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์รายดา้น 
พบวา่ ดา้นท่ีมีอ านาจพยากรณ์มาท่ีสุด คือ ดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (x1) โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยการพยากรณ์เท่ากบั 0.508 รองลงมา คือ ดา้นการบริหารทรัพยากรภายในองคก์าร (x3) โดย
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยการพยากรณ์เท่ากบั 0.375 ส่วนด้านการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมในการ
ควบคุมองคก์ารให้สมดุล (x4) โดยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยการพยากรณ์เท่ากบั 0.156  และดา้นท่ีมี
อ านาจการพยากรณ์น้อยท่ีสุด คือ ด้านการคิดเชิงปฏิวติั (x2) โดยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยการ
พยากรณ์เท่ากบั -0.144 สามารถพยากรณ์การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
 

5.2//การอภิปรายผล 
จากการวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ

ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี ประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายดงัน้ี 

5.2.1//ผลการวิจยัพบว่าภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.41) 
ผูว้ิจยัเห็นวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษานั้นมีความสามารถเหมาะสมในการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัหลกัการ
จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเหมาะสมนั้นควรมีการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ 
ควรมีการปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการควบคุมองคก์ารให้สมดุล มีการคิดเชิงปฏิวติั และมีการบริหาร
ทรัพยากรภายในองค์การ จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั มนัฑนา กองเงิน (2554, น. 104) ไดศึ้กษาภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 กล่าววา่  ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษามี
วิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถก าหนดทิศทางการบริหารงานตามนโยบายการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่นปรับเปล่ียนแผนการบริหารได้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง และ
สอดคลอ้งกบั สุพรรณ ประศรี (2555, น. 105) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยาเขต 2 ไดก้ล่าววา่องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ ในองคป์ระกอบ
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ท่ี 4 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวิธีการคิดเชิงปฏิบติั ผูน้ าระดบัสูงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนทิศทาง มีการคิด
และการบริหารแบบใหม่ท่ีสอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงความสามารถในการคิดเชิงรุกเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัต่อผูน้ าทุกระดบั และมีทกัษะภาวะผูน้ าและคุณลกัษณะ 

5.2.2//ผลการวิจยัพบว่าการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(  = 4.39) ผูว้ิจยัเห็นวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เกิดจากการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และการด าเนินงานของครูผูส้อน ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานได้
อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการจดัการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษาไดมี้การจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้การ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของสุพรรณ ประศรี (2555, น. 106) เร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ผลการวิจยัพบว่าสถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายไดส้ถานศึกษามีการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดบัมากทุกดา้น สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ (พิเชษฐ์ วายุ
วรรธนะ, 2550, น.94) ไดศึ้กษาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานผลการวิจัยพบว่า มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การจดัการศึกษาในปัจจุบนัให้ความส าคญั
กับการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดังปรากฏในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. 2542 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมหมดท่ี 6 เร่ืองมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษามาตรา 
47 ท่ีวา่ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 
(Manning, 2004) กระบวนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพนั้นอาศยัการบริหารงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน ล าดบัการท างานซ่ึงสามารถน าไป
พฒันาสถานศึกษาในส่วนท่ียงัขาดการพฒันาเพื่อน ามาปรับปรุงในการท างานให้ดียิ่งข้ึนจึงตอ้งอาศยัผู ้
ท่ีมีภาวะผูน้ ามาบริหารงานซ่ึงจากงานวจิยัไดศึ้กษาในคร้ังน้ี 

5.2.3//ผลการวิจยัพบวา่ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี ไดร้้อยละ 67 ซ่ึงตวัแปรพยากรณ์ทุกตวัสามารถพยากรณ์การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไดทุ้กตวัโดยดา้นท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์มากท่ีสุด คือ ดา้นการก าหนดทิศทาง
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เชิงกลยทุธ์ รองลงมา คือ ดา้นการบริหารทรัพยากรในองคก์ารและดา้นการปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมใน
การควบคุมองคก์ารใหส้มดุลและดา้นการคิดเชิงปฏิวติัตามล าดบั โดยสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
กล่าวคือ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการประเมินการจดัการศึกษาทุกดา้น
ใหต้รงตามมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึงจะประเมินโดยหน่วยงานตน้สังกดัของแต่ละเขต  
ผลของการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษานั้นตอ้งมีแผนในการปฏิบติังานซ่ึงมีรูปแบบเดียวกนัเป็นเกณฑก์ าหนดในการประเมินของ
ทุกปี  

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า ดา้นท่ีส่งผลดีในทางบวกในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามากท่ีสุดคือ ดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงมีค่าอ านาจในการพยากรณ์มาก
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ การก าหนดวสิัยทศัน์หรือการมีทิศทางในการด าเนินงาน
ท่ีชดัเจนคือการมองเห็นภาพท่ีเกิดข้ึนในอนาคต  ซ่ึงวิสัยทศัน์ท่ีดีจะตอ้งมีความเป็นไปไดแ้ละมีความ
เหมาะสมกบัสถานศึกษาและบริบทของสถานศึกษา โดยสามารถปฏิบติัไดต้ามแผนพฒันาการศึกษามี
เป้าหมายและมีทิศทางท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จของสถานศึกษา   ซ่ึงเม่ือเกิดปัญหาหรือผิดพลาด
ประการใด วิสัยทศัน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวก้็สามารถแก้ไขและปรับเปล่ียนให้มีความ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมหรือบริบทของสถานศึกษาในปัจจุบันได้ทันท่วงที           
(งามตา  ธานีวรรณ, 2553, น. 105)  

ซ่ึงภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารและครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี แสดงให้เห็นวา่การก าหนดทิศทางเป็นการ
กระตุน้ให้เกิดแรงดนัดาลใจให้กบับุคลากรภายในสถานศึกษาให้ร่วมกนัปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ต็มท่ีตาม
ความสามารถ (มนัฑนา  กองเงิน, 2554 และ ศิริเพญ็  สกุลวลีธร, 2556)  เช่นเดียวกบั ( Ireland & Hitt, 
1999) ท่ีกล่าวว่าการก าหนดทิศทางกลยุทธ์เป็นส่วนส าคญัในการบริหารงานภายในสถานศึกษาให้
ประสบความส าเร็จต่อมาเป็นด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ รองลงมาเป็นการด าเนินงานท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นค่อยส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมซ่ึงกัน      
การบริหารทรัพยากรในองคก์ารนั้นผูบ้ริหารมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงานในแต่ละส่วน
ไดเ้หมาะสมและมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการด าเนินงาน
ของผูบ้ริหารนั้นมีสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีไดรั้บและสนบัสนุนครูในการปรับปรุงและพฒันาส่ือ
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการจดักิจกรรมปลูกจิตส านึกในการท างาน จึงเป็นอีกเหตุผลท่ีท าให้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรในองค์การนั้นประสบความส าเร็จ ส่วนในด้านของการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมในการ
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ควบคุมองคก์ารใหส้มดุล จดัอยูใ่นล าดบัท่ีความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี นั้นคิดว่ายงัอยู่ในระดบัท่ีผูบ้ริหารตอ้งพฒันาตนเองมากยิ่งข้ึน การ
ปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรมเพื่อไม่ให้เกิดการล าเอียงหรือหรือกลุ่มสนบัสนุนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงไม่ได้
และไม่เกิดการขดัแยง้กนัภายในสถานศึกษา (มนัฑนา กองเงิน, 2554) ท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาใน
การบริหารงาน เช่นเดียวกบั (Robbins, 2003) เป็นหน่ึงสาเหตุท่ีท าให้บุคลากรนั้นเห็นดว้ยนอ้ยในดา้น
น้ีแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะในความคิดเห็นอ่ืน พฤติกรรมแสดงใหเ้ห็นวา่การปฏิบติันั้น มีความส าคญัท่ี
จะท าให้ผลการด าเนินประกันคุณภาพนั้นออกมาดีและพฒันาของผูบ้ริหารจะส่งผลผลในการจดั
การศึกษานั้นดีข้ึนตาม ดงันั้น ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกนัอยา่งสามคัคี 
มีการกระตุน้ให้ครูท างานให้เต็มศกัยภาพและความสามารถ มีปฏิบติังานตามหลกัธรรมภิบาลและ
สามารถคิดหาวธีิการแกไ้ขปัญหาในการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมุ่งไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21  

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ดา้นการคิดเชิงปฏิวติั ของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผล
ต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีดา้นท่ียงัไม่สอดคลอ้งซ่ึงต่างจากสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ ผลท่ีออกมาจดัอยูใ่นทางลบ แสดงใหเ้ห็นวา่การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
นั้นไม่จ  าเป็นต้องมีผูน้ าท่ีมีการคิดเชิงปฏิวติัอยู่ตลอดเวลาในการด าเนินการประกันคุณภาพนั้น          
(ศิริเพญ็  สกุลวลีธร, 2556) หน่วยงานตน้สังกดัของแต่ละเขตมีแบบแผนการด าเนินงานและแบบการ
ประเมินท่ีมีแนวทางเดียวการท่ีใชก้นัมาตลอดในการประเมินผลของสถานศึกษาทุกปี อาจเป็นเหตุผล
ท่ีท าใหภ้าวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นการคิดเชิงปฏิวติัท่ียงัไม่
เหมาะสมท่ีจะน ามาใชก้บัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

5.3//ข้อเสนอแนะ 
5.3.1//ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

จากการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาพบวา่  
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามากท่ีสุด คือ 
ดา้นการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ รองลงมา คือ ดา้นการบริหารทรัพยากรภายในองคก์าร แสดงให้เห็น
วา่ทั้ง 2 ดา้นนั้นมีอิทธิพลมากในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงหน่วยงานตน้
สังกดัหรือเขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนส าคญัยิ่งท่ีจะพฒันาให้ผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นมีรูปแบบในการ
บริหารให้มีศกัยภาพท่ีสูงข้ึนเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบนั เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแกนหลกัส าคญัท่ีควรพฒันาให้เกิดความรู้ความสามารถอยูต่ลอดเวลาส่งผล
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ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษานั้นน ามาพฒันาและพาสถานศึกษาขบัเคล่ือนกา้วเดินต่อไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้น เขตพื้นท่ีการศึกษาควรออกแบบการจดักิจกรรมหรือการจดั
ฝึกอบรมให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้เขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความคิดท่ีต่อยอดจาก
การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อยา่งเหมาะสมในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางเขตพื้นท่ีการศึกษาจดัข้ึน เม่ือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัไดแ้สดงความคิดเห็นส่วนตนและรับฟังความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารดว้ยกนัเป็นการส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าท่ีสูงข้ึนและมีการวางแผนในการ
บริหารงานท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ภายในสถานศึกษาและการบริหารงานภายในสถานศึกษา ดงันั้น การพฒันารูปแบบของภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมจะท าให้ผลของการด าเนินงานทั้ง 4 ฝ่ายของสถานศึกษานั้นดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ส่งผลใหร้ะบบการด าเนินงานประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอกดีข้ึนตามล าดบั 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัต่อไป 
5.3.2.1//ควรศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าเชิงกล 

ยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21  
5.3.2.2//พฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารX  

สถานศึกษา  
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ผลการประเมนิค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

ข้อ
ที ่ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที ่21 ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 
(คนที ่1-5) 

รว
ม 

เฉ
ลีย่

 

สรุ
ปผ

ล 

คน
ที ่

1 

คน
ที ่

2 

คน
ที ่

3 

คน
ที ่

4 

คน
ที ่

5 

การก าหนดทศิทางเชิงกลยุทธ์ 

1 ผูบ้ริหารเป็นผูมี้วสิยัทศัน์ชดัเจนกวา้งไกล -1 1 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้
2 ผูบ้ริหารก าหนดวสิยัทศัน์ของสถานศึกษา

ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และ
ชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

3 ผูบ้ริหารทบทวนวสิยัทศัน์ใหส้อดคลอ้ง
การเปล่ียนแปลงของสงัคมในปัจจุบนั 

1 -1 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

4 ผูบ้ริหารวางแผนการด าเนินงานอยา่งเป็น
ระบบ 

0 -1 1 1 1 3 0.6 ใชไ้ด ้

5 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบับุคลากรทุกคน
อยา่งเสมอภาค 

-1 1 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

6 ผูบ้ริหารสามารถบริหารสถานศึกษาได้
ประสบความส าเร็จตามวสิยัทศันข์อง
สถานศึกษา 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชไ้ด ้

การคดิเชิงปฏิวตั ิ

7 ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 0 1 0 1 1 3 0.6 ใชไ้ด ้

8 ผูบ้ริหารยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง -1 1 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้
9 ผูบ้ริหารเป็นผูมี้ความคิดท่ีแปลกใหม่และ

สร้างสรรค ์
0 1 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที ่ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที ่21 ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 
(คนที ่1-5) 

รว
ม 

เฉ
ลีย่

 

สรุ
ปผ

ล 

คน
ที ่

1 

คน
ที ่

2 

คน
ที ่

3 

คน
ที ่

4 

คน
ที ่

5 

10 ผูบ้ริหารใชค้วามคิดสร้างสรรคก์ระตุน้การ
ท างานของบุคลากร 

0 1 1 1 0 3 0.6 ใชไ้ด ้

11 ผูบ้ริหารจดัประชุมสะทอ้นความคิดเห็น
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

0 1 1 1 0 3 0.6 ใชไ้ด ้

12 ผูบ้ริหารลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซอ้น
ออก 

1 1 0 1 0 3 0.6 ใชไ้ด ้

การบริหารทรัพยากรภายในองค์การ 

13 ผูบ้ริหารจดัสรรงบประมาณเพื่อการ
ด าเนินงานในแต่ละส่วนไดเ้หมาะสม 

-1 1 1 1 0 3 0.6 ใชไ้ด ้

14 ผูบ้ริหารจดัหาวสัดุอุปกรณ์ภายใน
สถานศึกษาไดส้อดคลอ้งกบังบประมาณท่ี
ไดรั้บ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

15 ผูบ้ริหารงบประมาณสนบัสนุนครูในการ
ปรับปรุงและพฒันาส่ือการเรียนการสอน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

16 ผูบ้ริหารมอบหมายบุคลากรในการท า
หนา้ท่ีต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

-1 1 1 1 0 3 0.6 ใชไ้ด ้

17 ผูบ้ริหารวางแผนการใชอ้าคารสถานท่ีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

18 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมปลูก
จิตส านึกในการท างานใหก้บัครูทุกคนใน
สถานศึกษา 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชไ้ด ้

การปฏบิัตอิย่างมคีณุธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล 
19 ผูบ้ริหารสนบัสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากร

ท างานร่วมกนัอยา่งสามคัคี 
1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

20 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูท างานอยา่งเตม็
ความสามารถของตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

21 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามหลกัธรรมภิบาล 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
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อยา่งครบถว้น  
ข้อ

ที ่ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที ่21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 
(คนที ่1-5) 

รว
ม 

เฉ
ลีย่

 

สรุ
ปผ

ล 

คน
ที ่

1 

คน
ที ่

2 

คน
ที ่

3 

คน
ที ่

4 

คน
ที ่

5 

22 ผูบ้ริหารสอดส่องดูแลป้องกนัการทุจริต
ภายในสถานศึกษาอยา่งเคร่งครัด 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

23 ผูบ้ริหารสามารถคิดหาวธีิการแกไ้ขปัญหา
ในการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

24 บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาปฏิบติังาน
ร่วมกนัอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   

ข้อ
ที่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 
(คนที่1-5) 

รว
ม 

เฉ
ลีย่

 

สรุ
ปผ

ล 

คน
ที่1

 
คน

ที่2
 

คน
ที่3

 
คน

ที่4
 

คน
ที่5

 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 ผูบ้ริหารวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษาเพื่อ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

2 ผูบ้ริหารวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาเพื่อ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

3 ผูบ้ริหารก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยมี
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจเป็น
กรอบการปฏิบติังาน 

1 0 0 1 1 3 0.6 ใชไ้ด ้

4 ผูบ้ริหารร่วมก าหนดมาตรฐานโดยกระบวน 
การมี ส่วนร่วมของ ค รู  คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน และผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งครบทุกฝ่าย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

การจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5 ผูบ้ริหารจดัท าแผนพฒันาการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐาน   การ ศึกษาของ
สถานศึกษา 

1 -1 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

6 ผูบ้ริหารวางแผนการด าเนินงานท่ีมีโครงการ
และกิจกรรมอยา่งชดัเจน 

1 0 0 1 1 3 0.6 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 
(คนที่1-5) 

รว
ม 

เฉ
ลีย่

 

สรุ
ปผ

ล 

คน
ที่1

 
คน

ที่2
 

คน
ที่3

 
คน

ที่4
 

คน
ที่5

 

7 ผูบ้ริหา ครู กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง 
และชุมชนมีส่วนร่วมพิจารณาแผนพฒันา
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

8 สถานศึกษามีแผนพฒันาท่ีมีวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และกรอบเวลาอยา่งชดัเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

9 ผูบ้ริหารวางระบบการบริหารงานท่ีเอ้ือต่อ
การด า เ นินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

0 1 0 1 1 3 0.6 ใชไ้ด ้

10 ผูบ้ริหารก าหนดผูรั้บผิดชอบการจดัระบบ
สารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ 

1 1 -1 -1 1 3 0.6 ใชไ้ด ้

11 สถานศึกษาด าเนินงานโดยใช้วงจรการ
พฒันาคุณภาพ PDCA 

1 -1 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

12 สถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารและการพฒันาการ
เรียนการสอน 

1 1 1 0 0 3 0.6 ใชไ้ด ้

การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

13 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามแผนพฒันาโดยให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

14 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามแผนพฒันาท่ีวางไว ้ 1 0 0 1 1 3 0.6 ใชไ้ด ้

15 ผูบ้ริหารก าหนดผูรั้บผิดชอบในการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

1 0 0 1 1 3 0.6 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 
(คนที่1-5) รว

ม 

เฉ
ลีย่

 

สรุ
ปผ

ล 

คน
ที่1

 
คน

ที่2
 

คน
ที่3

 
คน

ที่4
 

คน
ที่5

 

การจัดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

16 ผูบ้ริหารจดัส่ิงอ านวยความสะดวก
สนบัสนุนทรัพยากรในทุกกิจกรรม 
 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

17 ผูบ้ริหารติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

0 1 1 1 -1 3 0.6 ใชไ้ด ้

18 ผูบ้ริหารติดตาม ตรวจสอบระหวา่งการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

19 ผูบ้ริหารติดตาม ตรวจสอบหลงัการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 

1 1 1 -1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

20 บุคลากรภายในสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ร่วมมือกนัพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็น
ระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

21 สถานศึกษาประเมินสมรรถนะส าคญัของ
ผูเ้รียนทุกคนครบตามหลกัสูตร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

22 สถานศึกษาประเมินคุณลกัษณะส าคญัของ
ผูเ้รียนทุกคนครบตามหลกัสูตร 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

23 ผูบ้ริหารประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการ
บริหารจัดการทุกมาตรฐานด้วยวิ ธีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

1 0 1 1 0 3 0.6 ใชไ้ด ้

24 ประเมินดว้ยวธีิการสังเกตหรือสัมภาษณ์ 1 0 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 
(คนที่1-5) 

รว
ม 

เฉ
ลีย่

 

สรุ
ปผ

ล 

คน
ที่1

 
คน

ที่2
 

คน
ที่3

 
คน

ที่4
 

คน
ที่5

 

การจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

25 ผู้บริหารมีการจัดการท ารายงานประจ าปี
อยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 

0 1 1 0 1 3 0.6 ใชไ้ด ้

26 สถานศึกษา เสนอรายงานประจ า ปี ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ต่อเน่ือง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

27 สถานศึกษา เสนอรายงานประจ า ปีต่ อ
หน่วยงานตน้สังกดัอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

28 สถานศึกษาเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน
ทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

การจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

29 ผู้บริหารใช้ผลประเมินคุณภาพจากการ
ตรวจสอบมาเป็นฐานในการวางแผนพฒันา
ผูบ้ริหารและบุคลากรผูบ้ริหารและบุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

30 ผูบ้ริหารสร้างจิตส านึกใหทุ้กคนมีวฒันธรรม
ในการท างานร่วมกันและมีอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาอยา่งเด่นชดั 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

31 ผู้บริหารน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงแกไ้ขสถานศึกษา 

1 0 1 1 -1 3 0.6 ใชไ้ด ้

32 สถานศึกษาจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้กบั
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก  ง 
เคร่ืองมือการวจิยั 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
 

เร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

 
 

ค าช้ีแจง  

 

แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ี

ส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งส้ิน 60 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอน

ท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 4 ขอ้  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงาน

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 32 ขอ้ และตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกล

ยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21  ของผูบ้ริหาร จ านวน 24 ขอ้   

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงส ารวจจดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงค ์3 ขอ้ไดแ้ก่  1) เพื่อศึกษา 
ระดับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  2) เพื่อศึกษาระดับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

เพื่อความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของการวเิคราะห์ขอ้มูลขอใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าใหค้รบทุก 

ขอ้ทั้ง 3 ตอน ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  

จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 

นางสาวเกศรา  สิทธิแก้ว 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

1. อาย ุ________ ปี 

2. ต าแหน่ง 

2.1  (  )  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

2.2  (  )  รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

2.3  (  )  ครูผูส้อน 

3. วทิยฐานะ 

3.1 (  )  ครูผูช่้วย 

3.2 (  )  ครู 

3.3 (  )  ครูช านาญการ 

3.4  (  )  ครูช านาญการพิเศษ 

3.5  (  )  ครูเช่ียวชาญ 

3.6  (  )  ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

3.7  (  )  รองผูอ้  านวยการช านาญการ 

3.8  (  )  รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 

3.9  (  )  รองผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 

3.10 (  )  ผูอ้  านวยการช านาญการ 

3.11 (  )  ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 

3.12 (  )  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 

4. ประสบการณ์การท างาน 

4.1  (  )  0- 5  ปี 

4.2  (  )  6 – 10  ปี 

4.3  (  )  11 – 15  ปี 

4.4  (  )  16 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง : โปรดอ่านขอ้ความในแบบสอบถามแลว้พิจารณาในแต่ละขอ้ตามความคิดเห็นของท่านแลว้

ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มาก  
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  ปานกลาง  
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  นอ้ย  
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มากทีสุ่ด....................น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1.ผูบ้ริหารวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของสถานศึกษาเพื่อก าหนด
มาตรฐานการศึกษา 

     

2.ผู ้บริหารวิเคราะห์บริบทท่ีเป็นปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกของสถานศึกษาเพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

     

3.ผูบ้ริหารก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยมีเป้าหมาย ปรัชญา 
วสิัยทศัน์  
พนัธกิจเป็นกรอบการปฏิบติังาน 

     

4.ก าหนดมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน และผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งครบทุกฝ่าย 

     

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5.สถานศึกษาจดัท าแผนพฒันาการศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
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ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มากทีสุ่ด....................น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

6.ผูบ้ริหารวางแผนการจดัการศึกษาท่ีมีโครงการและกิจกรรม
อยา่งชดัเจน 

     

7.ผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และ
ชุมชนมีส่วนร่วมพิจารณาแผนพฒันาสถานศึกษา 

     

8.สถานศึกษามีแผนพฒันาท่ีมีวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ
กรอบเวลาอยา่งชดัเจน 

     

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

9.ผูบ้ริหารวางระบบการบริหารงานท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

10.ผูบ้ริหารก าหนดผูรั้บผิดชอบการจดัระบบสารสนเทศให้
เป็นหมวดหมู ่

     

11.สถานศึกษาด าเนินงานโดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ 
(PDCA) ครบทุกกระบวนการ 

     

12.สถานศึกษาน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้บริหารจดัการและ
พฒันาการเรียนการสอน 

     

การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

13.ผูบ้ริหารน าตามแผนพฒันาคุณภาพไปสูการปฏิบติัโดยให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

     

14.ผูบ้ริหารและครูปฏิบติังานตามแผนพฒันาคุณภาพท่ีวางไว ้      
15.ผูบ้ริหารก าหนดผูรั้บผิดชอบด าเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพอยา่งเป็นระบบ 

     

16.ผู ้บ ริหารจัด ส่ิงอ านวยความสะดวกและสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินงานทุกกิจกรรม 
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ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มากทีสุ่ด....................น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

การจัดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

17.ผูบ้ริหารติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

     

18.ผู ้บริหารติดตาม ตรวจสอบกระบวนการระหว่างการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 

     

19.ผูบ้ริหารติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานหลังการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 

     

20.บุคลากรภายในสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวข้องร่วมมือกัน
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

     
 

การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
21.สถานศึกษาประเมินสมรรถนะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน
ทุกคนครบตามหลกัสูตร 

     

22.สถานศึกษาประเมินคุณลกัษณะส าคญัของผูเ้รียนทุกคน
ครบตามหลกัสูตร 

     

23.ผูบ้ริหารประเมินคุณภาพการศึกษาดา้นการบริหารจดัการ
ทุกมาตรฐานด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหรือข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์

     

24.ผูบ้ริหารประเมินคุณภาพการศึกษาดา้นการบริหารจดัการ
ทุกมาตรฐานดว้ยวธีิการสังเกตหรือสัมภาษณ์ 

     

การจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
25.สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง      
26.สถานศึกษาเสนอรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มากทีสุ่ด....................น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

27.สถานศึกษาเสนอรายงานประจ าปีต่อหน่วยงานตน้สังกดั
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

     

28.สถานศึกษาเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนทุกปี      
การจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
29.ผูบ้ริหารใช้ผลประเมินคุณภาพเป็นฐานวางแผนพฒันา
สถานศึกษาและบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองทุกรอบการประเมิน 

     

30.ผู ้บริหารสร้างจิตส านึกให้ทุกคนมีว ัฒนธรรมในการ
ท างานร่วมกนั 

     

31.ผูบ้ริหารน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพฒันาคุณภาพ
การศึกษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

     

32.สถานศึกษาจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้กบัสถานศึกษา
หรือหน่วยงานอ่ืน 
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ตอนที ่3  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที ่21  ของผู้บริหาร 

ค าช้ีแจง : โปรดอ่านขอ้ความในแบบสอบถามแลว้พิจารณาในแต่ละขอ้ตามความคิดเห็นของท่านแลว้

ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด  
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มาก  
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  ปานกลาง  
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  นอ้ย  
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด  
 

ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มากทีสุ่ด....................น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

การก าหนดทศิทางเชิงกลยุทธ์ 
1.ผู ้บริหารสถานศึกษาของท่านเป็นผู ้มีวิสัยทัศน์
ชดัเจน กวา้งไกล 

     

2.ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านก าหนดวิสัยทศัน์ของ
สถานศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษา 

     

3.ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านทบทวนวิสัยทศัน์ให้
สอดคล้องการเปล่ียนแปลงของสังคมในศตวรรษท่ี 
21 

     

4. ผู ้บ ริหารสถานศึกษาของท่ านวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

     

5.ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านให้ความส าคัญกับ
บุคลากรทุกคนอยา่งเสมอภาค 

     

6.ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านบริหารสถานศึกษาได้      
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ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มากทีสุ่ด....................น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
ประสบความส าเร็จตามวสิัยทศัน์ 
การคิดเชิงปฏิวตัิ 
7.ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น      
8.ผูบ้ริหารยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง      
9. ผู ้บ ริห าร เ ป็นผู ้ มี ค ว าม คิด ท่ีแปลก ใหม่ และ
สร้างสรรค ์

     

10.ผูบ้ริหารใชค้วามคิดสร้างสรรคก์ระตุน้การท างาน
ของบุคลากร 

     

11.ผูบ้ริหารจดัประชุมสะทอ้นความคิดเห็นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

     

12.ผูบ้ริหารลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซอ้นออก      
การบริหารทรัพยากรภายในองค์การ 
13.ผูบ้ริหารจดัสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงานใน
แต่ละส่วนได้เหมาะสมและมุ่ งไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

     

14.ผูบ้ริหารจดัหาวสัดุอุปกรณ์ภายในสถานศึกษาได้
สอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีไดรั้บ 

     

15.ผูบ้ริหารงบประมาณสนบัสนุนครูในการปรับปรุง
และพฒันาส่ือการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

     

16.ผูบ้ริหารมอบหมายบุคลากรในการท าหนา้ท่ีต่างๆ 
อยา่งเหมาะสม 

     

17.ผู ้บริหารวางแผนการใช้อาคารสถานท่ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

     

18.ผู ้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมปลูกฝ่ัง      
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ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มากทีสุ่ด....................น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
จิตส านึกในการท างานใหก้บัครูทุกคนในสถานศึกษา 
การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล    
19.ผูบ้ริหารสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรท างาน
ร่วมกนัอยา่งสามคัคี 

     

20. ผู ้บ ริ ห า ร ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ค รู ท า ง า น อ ย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถของตนเอง 

     

21.ผู ้บริหารปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลอย่าง
ครบถว้น 

     

22.ผูบ้ริหารสอดส่องดูแลป้องกันการทุจริตภายใน
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและการบริหารหลกัการ
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 

     

23.ผูบ้ริหารสามารถคิดหาวิธีการแกไ้ขปัญหาในการ
ท างานได้อย่างถูกต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

     

24.บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาปฏิบติังานร่วมกนั
อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
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ภาคผนวก  จ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยการน าตวัแปรเข้าสมการทั้งหมดโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ จ านวน 160 ฉบบั ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุ ต  าแหน่ง 
วทิยฐานะ ประสบการณ์ท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

Statistics 
 อาย ุ ต าแหน่ง วทิยฐานะ ประสบการณ์การท างาน 
N Valid 160 160 160 160 

Missing 0 0 0 0 
Mean 46.1938 2.5938 4.3000 3.5500 
Median 50.0000 3.0000 3.0000 5.0000 
Std. Deviation 11.17584 .78746 3.24241 1.69275 
     

 

อาย ุ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 24.00 1 .6 .6 .6 

25.00 2 1.3 1.3 1.9 
26.00 3 1.9 1.9 3.8 
27.00 1 .6 .6 4.4 
28.00 8 5.0 5.0 9.4 
30.00 7 4.4 4.4 13.8 
31.00 6 3.8 3.8 17.5 
32.00 4 2.5 2.5 20.0 
33.00 4 2.5 2.5 22.5 
34.00 1 .6 .6 23.1 
35.00 1 .6 .6 23.8 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

36.00 4 2.5 2.5 26.3 

37.00 2 1.3 1.3 27.5 

38.00 3 1.9 1.9 29.4 

40.00 6 3.8 3.8 33.1 

41.00 3 1.9 1.9 35.0 

42.00 4 2.5 2.5 37.5 

43.00 1 .6 .6 38.1 

44.00 3 1.9 1.9 40.0 

45.00 3 1.9 1.9 41.9 

46.00 1 .6 .6 42.5 

47.00 5 3.1 3.1 45.6 

48.00 2 1.3 1.3 46.9 

49.00 1 .6 .6 47.5 

50.00 7 4.4 4.4 51.9 

51.00 4 2.5 2.5 54.4 

52.00 6 3.8 3.8 58.1 

53.00 6 3.8 3.8 61.9 

54.00 3 1.9 1.9 63.8 

55.00 9 5.6 5.6 69.4 

56.00 12 7.5 7.5 76.9 

57.00 11 6.9 6.9 83.8 

58.00 13 8.1 8.1 91.9 

59.00 10 6.3 6.3 98.1 

60.00 3 1.9 1.9 100.0 

Total 160 100.0 100.0  



148 

 

ต าแหน่ง 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.00 30 18.8 18.8 18.8 

2.00 5 3.1 3.1 21.9 

3.00 125 78.1 78.1 100.0 

Total 160 100.0 100.0  
 

วทิยฐานะ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.00 15 9.4 9.4 9.4 

2.00 40 25.0 25.0 34.4 

3.00 30 18.8 18.8 53.1 

4.00 44 27.5 27.5 80.6 

7.00 1 .6 .6 81.3 

8.00 2 1.3 1.3 82.5 

10.00 4 2.5 2.5 85.0 

11.00 24 15.0 15.0 100.0 

Total 160 100.0 100.0  
 

ประสบการณ์การท างาน 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.00 36 22.5 22.5 22.5 

2.00 18 11.3 11.3 33.8 

3.00 10 6.3 6.3 40.0 

4.00 14 8.8 8.8 48.8 

5.00 82 51.3 51.3 100.0 
 160 Total 100.0 100.0  
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์เก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
Statistics 

 X1 X2 X3 X4 

N Valid 160 160 160 160 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4.3970 4.3614 4.4186 4.4778 

Std. Deviation .61473 .64274 .56947 .55981 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 160 2.00 5.00 4.4000 .67479 
X2 160 3.00 5.00 4.4250 .66871 
X3 160 2.00 5.00 4.3875 .67281 
X4 160 2.00 5.00 4.3375 .70833 
X5 160 2.00 5.00 4.4438 .70708 
X6 160 2.00 5.00 4.3875 .66340 
X7 160 2.00 5.00 4.4000 .72857 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X8 160 2.00 5.00 4.3937 .71019 
X9 160 1.00 5.00 4.3813 .72573 

X10 160 1.00 5.00 4.3938 .70127 
X11 160 1.00 5.00 4.3125 .76222 
X12 160 2.00 5.00 4.2875 .72152 
X13 160 3.00 5.00 4.4000 .61634 
X14 160 2.00 5.00 4.4375 .60071 
X15 160 2.00 5.00 4.4625 .66245 
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X16 160 2.00 5.00 4.3625 .72240 
X17 160 2.00 5.00 4.4062 .65682 
X18 160 2.00 5.00 4.4437 .60133 
X19 160 2.00 5.00 4.4750 .63395 
X20 160 2.00 5.00 4.4875 .62432 
X21 160 2.00 5.00 4.4438 .67987 
X22 160 2.00 5.00 4.5313 .61349 
X23 160 1.00 5.00 4.4062 .71195 
X24 160 2.00 5.00 4.5250 .60345 

Valid N 
(listwise) 

160 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

Statistics 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 

N Valid 160 160 160 160 160 160 160 160 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.3766 4.4078 4.3641 4.3734 4.3266 4.3969 4.5047 4.4203 

Std. Deviation .56981 .60956 .56416 .54944 .57530 .60292 .51508 .54468 

 
 

ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์ถดถอยภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

Correlations 

 Y X1 X2 X3 X4 

Y Pearson Correlation 1.000 .803 .719 .784 .728 

Sig. (1-tailed) . .000 .000 .000 .000 

N 160 160 160 160 160 

X1 Pearson Correlation .803 1.000 .817 .792 .747 

Sig. (1-tailed) .000 . .000 .000 .000 

N 160 160 160 160 160 

X2 Pearson Correlation .719 .817 1.000 .853 .823 

Sig. (1-tailed) .000 .000 . .000 .000 

N 160 160 160 160 160 

X3 Pearson Correlation .784 .792 .853 1.000 .832 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 . .000 

N 160 160 160 160 160 

X4 Pearson Correlation .728 .747 .823 .832 1.000 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 . 

N 160 160 160 160 160 
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ANOVA
b
 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26.224 4 6.556 95.708 .000
a
 

Residual 10.617 155 .068   

Total 36.841 159    

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2 

b. Dependent Variable: Y 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 1.119 .176  6.371 .000   

X1 .397 .062 .508 6.399 .000 .296 3.383 

X2 -.108 .073 -.144 -1.478 .141 .196 5.095 

X3 .317 .080 .375 3.956 .000 .207 4.833 

X4 .134 .073 .156 1.835 .068 .258 3.882 
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รายช่ือสถานศึกษาที่ใช้เกบ็ข้อมูล 
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รายช่ือสถานศึกษาทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 
 

ท่ี รายช่ือโรงเรียน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้

ผูบ้ริหาร ครู 
1 โรงเรียนเจริญดีวทิยา 1 3 
2 โรงเรียนชุมชนวดัท าเลทอง 1 3 
3 โรงเรียนร่วมจิตประสาท 1 3 
4 โรงเรียนร่วมใจประสิทธ์ิ 1 3 
5 โรงเรียนรวมราษฎร์สามคัคี 1 3 
6 โรงเรียนวดักลางคลองส่ี 1 3 
7 โรงเรียนวดัคลองชนั 1 3 
8 โรงเรียนวดัแจง้ล าหิน 1 3 
9 โรงเรียนวดัชยัมงัคลาราม 1 3 
10 โรงเรียนวดัดอนใหญ่ 1 3 
11 โรงเรียนวดัทศทิศ 1 3 
12 โรงเรียนนิเทศน์ 1 3 
13 โรงเรียนวดัประชุมราษฎร์ 1 3 
14 โรงเรียนวดัประยรูธรรมาราม 1 3 
15 โรงเรียนวดัปัญจทายกิาวาส 1 3 
16 โรงเรียนวดัพิรุณศาสตร์ 1 3 
17 โรงเรียนวดัพืชอุดม 1 3 
18 โรงเรียนวดัโพสพผลเจริญ 1 3 
19 โรงเรียนวดัมงคลรัตน์ 1 3 
20 โรงเรียนวดัลาดสนุ่น 1 3 
21 โรงเรียนวดัลานนา 1 3 
22 โรงเรียนวดัสมุหราษฎร์บ ารุง 1 3 
23 โรงเรียนวดัสุวรรณ 1 3 
24 โรงเรียนวดัโสภาณาราม 1 3 
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รายช่ือสถานศึกษาทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 
 

ท่ี รายช่ือโรงเรียน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้

ผูบ้ริหาร ครู 
25 โรงเรียนวดัอดิศร 1 3 
26 โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง 1 3 
27 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตยว์ทิยาคาร 1 3 
28 โรงเรียนทองพนูอุทิศ 1 3 
29 โรงเรียนวดัขนุแกว้ 1 3 
30 โรงเรียนวดัเขียนเขต 1 3 
31 โรงเรียนวดันาบุญ 1 3 
32 โรงเรียนวดัมูลจินดาราม 1 3 
33 โรงเรียนวดัสระบวั 1 3 
34 โรงเรียนชุมชนบึงบา 1 3 
35 โรงเรียนวดัโปรยฝน 1 3 
36 โรงเรียนวดัเจริญบุญ 1 3 
37 โรงเรียนวดัศรีสโมสร 1 3 
38 โรงเรียนสอนดีเจริญ 1 3 
39 โรงเรียนศาลาลอย 1 3 
40 โรงเรียนล้ินจ่ีอุทิศ 1 3 
41 โรงเรียนวดัสวา่งภพ  1 3 
42 โรงเรียนวดัมงคลพุการาม 1 3 
45 โรงเรียนวดัเพิ่มทาน 1 3 
46 โรงเรียนคลองหา้(พฤกษชฏั) 1 3 
47 โรงเรียนชุมชนวดัหตัถสารเกษตร 1 3 
48 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1 3 
49 โรงเรียนวดัศิริจนัทาราม 1 3 
50 โรงเรียนปากคลองสอง 1 3 
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รายช่ือสถานศึกษาทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 
 

ท่ี รายช่ือโรงเรียน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้

ผูบ้ริหาร ครู 
51 โรงเรียนล าสนุ่น 1 3 
52 โรงเรียนสังขอ์  ่าวทิยา 1 3 
53 โรงเรียนคลองสอง 1 3 
54 โรงเรียนวดักลา้ชอุ่ม 1 3 
55 โรงเรียนสามคัคีราษฎร์บ ารุง 1 3 
56 โรงเรียนวดัเกิดการอุดม 1 3 
57 โรงเรียนวดักลางคลองสาม 1 3 
58 โรงเรียนบา้นบึง 1 3 
59 โรงเรียนวดัผลาหาร 1 3 
60 โรงเรียนวดัหวา่นบุญ 

 
1 3 

รวม 60 180 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 

ช่ือ - นามสกุล   เกศรา  สิทธิแกว้ 
วนั เดือน ปีเกดิ   30  สิงหาคม พ.ศ.2533 
ทีอ่ยู่ 50/4 หมู่  2 ต.หลกัแกว้  อ.วเิศษชยัชาญ  จ.อ่างทอง  14110 
การศึกษา    ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบณัฑิต   

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั  ครูอตัราจา้ง โรงเรียนวดัชยัมงัคลาราม  

ต.ล าไทร อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
โทรศัพท์     086-1293375 
E-Mail    kero_ro_green@hotmail.com 
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