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ABSTRACT 
  
The purposes of this research were 1) to study the vision level of school administrators, 

2) to study the level of internal quality assurance of schools, and 3) to study the relationship 
between vision of school administrators and internal quality assurance of schools under Rayong 
Primary Educational Service Area Office 1. 

The research sample consisted of 317 school administrators and government teachers 
derived by stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire. The descriptive 
statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product-moment 
correlation coefficient. 

The major findings were 1) the vision level of school administrators was generally at 
high level, ranking from the highest to the lowest: vision formation, vision implementation,           
and vision propagation, 2) the internal quality assurance was generally at high level, ranking from 
the highest to the lowest: educational standard formulation of school, development plan formulation 
of educational management of school, and providence of management system and information, and 
3) the vision of school administrators was positively associated with the internal quality assurance 
of schools at high level with the statistically significant level of 0.01. 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
โลกเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ยคุแห่งการเตรียมพร้อมรับมือกบัทุกสถานการณ์ท่ีอาจจะตอ้งเผชิญ

ในอนาคต สาเหตุอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ การเพ่ิมข้ึนของประชากร การลดลงของ
ทรัพยากร ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ฯลฯ เป็นผลใหอ้งคก์ารต่าง ๆ มุ่งพฒันาองคก์ารของตนใหมี้
คุณภาพ มีเสถียรภาพ มีความมัน่คงอย่างย ัง่ยืน องค์การการศึกษาก็เช่นกนัได้มีการพฒันาระบบ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ไดผู้เ้รียนคุณภาพ สามารถเป็นก าลงัส าคญัต่อการพฒันา
ประเทศให้มีความเจริญกา้วหนา้ และแข่งขนัในระดบัสากลไดอ้ย่างภาคภูมิ สถานศึกษาในศตวรรษ       
ท่ี 21 เป็นเสมือนศนูยร์วมประสาทท่ีไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ต่ในหอ้งเรียนแต่จะเช่ือมโยงครู ผูเ้รียนและชุมชน 
เขา้สู่คลงัแห่งความรู้ทัว่โลก (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, น. 110) จากการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วเหล่าน้ี 
ส่งผลให้สถานศึกษาจ าตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อขบัเคล่ือนสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ            
มีวฒันธรรม และค่านิยมท่ีมีผลต่อความกา้วหน้าของสถานศึกษาตามภารกิจและบทบาทหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว ้จากภารกิจอนัหลากหลายของผูบ้ริหารท่ีตอ้งปฏิบติัท าใหผู้บ้ริหารจะตอ้งรับบทบาทส าคญั
หลากหลายบทบาทในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผูบ้ริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมี
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานในแต่ละบทบาทให้ประสบ
ผลส าเร็จ นอกจากน้ี ยงัตอ้งสามารถสร้างศรัทธาในตนเองใหเ้กิดกบัผูร่้วมงาน มีภาวะผูน้  า มีความเป็น
มืออาชีพ มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีกระบวนการบริหารท่ีสอดคลอ้งและเหมาะกับบริบทของ
สถานศึกษา มีความยืดหยุ่นและคล่องตวั ตอบสนองความปรารถนาและเพ่ิมศกัยภาพของบุคคลได ้
รวมทั้งจะตอ้งมีการตระหนกัรู้และพฒันาตนเองใหมี้ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เพราะ
ผลจากการปฏิบติังานของบุคคลนั้นมาจากการสร้างสรรค์และกระตุน้ให้เกิดข้ึนจากผูบ้ริหารทั้งส้ิน 
ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงการก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีดี เหมาะสมและชดัเจน ท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใจและเห็นดว้ยกบั
ทิศทางท่ีจะกา้วไปในอนาคตนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไดง่้าย (บุษยา วีรกุล, 2558, น. 177-178 และ ธีระ         
รุญเจริญ, 2550, น. 7) อาจกล่าวไดว้่า วิสัยทศัน์เป็นปัจจยัประการหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อ
ความส าเร็จของงานในสถานศึกษา ดงันั้น การมีวิสัยทศัน์จึงเป็นคุณสมบติัส าคญัประการแรกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะตอ้งมีตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา (2558) เพื่อ
การขอรับใบประกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา และเป็นสมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหาร
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สถานศึกษา ตามแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป็น
เกณฑห์น่ึงของการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานเพื่อใหมี้และหรือเล่ือนวิทยฐานะใหสู้งข้ึน และตาม
แนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2555) ท่ีจดัท า โครงการวิจยัรูปแบบการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาแนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ี 2  

การจดัการศึกษาปัจจุบนัไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาในทุกระดบัเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ ดว้ยความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการจดัการศึกษาตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เส้นทางสู่ความส าเร็จในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่          
ครูยุคใหม่  สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบบริหารจดัการใหม่ เพื่อมุ่งหวงัให้ผูเ้รียน           
เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้อีกทั้งยงัก าหนดให้มีระบบ           
การประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพ
ภายนอก ซ่ึงหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจดัท ารายงาน
ประจ าปีและเปิดเผยต่อสาธารณชน การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัประการหน่ึงท่ี
ขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบ เป็นส่วนช่วยสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูรั้บบริการ
ทางการศึกษาไดว้า่ การด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีนั้นมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ท่ีก าหนด จากการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) ระดับ
การศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(2557) ท่ีเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา่มีปัญหา ดงัน้ี  

1) ผูบ้ริหารและบุคลากรขาดความตระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพ  
2) ขาดผูรั้บผิดชอบในงานประกนัคุณภาพ และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายในและ

ภายนอกในการประกนัคุณภาพ  
3) สถานศึกษายงัขาดการวางแผนการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน ท าใหก้ารประกนั

คุณภาพภายในขาดความเขม้แข็ง ผลการประเมินภายในและสารสนเทศท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัสภาพ
จริง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการประเมินภายนอก  

4) สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัขาดสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบนั อีกทั้งกระบวนการประกนัคุณภาพภายนอกท่ีสถานศึกษา หน่วยงานตน้สังกดั และหน่วย
ประเมินยงัคงมีการด าเนินงานแบบแยกส่วน  
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นอกจากน้ี ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา่ มีสถานศึกษาท่ีไม่ผา่นการรับรอง 
จ านวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.89 (ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1, 
2558, น. 6) และจากการสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินตามมาตรฐานระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า 
จ  านวนสถานศึกษาท่ีอยูใ่นระดบัปรับปรุงในแต่ละดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย มีดงัน้ี 1) การ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 11 โรงเรียน 2) ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 7 โรงเรียน 3) ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 7 โรงเรียน 4) ดา้นการจดัใหมี้
การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 5 โรงเรียน 5) ดา้นการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 2 โรงเรียน และ 6) ดา้นการจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2 โรงเรียน และมีขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันาการประกนัคุณภาพภายในไวว้่า 
1) ควรแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานของสถานศึกษาและการรายงานผล 2) ควรส ารวจแหล่ง
เรียนรู้ จดัท าทะเบียนแยกประเภทและเอกสารหลกัฐานใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการ
จดัการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) ควรมีหลกัสูตรทอ้งถ่ินของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามความตอ้งการของทอ้งถ่ินและจุดเนน้ของสถานศึกษา (ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1, 2558, น. 9)   

จากปัญหาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 เพ่ือน าขอ้มลูสารสนเทศท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีไปใชใ้นการวางแผนการบริหาร
จดัการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

1.2//วตัถุประสงค์กำรวจิยั 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
1.2.2 เพื่อศึกษาระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  
1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
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1.3//ค ำถำมกำรวจิยั 
1.3.1 วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 1 อยูใ่นระดบัใด 
1.3.2 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาระยอง เขต 1 อยูใ่นระดบัใด 
1.3.3 วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ อยา่งไร 
 

1.4//ขอบเขตของกำรวจิยั 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 1.4.1.1 วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่  
  1) การสร้างวิสยัทศัน์  
  2)  การเผยแพร่วิสยัทศัน์  
  3)  การปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ 
 1.4.1.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จ  านวน 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1)  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2)  การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
3)  การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

1.4.2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.4.2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครูของ

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
116 โรงเรียน รวม 1,758 คน 

 1.4.2.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครูสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 92 โรงเรียน       
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 101 คน และขา้ราชการครู จ  านวน 216 คน รวม 317 คน ไดม้าโดย
วิธีการสุ่มแบบชั้น โดยใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางส าเร็จ Kerjcie &/Morgan (1970, pp. 608-609) 
และน าไปเทียบสดัส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครูแต่ละสถานศึกษา  
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1.5//นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.5.1 วิสัยทศัน์ หมายถึง ขอ้ความท่ีแสดงถึงความมุ่งหวงัท่ีสถานศึกษาจะเป็นในอนาคต

ร่วมกนักบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงจะตอ้งมีความชัดเจน มีความเป็นไปได้และสามารถน าพา
สถานศึกษาใหไ้ปสู่ความมุ่งหวงันั้นไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด  

 1.5.1.1 การสร้างวิสัยทัศน์ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดความ
มุ่งหวงัของสถานศึกษาในอนาคตให้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานศึกษาอย่างชัดเจนและ        
มีความเป็นไปได ้โดยผ่านกระบวนการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และสังเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนั
กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา 

 1.5.1.2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถส่ือสารกับ           
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้เกิดความเขา้ใจในวิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไดรั้บการยอมรับ
และเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือใหบ้รรลุตามวิสยัทศัน์ท่ีก  าหนด 

 1.5.1.3  การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถน า
วิสยัทศัน์ท่ีสร้างข้ึนหลอมลงไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการกิจกรรมของสถานศึกษา และ
เกิดการปฏิบติัจริงจนเป็นผลส าเร็จ 

1.5.2 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสะทอ้นถึงความมีคุณภาพ โดยการประเมินจากหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา 
ตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัของการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในซ่ึงอาศยัหลกัการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน มี 3 ประการ ดงัน้ี 

1.5.2.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  หมายถึง การระบุ
คุณลกัษณะและคุณภาพเก่ียวกบัการจดัการศึกษาท่ีพึงประสงค ์ทั้งดา้นการบริหารจดัการและการจดั 
การเรียนการสอนเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ                 
การประเมินผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

1.5.2.2 การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง ขั้นตอน          
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเอกสารทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา ท่ีส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยการมี          
ส่วนร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.5.2.3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการจดักระท าขอ้มูล
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเก่ียวกบัสถานศึกษา ส าหรับ
การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
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1.5.3 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 หมายถึง ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีก าหนดข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5 อ  าเภอ คือ อ  าเภอเมืองระยอง อ  าเภอบา้นฉาง อ  าเภอบา้นค่าย อ  าเภอปลวกแดง และอ าเภอนิคมพฒันา 

 

1.6//กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าแนวคิดหลกัการเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ของ Braun (1991, p. 139) และ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555) ท่ีมี
แนวคิดสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ไวว้่า จะตอ้งมีวิสัยทศัน์ใน 3 มิติ คือ 1) การสร้าง
วิสยัทศัน์ 2) การเผยแพร่วิสยัทศัน์ และ 3) การปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ ส าหรับการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผูว้ิจยัอาศยัแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑ์
และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ตามมาตรฐานระบบการประกนัคุณภาพภายใน ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 ท่ีพบว่า การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีมีจ  านวนสถานศึกษาอยู่ใน
ระดบัปรับปรุง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และ 3) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ดงัภาพท่ี 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

1.7//ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.7.1 เพื่อเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงาน         

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ไดน้ าขอ้มลูไปพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน 

วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
1) การสร้างวิสยัทศัน์ 
2) การเผยแพร่วิสยัทศัน ์
3) การปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ 

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
      สถานศึกษา 
  2) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ 
      สถานศึกษา 
  3) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
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1.7.2 เพื่อเป็นแนวทางให้ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 น าขอ้มูลไปพฒันาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาให้มี
คุณภาพเพ่ิมมากข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง โดยเสนอตามล าดบัดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวสิยัทศัน์ 
 2.1.1  ความหมายของวสิยัทศัน์ 
 2.1.2  ความส าคญัของวสิยัทศัน์ 
 2.1.3  ลกัษณะของวสิยัทศัน์ที่ดี 
 2.1.4  มิติของวสิยัทศัน์ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 2.2.1  แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัคุณภาพ 
 2.2.2  แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา 
 2.2.3  แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2.3 แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.3.1 ความหมายการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.3.2 หลกัการการพฒันาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.3.3 องคป์ระกอบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.4 การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.4.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4.2 การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4.3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  
2.5 บริบทส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
2.6 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 2.6.1 งานวจิยัในประเทศ 
 2.6.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
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2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัวสัิยทศัน์ 
ค าวา่วสิยัทศัน์ (Vision) เป็นศพัทท์ี่ผูบ้ริหารทุกคนคุน้เคยเพราะมกัพบเห็นในองคก์ารเกือบ

ทุกองค์การ โดยถูกจดัแสดงให้เห็นในฐานะเป็นเหมือนดวงดาวใช้น าทางที่วาดภาพให้ทุกคนใน
องคก์ารเดินไปในทางเดียวกนัมุ่งไปสู่อนาคตน าองคก์ารไปในทิศทางที่ก  าหนดโดยผูน้ า เปรียบเทียบ
ความมีเหตุมีผลน้ีในการบริหาร เม่ือคนในองคก์ารมีวิสัยทศัน์เป็นตวัน าทางก็จะใชก้ารตดัสินใจและ
การปฏิบติังานโดยตลอดทัว่ทั้งองคก์าร เป็นการตอบสนองต่อปัญหาและความทา้ทายในแนวทางที่
ขบัเคล่ือนองค์การไปสู่อนาคตมากกว่าจะให้คงอยูใ่นสถานะเดิม (วิเชียร วิทยอุดม, 2553, น. 127)
วสิยัทศัน์ขององคก์ารอาจมาจากแนวคิดและจินตนาการของผูบ้ริหารสูงสุด หรืออาจเกิดจากการะดม
ความคิดของสมาชิกส่วนใหญ่ในองคก์าร ในอดีตผูบ้ริหารสูงสุดถ่ายทอดเป้าหมายในอนาคตให้แก่      
ผูป้ฏิบติัตามเสมือนเป็นการส่ือสารทางเดียว แต่ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว            
ท  าให้ที่มาของวิสัยทศัน์ที่เกิดจากแนวคิดของผูบ้ริหารสูงสุดเพียงอยา่งเดียวแล้วองคก์ารจะประสบ
ความส าเร็จนั้นเป็นไปไดย้าก วิสัยทศัน์ควรไดม้าโดยความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงการยอมรับร่วมกนัและเกิดผลไดจ้ริง (บุษยา  วรีกุล, 2558, น. 180-181)  

2.1.1 ความหมายของวสิยัทศัน์ 
 ความหมายของวสิยัทศัน์ มีหลากหลายความหมายขึ้นอยูก่บัมุมมองหรือจุดเน้นของ
ผูใ้หค้วามหมาย โดยอาจหมายถึงภาพหรือเข็มทิศน าทางที่ชดัเจนส าหรับอนาคตที่ตอ้งการให้เป็นไป
หรือภาพของความส าเร็จของหน่วยงานที่หน่วยงานตอ้งการจะเป็นหรือปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต 
เช่น 4-5 ปี หรือภาพทางความคิดที่แสดงถึงส่ิงที่หน่วยงานตอ้งการจะสร้างขึ้นมาให้เป็นผลส าเร็จ         
ในอนาคต โดยสะทอ้นให้เห็นถึงส่ิงที่หน่วยงานให้ความส าคญั หรืออาจหมายถึงวิถีสู่ความเป็นเลิศ 
ซ่ึงบุคคล ทีมงาน หรือหน่วยงานตอ้งการสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสที่เป็นไปได้ที่ดีที่สุดส าหรับ
อนาคต เป็นการกระตุน้ให้เกิดแนวทางของความเป็นไปได ้วิสัยทศัน์มิใช่ส่ิงที่มีอยูแ่ลว้ แต่เป็นส่ิงที่
ตอ้งไดรั้บการสร้างสรรคข์ึ้นมาดว้ยการสร้างภาพที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้เกิดการกระท า
ของบุคคล ทีมงาน หรือหน่วยงาน อนัน าไปสู่ความเป็นไปไดน้ั้น ๆ  
 จิติมา วรรณศรี (2550, น. 29) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ หมายถึง คุณสมบติัของบุคคลที่
มองเห็นหรือสร้างภาพขององคก์ารที่พึงประสงคใ์นอนาคตจากขอ้มูลในสภาพปัจจุบนั ทั้งน้ีภาพนั้น
ตอ้งมีความชดัเจน เป็นไปได ้รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงวสิยัทศัน์ไปสู่การปฏิบติัเพื่อที่จะน าพาองคก์าร
ใหบ้รรลุผลตามที่พงึประสงค ์
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 ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (2551, น. 15) ไดก้ล่าวไวว้่า
วิสัยทศัน์ เป็นการมองไปในอนาคต (Future Perspective) เป็นการบอกถึงส่ิงที่องคก์รอยากจะเป็น       
ในอนาคต เป็นการบอกถึงทิศทางขององคก์รในอนาคต เป็นความคาดหวงั ขอ้สมมติฐานที่มีโอกาส        
ของความเป็นไปได ้เป็นส่ิงที่ไม่มีถูกหรือผดิ เป็นความคาดหวงัถึงส่ิงที่เราอยากเห็นในอนาคตอนัใกล ้ 
ส่วนใหญ่การก าหนดวสิยัทศัน์จะอยูไ่ม่เกิน 5 ปี 
 วิเชียร วิทยอุดม (2553, น. 126) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถคิดไดว้่า
เป็นเสมือนความใฝ่ฝันถึงอนาคต แต่มนัเป็นความทะเยอทะยานในแนวคิดเก่ียวกบัอนาคตที่ทุกคนใน
องคก์ารสามารถเช่ือถือมนัได ้ทั้งยงัสามารถท าให้บรรลุถึงผลส าเร็จไดจ้ริงและเสนออนาคตที่จ  าเป็น
กวา่ที่เป็นอยูใ่นทุกวนัน้ี 
 ส านักทดสอบทางการศึกษา (2554ค, น. 16) กล่าวไวว้่า วิสัยทศัน์ หมายถึง ทิศทาง
หรือสภาพสถานศึกษาที่พึงปรารถนาในอนาคต มีการก าหนดระยะเวลาที่ชดัเจน มีความเป็นไปได้
และเม่ือสถานศึกษาประสบความส าเร็จตามวสิยัทศัน์แลว้ ควรมีการแกไ้ขและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 จิตติ รัศมีธรรมโชติ (2554, น. 27-28) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ หมายถึง ภาพขององคก์าร
ในอนาคตที่ผูบ้ริหารตอ้งการใหเ้ป็น หรือค าประกาศ (Declaration) กวา้ง ๆ ถึงทิศทางที่องคก์ารตั้งใจ
จะมุ่งไป ซ่ึงมกัจะส่ือออกมาในท่วงท านองที่กระตุน้ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจที่จะผลกัดนัให้วิสัยทศัน์นั้น 
เป็นจริง 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2555, น. 6) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ หมายถึง ภาพของความส าเร็จ
ของหน่วยงานที่หน่วยงานตอ้งการจะเป็นหรือปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต เช่น 5 ปี หรือหมายถึง 
ต  าแหน่งหรือภาพของหน่วยงานในอนาคต หรือเป็นความคาดหวงัในอนาคตของหน่วยงานที่ตอ้งการ
จะเป็น หรือขอ้ความซ่ึงก าหนดทิศทางของพนัธกิจ โดยเป็นสถานภาพอยา่งใดอยา่งหน่ึงที่หน่วยงาน
มุ่งหมาย มุ่งหวงัหรือประสงคจ์ะเป็นหรือจะมีในอนาคต 
 วีระยทุธ  ชาตะกาญจน์ (2555, น. 107) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ หมายถึง การมองภาพ
อนาคตที่ทุก ๆ คนที่มีส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนัก าหนดขึ้นและพร้อมให้ความร่วมมือปฏิบติัภารกิจให้
ส าเร็จ โดยน าผลจากการวเิคราะห์ศกัยภาพขององคก์ารเป็นพื้นฐาน  
 บุษยา  วีรสกุล (2558, น. 178) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ หมายถึง เป้าหมายในอนาคตที่ถูก
ก าหนดขึ้นดว้ยปัจจยัประกอบต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงที่ถูกคาดหวงัว่าดีขึ้นหรือกา้วหน้า
ขึ้นกวา่เดิม 
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 ธีรภทัร วงษส์ว่าง (2558, น. 36) กล่าวไวว้่า การมีวิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถ
ในการก าหนดวิสัยทศัน์ ทิศทางหรือ แนวทาง การพฒันาองคก์รที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับและ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ การยอมรับแนวคิดวธีิการใหม่ ๆ เพือ่การพฒันางาน 
 เฉลิมพงศ ์ มีสมนัย (2558, น. 28) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ หมายถึง ทิศทางหรือสภาพ
สถานศึกษาที่พงึปรารถนาในอนาคตของสถานศึกษา ควรมีการก  าหนดระยะเวลาที่ชดัเจน อาจจะเป็น 
3 หรือ 5 ปี ที่ มีความเป็นไปได้ โดยเม่ือสถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจนประสบ
ความส าเร็จตามวสิยัทศัน์แลว้ สถานศึกษาควรแกไ้ขและพฒันาจุดที่ควรพฒันาให้ดีขึ้น คง หรือ เพิ่ม 
จุดเด่นของสถานศึกษาใหม้ากขึ้น จนบรรลุวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาและเม่ือครบรอบระยะเวลาของ
วสิยัทศัน์ที่ก  าหนด สถานศึกษาสามารถปรับวสิยัทศัน์ของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
ใหสู้งขึ้น 
 ปีเตอร์ แซนเดอร์ (2556, น. 120) กล่าววา่ วสิยัทศัน์ หมายถึง มุมมองที่มีความชดัเจน
โดดเด่นและเจาะจงต่อกิจกรรมของมนุษยใ์นอนาคต และมองเห็นว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะถูกเปล่ียน
หรือท าใหดี้ขึ้นไดอ้ยา่งไร 
 Achua & Lussier (2013, p. 316) ไดก้ล่าวไวว้่า วิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถใน
การสร้างจินตนาการถึงสภาพการณ์ที่แตกต่างและดีกว่าเดิม รวมทั้งวิธีการที่ท  าให้เกิดผลส าเร็จได้
ตามที่คิดไว ้
 ผูว้ิจัยสามารถสรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง ข้อความที่แสดงถึงความมุ่งหวงัที่
สถานศึกษาจะเป็นในอนาคตร่วมกันกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงจะตอ้งมีความชดัเจน มีความ
เป็นไปไดแ้ละสามารถน าพาสถานศึกษาใหไ้ปสู่ความมุ่งหวงันั้นไดต้ามระยะเวลาที่ก  าหนด  

2.1.2 ความส าคญัของวสิยัทศัน์ 
 การมีวสิยัทศัน์จะท าใหอ้งคก์ารเดินไปขา้งหนา้ ไม่มีองคก์ารใดที่ประสบความส าเร็จ
โดยปราศจากการมีวสิยัทศัน์ วสิยัทศัน์สามารถช้ีน าการคิดและการวางแผนที่จะน าไปสู่วิธีการปฏิบติั
อนัหลากหลาย โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาวิสัยทศัน์ขององคก์าร
การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและวสิยัทศัน์เป็นตวักระตุน้ที่จะท าใหอ้งคก์ารมีพลงัการขบัเคล่ือน
และพฒันาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จะเห็นไดว้่าวิสัยทศัน์มีความส าคญัอย่างมากต่อองคก์ารต่าง ๆ โดยมี
นกัวชิาการหลายท่านกล่าวไวด้งัน้ี 
 ทองใบ  สุดชาลี (2551, น. 109-110) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ที่ถูกตอ้งขององคก์ารจะกา้ว
เขา้สู่อนาคต คือการมีความคิดที่ถูกตอ้งเพราะความคิดดังกล่าวจะเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลด าเนินการ
ตามที่พวกเขาไดค้ิดไวล่้วงหนา้ ฉะนั้นความส าคญัของวสิยัทศัน์ควรมี ดงัน้ี 
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1) วิสัยทศัน์ที่ถูกตอ้งจะช่วยให้สามารถดึงดูด (Attract) บุคคลที่มีความสามารถสูง
เขา้ไปร่วมท างาน กล่าวคือ วสิยัทศัน์จะเป็นส่ิงที่ช่วยใหบุ้คคลในองคก์ารมีความเต็มใจ และก่อให้เกิด
ความพร้อมที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร และเห็นว่าเป็นส่ิงที่มีคุณค่าที่จะท าให้วิถีชีวิต 
ชุมชน และสงัคมดีขึ้น ตลอดจนท าใหอ้งคก์ารมีความเจริญกา้วหนา้ขึ้น 

2) วสิยัทศัน์ที่ถูกตอ้งจะช่วยท าให้วิถีชีวิตของบุคลากรมีคุณค่า (Creates meaning in 
workers’ lives) กล่าวคือ บุคคลเป็นผูแ้สวงหางานที่มีความหมายต่อตวัเอง เพราะบุคลากรที่มีโอกาส
ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ขององค์การจะเกิดความภาคภูมิใจว่าพวกเขาเองไม่ใช่เพียง
สมาชิกในองคก์ารเท่านั้น แต่มีความรู้สึกว่าความส าเร็จนั้นเป็นผลผลิตหน่ึงที่พวกเขามีส่วนคิดและ
ผลกัดนัใหเ้กิดขึ้น 

3) วสิยัทศัน์ที่ถูกตอ้งช่วยสร้างมาตรฐานการท างานชั้นเยีย่มให้องคก์าร (Establishes 
a standard of excellence) โดยธรรมชาติของมนุษยจ์ะมีความตอ้งการที่จะพยายามท างานให้ออกมา        
ดีเยีย่ม ตอ้งการที่จะไดรั้บความรู้สึกที่ดีกว่าและมีส่วนส าคญัที่จะท าให้องคก์ารกา้วหน้า วิสัยทศัน์จึง
เป็นส่ิงที่ท  าใหทุ้กคนในองคก์ารเห็นศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจจุดยนืและทราบว่าตน
จะกา้วไปทิศทางใด วิสัยทศัน์ที่ถูกตอ้งจะเป็นเหมือนสะพานที่เช่ือมโยงระหว่างปัจจุบนัและอนาคต
เขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสม (Bridges the present and future) กล่าวคือ การมีวสิยัทศัน์จะท าใหท้ราบและ
เขา้ใจความตอ้งการของสมาชิกในองคก์าร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ถึงแมว้่าความตอ้งการของสมาชิก
เหล่านั้นจะแตกต่างกนัแต่วสิยัทศัน์จะท าใหส่ิ้งที่จะตอ้งพจิารณาเพือ่ประโยชน์ขององคก์ารทั้งปัจจุบนั
และอนาคตมีความเช่ือมโยงและสานต่อกนัไดอ้ยา่งแนบเนียน  
 มาร์ควอดต ์(2553, น. 134-136) กล่าววา่ วสิยัทศัน์มีความส าคญัดงัน้ี 
 1) วสิยัทศัน์จะก่อใหเ้กิดศูนยร์วมและพลงัแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
และมีพลานุภาพจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือบุคคลในองคก์ารทราบดีว่า ส่ิงนั้นจะสามารถสร้างความส าเร็จ
ใหแ้ก่พวกเขาอยา่งแทจ้ริง 
 2)  วิสัยทศัน์มีความหมายต่อทุกคน เพราะนอกจากจะเป็นตวัแทนของความหวงั           
และความฝันแลว้ ยงัเป็นส่ิงที่น าไปสู่การปฏิบตัิ สามารถตรวจสอบมุมมองความคิดของตนเองและ            
มีเหตุผลที่จะยอมรับการคิดและแนวปฏิบติัใหม่ ๆ  
 3)  วสิยัทศัน์เป็นตวัฉุดดึงให้เรากา้วไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององคก์าร และวิสัยทศัน์          
ก็สนบัสนุนใหเ้กิดความกลา้ที่จะเส่ียงและท าใหเ้กิดนวตักรรม  
 4)  มีความส าคญัต่อการก าหนดประเภทความรู้ที่องคก์ารตอ้งการจดัเก็บและถ่ายโอน 
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 วเิชียร  วทิยอุดม (2553, น. 127-129) กล่าววา่ วสิัยทศัน์ท  าให้การท างานเกิดแนวทาง
ที่ส าคญัจ านวนหน่ึง ผลจากวสิยัทศัน์ท  าให้มีการเช่ือมต่อระหว่างวนัน้ีกบัวนัพรุ่งน้ี ช่วยเป็นพลงัและ
แรงกระตุน้ใหส้มาชิกมุ่งไปยงัอนาคตและสร้างมาตรฐานของความเป็นเลิศในองคก์าร 
 1) วสิยัทศัน์เป็นตวัเช่ือมโยงปัจจุบนัเขา้กบัอนาคต (Vision Links the Present to the 
Future) วิสัยทศัน์เป็นตวัเช่ือมโยงส่ิงที่มีความเหมาะสมให้เขา้กบัส่ิงองคก์าตอ้งการ วิสัยทศัน์มกัจะ          
มีความเก่ียวขอ้งกบัอนาคตเสมอ ซ่ึงอาจจะเร่ิมที่ตรงน้ีหรือเวลาน้ีในองคก์าร เน่ืองจากความกดดนัใน
เง่ือนไขของเวลา เช่น การแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ เป็นตน้ ปัญหาขององคก์ารในเวลาน้ีคือผูบ้ริหาร
ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไตร่ตรองการปฏิบติัตามกระแสของปัญหาและใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการ
พิจารณาไตร่ตรองถึงช่องทางในอนาคต ดังนั้นผูบ้ริหารยุคปัจจุบนัควรมีความตอ้งการท าให้เกิด
วิสัยทศัน์เชิงซ้อน คือ การมีความสามารถดูแลความตอ้งการในทุกวนัน้ี  และในขณะเดียวกันก็มี
จุดมุ่งหมายที่จะไปสู่ความใฝ่ฝันส าหรับอนาคต ความสามารถในการด าเนินการทั้งสองระดบัจะพบ
เห็นไดใ้นองคก์ารที่ประสบความส าเร็จ 
 2) พลงัแห่งวิสัยทศัน์ของคนและรวบรวมเป็นขอ้ผูกพนั (Vision Energizes People 
and Gamers Commitment) เม่ือคนเรามีความรู้สึกอนัแรงกลา้ต่องานแลว้ พลงัอ านาจแห่งวิสัยทศัน์              
จะท าใหเ้กิดความทา้ทายและมุ่งมัน่ที่จะท างานให้ส าเร็จ คนหลายคนจึงยอมผูกมดัตวัเองเขา้กบัเวลา 
และพลังในการท างานด้วยความสมัครใจ อาจจะดว้ยสาเหตุมาจากความเช่ือในอุดมการณ์เดียวกัน             
มีบ่อยคร้ังที่ละทิ้งพลังในการท างานและเอาใจใส่แต่เร่ืองส่วนตวั เพราะว่าพวกเขาไม่มีส่ิงที่เป็น          
แรงบนัดาลใจ วสิยัทศัน์ของคนจ าเป็นตอ้งอยูร่ะดบัสูง เพราะคนเรามีความผูกพนักบับางส่ิงที่มีคุณค่า
อยา่งแทจ้ริงที่จะท าใหชี้วติดีขึ้นหรือปรับปรุงสงัคมใหดี้ขึ้น  
 3) วิสัยทศัน์มีความหมายต่อการท างาน (Vision Gives Meaning to Work) โดยปกติ
คนเรามีความตอ้งการคน้หาความหมายและความมีศกัด์ิศรีในการท างาน คนเรามีความรักและตอ้งการ
เป้าหมายที่สูงขึ้น ตอ้งการความรู้ ความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองท า   
 4) วสิยัทศัน์สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ (Vision Establishes a Standard of Excellence) 
วสิยัทศัน์เป็นตวัก าหนดเคร่ืองวดัวา่บุคลากรมีความเก้ือหนุนที่พวกเขามีต่อองคก์ารอยา่งไร บุคลากร
ส่วนใหญ่ยนิดีที่จะเห็นแนวทางการท างานที่มีความเหมาะสม และเขา้กนัไดต้ลอดทัว่ทั้งองคก์ารใน
ทุกวนัน้ีมีความยุง่ยากและเกิดความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก็เสมือนกบัการปรับ
ไม่ตรงจุดโฟกสั วสิยัทศัน์ก็ท  าหนา้ที่เสมือนเป็นปุ่ มปรับโฟกสั ช่วยสร้างความชดัเจนในจินตนาการที่
เก่ียวกบัอนาคต และท าใหพ้บวา่พวกเขาสามารถจะใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนต่อองคก์ารอยา่งไร 
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สุพานี  สฤษฏว์านิช (2553, น. 20-21) กล่าววา่ วสิยัทศัน์จะท าใหเ้กิดส่ิงต่อไปน้ี 
1) วสิยัทศัน์น าทางปัจจุบนัไปสู่อนาคต ถา้ไม่มีวสิยัทศัน์เราก็ไม่มีอนาคตที่จะมุ่งไป 

เราจะไร้ทิศทาง 
2) วิสัยทศัน์สร้างพลงัผลกัดนัให้แก่บุคลากรและสร้างความผูกพนั (Commitment) 

รวมทั้งช่วยกระตุน้ความพยายามของสมาชิกทั้งหลายขององคก์ารใหก้ระตือรือร้น ทุ่มเทและเกิดความ
ผกูพนัทั้งเชิงพฤติกรรมและความรู้สึกใหเ้กิดขึ้น 

3) วสิยัทศัน์สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศให้เกิดขึ้น (Standard of Excellence) เพราะ
วสิยัทศัน์มกัมุ่งหวงัในส่ิงที่ยอดเยีย่ม 

4) สามารถสร้างความดึงดูด (Appeal) เพือ่ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มส าคญัทั้งหลาย
ใหเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งและสมัพนัธก์บัองคก์าร และสร้างแรงจูงใจใหมุ่้งสู่ทิศทางเดียวกนั 

5) วิสัยทัศน์สามารถก่อให้เกิดพลังการเปล่ียนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อปรับเปล่ียน
องคก์ารไปสู่อนาคตที่ดีกวา่ เหนือกวา่สภาพในปัจจุบนั 

6) วสิยัทศัน์ก่อใหเ้กิดศรัทธาและความหวงั เพราะวิสัยทศัน์จะมีพลงัและก่อให้เกิด
ความเช่ือ ความศรัทธาและความหวงั คือ เราจะหวงัและเช่ือมัน่วา่มนัจะเกิดขึ้น แมว้า่มนัยงัเป็นอนาคต
ที่ยงัไม่มาถึงก็ตาม 

7) วสิยัทศัน์จะก าหนดทิศทางขององคก์าร เพราะโดยทัว่ไปวิสัยทศัน์จะบ่งบอกภาพ
อนาคตที่ตอ้งการและค่านิยมที่ส าคญับางอยา่งที่องคก์ารจะยดึเป็นแนวปฏิบติัใหบ้รรลุสู่ส่ิงที่หวงันั้น 

8) วสิยัทศัน์เป็นธงน าของภารกิจ และเม่ือก าหนดทั้งวสิยัทศัน์และภารกิจแลว้ก็จะจุด
ก าเนิดของภาระงานเชิงบริหารองคก์ารอ่ืนๆ ที่ส าคญัอีกมากมายที่จะตามมา 
 จิตติ รัศมีธรรมโชติ (2554, น. 27-28) กล่าวว่า หากไม่มีวิสัยทศัน์องคก์ารก็จะไม่มี
กรอบที่ชัดเจนในการท างาน ต าราการบริหารแทบทุกเล่มมักจะมีประโยคเปรียบเปรยว่า “หากไม่
ทราบวา่จุดหมายอยูท่ี่ใด ก็ไม่รู้วา่ควรจะมุ่งไปทางไหน” ดงันั้น องคก์ารจึงจ าเป็นตอ้งมีกรอบที่แคบลง
เพือ่ช่วยใหส้มาชิกขององคก์ารเขา้ใจวสิยัทศัน์ตรงกนัอยา่งชดัเจนในการบริหารองคก์าร วสิยัทศัน์เป็น
ส่ิงที่องคก์ารตอ้งก าหนดขึ้นเป็นล าดบัแรก ก่อนการก าหนดพนัธกิจ เป้าหมาย (Goal) วตัถุประสงค ์
(Objective) กลยทุธ์ (Strategy) ตวัช้ีวดัความส าเร็จต่าง ๆ ที่จะน าพาองค์กรไปสู่วิสัยทศัน์ที่มุ่งหวงั 
เน่ืองจากวสิยัทศัน์เป็นแนวทางและกรอบส าหรับส่ิงเหล่านั้น 
 วรัิช วรัิชนิภาวรรณ (2555, น. 8) กล่าววา่ วสิยัทศัน์มีความส าคญัต่อองคก์าร ดงัน้ี 

1) เป็นการก าหนดอนาคต (Future oriented) ที่ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนศรัทธา 
2) เป็นการฟันฝ่าความทา้ทายใหม่ (New challenge) ไม่หลงกบัความส าเร็จในอดีต 
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3) เป็นการทา้ทายต่อความสะดวกสบาย หรือความไม่เพยีงพอที่มีอยู ่
4) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม (Team work) โดยมีความ

มุ่งมัน่ไปสู่จุดหมายเดียวกนั 
5) เป็นการดึงบุคคลมาร่วมกนัตั้งความฝัน 
6) เป็นการเช่ือมโยงบุคคลที่แตกต่างกนัมาร่วมงานกนั 
7) ช่วยใหทุ้กคนสามารถตดัสินใจได ้
8) เป็นพื้นฐานในการวางแผน 
9) ท าใหต้ระหนกัถึงพฤติกรรมที่ไม่สอดคลอ้งกนัไดดี้ยิง่ขึ้น 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2558, น. 4) กล่าววา่ การมีวสิยัทศัน์มีความส าคญั ดงัน้ี 
 1) น ามาซ่ึงทิศทาง เป็นกรอบให้แก่ผูบ้ริหารด าเนินการทุกอย่างในองค์กรอย่าง
ประสานสอดคลอ้ง เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพสูงสุด ถูกตอ้ง ตรงเป้าหมาย 
 2) สามารถวางแผนชดัเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น มีทิศทางที่ก  าหนด มีแผนทั้ง
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว วา่ตอ้งท าอะไรบา้ง  
 3) ท าใหค้นมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัทีมงานจึงเป็นเอกภาพโดยอตัโนมติั 
 4) ผูบ้ริหารที่มีวสิยัทศัน์ จะเป็นบุคคลผูบ้รรทุกความฝันแห่งความส าเร็จในอนาคต
แปรเปล่ียนเป็นภาระใจและพลงัผลกัดนัใหค้วามฝันนั้นเป็นจริงได ้
 นอกจากน้ี ยงักล่าววา่ การที่องคก์ร ก็เปรียบเสมือนการไม่สนใจอนาคต ไม่สนใจคิด 
ใคร่ครวญ คน้ควา้หาข้อมูลความรู้ มีแต่ขอ้มูลล้าสมัยใช้การไม่ได้ มีแต่เส่ียงตัดสินใจผิด มีเพียง            
แผนเชิงรับ ไร้ศกัยภาพในการแข่งขนั และมีแต่ความลม้เหลว 
 เฉลิมพงศ ์ มีสมนยั (2558, น. 28) กล่าววา่ วสิยัทศัน์มีความส าคญั ดงัน้ี 

1) ช่วยก าหนดทิศทางที่จะด าเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่ชดัเจน 
2) ช่วยให้สมาชิกทุกคนไดรู้้ว่าแต่ละคนมีความส าคญัต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายและ        

รู้วา่จะท าอะไร (What) ท าไมตอ้งท า (Why) ท าอยา่งไร (How) และท าเม่ือใด (When) 
3) ช่วยกระตุน้ให้บุคคลในองค์การทุกคนเกิดความรู้สึกว่าวิสัยทศัน์ขององค์การ               

มีความน่าสนใจ เกิดความผูกพนั มุ่งมั่นปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ ทา้ทาย เกิดความหมายในชีวิต             
การท างาน มีชีวติอยูอ่ยา่งมีเป้าหมายดว้ยความภาคภูมิใจ และทุ่มเทเพือ่งานคุณภาพที่ปฏิบติั 

4) ช่วยก าหนดมาตรฐานของชีวติ องคก์ารและสงัคมที่แสดงถึงการมีชีวติที่มีคุณภาพ 
องคก์ารมีคุณภาพ และสงัคมมีความกา้วหนา้ มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ดา้น 
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 Daft (2015, p. 351) กล่าวว่า วิสัยทศัน์เป็นจุดเร่ิมตน้การคิดและการวางแผนงาน        
ดา้นต่าง ๆ ขององคก์าร เป็นเป้าหมาย-ภาพในจินตนาการหรืออุดมคติของเส้นทางในอนาคต ที่ช้ีน า
ใหอ้งคก์ารเดินทางไปสู่เป้าหมายเดียวกนั วิสัยทศัน์ที่ชดัเจนและมีความสอดคลอ้งกบัทรัพยากรของ
องคก์ารจะมีผลต่อผูต้ามคือ ท าให้ผูต้ามเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบติัให้บรรลุผล ถา้กล่าวถึงขั้นตอนการ
ท างาน วสิยัทศัน์จะอยูข่ ั้นสูงสุดที่ก  าหนดทิศทางขา้งหนา้ โดยองคก์ารจะกา้วตามดว้ยพนัธกิจ จากนั้น
จะไดก้ลยทุธซ่ึ์งจะก าหนดเสน้ทางการท างานเพือ่ใหเ้กิดผลส าเร็จ ขั้นสุดทา้ยคือ ระบบการปฏิบติังาน
ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิที่เป็นจริง  

2.1.3  ลกัษณะของวสิยัทศัน์ที่ดี 
 วสิยัทศัน์เป็นส่ิงที่จะเป็นตวัก าหนดความส าเร็จขององคก์าร แต่ไม่ใช่ว่าองคก์ารที่มี
วสิยัทศัน์นั้นจะตอ้งประสบความส าเร็จเสมอไป ดงันั้นการก าหนดวสิยัทศัน์ขององคก์ารควรตระหนัก
และท าความเขา้ใจในลกัษณะของวสิยัทศัน์ที่ดี ดงัแนวคิดของนกัวชิาการที่แสดงทศันะไวต้่อไปน้ี  
 ส านกัทดสอบทางการศึกษา (2554ค, น. 16) กล่าววา่ ลกัษณะของวสิยัทศัน์ที่ดีมีดงัน้ี  

1) เป็นภาพเชิงบวกที่สะทอ้นถึงความเป็นเลิศขององคก์ร 
2) ค านึงถึงผูรั้บบริการเป็นส าคญั 
3) มีความชดัเจน และน าไปปฏิบตัิได ้
4) เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
5) ครอบคลุมสภาพปัญหา และความตอ้งการจ าเป็น 

 วรัิช วรัิชนิภาวรรณ (2555, น. 6-7) กล่าวถึงลกัษณะของวสิยัทศัน์ที่ดีว่ามี 17 ประการ             
ที่มีความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ 

1) มีขอบเขต (Scope) ของการปฏิบตัิงาน 
2) มีความชดัเจน และแน่นอน 
3) ส่ือสารไดง่้าย และเขา้ใจง่าย 
4) เป็นส่ิงที่ไม่เพอ้ฝันแต่สามารถท าได้ หรือน าไปปฏิบติัได้ (Implement ability) 

โดยวสิยัทศัน์ที่ปราศจากการกระท าก็เท่ากบัวา่ฝันไป การกระท าที่ไร้วิสัยทศัน์ก็เสียเวลาเปล่า แต่การ
มีวสิยัทศัน์และลงมือท าโลกก็จะถูกเปล่ียนแปลงได ้

5) เป็นภาพเชิงบวก (Positive image) ที่ทุกคนในหน่วยงานมุ่งมัน่ศรัทธา 
6) สะทอ้นถึงความเป็นเลิศของหน่วยงาน 
7) เป็นส่ิงทา้ทาย 
8) แสดงถึงจุดหมายปลายทาง 
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9) มีการขยายขีดความสามารถไปสู่ความกา้วหนา้ 
10)  ค านึงถึงความตอ้งการ (Needs) ของผูม้ารับบริการเป็นส าคญั (Customer oriented) 
11)  แสดงถึงความขาดหายที่บุคลากรตอ้งหาส่ิงนั้นใหพ้บ 
12)  กระชบัและสามารถใชเ้ป็นเขม็ทิศหรือแนวทางส าหรับการตดัสินใจได ้
13)  เป็นขอ้ความเชิงบวก ปลุกเร้า (Motivating) และดึงดูดใจ (Inspiring) ทั้งผูบ้ริหาร

และสมาชิกองคก์ารใหมี้ส่วนร่วม (Participation) ในการก าหนด 
14)  สร้างแรงกระตุน้ แรงบนัดาลใจ และความมุ่งมัน่ 
15)  สอดคลอ้งกบัค่านิยม (Values) และนโยบายของหน่วยงาน 
16)  เขา้ถึงจิตวญิญาณของหน่วยงาน 
17)  อธิบายถึงอนาคตที่ตอ้งการหรือสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ในอนาคต (Future trend) 

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2555) กล่าวไวว้า่ ลกัษณะของวสิยัทศัน์ที่ดีควรเป็นดงัน้ี  
 1) วสิยัทศัน์ตอ้งชดัเจนตอบค าถามไดว้า่ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เม่ือไรและอยา่งไร 
 2) วิสัยทศัน์ตอ้งเป็นมากกว่าเพียง “อยากเห็น” แต่ตอ้งฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อจะท าให้
ส่ิงที่อยากเห็นเกิดขึ้น 
 3) วสิยัทศัน์เป็นการมองภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขา้งหนา้ 
 4) วสิยัทศัน์ตอ้งเป็น “ภาพแง่บวก” สะทอ้นส่ิงที่ดีกวา่อดีตและปัจจุบนั 
 5) วิสัยทศัน์คือฝันที่เป็นจริง เม่ือฝันแลว้อยา่หยดุแค่นั้นแต่เร่ิมลงมือทาและเม่ือลง
มือท าแลว้อยา่หยดุจนกวา่งจะส าเร็จ 
 6) วสิยัทศัน์แท ้ตอ้งยิง่ใหญ่ ตระการตา ทา้ทายใจ 
 7) วสิยัทศัน์เป็นภาพที่เกิดจากแนวความคิดเชิงรุกไปขา้งหนา้ 
 8) วสิยัทศัน์ เป็นการคิดล่วงหนา้ ก่อนที่จะเกิดปัญหาและมองขา้มปัญหาไปแลว้ 
 9) วสิยัทศัน์ ไม่เพอ้ฝัน แต่ตอ้งสะทอ้นเป็นภาพที่สมจริงสมจงัสะทอ้นความพร้อม 
 10) วสิยัทศัน์ เป็นส่ิงที่มีพลงัเหนืออารมณ์ความรู้สึกแมเ้วลาทอ้ถอยใจไม่มีเร่ียวแรง             
ก็ยงัลุกขึ้นได ้เม่ือหนัไปมองวสิยัทศัน์นั้น 
 จรุณี เกา้เอ้ียน (2557, น. 229) กล่าววา่ วสิยัทศัน์ที่ดีจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

1) อยูบ่นพื้นฐานความเป็นจริง 
2) เป็นไปได ้ทา้ทาย มีเหตุผล 
3) เหมาะสมกบัองคก์าร 
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4) มีความเช่ือ/ค่านิยมในหลกัส าคญัร่วมกนั 
5) ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน 

 สุเทพ เชาวลิต (2557) กล่าววา่ คุณลกัษณะที่ดีของวสิยัทศัน์ มีดงัน้ี 
1) Imaginable ภาพฝันในอนาคต  
2) Desirable มีความดึงดูดและน่าสนใจส าหรับบุคคล  
3) Feasible มีโอกาสของความเป็นไปได ้ 
4) Focused มีความชดัเจนเพยีงพอที่จะเป็นรากฐานการตดัสินใจส าคญัเพือ่องคก์ร  
5) Flexible มีความยดืหยุน่เพยีงพอต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
6) Communicable สามารถที่จะส่ือสารไดง้่ายและชดัเจน  

 เฉลิมพงศ ์ มีสมนยั (2558, น. 28-29) อธิบายวา่ลกัษณะของวสิยัทศัน์ที่ดีมีดงัน้ี 
1) มีมุมมองแห่งอนาคตที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มและค่านิยมของ

องคก์าร รวมทั้งวตัถุประสงคแ์ละภารกิจขององคก์ารนั้น ๆ 
2) ริเร่ิมโดยผูบ้ริหารและสมาชิกมีส่วนร่วมคิด ให้การสนับสนุน มีความน่าเช่ือถือ 

ทุกคนเตม็ใจที่จะปฏิบติัตาม การมีส่วนร่วมจะก่อใหเ้กิดความผกูพนัร่วมกนั ทุกคนใหก้ารสนบัสนุน 
3) มีสาระครบถว้นและชดัเจน สะทอ้นใหถึ้งจุดหมายปลายทางและทิศทางที่จะกา้ว

ไปในอนาคตที่ทุกคนเขา้ใจง่าย สามารถท าให้ส าเร็จตามเป้าหมาย สาระต่าง ๆ จะช่วยกระตุน้ความ 
รู้สึกนึกคิดของบุคคลที่จะตอ้งปฏิบตัิงาน 

4) ใหแ้ง่คิดมุมมองเชิงบวกและพลงัดลใจ ทะเยอทะยาน สามารถปลุกเร้าและสร้าง
ความคาดหวงัใหเ้ป็นส่ิงที่พงึปรารถนาที่มองเห็นไดเ้ป็นเสน้ทางทา้ทายความสามารถ 

5) มีแผนปฏิบติัที่แสดงใหเ้ห็นวธีิการที่มุ่งสู่จุดมุ่งหมายที่ชดัเจน และเม่ือปฏิบติัตาม
แลว้จะให้ผลคุม้ค่าต่อไปในอนาคตทั้งในดา้นบุคคลและองคก์าร ทั้งน้ีจะตอ้งมีความสอดคล้องกับ
จุดหมายปลายทางที่ก  าหนดวสิยัทศัน์ 
 Peters (1993) กล่าววา่ ขอ้ความในวิสัยทศัน์มกัอยูใ่นรูปของปรัชญาและความหมาย
ที่ท  าใหเ้กิดก าลงัใจไดอ้ยูเ่สมอ ควรเป็นขอ้ความที่ชดัเจน มีความน่าสนใจเพราะแสดงถึงส่ิงที่ดีกว่าเดิม
และสามารถท าได ้ในปัจจุบนัประเด็นและคุณค่าที่ส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพ (Quality) ความรับผิดชอบ
ทางสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) การรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม (Green products) ความย ัง่ยนื (Sustainability) คุณธรรม (Morality) สรุปไดว้่าลักษณะ 
ของวสิยัทศัน์ควรเป็นดงัน้ี 
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1) มีความยาวพอดี จ  าไดง้่าย 
2) เป็นภาพของอนาคตที่ดีกวา่เดิม 
3) แสดงผลงานที่ตอ้งการท าใหเ้ขา้ใจ 
4) แสดงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที่ส าคญัโดยตรงทุกกลุ่ม 
5) แสดงคุณค่าส าคญัที่องคก์ารยดึถือ 
6) แสดงคุณค่า-ปรัชญาที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

2.1.4  มิติของวสิยัทศัน์ 
 การที่จะน าวสิยัทศัน์ขององคก์ารไปสู่เป้าหมายนั้นจะตอ้งมีการวางแผนในภาพรวม
ขององคก์ารบนพื้นฐานของขอ้มูล สภาพแวดลอ้ม และตอ้งอาศยัผูน้ าองคก์ารและบุคลากรในองคก์าร
ที่มีความเขา้ใจกระบวนการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาองคก์ารไปสู่อนาคตที่ประสบความส าเร็จ ท าให้
องคก์ารมัน่คง ดงันั้น ผูบ้ริหารองคก์ารตอ้งให้ความส าคญักบัการน าวิสัยทศัน์มาใชบ้ริหารจดัการใน
องคก์าร โดยมิติของวสิยัทศัน์ไดมี้นกัวชิาการกล่าวไวห้ลายท่าน แต่ในที่น้ีผูว้จิยัศึกษาตามแนวคิดของ 
Braun  (1991, p. 26) ซ่ึงไดก้  าหนดมิติของวิสัยทศัน์ไว ้3 มิติ คือ 1) การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulation 
Vision) ซ่ึงจะตอ้งเป็นวิสัยทศัน์ที่สามารถน าพาองคก์ารไปสู่เป้าหมายได ้2) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ 
(Articulation Vision) เป็นการเผยแพร่วสิยัทศัน์ใหแ้ก่สมาชิกในองคก์ารเพื่อที่จะให้ทุกคนในองคก์าร
รับทราบเป้าหมาย และมีความเขา้ใจทิศทางการท างานที่ตรงกันและ 3) การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ 
(Operationalizing Vision) เพือ่ใหว้สิยัทศัน์ที่สร้างขึ้นนั้นกลายเป็นจริง มีนกัวชิาการแสดงทศันะแต่ละ
มิติของวสิยัทศัน์ไวด้งัน้ี  
 2.1.4.1 การสร้างวสิยัทศัน์ 
  การสร้างวสิยัทศัน์มีนกัวชิาการหลายท่านแสดงทศันะไวด้งัต่อไปน้ี 
  Braun (1991, p. 1139) ไดอ้ธิบายว่า การสร้างวิสัยทศัน์เป็นการสร้างความ
ฝันที่เป็นจริงหรือเป็นการสร้างพิมพเ์ขียวขององคก์ารที่มีความเป็นเลิศในอนาคต เป็นการสร้างภาพ
อนาคตที่ผูน้  าปรารถนาจะใหอ้งคก์ารของตนเป็นอยา่งนั้น การสร้างวสิยัทศัน์นั้นจะตอ้งศึกษาองคก์าร
อย่างลึกซ้ึง มีข้อมูลอย่างชัดเจนเก่ียวกับจุดเด่นจุดด้อยของบุคคล สถานที่  ทรัพยากรและเวลา 
วสิยัทศัน์ที่สร้างขึ้นจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม วธีิการที่ดีอยา่งหน่ึงในการสร้างวิสัยทศัน์
ก็คือ การสร้างวสิยัทศัน์โดยการใหมี้ส่วนร่วม (Shared Vision) 
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  Locke (1991, pp. 53-54) เสนอแนวทางสร้างวิสัยทศัน์ของผูน้ าว่ามาจาก
วธีิการดงัน้ี  
 1)  การด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนาพูดคุย ฟังความคิดเห็นจาก
บุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์าร  
 2)  การจดักระท าขอ้มูล หมายถึง การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลที่มีอยู่
เพือ่น าไปก าหนดวสิยัทศัน์ของผูน้ า   
 3)  การถ่ายทอดวสิยัทศัน์ของตนเองออกมาเป็นถอ้ยค าไดอ้ยา่งชดัเจน มีพลงั
ในการกระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนท างานเพือ่เป้าหมายขององคก์าร ทั้งน้ีถอ้ยค  าที่แสดงวิสัยทศัน์นั้นควร
มีลกัษะยน่ยอ่ ชดัเจน ทา้ทาย มุ่งอนาคต มัน่คง ปรารถนาที่จะบรรลุใหไ้ด ้ 
 4)  การจดัใหมี้การประเมินผลเป็นระยะ หลงัจากการน าวิสัยทศัน์ไปปรับใช้
ในองค์การ เพื่อให้ทราบว่าวิสัยทศัน์นั้นสอดคล้องกับความรู้ของสมาชิกในองค์การหรือไม่ หาก
ค าตอบที่ไดค้ือ วสิยัทศัน์ยงัไม่สอดคลอ้ง ผูน้ าจะตอ้งน าวสิยัทศัน์นั้นมาพจิารณาเพือ่ปรับเปล่ียนต่อไป 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (2558) ไดก้ล่าวว่า 
วสิยัทศัน์จะช่วยใหบุ้คคลของหน่วยงานมองเห็นวา่ในอนาคตหน่วยงานจะเป็นอยา่งไร บุคคลากรจะมี
ความกระตือรือร้นและช่วยส่งเสริมการท างานเพื่อบรรลุจุดหมายนั้ น ช่วยบุคคลที่ลังเล ไม่กล้า
ตดัสินใจกลายเป็นคนที่กลา้ตดัสินใจ นอกจากน้ียงัมีการยอมรับและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ดงันั้น
จึงควรสร้างวสิยัทศัน์ใหมี้ขึ้น โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

1) ท าความเข้าใจหน่วยงาน ศึกษาหน้าที่ของหน่วยงาน ถึงลักษณะของ
หน่วยงาน ซ่ึงจะพจิารณาไดจ้ากการจดัองคก์ร 

2) เขา้ใจถึงหน้าที่หลักของหน่วยงาน ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานจะตอ้ง          
มีการวิเคราะห์ให้ชดัเจนให้รู้ว่าหน้าที่ใดเป็นหน้าที่หลกัหรือหน้าที่รอง เน่ืองจากจะน าไปสู่การเน้น
ความส าคญัของหนา้ที่ กล่าวคือ หากเป็นหน้าที่หลกัจะตอ้งเอาใจใส่อยา่งเต็มที่ แต่ถา้เป็นหน้าที่รอง       
ก็ควรเอาใจใส่นอ้ยลงตามล าดบั 

3) คน้หาจุดแขง็จุดอ่อนของหน่วยงานทุกหน่วยงานจะมีจุดแข็ง คือ ปัจจยัที่
มีความส าคญัต่อความส าเร็จของหน่วยงานและจุดอ่อน คือ ปัจจยัที่บัน่ทอนความส าเร็จของหน่วยงาน 

4) วเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอกหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
และรวบรวมขอ้มูลจากความคาดหวงัของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงาน 

5) ก าหนดวิสัยทศัน์ของหน่วยงานที่ควรจะเป็น โดยการน าเอาขอ้มูลมา
ก าหนดโครงสร้างขององค์กร จุดอ่อนจุดแข็งของหน่วยงานวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอกของ
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หน่วยงานแล้วน ามาวิเคราะห์หาวิสัยทศัน์ การสร้างวิสัยทัศน์ของหน่วยงานให้ชัดเจนจะท าให้
หน่วยงานมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สงัคมจะท าใหห้น่วยงานนั้นประสบความส าเร็จ 

จิติมา วรรณศรี (2550, น. 35) อธิบายการสร้างวิสัยทศัน์เป็นการสร้างภาพที่
ตอ้งการจะเป็นในอนาคตของสถานศึกษา โดยมีที่มาจากการมีความรู้ การมีขอ้มูลข่าวสาร การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล ผสมผสานกบัความคิด
สร้างสรรค ์

สุพานี สฤษฏว์านิช (2553, น. 22-23) กล่าวว่า การก าหนดวิสัยทศัน์องคก์าร
ควรเป็นภาระงานของกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง มิใช่งานของผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง โดยทัว่ไปจะท าการ
จดัประชุมเพือ่ระดมสมองผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมีขั้นตอนและแนวคิดที่ส าคญั ดงัน้ี 

1) วิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคญัทั้งหลายกับองคก์าร เพื่อให้ทราบ
ความคาดหวงั ความมุ่งหวงัของคนเหล่านั้น ซ่ึงท าใหเ้รามีฐานในการพจิารณาว่าเราควรจะพาองคก์าร
ไปในทิศทางใด เพือ่คนกลุ่มใด เพือ่จะไดก้  าหนดวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่กวา้งเกินไปหรือบน
รากฐานที่ฉาบฉวย โดยตอ้งวิเคราะห์ว่าองคก์ารมีใครเป็นผูมี้ส่วน ไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์ารบา้ง 
พิจารณาผลประโยชน์ เป้าหมาย หรือความตอ้งการเหล่านั้นว่ามีอะไรบา้ง วิเคราะห์น ้ าหนักว่าเป็น
อย่างไร จดัล าดับความส าคัญของกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้ น เพื่อจัดความสมดุลของผลประโยชน์ให้
เหมาะสม และน าขอ้มูลที่ไดไ้ปใส่ในวสิยัทศัน์ ภารกิจ วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธท์ี่เก่ียวขอ้ง 

2) ผู ้บริหารจะช่วยกันร่างข้อเสนอของวิสัยทัศน์และช่วยกันขัดเกลา
วสิยัทศัน์นั้นใหเ้หมาะสม โดยใหแ้บ่งผูบ้ริหารออกมาคร่ึงหน่ึงแลว้ท าหนา้ที่เสมือนเป็นส่ือข่าวท าการ
สมัภาษณ์ผูบ้ริหารที่เหลือโดยให้พวกเขาบรรยายว่าอยากให้องคก์ารเป็นอยา่งไรในอีก 10 ปีขา้งหน้า 
หรืออาจจะให้ผูบ้ริหารระดบัสูงช่วยกนับรรยายองคก์ารที่เขาคิดจะสร้างขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน
วสิยัทศัน์ของบุคคลเหล่านั้นเพือ่สร้างเป็นวสิยัทศัน์ขององคก์ารขึ้น ซ่ึงควรพจิารณาเช่ือมโยงวิสัยทศัน์
กบัความสามารถหลกัขององคก์าร เน่ืองจากวิสัยทศัน์ควรจะทา้ทายและเป็นไปได ้ดงันั้น วิสัยทศัน์
ที่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความสามารถหลกัขององคก์าร จะท าให้วิสัยทศัน์นั้นมีน ้ าหนักในการสร้าง
ความน่าเช่ือถือถึงความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดขึ้น 
 ยรุพร ศุทธรัตน์ (2553, น. 217-218) กล่าวถึงการสร้างวิสัยทศัน์ไวว้่าเป็น
จุดเร่ิมตน้การตดัสินอนาคตขององคก์าร วิสัยทศัน์เป็นตวัช้ีน ารูปแบบการปรับองคก์าร ความเร็วใน
การเติบโตขององค์การ และทางที่องค์การจะเดินไปในอนาคต ดังนั้นการสร้างวิสัยทศัน์ผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีหลกัการดงัน้ี 
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 1) ตรวจดูช่องว่างการปฏิบติังาน (Recognize the performance gap) หลัก
ของการสร้างวสิยัทศัน์ คือ การตรวจดูวา่องคก์ารมีผลการปฏิบติังานในขณะน้ีอยา่งไร และตอ้งการให้
มีผลปฏิบติังานอยา่งไรในอนาคต โดยการวดัช่องวา่งการปฏิบติังานน้ี เช่น ผลการปฏิบติังานวนัน้ีกบั
ผลที่คาดว่าจะเป็นของวนัพรุ่งน้ี งานของผูบ้ริหารนอกจากจะตรวจดูช่องว่างน้ีแล้วยงัตอ้งจูงใจให้
บุคคลทั้งองคก์ารช่วยกนัปิดช่องวา่งดงักล่าวน้ีดว้ย ปัญหาโดยมากที่ผูบ้ริหารพบ คือ เช่ือวา่องคก์ารเอง
ไม่ไดอ้ยูใ่นสถานะที่แยข่นาดนั้น หรือการมองเห็นวา่องคก์ารของตนดีเกินกว่าที่เป็นจริง จึงท าให้เกิด
การปรับปรุงเพยีงเล็กนอ้ยแทนการเปล่ียนแปลง ดงันั้น งานส าคญัของผูบ้ริหารคือ การอธิบายสภาพ
ตามความเป็นจริงที่เป็นอยู ่
 2) ช้ีใหเ้ห็นถึงทกัษะความสามารถที่เป็นอยู ่(Identify current capability) ถา้
จะเปรียบเทียบใหเ้ห็นชดัคือ การเปรียบเทียบกบัการวิ่งโดยเอาตวัเองไปเทียบกบัคนที่วิ่งเร็ว จะไม่ได้
ท  าใหเ้ราวิง่เร็วขึ้น แต่การวิง่เร็วขึ้นนั้นจะตอ้งปรับปรุงทกัษะในการวิง่จึงจะท าใหว้ิง่ไดเ้ร็วขึ้นผูบ้ริหาร
จะตอ้งจดัหาตวัที่จะมาตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ความสามารถขององคก์ารอยูใ่นระดบัใด ขณะที่ดู
ความสามารถและทกัษะขององคก์าร ผูบ้ริหารจะตอ้งจูงใจบุคคลให้เกิดความตอ้งการที่จะไปให้ถึง
จุดหมาย ในท านองเดียวกนั คนที่เขา้มาท างานในองค์การมีหลากหลายทกัษะ และเปรียบเหมือน        
ในการวิง่มาราธอน บางคนประสบความส าเร็จ บางคนออกกลางคนั ในองคก์ารก็เช่นกนัจ าเป็นตอ้ง
ท าใหค้นเขา้ใจอยา่งชดัเจนว่าจะเดินหรือวิ่งไปในที่ไหน เพื่อที่เขาจะไดค้าดการณ์ในอนาคตได ้และ 
ถา้สมาชิกในองคก์ารเช่ือและรู้สึกวา่ตวัเองเป็นส่วนหน่ึงก็จะท างานอยา่งดีที่สุดที่ความสามารถมีอยู ่
 3) ยดืหรือขยายความสามารถ (Stretch capabilities) ผูบ้ริหารจะตอ้งคน้หา
ว่าองค์การจะท าได้ถึงไหน หรือจะตั้ งเป้าหมายสูงขนาดไหน วิสัยทัศน์จะต้องเป็นส่ิงที่ขยาย
ความสามารถ แต่ก็ตอ้งดูความเป็นไปได้ดว้ย ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปจนไม่มีทางเป็นไปได ้
ดงันั้น การตั้งเป้าหมายจะตอ้งดูว่าสามารถท าไดแ้ละก็ตั้งเป้าหมายให้เลยจุดนั้นไปอีกขั้น นอกจากน้ี
วสิยัทศัน์ขององคก์ารควรจะไม่มีที่ส้ินสุด ควรจะต่อเน่ืองและขยายออกอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
 4) การดูแลผูรั้บบริการเป็นอนัดบัแรก (Take care of customer first)  
 5) การเปล่ียนแปลงจากผูบ้ริหารสู่ระดบัล่าง (Change from the top down) 
การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงจ าเป็นที่ผูบ้ริหารจะตอ้งท าเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทศัน์ที่ไดว้างไว ้บทบาทของ
ผูบ้ริหารคือ การจดัการการเปล่ียนแปลงในระดบัที่เหมาะสม (Optimum Speed) 
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 วรัิช วิรัชนิภาวรรณ (2554, น. 7-8) กล่าวว่า กระบวนการสร้างหรือก าหนด
วสิยัทศัน์ มีดงัน้ี 
 1) ก าหนดค่านิยม (Value) หรือส่ิงที่ทุกคนยอมรับวา่ส าคญั นัน่คือกฎเกณฑ ์
หรือคุณค่าที่หน่วยงานคาดหวงัหรือตอ้งการจะใหเ้ป็น 
 2) การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม (Scanning) ในปัจจุบนั 
 3) การสร้างวสิยัทศัน์ (Vision) 
 4) การก าหนดพนัธกิจ (Mission) ที่สอดคลอ้งอ านาจหนา้ที่ที่มีอยู ่
 5) การลงมือปฏิบตัิ (Implementation) หรือการน าวสิยัทศัน์ไปปฏิบตัิจริง 
 ปัจจยัส าคญัและจ าเป็นส าหรับการก าหนดวสิยัทศัน์ ไดแ้ก่  
 1)  ขอ้มูลข่าวสาร (Information) ภายในและภายนอกหน่วยงาน  
 2)  องคค์วามรู้ (Knowledge) ของบุคคลในหน่วยงานนั้น ๆ  
 3)  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity) ที่ปราศจากการยดึติดกบัรูปแบบ
หรือวธีิการเดิม ๆ  
 4)  ความคาดหวงั (Expectation) ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders)  
 5) การผสมผสานระหว่างจินตนาการและดุลพินิจในด้านศกัยภาพบุคคล 
ตลอดจนทกัษะ ความช านาญในลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
 6)  ความสามารถในการคิดวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มหน่วยงานและแนวโน้ม
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งแม่นย  าดว้ยวธีิการเชิงระบบ (Systemic approach)  
 7)  การก าหนดทางเลือก (Alternatives) ของหน่วยงานในการเดินไปสู่
อนาคตวา่จะใชย้ทุธศาสตร์ใดเป็นตวัน า  
 8) การรวมพลงัความมุ่งมัน่ต่อการสร้างนวตักรรม (Innovative) เพื่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม  
 กฤษพงศ ์ อยูเ่ยน็ (2556, น. 18) กล่าวว่า การสร้างวิสัยทศัน์ผูบ้ริหารจะตอ้ง
เขา้ใจองคก์ารอยา่งลึกซ้ึง เขา้ใจภารกิจ  เป้าหมาย และวตัถุประสงคเ์ดิมขององคก์าร เขา้ใจวฒันธรรม
และค่านิยมของสมาชิก ผูบ้ริหารจะตอ้งวิเคราะห์องค์การเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์การ และ
จ าเป็นจะต้องศึกษาสภาพปัจจุบันของส่ิงแวดล้อม แนวโน้มของส่ิงแวดล้อมในอนาคต รวมทั้ง
วเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มเพือ่แสวงหาโอกาส และหลีกเล่ียงความเส่ียงหรืออุปสรรค ทั้งน้ีการที่ผูบ้ริหารจะ
เขา้ใจองคก์ารและสภาพแวดลอ้มนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีขอ้มูลที่ทนัสมยัและเช่ือถือได ้การแสวงหาขอ้มูล
จึงตอ้งหาขอ้มูลทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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 สุเทพ เชาวลิต (2557, น. 51) กล่าววา่ ตวัแปรส าคญัในการสร้างวิสัยทศัน์คือ 
ทกัษะทางดา้นความคิด (Conceptual Skill) เป็นทกัษะส าคญัยิง่ของผูบ้ริหาร โดยเฉพาะความคิดที่เป็น
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creative Thinking) คิดแปลกใหม่ คิดเหนือผูอ่ื้น คิดอยา่งมีคุณภาพ และคิด
สู่ความส าเร็จเชิงปฏิบติัการ พฒันาความคิดสร้างสรรคสู่์การสร้างวิสัยทศัน์ที่พฒันาให้นักบริหารมอง
กวา้ง คิดไกล ทนัสมยั และเฉียบแหลม 
 ธีรภทัร วงษส์วา่ง (2558, น. 39) กล่าวถึงกระบวนการสร้างวสิยัทศัน์ไวว้า่ 

1) การวิเคราะห์องคก์ร ด้วย SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพของ
องคก์รทั้งภายในและภายนอก ไดแ้ก่ จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรคขององคก์ร (Threats) 

2) การระบุภารกิจ/พนัธกิจให้ชดัเจน (Mission) กล่าวคือ เป็นการก าหนด
ขอบเขตของงาน บทบาท หน้าที่ที่ตอ้งปฏิบตัิ เพื่อให้บรรลุผลโดยแสดงแนวคิดวิธีการด าเนินงาน          
เพือ่ผลลพัธ ์หรือผลส าเร็จที่องคก์รตอ้งการ 

3) การระบุวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน (Goal) 
4) การเขียนวสิยัทศัน์โดยยดึกระบวนการ PDCA 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2558, น. 1) กล่าวไวว้่า การก าหนดวิสัยทศัน์เป็นการ
ก าหนดภาพแห่งความใฝ่ฝัน ความตอ้งการในอนาคต ที่เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นภาพที่
ยิง่ใหญ่ตระการตา สะทอ้นความคิดเชิงรุกและเช่ือมัน่ว่าภาพนั้นสามารถเป็นไปไดจ้นส่งผล เป็นการ
ลงแรงกระท าอยา่งมุ่งมั่นจนกว่าจะส าเร็จ ผสมผสานกับองค์ประกอบของจินตนาการ การก าหนด
เป้าหมาย การมองอนาคต การวางแผน การด าเนินการตามเป้าหมายนั้นด้วยใจที่ยดึมัน่อยา่งถึงที่สุด 
โดยขั้นตอนการสร้างวสิยัทศัน์ มีดงัน้ี 

1) รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน เช่น วตัถุประสงค ์ภารกิจ  
หน่วยงาน  ความคาดหวงัของสมาชิก ผูรั้บบริการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

2) วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบนัของหน่วยงานเพื่อให้ผูบ้ริหารเข้าใจและ
ตระหนกัในสถานภาพปัจจุบนั และศกัยภาพของหน่วยงาน 

3) กลุ่มผูบ้ริหารเสนอมุมมองแห่งอนาคตเป็นลกัษณะของการสร้างฝันของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน (Create Individuals Dream) จะไดมุ้มมองที่หลากหลายและครอบคลุม 

4) น ามุมมองผูบ้ริหารแต่ละคนมารวมและเช่ือมโยงกนั (Share and Relate 
the Dreams) เพือ่ใหมุ้มมองของแต่ละคนมาเช่ือมโยงกนั แลว้เรียงล าดบัความส าคญั 

5) คดัเลือกและตดัสินใจอนาคตของหน่วยงานที่เป็นความฝันของทุกคน 
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6) ขดัเกลาส านวนใหส่ื้อความหมายชดัเจน ปลุกเร้า ทา้ทา้ย สร้างพลงัดลใจ      
มีสาระครอบคลุมองคป์ระกอบของวสิยัทศัน์ขั้นเตรียมการ 
 ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า การสร้างวิสัยทศัน์ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สามารถก าหนดความมุ่งหวงัของสถานศึกษาในอนาคตใหมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานศึกษา
อยา่งชดัเจนและมีความเป็นไปได ้โดยผา่นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลและสังเคราะห์
ขอ้มูลร่วมกนักบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา 

2.1.4.2 การเผยแพร่วสิยัทศัน์ 
 ในแต่ละองค์การเม่ือก าหนดวิสัยทศัน์แล้ว จะให้วิสัยทัศน์นั้ นบังเกิดผล 
ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งเผยแพร่ ท าความเขา้ใจกบัสมาชิกในองคก์ารใหไ้ดรั้บรู้และรับวสิยัทศัน์นั้นไปเป็น
แนวปฏิบตัิ ดงัที่นกัวชิาการไดใ้หค้วามเห็นไว ้ดงัน้ี 
 Braun (1991, p. 1139) กล่าวว่า เม่ือสร้างวิสัยทศัน์แลว้จ าเป็นตอ้งบรรยาย 
อธิบาย และท าให้สมาชิกขององครั์บรู้ เขา้ใจและมองเห็นความเป็นไปได ้ผูน้ าจะเก็บไวเ้พียงผูเ้ดียว
ไม่ได ้ตอ้งเผยแพร่วสิยัทศัน์ที่สร้างขึ้น นัน่คือการเปล่ียนสภาพวิสัยทศัน์ส่วนบุคคลเป็นวิสัยทศัน์ของ
ส่วนรวม จุดมุ่งหมายของการเผยแพร่วิสัยทศัน์คือ การให้สมาชิกองค์การยอมรับวิสัยทศัน์ของตน 
ดงันั้น ผูน้ าจะตอ้งมีศิลป์ในการอธิบายและโนม้นา้วใหส้มาชิกองคก์ารเขา้ใจและยอมรับวสิยัทศัน์นั้น 
 Locke (1991, p. 57) กล่าวว่า ก่อนที่ผูบ้ริหารจะสามารถน าพาองคก์ารไปสู่
วิสัยทศัน์ที่ตั้งไวน้ั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งเผยแพร่วิสัยทศัน์นั้นไปยงัสมาชิกทุกคนขององค์การ เพื่อให้
สมาชิกมีความเขา้ใจ ยอมรับ และเกิดจิตผูกพนักบัวิสัยทศัน์นั้น การเผยแพร่วิสัยทศัน์สามารถท าได้
โดยการกล่าวปราศรัย การพดูคุย พบปะสงัสรรค ์การบนัทึก จดหมายแจง้ข่าว การอุปมา ป้ายประกาศ 
เล่าเร่ืองและพธีิการต่าง ๆ ซ่ึงเนน้ใหเ้ห็นถึงความส าคญั 
 Hackman, Schmitt-Oliver & Tracy (2002) ไดเ้สนอว่า การส่ือสารวิสัยทศัน์
ที่มีประสิทธิผลทั้งภายในองคก์ารและไปสู่ชุมชนควรใชส่ื้อทางสายตา การน าเสนอดว้ยการเขียนและ
การพดู ซ่ึงการกระท าหรือการแสดงออกของสมาชิก เป็นการเผยแพร่วิสัยทศัน์ที่ดีที่สุดและยงักล่าว
อีกดว้ยวา่ ขอ้ความที่เป็นวสิยัทศัน์จะตอ้งสามารถเห็นไดจ้ากประกาศรายวนั รายสัปดาห์ในจดหมาย
ข่าวหรือคู่มือการด าเนินงาน ป้ายประชาสมัพนัธ ์เวบ็ไซตห์รือหนงัสือพมิพข์องโรงเรียน โดยผูบ้ริหาร
โรงเรียนตอ้งใชโ้อกาสที่จะน าเสนออยา่งมีประสิทธิผลทุกวนั เพือ่เผยแพร่วสิยัทศัน์ของโรงเรียน ทั้งน้ี
ตอ้งค านึงถึงสาร (Message) ที่ตอ้งการจะส่ือสารออกไป รวมทั้งวิธีการที่ใชใ้ห้เหมาะสม อาจเป็นการ
พูดหรือเป็นการกระท า ส่ือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ โดยจ าเป็นต้องสังเกตจากปฏิกิริยาของผูฟั้ง รวมทั้ง
ค  านึงถึงภูมิหลงั ความสนใจของผูรั้บสารและเวลาที่ใชด้ว้ย 
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 Wilmore (2002) อธิบายการเผยแพร่วิสัยทศัน์เป็นการส่ือสารวิสัยทศัน์ให้
สมาชิกในองค์การเขา้ใจและถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูน้ าองคก์าร ซ่ึงมีวิธีการส่ือสารเพื่อเผยแพร่
วสิยัทศัน์ โดยการพดู เขียน และการเป็นแบบอยา่ง 
 Zaccaro & Banks (2004) เสนอวิธีการจะแสดงให้ผูอ่ื้นทราบถึงวิสัยทศัน์
หรืออนาคตที่เป็นไปไดน้ั้น จ  าเป็นจะตอ้งส่ือสารใหผู้อ่ื้นทราบเกิดความเขา้ใจและยอมรับ ซ่ึงสามารถ
ด าเนินการไดห้ลายแนวทางโดยการใชว้าทศิลป์ เช่น การใชอุ้ปมา การเขียนเป็นค าขวญั เป็นขอ้ความ 
การใชภ้าพ สญัลกัษณ์ใด ๆ ที่เป็นตวัแทนของวสิยัทศัน์  
 จิติมา วรรณศรี (2550, น. 36) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการเผยแพร่วิสัยทศัน์ว่าเป็น
ความสามารถของผูบ้ริหารที่ส่ือสารใหบุ้คคลมีความเขา้ใจในวสิยัทศัน์ร่วม เกิดการยอมรับที่จะปฏิบติั
ตามเพือ่ใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ โดยอาจใชก้ารส่ือสารดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การพูด การเขียนหรือการ
ใชส้ญัลกัษณ์ และการกระท า เป็นตน้ 
 ชลาลยั นิมิบุตร (2550, น. 24) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการเผยแพร่วิสัยทศัน์ไวว้่า 
การที่ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารใหค้ณะครูมีความเขา้ใจวสิยัทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน ยอมรับที่จะปฏิบติังาน
เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์นั้น โดยการใชค้  าพดู สญัลกัษณ์ การท าตนเป็นแบบอยา่งและการใหร้างวลั 
 พฒันิจ โกญจนาท (2551, น. 24) กล่าวว่า การเผยแพร่วิสัยทศัน์เป็นการใช้
ส่ือดา้นต่าง ๆ ผา่นทางค าพดูส่ิงพมิพ ์และผา่นทางกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร เพือ่โนม้นา้วใหส้มาชิก
ขององคก์ารไดเ้ขา้ใจและท าตามแนวทางวสิยัทศัน์ขององคก์ารนั้น  
 ทองใบ สุดชารี (2551, น. 16) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการเผยแพร่วิสัยทศัน์ ว่าเป็น
ความสามารถของผูน้ าในการส่ือสารวิสัยทศัน์ให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกได้เกิดความ
เขา้ใจตรงกนัในอนัที่จะเกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลงใหม่ที่จะเกิดขึ้น การเลือกใชว้ิธีการส่ือสาร
จะตอ้งมีความเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการสร้างเครือข่ายการส่ือสารเพื่อให้เกิดการยอมรับ
วสิยัทศัน์ขององคก์าร 
 กฤษพงศ ์ อยูเ่ยน็ (2556, น. 18) กล่าววา่ เม่ือผูบ้ริหารสามารถสร้างวิสัยทศัน์
ขึ้นมาไดแ้ลว้จ าเป็นตอ้งเผยแพร่วิสัยทศัน์นั้นให้สมาชิกได้รับรู้ เขา้ใจและยอมรับ เพื่อเปล่ียนสภาพ
วิสัยทศัน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทศัน์ขององค์การ ดังนั้น จึงควรให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้ 
วสิยัทศัน์ที่สร้างขึ้นจะกลายเป็นภารกิจที่จะตอ้งลงมือปฏิบติัเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย ดงันั้น การเผยแพร่
วิสัยทศัน์จึงเป็นการเช่ือมโยงระหว่างวิสัยทศัน์ ภารกิจ และการปฏิบตัิ ในการเผยแพร่วิสัยทศัน์นั้น 
ผูบ้ริหารควรพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 1)  ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร ผูบ้ริหารควรพฒันาทกัษะในการพูด การฟัง    
การเขียน และการแสดงภาษาท่าทาง เพือ่ใหส้มาชิกเขา้ใจวสิยัทศัน์ที่สร้างขึ้น 
 2)  ทกัษะในการท าตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) เน่ืองจากวิสัยทศัน์ที่
สร้างขึ้นจะกลายเป็นภารกิจขององคก์าร ผูบ้ริหารจึงควรแสดงให้เห็นว่า วิสัยทศัน์นั้นมีความเป็นไป
ได้ สามารถปฏิบติัให้บรรลุผลไดโ้ดยการปฏิบติัให้ดูเป็นแบบอย่าง ซ่ึงการท าตนเป็นแบบอย่างน้ี
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 
 ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ การเผยแพร่วสิยัทศัน์ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สามารถส่ือสารกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้เกิดความเขา้ใจในวิสัยทศัน์ที่สร้างขึ้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ไดรั้บการยอมรับและเตม็ใจที่จะปฏิบติังานเพือ่ใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ที่ก  าหนด 

2.1.4.3 การปฏิบตัิตามวสิยัทศัน์ 
 การด าเนินการในองค์การใดก็ตาม แม้จะมีโครงการแผนงานที่ดีเยี่ยม              
หากไม่น าไปปฏิบติัยอ่มไม่เกิดผล ดงันั้นแมว้่าผูบ้ริหารจะสร้างวิสัยทศัน์และเผยแพร่วิสัยทศัน์ให้แก่   
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดท้ราบแล้ว แต่หากขาดแนวทางหรือวิธีการที่จะส่งเสริมให้น าไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
ยอ่มไม่เกิดการเปล่ียนแปลงใหบ้รรลุผลตามวสิยัทศัน์ที่วางไว ้ 
 Braun (1991, p. 1139) กล่าววา่การปฏิบติัตามวสิยัทศัน์ เป็นการน าวิสัยทศัน์
ที่สร้างขึ้นไปสู่การปฏิบติัที่แทจ้ริง โดยความร่วมมือ ทุ่มเทก าลงักาย ความคิด และความพยายามของ
สมาชิกในองคก์าร เพือ่ใหว้สิยัทศัน์ที่สร้างขึ้นเป็นจริง นั่นคือเป็นการรวมพลงัเพื่อบรรลุสภาพการณ์
ในอนาคตที่ปรารถนา ซ่ึงเป็นการปรับปรุงองคก์ารใหดี้ขึ้นหรือใหมี้ความเป็นเลิศ 
 Locke (1991, p. 57) กล่าววา่ การปฏิบติัตามวสิยัทศัน์ใหบ้รรลุผลมีดงัน้ี 

1) การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ออกมาเป็นแต่ละรายการที่จะต้องปฏิบัติจริง 
เพือ่ใหช่้องวา่งระหวา่งภาพองคก์ารในปัจจุบนักบัภาพองคก์ารในอนาคตมีความใกลชิ้ดกนั จนกระทัง่
สามารถบรรลุผลไดใ้นที่สุด 

2) จดัโครงสร้างขององคก์าร 
3) คัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมและพฒันาบุคคลให้มีความเต็มใจที่จะ

ปฏิบติังานเพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ที่ก  าหนดร่วมกนั 
4) สร้างความกระตือรือร้น เพื่อให้เกิดแก่สมาชิกโดยใชอ้  านาจหน้าที่ตาม

ระเบียบกฎเกณฑ ์การท าใหดู้เป็นแบบอยา่ง การสร้างใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
5) เก็บรวบรวมและศึกษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี เพือ่ใชใ้นการตดัสินใจ 
6) สร้างทีมงานที่ดีอนัจะท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิผลยิง่ขึ้น 
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7) ริเร่ิมให้เกิดการเปล่ียนแปลงและสนับสนุนให้มีการใช้นวตักรรมเพื่อ
พฒันาองคก์ารไปสู่วสิยัทศัน์ที่ก  าหนด 
 Hackman, Schmitt-Oliver & Tracy (2002) กล่าววา่ การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์
โดยผ่านกระบวนการวางแผนกลยุทธ์จะเป็นผลส าเร็จก็ต่อเม่ือได้รับการสนับสนุน เน้นย  ้าและให้
ความส าคญัจากผูบ้ริหารขององคก์าร รวมทั้งความรู้สึกเป็นเจา้ของ ความผูกพนัของสมาชิกเพื่อท าให้
วสิยัทศัน์ของโรงเรียนกลายเป็นความจริง 
 Wilmore (2002) กล่าววา่ การปฏิบตัิเพือ่ใหป้ระสบความส าเร็จตามวิสัยทศัน์
จะตอ้งจดัการเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ เป้าหมาย งบประมาณและทรัพยากรใหด้ าเนินการ
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์โดยตอ้งระบุเป้าหมายและแผนกลยทุธ์อยา่งละเอียด รวมทั้งกิจกรรมทุกอยา่ง 
กลยทุธก์ารจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรและอ่ืน ๆ ตอ้งสอดคลอ้งและมุ่งสู่ความส าเร็จตามวิสัยทศัน์
สถานศึกษา 
 Russell & Stone (2002) ใหข้อ้คิดเห็นตรงกนัวา่ การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์นั้น
เป็นการน าวิสัยทศัน์ที่สร้างขึ้นไปสู่การปฏิบติัจริงโดยความร่วมมือของสมาชิก เพื่อให้วิสัยทศัน์ที่
สร้างขึ้นบรรลุผลส าเร็จ วสิยัทศัน์ที่ดีซ่ึงน าเสนอภาพในอนาคตขององคก์ารที่เปล่ียนแปลงไปในทางที่
ดีกวา่เดิมนั้น จะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ใด ๆ แก่องคก์าร จนกวา่จะไดน้ าวสิยัทศัน์นั้นลงสู่การปฏิบติั 
 จิติมา วรรณศรี (2550, น. 45) อธิบายว่าองคป์ระกอบหน่ึงของวิสัยทศัน์ คือ 
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ซ่ึงเป็นการน าวิสัยทัศน์เช่ือมโยงไปสู่การปฏิบัติจริง โดยวิธีการแปลง
วสิยัทศัน์ของตนเองไปสู่นโยบาย แผน กลยทุธ ์ฯลฯ 
 พฒันกิจ โกญจนาท (2551, น. 52) กล่าววา่ ถึงแมจ้ะมีการสร้างวสิยัทศัน์และ
สามารถเผยแพร่วิสัยทศัน์ให้เขา้ใจและตอ้งการให้เกิดผลกบัองค์การแลว้ แต่จะตอ้งมีกรอบการน า
วสิยัทศัน์ไปปฏิบตัิดว้ย โดยมีการด าเนินการสู่การปฏิบติัดงัน้ี 

1) จดัท าแผนการแปลงวสิยัทศัน์ไปสู่การปฏิบติั โดยมีรายละเอียดของแผน
แต่ละดา้นชดัเจน สอดคลอ้งกนัอยา่งเป็นระบบ ทั้งดา้นเป้าหมาย แผนงาน โครงการด าเนินการที่จะ
รองรับกบัวสิยัทศัน์ 

2) มีการจดัโครงการการด าเนินการที่เหมาะสมกบัองค์การ รวมถึงอาจจะ
ตอ้งมีการจดัสรรทรัพยากรดา้นต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมในการน าไปปฏิบตัิ 

3) ปรับปรุงบุคลากรใหเ้หมาะสมกบัวสิัยทศัน์ใหม่ เช่น ตอ้งมีการฝึกอบรม 
พฒันาบุคลากร มีการจดัหาบุคลากรใหม่เพิม่ เพือ่ใหมี้การปฏิบติัตามวสิยัทศัน์ใหม่ได ้
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4) ก าหนดดัชนีช้ีวดัการด าเนินการดา้นต่าง ๆ ตามวิสัยทศัน์ใหม่และตาม
แนวทางการประเมิน รวมถึงการจะท าอยา่งไรใหบ้รรลุวสิยัทศัน์นั้น 

5) มีขั้นตอนการปฏิบตัิตามวสิยัทศัน์แต่ละงานและด าเนินการอยา่งจริงจงั 
 สุพานี สฤษฏว์านิช (2553, น. 23) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการน าวิสัยทศัน์ไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ารวา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหารตอ้งยดึวสิยัทศัน์เป็นกรอบในการบริหารกลยทุธ์และการจดัการ
งานขององคก์ารในดา้นต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม จะตอ้งแปลงวิสัยทศัน์ไปสู่การกระท าโดยผ่านการจดัท า
แผนกลยุทธ์และแผนงานขององคก์าร จึงจะเป็นการใชป้ระโยชน์อย่างแทจ้ริงจากวิสัยทศัน์ ซ่ึงจะ        
ท  าใหว้สิยัทศัน์นั้นเป็นวสิยัทศัน์ที่มีคุณค่าและมีประสิทธิผล 

2) ผูบ้ริหารจะตอ้งแน่วแน่และมุ่งมัน่ต่อวสิยัทศัน์ ไม่ใช่บริหารองคก์ารแบบ
เปล่ียนแปลงไปมาตามสถานการณ์มากเกินไป โดยละเลยหรือลืมค านึงถึงวสิยัทศัน์ที่ก  าหนดไว ้

3) ตอ้งท าการศึกษาเปรียบเทียบ (Benchmark) กบัองคก์ารอ่ืน ๆ ที่มีกรอบ
กิจกรรมระดบัเดียวกนั เพือ่จะท าใหเ้รามองเห็นช่องทางหรือโอกาสที่จะท าไดดี้กวา่ 
 กฤษพงศ ์อยูเ่ยน็ (2556, น. 20) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์          
ไวว้า่ ผูบ้ริหารควรพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถ ดงัน้ี 

1) ทกัษะในการบริหารการเปล่ียนแปลง การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ จ  าเป็น
จะตอ้งน าการเปล่ียนแปลงมาสู่องคก์าร เน่ืองจากเป็นการเปล่ียนวิธีด าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่
แตกต่างหรือสูงขึ้นกว่าเดิม ซ่ึงจะก่อให้เกิดแรงต่อตา้น และความขดัแยง้ ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารจึงควร
พฒันาทกัษะในการบริหารการเปล่ียนแปลง 

2) ทกัษะในการท างานกบัคน การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ เป็นการรวบรวมพลงั
ทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้ริหารควรพฒันาการส่ือสารแบบสองทางใน 3 ประเด็น 
คือ ความไวว้างใจ ความเช่ือมัน่  

3) ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ การท างานของสมาชิกในองค์การเป็นผลจาก
ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถและแรงจูงใจ ผูบ้ริหารจึงควรมีทกัษะในการสร้างแรงจูงใจ 

4) ทกัษะในการมอบหมายงาน ผูบ้ริหารควรมีทกัษะในการมอบหมายงาน 
ทั้งน้ีเพราะการมอบหมายงานจะท าใหเ้กิดการกระจายอ านาจ ซ่ึงจะท าใหส้มาชิกมีอิสระในการท างาน  
รู้สึกเป็นเจา้ของและมีความรับผดิชอบมากขึ้น 

5) ทกัษะในการปรับโครงสร้างองคก์ารเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัส่ิงที่จะปฏิบตัิ  
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 จากแนวคิดของนกัวชิาการขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ 
หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถน าวิสัยทศัน์ที่สร้างขึ้นหลอมลงไปสู่นโยบาย เป้าหมาย 
แผนงาน โครงการกิจกรรมของสถานศึกษา และเกิดการปฏิบติัจริงจนเป็นผลส าเร็จ 
 

2.2/แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2.2.1  แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัคุณภาพ 

ในความจริงแนวคิดเร่ืองคุณภาพมีมาตั้งแต่มนุษยริ์เร่ิมที่จะสร้างสรรคห์รือท าส่ิงใด
ให้เกิดผลผลิตต่าง ๆ ช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังที่ 2 H. F. Dodge and H. G. Romig) ไดพ้ฒันาวิธีการ
ในการสุ่มตวัอยา่ง โดยท างานร่วม Walter A. Shewhart ทีเ่รียกกนัวา่เป็น “บิดาแห่งคุณภาพ” เน่ืองจาก
เป็นผูริ้เร่ิมแนวความคิดทางดา้นการบริหารคุณภาพที่ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายที่เรียกว่า วงจร
คุณภาพ PDCA ในปี ค.ศ. 1939 และยงัน าเสนอแนวคิดของการใชส้ถิติเพื่อการควบคุม (Statistical 
process control, SPC) ที่เป็นตน้ก าเนิดของแนวคิดการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical quality 
control, SQC) และไดพ้ฒันาแผนภูมิควบคุม (Control chart) รวมทั้งการยกตวัอยา่ง (Sampling) ดงันั้น
แนวคิดดา้นคุณภาพในยคุแรกเร่ิมน้ีจึงเป็นการใชส้ถิติเพื่อการควบคุม ซ่ึงแนวคิดทางสถิติที่น ามาใช้
เพือ่ควบคุมคุณภาพน้ีบางส่วนเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานเพื่อการศึกษาและปฏิบติังานทางดา้นอ่ืน ๆ เช่น 
การทดลอง การวิจยั และมีบางส่วนที่ถูกพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใชส้ าหรับแกปั้ญหาในงานคุณภาพ
อยา่งเห็นผลในยคุต่อ ๆ มา 

ในช่วงส้ินสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 แนวคิดเร่ืองคุณภาพได้เปล่ียนจุดเน้นจาก
ผลิตภณัฑม์าสู่กระบวนการผลิต โดยการพยายามของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะให้ประเทศญี่ปุ่ นมี
คุณภาพในการผลิตสินคา้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของโลก ซ่ึงนักคิดเร่ืองคุณภาพในช่วงน้ีไดแ้ก่ 
W. Edward Deming,  Joseph M. Juran และ Armand V. Feigenbaum ซ่ึง Juran เสนอแนวคิดในการ
ให้ความส าคญักบัฝ่ายบริหารในการเขา้มามีบทบาทในการปรับปรุงคุณภาพและให้มีการประยกุต์
แนวคิดคุณภาพไปยงัส่วนอ่ืนที่ไม่ใช่สายการผลิต  

ต่อมาทศวรรษ 1960 ประเทศต่าง ๆ เร่ิมฟ้ืนตวัจากสงคราม ท าให้การอุตสาหกรรม
ก่อตวัขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว Feigenbaum ไดเ้สนอแนวคิดเร่ือง Total Quality Control (TQC) เขา้สู่
วงการอุตสาหกรรม ท าให้จุดเน้นด้านคุณภาพมาอยู่ที่กระบวนการผลิตทั้ งหมด พร้อมกับให้
ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพ การรักษาคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพไปพร้อม ๆ กนั จากนั้น
สหรัฐอเมริกาประสบปัญหาหลายด้านท าให้ความสนใจในเร่ืองคุณภาพลดลง จนในที่สุดญี่ปุ่ นก็
สามารถเขา้ไปเจาะตลาดในสหรัฐอเมริกาได้ จน ค.ศ. 1980 ความสนใจเก่ียวกบัคุณภาพไดก้ลบัมาสู่
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คนอเมริกนัอีกคร้ัง เม่ือมีการน าแนวคิดเร่ือง Quality Circle (QC) มาใชใ้นสหรัฐอเมริกาโดย Crosby 
ที่เขียนหนังสือ Quality is free ออกจ าหน่าย และในทศวรรษน้ีเองไดมี้การก่อตั้งรางวลัคุณภาพที่มี
ช่ือเสียงอยา่งยิง่ คือ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) เพื่อมอบให้กบับริษทัใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีผลงานดา้นคุณภาพที่ยอดเยีย่ม  

ทศวรรษ 1990 จนถึงปัจจุบนั เป็นยุคของการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องคก์าร (Total Quality Management) ซ่ึงมีบทบาทในองคก์ารต่าง ๆ เป็นจ านวนมากจุดเน้นที่ส าคญั
ของ TQM อยูท่ีก่ารปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

จากแนวคิดขา้งตน้ ท าให้ความหมายของค าว่า คุณภาพ มีความแตกต่างกันไปใน
หลายแนวทาง ในช่วงแรกทศันะในการมองเร่ืองคุณภาพนั้น มองว่าเป็นคุณลักษณะที่ไม่สามารถ
สมัผสัได ้มีความเป็นนามธรรม ไม่สามารถวดัออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน ว่าเป็นเช่นไร ทศันะต่อมาของ
คุณภาพในลักษณะอุดมคติ หมายความว่า มาตรฐานของคุณภาพตอ้งมีความสมบูรณ์อย่างแทจ้ริง              
ส่ิงหน่ึงที่ถือวา่เป็นตวัช้ีวดัความมีคุณภาพของสินคา้ คือ การมีราคาที่สูงเกินกวา่ที่คนทัว่ไปจะสามารถ
ซ้ือสินคา้นั้นมาใชไ้ด ้และอีกทศันะคือ การมองว่าคุณภาพ หมายถึง คุณสมบติัอนัดีเลิศ ซ่ึงสินคา้ที่มี
คุณภาพจะเก่ียวขอ้งกบัชนชั้นทางสงัคมในระดบัสูง  

ผูว้ิจัยสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะของผลผลิตที่ได้มาจาก
กระบวนการด าเนินงานที่มีมาตรฐาน เหมาะสมและคุม้ค่า ทั้งยงัตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้าง
ความพงึพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ 

2.2.1.1 การบริหารคุณภาพตามแนวคิดการบริหารคุณภาพของ Deming  
เดมมิงไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงปฏิกิริยาลูกโซ่ 5 ขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นจากการปรับปรุง

คุณภาพ โดยลดการท างานที่ซ ้ าซอ้นและลดขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ลดความล่าชา้ลง ให้มีการใชเ้วลาและ
วสัดุอยา่งมีประสิทธิภาพ ปฏิกิริยาลูกโซ่นั้นไดแ้ก่ 1) ค่าใชจ่้ายลดลง 2) ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3) มีส่วนแบ่ง
การตลาดเพิม่ขึ้นเพราะสินคา้มีคุณภาพและราคาเหมาะสม 4) องคก์ารมีผลก าไรสูงขึ้นและอยูร่อดใน
ธุรกิจได ้และ 5) ปริมาณงานเพิม่ขึ้น โดยเดมมิงใหค้วามเห็นวา่ ฝ่ายบริหารจะตอ้งพฒันาใหมี้เคร่ืองมือ
ที่เหมาะสมในการจดัการคุณภาพที่มิใช่หมายถึงเคร่ืองจกัรเท่านั้น แต่หมายถึงวิธีการทางสถิติที่จะ
น ามาใชใ้นการควบคุมกระบวนการท างาน และเพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาเชิงคุณภาพ วิธีการทาง
สถิติยงัสามารถใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการระบุความตอ้งการในการฝึกอบรมดว้ย เดมมิงมีความเช่ือว่า 
วธีิการทางสถิติเป็นสาระส าคญัของการจดัการเพือ่คุณภาพ และไดส้นับสนุนให้เกิดการพฒันาวิธีการ
แกปั้ญหาใหเ้ป็นระบบ (Problem Solving) ต่อมาภายหลงัไดพ้ฒันามาเป็นวงจรเดมมิง (The Deming) 
ที่น ามาใชใ้นการแก้ปัญหา โดยมี 4 ขั้นตอน ซ่ึงทุกขั้นตอนจะตอ้งปฏิบติัต่อเน่ืองกันไปอยา่งไม่มี



42 
 

ส้ินสุด เป็นเสมือนกบัวงจรที่มีการหมุนเวียนไปเร่ือย ๆ กล่าวโดยสรุปไดว้่า วงจร PDCA คือ วิธีการ       
ที่เป็นขั้นตอนในการท างานให้ส าเร็จอย่างถูกตอ้งและเช่ือถือวางใจได้ โดยมีจุดหมายเพื่อปรับปรุง
คุณภาพการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้ดงัภาพที่ 2.1 (ส.พ.ฐ., 2554ค, น. 8-22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.1 วงจรการท างานเชิงระบบ (PDCA) 
 
 จากภาพที่ 2.1 สามารถสรุปขั้นตอนการท างานไดด้งัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) การวางแผนที่ดีช่วยให้สามารถคาดการณ์       
ส่ิงที่เกิดขึ้นในอนาคต ช่วยลดความสูญเสีย เช่น แรงงาน วตัถุดิบ ชัว่โมงการท างาน เงิน และช่วยให้
รับรู้สภาพปัจจุบนั พร้อมกบัก าหนดสภาพที่ตอ้งการในอนาคต ดว้ยการผสานประสบการณ์ ความรู้
และทกัษะอยา่งลงตวั การวางแผนที่ดีสามารถท าใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายไดค้วรมีลกัษณะดงัน้ี 

1) ครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวขอ้ที่ตอ้งการปรับปรุงซ่ึงรวมถึงการ
พฒันาส่ิงใหม่ ๆ ทีแ่สดงถึงการแกปั้ญหาในการปฏิบตัิงาน 

2) พร้อมสู่การพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น โดยระบุวธีิการเก็บขอ้มูลใหช้ดัเจน 
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มาตรฐาน 
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3) วเิคราะห์ขอ้มูลที่รวบรวมได ้
4) ก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงดงักล่าว 
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบตัิ (Do) เป็นการลงมือท าตามทางเลือกที่ไดก้  าหนดไว้

ในขั้นตอนวางแผน ซ่ึงตอ้งตรวจสอบระหวา่งการปฏิบติัดว้ยว่าไดด้ าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ 
พร้อมกบัส่ือสารใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งรับทราบเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของการท างาน เพื่อน าผลมาใชใ้นการ
ปรับปรุง ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยที่สุด 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและประเมินผล (Check) เป็นขั้นตอนที่ท  าให้เรา
ทราบวา่การปฏิบติับรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท์ี่ไดก้  าหนดไวห้รือไม่ ส่ิงส าคญัก็คือ ตอ้งรู้ว่าจะ
ตรวจสอบอะไรบา้งและบ่อยคร้ังแค่ไหน ขอ้มูลที่ไดจ้ากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับการ
วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป ซ่ึงมีแนวทางดงัน้ี 

1) การตรวจสอบและประเมินผลโดยใชก้รอบขั้นตอนการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
ขั้นศึกษาขอ้มูล ขั้นการเตรียมงาน ขั้นด าเนินงาน ขั้นตอนการประเมิน 

2) การตรวจสอบและประเมินผล โดยใชก้รอบตามเกณฑท์ี่ก  าหนด ไดแ้ก่ 
การประเมินอิงวตัถุประสงค ์

3) การตรวจสอบและประเมินผล โดยการใช้กรอบความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจ้ากขอ้มูลการรับบริการ การใหค้  าแนะน าจากผูบ้ริการโดยตรง 

4) การตรวจสอบและประเมินผล ใช้กรอบคุณภาพทัว่ทั้ งองค์การ ได้แก่
บุคลากรมีคุณสมบติัเหมาะสมกับงานหรือไม่อย่างไร วสัดุอุปกรณ์มีขีดความสามารถเหมาะสม         
และสร้างผลผลิตคุณภาพระดบัใด ระบบการท างานในการใหบ้ริการ การส่ือสารภายมีความเหมาะสม
มากพอกบัการบรรลุเป้าหมายคุณภาพหรือไม่อยา่งไร ระบบการบริหารงานที่ประกอบดว้ยงานดา้น
การผลิต โครงสร้างองคก์าร และการก าหนดเป้าหมายมีคุณภาพหรือไม่อย่างไร งบประมาณที่ใช้
ลงทุนมีความจ าเป็นและเพียงพอกับการสร้างคุณภาพหรือไม่อย่างไร ทศันคติของบุคคล ความ
กระตือรือร้น ความสามารถสร้างงานคุณภาพมีหรือไม่อย่างไร เม่ือด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลควรมีการจดัท ารายงานผลเสนอฝ่ายบริหาร เพือ่ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและพฒันา (Act) เป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่            
น าผลจากการตรวจสอบและประเมินผล มาใชป้รับปรุงการด าเนินงานใหดี้ขึ้น มี 2 กรณี ดงัน้ี 

1) ผลที่เกิดขึ้ นเป็นไปตามแผนที่วางไว ้ก็น าแนวทางหรือกระบวนการ
ปฏิบติันั้นมาจดัท าใหเ้ป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวธีิการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถ
บรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วกวา่เดิม หรือเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่เดิม หรือท าใหคุ้ณภาพดียิง่ขึ้นก็ได ้
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2) ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว ้ควรน าขอ้มูลที่รวบรวมไวม้า
วเิคราะห์ และพจิารณาวา่ควรด าเนินการอยา่งไร เช่น มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะท าให้ไดผ้ลเป็นไป
ตามแผน ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผูรู้้ก  าหนดค่าเป้าหมายใหม่ให้
เหมาะกบับริบท 
 นอกจากน้ี เดมมิง ยงัไดเ้สนอปรัชญาของการบริหารคุณภาพ 14 ประการ 
(Deming’s 14 Points of Management) โดยเสนอให้องคก์รก าหนดแผนกลยทุธ์ให้ชดัเจนว่าจะมุ่งไป
ในทิศทางใดและอย่างไร ซ่ึงแนวทางการปรับปรุงคุณภาพที่ผูบ้ริหารหรือองค์กรจะตอ้งปฏิบตัิมี
ดงัต่อไปน้ี 1) มีความมุ่งมัน่ที่จะปรับปรุงคุณภาพ 2) ยอมรับแนวคิดและวธีิการใหม่ ๆ ของการบริหาร
คุณภาพเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 3) เลิกการควบคุมคุณภาพโดยการตรวจสอบที่ข ั้นสุดทา้ยของ
กระบวนการ 4) เลิกด าเนินงานโดยอาศยัราคาขายเพียงอยา่งเดียว 5) คน้หาปัญหาและปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง 6) ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ 7) สร้างภาวะผูน้ าให้เกิดขึ้นในตวัของ
พนักงาน 8) ก าจดัความกลวัให้หมดไปเพราะพนักงานทุกคนพยายามท างานอยา่งดีที่สุดเพื่อองคก์ร      
9) ก าจดัส่ิงที่เป็นอุปสรรคของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 10) ขจดัค  าขวญัและเป้าหมาย            
ที่ใชเ้พิ่มผลผลิตโดยไม่มีแนวทางปฏิบตัิ 11) ยกเลิกมาตรฐานของงานที่อธิบายจากปริมาณการผลิต           
12) ก าจดัอุปสรรคที่จะกีดขวางความภาคภูมิใจของบุคลากร 13) ท  าแผน การศึกษาและการฝึกอบรม
ใหบ้่อยคร้ังอยา่งต่อเน่ือง และ 14) ผูบ้ริหารที่มีหน้าที่ผลกัดนัให้ทุกขอ้ขา้งตน้เกิดขึ้นและด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง 
 2.2.1.2 การบริหารคุณภาพตามแนวคิดการบริหารคุณภาพของ Juran  

จูแรนเป็นผูน้ าในการศึกษาดา้นคุณภาพในประเทศญี่ปุ่ น โดยมีความเห็นว่า
ขอ้ผดิพลาดที่เกิดขึ้นในการผลิตนั้น ร้อยละ 80 สามารถควบคุมไดโ้ดยการจดัการที่มีคุณภาพ ดงันั้น 
การจดัการตอ้งไดรั้บการปรับปรุงใหมี้คุณภาพ เรียกการบริหารคุณภาพน้ีวา่ “ไตรศาสตร์ดา้นคุณภาพ” 
(The Quality Trilogy) หรือ “ไตรศาสตร์ของจูแรน” (The Juran Trilogy) ที่มีจุดประสงคเ์พื่อการสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหเ้กิดแก่ลูกคา้ ตามภาพที่ 2.2 (Jurun, J. M. & Gryna, F. M., 1993) 
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ภาพที่ 2.2  ไตรศาสตร์ดา้นคุณภาพปรับปรุงมาจาก Juran 
 

จากภาพที่ 2.2 อธิบายไดว้่า 1) การวางแผนคุณภาพ (Quality  Planning: QP) 
หมายถึง การก าหนดไวซ่ึ้งเป้าหมายที่จะบรรลุสู่ความคาดหมายของลูกคา้ที่ก  าหนด รวมถึงการจดัสรร
ทรัพยากรที่มีจ  ากดัต่อวิธีการที่จะท าให้เกิดความมัน่ใจว่า ผลจากวิธีการดงักล่าวท าให้ลูกคา้มีความ
พอใจ การวางแผนน้ีถือเป็นกระบวนการแรกของการบริหารคุณภาพ ดงันั้นหากการวางแผนคุณภาพ
ไม่สมบูรณ์จะท าให้เป็นสาเหตุของความไม่มีคุณภาพดา้นความถูกตอ้งในการผลิต หรือความไร้
ประสิทธิภาพดา้นคุณภาพ (Quality deficiencies) นอกจากน้ีจะพบว่ามาตรการต่าง ๆ ในการปรับปรุง
คุณภาพมกัจะเป็นการวางแผนใหม่ (Re-planning) เสมอ ซ่ึงการวางแผนเร่ืองคุณภาพเป็นกระบวนการ
ที่ต่อเน่ืองและมุ่งให้ความส าคญักบัลูกคา้ทุกขั้นตอน 2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) 
หมายถึง การเฝ้าพนิิจผลจากการท างานเพือ่เปรียบเทียบกบัความคาดหมายของลูกคา้ หากพบวา่ผลการ
ด าเนินงานตามกระบวนการมิไดเ้ป็นไปตามความคาดหมายที่ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความไม่พอใจ จะตอ้ง
คน้หาสาเหตุของความไม่พอใจดงักล่าวเพื่อแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และ 3) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality 
Improvement: QI) หมายถึง การคาดการณ์ความคาดหมายใหม่ของลูกคา้ส าหรับผลิตภณัฑเ์ดิม หรือ
การคน้หาความจ าเป็นของลูกคา้ส าหรับการพจิารณาผลิตภณัฑใ์หม่ แลว้ท าการวางแผนใหม่ ตลอดจน
การควบคุมใหม่เพือ่ใหบ้รรลุตามเป้าหมายใหม่หรืออาจกล่าวไดว้่า ในขณะที่การควบคุมคุณภาพเป็น
การรักษาสภาพเดิม การปรับปรุงคุณภาพจะเป็นการท าลายสภาพเดิมและสร้างระบบใหม่ขึ้นมา 

จูแรนเสนอขั้นตอนการบริหารคุณภาพ 10 ประการ ไดแ้ก่ 1) พิจารณาความ
ตอ้งการและโอกาสที่จะปรับปรุง 2) ตั้งเป้าหมายส าหรับการพฒันา 3) ช้ีแจงเป้าหมาย 4) อบรม          
5) คน้หาปัญหาและแกปั้ญหา 6) รายงานผลความกา้วหน้า 7) รับรองผลการปฏิบตัิ 8) ประชาสัมพนัธ์
การปฏิบตัิงาน 9) รวบรวมและบนัทึกผลความกา้วหน้าและ 10) รักษาสถานภาพ ทั้งยงักล่าวถึงขอ้

การปรับปรุงคุณภาพ (QI) 

การวางแผนคุณภาพ (QI) การควบคุมคุณภาพ (QC) 

การประกนัคุณภาพ (QA) 

(QM) 
การบริหารคุณภาพ 
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สมมติฐานหลายประการที่ท  าใหมี้ความจ าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางใหม่ในการบริหารจดัการคุณภาพ 
ดงัน้ี 1) มีวิกฤติเก่ียวกบัคุณภาพเกิดขึ้น แนวทางเดิมที่เคยปฏิบติัไม่เพียงพอต่อการจดัการกบัวิกฤติ       
ที่เกิดขึ้นได ้2) การจดัการวกิฤติจ  าเป็นตอ้งมีวิธีการใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม 3) การวางแผนเก่ียวกบั
คุณภาพตอ้งเกิดจากการสร้างวิธีคิดเก่ียวกบัคุณภาพในทุกส่วนขององคก์าร 4) การวางแผนคุณภาพ           
ยงัตอ้งการความมีภาวะผูน้ ามากขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วมผูบ้ริหารในระดบัที่สูงขึ้นไป 5) อุปสรรค
ของการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดับสูงคือประสบการณ์และการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณภาพที่                  
มีไม่เพียงพอ และ 6) องค์ประกอบที่ส าคญัในการเผชิญกับวิกฤติทางคุณภาพคือการเตรียมเร่ือง
ประสบการณ์และการฝึกอบรมใหก้บัผูบ้ริหารวา่จะจดัการคุณภาพอยา่งไร 

2.2.1.3 การบริหารคุณภาพตามแนวคิดการบริหารคุณภาพของ Ishikawa  
แนวคิดของอิชิกะวะไดรั้บอิทธิพลมาจากเดมมิงและจูแรน โดยอิชิกะวะเน้น

ในเร่ืองการน าการบริหารคุณภาพไปปฏิบตัิ อิชิกะวะไดรั้บเกียรติให้เป็นผูบุ้กเบิกแนวความคิดเร่ือง
วงจรคุณภาพ และยงัเป็นผูพ้ฒันาแผนภาพแสดงเหตุและผล ซ่ึงสามารถช่วยในการคน้หาสาเหตุของ
ปัญหาดา้นคุณภาพได ้อิชิกะวะไดศึ้กษาและพบวา่การควบคุมคุณภาพในประเทศตะวนัตกเป็นหน้าที่
ของผูเ้ช่ียวชาญเพยีงไม่ก่ีคน และมกัท าเม่ือมีปัญหารุนแรงเกิดขึ้นแลว้ แต่ในทางตรงขา้มในประเทศ
ญี่ปุ่ นผูจ้ดัการขององคก์รจะเป็นผูรั้บผดิชอบและผูกพนัอยูก่บัคุณภาพ และเป็นจิตส านึกที่คงอยูต่ลอด
ชีวิตการท างาน อิชิกะวะแนะน าให้มีการน าคุณภาพไปใช้ในทุกขั้นตอน และมีความเช่ือว่าถึงแม้
พนกังานส่วนใหญ่ไม่ไดผู้เ้ช่ียวชาญ แต่ก็สามารถใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได ้นอกจากน้ียงัได้
พฒันาเคร่ืองมือทางสถิติแห่งคุณภาพหรือเคร่ืองมือ 7 แบบเพือ่การควบคุมคุณภาพ เรียกว่า 7 QC tools 
ไดแ้ก่ กราฟ (Graphs) ใบตรวจสอบ (Check sheets) แผนภาพแสดงเหตุและผล (Cause and effect 
diagrams) หรือ แผนภาพกา้งปลา (Fishbone diagrams) แผนภาพการกระจาย (Scatter diagrams) การ
วิเคราะห์แบบพาเรโต (Pareto analysis) ฮีสโตแกรม (Histograms) และแผนภูมิควบคุมกระบวนการ 
(process control charts) ทั้งยงัพฒันากิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circles: QCC) 
และพฒันาแนวคิดการควบคุมคุณภาพทั้งบริษทั (Company Wide Quality Control: CWQC) โดย
สามารถพจิารณาคุณภาพขององคก์ารจากกิจกรรมหรือตวัช้ีวดัต่าง ๆ ต่อไปน้ี (Ishikawa, K., 1985) 

1) คุณภาพของผลิตภณัฑต์อ้งไดรั้บการพฒันา มีความคงที่ของคุณภาพและ
มีของเสียลดลง 

2) ปรับปรุงความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์
3) ลดค่าใชจ่้าย 
4) เพิม่ผลผลิตและวางแผนการผลิต 
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5) ไม่มีการสูญเสียและลดการซ่อมแซมสินคา้ 
6) ปรับปรุงวธีิการ 
7) ขยายงานการตรวจสอบและลดงานทดสอบ 
8) ขอ้ตกลงระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายมีความเหมาะสม 
9) ขยายตลาด 
10) กลุ่มงานทุกหน่วยงานในองคก์ารมีความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั 
11) ลดความผดิพลาดของขอ้มูล 
12) การน าเสนอความคิดเห็นเป็นไปอยา่งอิสระและเป็นประชาธิปไตย 
13) ในการประชุมต่าง ๆ มีการด าเนินการที่ราบร่ืน 
14) การซ่อมแซม เปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร เคร่ืองมืออยูบ่นความเหมาะสม 
15) พฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 

 2.2.1.4 การบริหารคุณภาพตามแนวคิดในการบริหารคุณภาพของ Shingo  
 ชิงโงะเป็นนักคิดคุณภาพที่เน้นผลผลิตมากกว่าการจดัการ ความก้าวหน้า       
ในการพฒันาผลงานไดจ้ากความเอาใจใส่ การด าเนินการไปสู่เป้าหมาย การวางแผน วางแนวทาง
แก้ไข ในช่วงปี ค.ศ. 1961-1964 (พ.ศ. 2504-2507) ชิงโงะได้เสนอแนวคิดในการควบคุมคุณภาพ        
โดยการป้องกนัการผิดพลาด (Mistake proofing) หรือท าให้ความเสียหายเป็นศูนย ์นอกจากน้ี เขาได้
เป็นส่วนหน่ึงของการท าระบบสร้างงานตามก าหนดเวลา (Just in Time System) แนวคิดพื้นฐานของ
ชิงโงะคือให้หยุดกระบวนการเม่ือมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุและป้องกันสาเหตุที่จะ         
ท  าใหเ้กิดความผิดพลาดขึ้น ไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง กระบวนการของการตรวจสอบท าไดโ้ดยพนักงาน           
ที่อยู่ในส่วนนั้น ๆ มีการพิจารณาความคลาดเคล่ือน และตอ้งหยดุกระบวนการก่อนที่จะสามารถ    
แก้ไขความคลาดเคล่ือนได้ หรือป้องกันก่อนการเกิดความผิดพลาดบกพร่องขึ้น และส่ิงต่าง ๆ             
เหล่าน้ีต้องท าทุกช่วงของกระบวนการ ดังนั้น ความผิดพลาดจะถูกป้องกันและแก้ไขให้ถูกตอ้ง          
ที่แหล่งก าเนิดมากกว่าการทิ้งไวแ้ละถูกพบในกระบวนการต่อไป เคร่ืองมือที่ใช้ต้องสามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้ทนัที มีพนักงานที่ท  างานผิดพลาดน้อย ความพยายามต่าง ๆ น้ีมีเป้าหมาย คือ            
ตอ้งไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยหรือเป็นการป้องกนัความผิดพลาด ในปี ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511)            
ชิงโงะไดริ้เร่ิมระบบการสร้างงานตามก าหนดเวลาที่บริษทัโตโยตา (Toyota) โดยการผลิตจ านวนน้อย
เพื่อลดเวลาในการท างานลง (Out set-up times) ซ่ึงแนวคิดน้ีตรงขา้มกบัจุดมุ่งหมายขององคก์รที่
ตอ้งการผลิตให้ไดจ้  านวนมาก และความส าเร็จของระบบน้ีแสดงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในปี ค.ศ. 1982 
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(พ.ศ. 2525) โดยการผลิตในกระบวนการส่วนหน่ึงของบริษทัโตโยตามีเวลาในการปฏิบติังานลดลง
อยา่งต่อเน่ืองจาก 100 นาที เป็นใชเ้พยีง 3 นาที (Bendell, T., 1998) 

2.2.1.5 การบริหารคุณภาพตามแนวคิดในการบริหารคุณภาพของ Moller 
 โมลเลอร์เป็นนักคิดคุณภาพ โดยได้พฒันาหลักสูตรเพื่อบริหารเวลาขึ้ น 
(Time Manager Course) และได้สร้างหลกัสูตรดา้นการจดัการส าหรับทุกคน ซ่ึงเป็นหลกัสูตรที่จะ
ช่วยท าให้พนักงานทุกคนมีความพึงพอใจในการท างานของตนและท างานเป็นทีมอย่างมีความสุข 
รวมทั้งการลดการแบ่งชั้นการปกครอง พฒันาและเพิม่ประสิทธิผล จากการพฒันาของแนวคิดคุณภาพ
ตั้งแต่หลงัปี ค.ศ. 1970 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่การควบคุมคุณภาพโดยวิธีทางสถิติไดถู้กใชม้าแลว้ถึง 30 ปี 
และหลักการแนวคิดคุณภาพไดถู้กพฒันาและผสมผสาน มีการเน้นความตอ้งการเพิ่มมากขึ้น เกิด
ความร่วมมือกนัในองค์กรเพิ่มขึ้น และในช่วงตน้ปี ค.ศ. 1980 มีความสนใจเป็นพิเศษในเร่ืองของ
คุณภาพ ซ่ึงจากประสบการณ์ ของโมลเลอร์ท าให้เขามัน่ใจว่าระบบการบริหารงานมีความส าคญัต่อ
การเพิม่โอกาสในการผลิตมากกวา่กระบวนการผลิต ส่วนในการพฒันาดา้นการบริการนั้น โมลเลอร์
เช่ือว่าบุคคลผูท้ี่ท  าการผลิตสินค้าจะต้องมีความพอใจและสนใจในส่ิงที่ท  าและสามารถที่จะ
ปรับเปล่ียนแนวความคิดทศันคติได้ในภาพรวม ซ่ึงการปรับแนวความคิดและทศันคติน้ีจะน าไปสู่         
ความสามารถ 3 ส่วนที่ส าคญั คือ ความสามารถในการผลิต (Productivity) สัมพนัธภาพ (Relations) 
และคุณภาพ (Quality) โมลเลอร์เช่ือวา่คุณภาพของบุคคลเป็นพื้นฐานของเร่ืองคุณภาพ โดยโมลเลอร์
แบ่งคุณภาพบุคคลเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 1) คุณภาพในระดับที่คาดหวงั (The ideal performance level, IP) เป็น
จุดมุ่งหมายดา้นคุณภาพแต่ละบุคคล และสามารถเปล่ียนไดจ้ากประสบการณ์ในการท างาน ดงันั้น 
คุณภาพในระดบัที่คาดหวงัจึงไม่แน่นอนในช่วงปีแรกของการท างาน โดยจะเร่ิมมีความคงที่เพิ่มมาก
ขึ้นเม่ือมีระยะเวลาท างานยาวนานขึ้น จึงอาจกล่าวไดว้่าคุณภาพในระดบัที่คาดหวงั ของแต่ละบุคคล
จะถูกก าหนดและเปล่ียนแปลงไปตามการพฒันาของบุคคลนั้น                                
 2) คุณภาพในระดบัที่เป็นจริง (The actual performance level, AP) คุณภาพ
ชนิดน้ีจะขึ้นอยู่กับทศันคติความคิดเห็นของคน โดยมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับความคาดหวงัใน
คุณภาพ ซ่ึงคุณภาพที่เป็นจริงน้ี ขึ้ นอยู่กับลักษณะการยอมรับของสังคม ความเข้าใจในผลผลิต 
สมัพนัธภาพ คุณภาพ จุดมุ่งหมายและวิธีการ ส่ิงแวดลอ้ม ทกัษะ และอ่ืน ๆ โมลเลอร์เสนอแนวทาง
ปรับปรุงระดบัคุณภาพที่เป็นจริงโดยใชก้ฎ 12 ประการ (Twelve golden rules) ไดแ้ก่ ก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพของแต่ละบุคคล ก าหนดให้บุคคลท ารายงานคุณภาพของตน ตรวจสอบปัจจยัความพึงพอใจ         
ที่เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพของงาน ให้ความสนใจกบัผูรั้บช่วงงาน หลีกเล่ียงการเกิดความผิดพลาด 
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มุ่งที่กิจกรรมมากกว่าผลงาน ใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้สูงที่สุด แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย            
รู้จุดเร่ิมตน้และเป้าหมายของงาน ควบคุมความเครียดของบุคคล รักษาศีลธรรมจรรยาบรรณของ
บุคคล และมีความตอ้งการคุณภาพ  
 นอกจากน้ี โมลเลอร์ไดพ้ฒันาเทคนิค 2 ประการ ในการสร้างคุณภาพของ
บุคคลไดแ้ก่ 1) การตรวจสอบ คือ ตรวจสอบคุณภาพการท างานดว้ยตนเองตลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง 
และ 2) ใหมี้ใบรับรองคุณภาพของการท างาน  

2.2.2  แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา 
สถาบนัการศึกษาทุกแห่งไดใ้ห้ความส าคญักบัคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากเป็นส่ิงที่

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะของการจดัการศึกษาที่มีมาตรฐานท าให้เกิดผลอยา่งย ัง่ยนืแก่ผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรและสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม ซ่ึงส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขนั
ของประชาชนในประเทศให้เพิ่มขึ้นดว้ย วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2555, น. 74) กล่าวว่า คุณภาพ          
การศึกษา หมายถึง คุณลกัษณะการจดัการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานที่มีประสิทธิผล โดยพิจารณา
ตวัช้ีวดัของผลการปฏิบติังานวา่มีความสอดคลอ้งกบัที่ก  าหนดไวเ้ป็นอยา่งดี และตอ้งก่อให้เกิดความ
พงึพอใจแก่ผูเ้รียน ผูป้กครอง และสงัคม รัตนา ดวงแกว้ (2556, น. 11) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษาเป็น
คุณภาพของผูเ้รียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรก าหนด 
ทั้งน้ี คุณภาพของผูเ้รียนดงักล่าว เกิดจากความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย ไดแ้ก่ พ่อแม่ ผูป้กครองและ
ชุมชน หน่วยงานระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัมีระบบการบริหารที่ไดม้าตรฐาน โดยเฉพาะระดบั
ปฏิบตัิ ซ่ึงหมายถึงสถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนที่ลงถึงระดบัห้องเรียน อนัเป็นผลมาจากการ
ที่มีผูบ้ริหารและครูมืออาชีพ มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2556, น. 56) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษาเป็น
การบ่งช้ีคุณลักษณะที่มีความเป็นเลิศทางด้านต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ 
ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการและผลผลิตตามกรรมวธีิการวดัดว้ยเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับของสงัคม  

แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษาดงักล่าว ท าให้เขา้ใจไดว้่า การศึกษาเป็นระบบที่
ซบัซอ้นที่มีบริบททางการเมือง วฒันธรรม และเศรษฐกิจฝังรากลึก และมิติต่าง ๆ ก็มีความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธก์นั และมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงในบางคร้ังไม่อาจคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลกัษณะของการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก  าหนด และเป็นที่
พงึพอใจกบัทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 
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2.2.2.1 คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน 
 คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดของยนิูเซฟ (UNICEF, 2000) ให้พิจารณาจาก 

5 ประการ ดงัน้ี 
1) ผูเ้รียนที่มีสุขภาพแขง็แรง มีภาวะโภชนาการที่ดี มีความพร้อมที่จะเรียนรู้

และไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือการเรียนจากครอบครัวและชุมชน 
2) สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั ป้องกันการคุกคามทางเพศ 

และมีการจดัหาทั้งทรัพยากรและส่ิงอานวยความสะดวกอยา่งเพยีงพอเหมาะสม 
3) เน้ือหาสาระการเรียนรู้ตอ้งสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างหลกัสูตร อุปกรณ์

การเรียน หนงัสือ ส่ือและทกัษะพื้นฐาน โดยเฉพาะการอ่านออก เขียนได ้และการคิดค  านวณ รวมถึง
ทกัษะชีวติที่ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัสุขภาพที่ดี ความปลอดภยั ความรู้เพศศึกษา การโภชนาการ 
การป้องกนัการติดเช้ือต่าง ๆ 

4) กระบวนการเรียนการสอนที่ครูเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัในบรรยากาศของ
หอ้งเรียนนอกหอ้งเรียนมีการบริหารจดัการที่ดี ครูมีทกัษะการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนามาพฒันา
ผูเ้รียนและลดช่องวา่งความแตกต่างในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

5) ผลลัพธ์ที่ได้จากการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพจะตอ้งสะทอ้นถึงความรู้ 
ทกัษะและทศันคติที่เช่ือมโยงกบัเป้าหมายการศึกษาของชาติ และการมีส่วนร่วมของสงัคม 

คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO, 2005) ไดเ้สนอว่า 
การศึกษา ที่มีคุณภาพสามารถพจิารณาจากกรอบและตวัช้ีวดัการศึกษาที่สะทอ้นถึงคุณภาพ ดงัน้ี 

1) ลกัษณะผูเ้รียน คือ ผูเ้รียนมีสุขภาวะที่ดี ภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์และ      
มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

2) กระบวนการเรียนการสอน คือ ครูที่มีคุณภาพในการสอนและมีเทคนิค
การสอนที่กระตือรือร้น มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ที่นิยามชดัเจนโดยครอบคลุมการวดัความรู้ 
ทกัษะ เจตคติ และคุณค่า 

3) เน้ือหาสาระ กล่าวคือ หลกัสูตรสอดคลอ้งและสนองความตอ้งการของ
สงัคมและที่พฒันามาจากความรู้และประสบการณ์ของครูและผูเ้รียน 

4) ระบบ กล่าวคือ ส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์การศึกษามีเพียงพอ
เหมาะสม สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลกัษณะและมีความปลอดภยั 
การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม เคารพและผกูพนักบัชุมชนทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม 
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คุณภาพการศึกษาของไทยในยคุของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(สทศ., น. 7) ไดก้ าหนดเป้าหมาย ยทุธศาสตร์และตวับ่งช้ีความส าเร็จไวด้งัน้ี 

1) การศึกษาไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานระดบัสากล 
2) คนไทยใฝ่รู้ คือ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหา

ความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
3) คนไทยใฝ่ดี คือ มีคุณธรรม มีจิตส านึกและค่านิยมที่พงึประสงค ์
4) คนไทย คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได ้คือ มีทกัษะในการคิดและปฏิบติั          

มีความสามารถในการแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความสามารถในการส่ือสาร  
2.2.2.2 การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 ตามแนวคิด ISO 9000 (Hoyle, 2009) อาจกล่าวไดว้่าเป็นการด าเนินการ        

ทัว่ทั้งองคก์าร เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่องคก์าร หรืออาจกล่าวง่าย ๆ ว่า เป็นอะไรก็ตามที่ท  าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานที่มีคุณภาพ ในการพฒันาตามแนวทาง ของ ISO 
9000 ด าเนินการได้ 2 วิธีพื้นฐาน ได้แก่ วิธีการควบคุมที่ดีกว่า (Better control) และวิธีการสร้าง
มาตรฐานหรือนวตักรรม (Raise standards/ Innovation ) ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

1) วธีิการควบคุมที่ดีกว่า เป็นกระบวนการปรับเปล่ียนมาตรฐานการศึกษา
ชุดเดิม มาตรฐานที่ได้จากวิธีน้ีเป็นมาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงผ่านการเลือก การวิเคราะห์และ        
การปรับแกไ้ขของผูท้ี่มีประสบการณ์ในการใช ้

2) วิธีการสร้างมาตรฐานหรือนวตักรรม เป็นกระบวนการที่ไม่ เก่ียวกับ      
การสงวนรักษาหรือปรับปรุงมาตรฐานที่มีอยูเ่ดิม แต่จะสร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่ผ่านกระบวนการ       
ที่เร่ิมตน้จากการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละพฒันาผ่านกระบวนการวิจยัและพฒันา (R&D) มาตรฐาน      
ที่สร้างขึ้นใหม่จะผ่านการทดลองนามาใชง้านแบบท าซ ้ า มาตรฐานดงักล่าวน้ีถือว่าเป็นผลมาจาก
สภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไปทั้งดา้นนวตักรรม เทคโนโลย ีการตลาดและการจดัการ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการปรับปรุงพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตามมาตรฐาน และจะตอ้งสร้างความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการและสังคม
โดยทัว่ไป ทั้งน้ี การพฒันาคุณภาพการศึกษาเพือ่พฒันาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะตอ้งอาศยัความ
รับผิดชอบร่วมทั้งในระดับประเทศและระดับสถานศึกษาโดยค านึงถึงส่ิงส าคญั 5 ประการ ได้แก่ 
หลกัสูตร ส่ือการสอนและเทคโนโลย ีการประเมินผลผูเ้รียน การพฒันาครู การประเมินคุณภาพและ
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาที่เช่ือมโยงกับทกัษะส าหรับศตวรรษที่ 21 ทั้งน้ีตอ้งอาศัย
แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาเป็นฐาน การบริหารจดัการเรียนรู้ที่ให้ไดป้ระสิทธิผลควร



52 
 

ใชก้รอบการบริหารจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิดและพิจารณาร่วมกับ
องคป์ระกอบการพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งตอ้งยดึหลกัการที่สร้างความรับผิดชอบร่วมกนัใน
ทุกระดบันบัตั้งแต่ ผูป้กครอง ผูก้  าหนดนโยบาย และสถานศึกษา เพราะส่งผลต่อผูเ้รียนโดยตรง โดยมี
ผูก้  าหนดนโยบายร่วมรับผดิชอบในการปฏิบตัิ ซ่ึงแนวทางการพฒันาควรครอบคลุมทั้งดา้นการสร้าง
ความรับผิดชอบร่วมของสังคม การประเมินคุณภาพครูอยา่งเช่ือถือได ้การพฒันาครูสู่ศตวรรษที่ 21 
ซ่ึงบริบทของสังคมไทยได้มุ่งเน้นให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาอย่างทัว่ถึง สถานศึกษาจะตอ้งยึด
มาตรฐานคุณภาพที่ก  าหนดเพือ่เป็นหลกัประกนัวา่สถานศึกษามีมาตรฐานตามที่ก  าหนดไว ้พร้อมทั้งมี
การทบทวนตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระภายนอกเป็นระยะ 

2.2.3  แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 การประกนัคุณภาพเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้กบัผูผ้ลิตอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจาก
จุดประสงคสู์งสุดของระบบคุณภาพใด ๆ ต่างเป็นไปเพือ่ใหลู้กคา้มัน่ใจว่า เขาจะไดรั้บความพึงพอใจ
จากการไดรั้บสินคา้หรือการบริการ ซ่ึงจดัให้โดยผูผ้ลิต ดงันั้น ผูผ้ลิตจึงตอ้งออกแบบสินคา้ จดัหา
วตัถุดิบ ด าเนินการผลิต และส่งมอบสินคา้ให้ไดต้ามที่ลูกคา้ตอ้งการ ด้วยการประกันคุณภาพที่ดี           
จากแนวคิดน้ีจึงมีการน าเอาการประกนัคุณภาพไปใช้กบัวงการศึกษา ท าให้เกิดค  าว่า “การประกัน
คุณภาพการศึกษา” ขึ้นมา ซ่ึงเป็นกระบวนการวางแผน และการจดัการที่จะรับประกนัใหส้ังคมเช่ือมัน่
วา่จะพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามที่ระบุไวใ้นหลกัสูตรไดอ้ยา่งครบถว้น และตรงตามความมุ่งหวงั
ของสังคม เน่ืองจากพ่อแม่มีสิทธ์ิที่จะเรียกร้องให้สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานที่จดัการศึกษา          
ใหแ้ก่ลูกมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพือ่ใหลู้กเกิดความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณลกัษณะต่าง ๆ อยา่งเต็ม
ศกัยภาพในแต่ละบุคคล ตอบสนองต่อความตอ้งการ ความถนดัที่แตกต่างกนัและที่ส าคญัคือ ทุกคนมี
คุณสมบตัิครบถว้น ตามความคาดหวงัของสงัคม ถือเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคที่ว่าต่อไปไม่ว่าพ่อแม่ 
ผูป้กครองจะส่งลูกเขา้เรียนที่ใดจะไดมี้ความมัน่ใจไดว้่าสถาบนันั้นเป็นสถาบนัการศึกษาที่มีคุณภาพ
เท่าเทียมกนั ดงันั้น พอ่แม่ ผูป้กครองจึงยอมไม่ได ้ถา้ลูกเขา้รับการศึกษา ในสถาบนัการศึกษาแห่งใด
แห่งหน่ึงแลว้ไม่ไดม้าตรฐาน โดย กาญจน์ เรืองมนตรี และ ธรินธร นามวรรณ (2554, น. 13) เห็นดว้ย
ที่ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจ เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ก่อใหเ้กิดความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ ทั้งผูรั้บบริการโดยตรงและผูรั้บบริการโดยออ้ม และสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ วรีะยทุธ ชาตะกาญจน์ (2555, น. 84) ที่ว่าเป็นกลไกใด ๆ ที่จะรักษาไวซ่ึ้งคุณภาพการ
จดัการศึกษาให้ได้มาตรฐานและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความมัน่ใจไดว้่าสถาบนัการศึกษา
สามารถจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก  าหนด  
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 จากแนวคิดข้างต้น ผู ้วิจัยสรุปได้ว่า  การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบของสถานศึกษาในการจดัการเรียนการสอนและการบริหาร
จดัการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ การประเมินผลและ    
การรับรองมาตรฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย การประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 

2.2.3.1 รูปแบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 การประกนัคุณภาพการศึกษาไดก้ลายเป็นประเด็นส าคญัที่สถาบนัการศึกษา
ทั้งหลายในทุกระดบัชั้นให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ การยอมรับให้มีการตรวจสอบ (Accountability) 
จะเป็นส่ิงที่แสดงถึงความมีคุณภาพการศึกษา เท่าที่ผา่นมาในหลายประเทศ มีการน าวิธีการต่าง ๆ ไป
ใชใ้นการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสหรัฐอเมริกาที่มีความหลากหลายในการจดั
การศึกษาจึงกลายเป็นตน้แบบให้ประเทศต่าง ๆ ไดน้ าเอาวิธีเหล่านั้นไปปฏิบติั ซ่ึงจนบดัน้ียงัไม่อาจ
ตอบไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ วธีิการหรือรูปแบบใดน่าจะเป็นวธีิการที่เหมาะสมที่สุด วธีิการที่ไดมี้การปฏิบติั
กนัมาแล้วอยา่งเป็นผล ไดแ้ก่ (วีระยทุธ ชาตะกาญจน์, 2555, น. 84) กลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control Circle) ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 ระบบตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (Key Performance 
Indicators) ระบบดัชนีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) และการเปรียบเทียบกับ
องค์การที่เป็นเลิศ (Benchmarking) โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่กล่าวถึงนั้นเป็นรูปแบบที่ได้มีการพิสูจน์
มาแล้วว่า สามารถเป็นหลักประกันที่ส าคัญต่อผูเ้ก่ียวขอ้งว่าท าให้เกิดการพฒันาคุณภาพให้กับ
สถาบนัการศึกษาอยา่งเป็นผลส าเร็จ ซ่ึงในอนาคตอาจมีรูปแบบในลกัษณะอ่ืน ๆ ออกมาปรากฏขึ้นอีก 
และไม่ว่าจะเป็นการประกนัคุณภาพในรูปแบบใดก็ต่างมีเป้าหมายหลกัเพื่อท าให้การจดัการศึกษามี
คุณภาพ เป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วยกันทั้งนั้น หากแต่การเลือกที่จะน ารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงไปใช ้
จะตอ้งมีความเหมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ารนั้น เกณฑห์รือมาตรฐานอาจจะตอ้งมีการปรับเพื่อให้
เกิดความเป็นไปได้ในการน าไปใชจ้ริงในแต่ละสถานศึกษา ความส าเร็จของกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่แต่ละสถานศึกษาจะได้รับ จะตอ้งเกิดจากการคิดอย่างเป็นระบบ มีระบบการ
ประกนัคุณภาพที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพที่ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงตอ้งเร่ิมจาก
การร่วมกนัเรียนรู้เร่ืองของคุณภาพ เพื่อให้ทุกคนเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัว่ารูปแบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่จะน ามาใชใ้นองคก์ารนั้นคืออะไร มีกระบวนการเป็นอย่างไร จากนั้นก็ร่วมกัน
สร้างวิสัยทศัน์และพนัธกิจที่ชัดเจน ซ่ึงจะตอ้งมีการส่ือสารให้ทราบโดยทัว่กันทั้งองค์การ มีการ
พฒันาบุคคลให้พร้อมรับกับการท างานตามที่คาดหวงั ด าเนินการรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ  ปรับปรุงการส่ือสารภายในองคก์าร มีการกระตุน้
ให้เกิดการสร้างทีมงานในลักษณะต่าง ๆ เพราะกิจกรรมนั้น ๆ ไม่ใช่เร่ืองที่สามารถด าเนินการให้
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ประสบความส าเร็จไดเ้พียงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง นอกจากนั้นจะตอ้งเร่ิมตน้ปรับรูปแบบการเรียน
การสอนใหเ้ขา้กบัยคุสมยั  

1) ระบบตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (Key Performance Indicators: KPI) เป็น
ระบบที่ใชใ้นการประกนัคุณภาพทางการศึกษาในปัจจุบนั เป็นการระบุตวัช้ีวดัที่ตรงประเด็นกบัส่ิงที่
ตอ้งการวดั ระบุถึงคุณลกัษณะและปริมาณของผลงาน โดยก าหนดในลักษณะมาตรฐานเทียบเคียง 
ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็น
กระบวนการด าเนินการของหน่วยงานตน้สังกัด และสถาบนัการศึกษาในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา จดัท าแผนเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานเขา้สู่มาตรฐานในดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
ส่ือ การพฒันาครูและบุคลากร ระเบียบการสอน การแนะแนว ทั้งน้ีจะเน้นระบบและกลไกการ
ปฏิบติังานตามแผน ติดตาม ก ากบัการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality 
Audit) เป็นการยนืยนัเป้าหมายที่ก  าหนด โดยการด าเนินการตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานทั้ง
ระบบดว้ยตนเอง น าขอ้มูลมาปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอและรายงานผล เพื่อส่งเสริมมาตรการในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และ 3) การประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment) เป็นการประเมินค่าระดบัคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอยา่งในหน่วยงาน ทั้งการประเมิน
คุณภาพภายใน โดยใช้วิธีการศึกษาตนเองและประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายนอก         
ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานและการตรวจวดัผลส าเร็จในทุกกิจกรรม           
ทั้งปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตและผลลพัธ์ ซ่ึงนอกจากจะท าการก  าหนดตวัช้ีวดั (KPI) แล้ว 
จะตอ้งก าหนดเป้าหมาย (Targets) และวตัถุประสงค ์(Objectives) ไวล่้วงหนา้ ภายใตค้วามร่วมมือของ
ทุกคนที่เก่ียวขอ้ง เพือ่ระดมความคิดในการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงทรัพยากรการบริหารงานอยา่งประหยดั 
(Economy) และใช้ทรัพยากรนั้นอยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยได้ผลงานที่บรรลุเป้าหมาย 
(Effectiveness)  

2) การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์าร (Total Quality Management) คือ 
ระบบการบริหารจดัการองคก์ารที่เน้นคุณภาพในทุกดา้นและทุกกิจกรรมขององคก์าร โดยบุคลากร
ทุกคนให้ความร่วมมือและร่วมกนัรับผิดชอบและให้ความส าคญักับการปรับปรุงการท างานให้มี
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ภายใตห้ลกัการของการมุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน บริหารงานอยา่ง
ผูน้ า (Leadership) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Involvement of people) การบริหารโดยกระบวนการ 
(Process approach) การบริหารงานเป็นระบบ (System approach to management) การปรับปรุงงาน
อยา่งต่อเน่ือง (Continual improvement) ใชข้อ้เทจ็จริงเป็นพื้นฐานของการตดัสินใจ และสัมพนัธภาพ
กบัผูส่้งมอบอยูบ่นพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกนั การน า TQM ไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จตอ้งยดึ
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องคป์ระกอบ 7 ประการ คือ  1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 2) การได้รับการศึกษาและการอบรมของ
บุคลากร 3) การจดัโครงสร้างที่เก้ือหนุน 4) การมีช่องการติดต่อส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 5) การ
พิจารณารางวลัและความชอบ 6) การใช้กระบวนการทางสถิติ หรือการวดัผลการปฏิบัติงาน และ            
7) การท างานเป็นทีม จากจุดประสงค ์หลกัการพื้นฐาน และองคป์ระกอบของระบบ TQM การน า 
TQM ไปใชใ้นองคก์าร อุปสรรคส าคญัในการน าแนวคิด TQM ไปใชใ้นหน่วยงานมีหลายประการ 
เช่น การปรับพฤติกรรมการบริหาร วฒันธรรมองคก์าร ความไม่เขา้ใจและความไม่ใฝ่รู้ของผูบ้ริหาร 
ขาดการท างานเป็นทีม เป็นตน้ 

2.2.3.2 ประโยชน์ของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา จะท าให้ทุกฝ่ายมีโอกาสไดมี้ส่วนร่วม
ในการพฒันาการศึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย/วางแผน การท าตามแผน และการ
ประเมินผล ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

1) ผูเ้รียนและผูป้กครองมีหลกัประกนัและมีความมัน่ใจต่อสถานศึกษา 
2) ครูท างานอย่างมืออาชีพ ได้ท  างานที่เป็นระบบที่ดีมีความรับผิดชอบ        

ที่ตรวจสอบได ้และเนน้วฒันธรรมคุณภาพ ไดพ้ฒันาตนเองและผูเ้รียน  
3) ผูบ้ริหารได้ใช้ภาวะผูน้ าและความรู้ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

และมีความโปร่งใส เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบของสังคม ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
ก่อใหเ้กิดความภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

4) หน่วยงานที่ก  ากับดูแลมีสถานศึกษาที่มีศักยภาพในการพฒันาตนเอง          
ซ่ึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการก ากบัดูแลสถานศึกษา ก่อใหเ้กิดความมัน่ใจในคุณภาพการศึกษา 

5) ผูป้ระกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เยาวชนและคนที่ดีมี
คุณภาพและศกัยภาพที่จะช่วย ท างานพฒันาองคก์าร ชุมชน สงัคมและประเทศชาติต่อไป 

นิติธร ปิลวาสน์ (2557) กล่าวถึงประโยชน์การประกนัคุณภาพการศึกษาดงัน้ี 
1) เกิดการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเขา้สู่มาตรฐานสากล 
2) การใชท้รัพยากรในการบริหารใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) การบริหารจดัการของสถาบนัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ท าให้

การผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาทุกระดบั การสร้างผลงานวจิยั และการให้บริการทางวิชาการเกิดประโยชน์
สูงสุด และตรงกบัความตอ้งการของสงัคมและประเทศชาติ 

4) ผูเ้รียน ผูป้กครอง ผูจ้า้งงาน และสาธารณชนมีขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจ
ที่ถูกตอ้ง 
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5) สถาบนัการศึกษา หน่วยงานบริการทางการศึกษา และรัฐบาลมีขอ้มูลที่
ถูกตอ้งในการก าหนดนโยบายและการจดับริการการศึกษา 

6) ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกสาระวชิาสูงไดม้าตรฐานสม ่าเสมอ 
7) ผูเ้รียนรู้ล่วงหน้าว่าจะไดรั้บผลอะไรจากการเรียนในสถาบนัการศึกษา

และไดผ้ลตามความตอ้งการ 
8) ผูป้กครอง ชุมชน ครู หน่วยงานการจดัการศึกษาในทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วม

ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพที่ผสมในมาตรฐานสากล มาตรฐานชาติและมาตรฐานทอ้งถ่ิน 
9) ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าการจดัการเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา 

วางแผนการยกระดบัคุณภาพการจดัการเรียนการสอน เพือ่ใหบ้งัเกิดผลกบัผูเ้รียนตามมาตรฐาน มีการ
ตรวจสอบยอมรับในแผนการด าเนินงานของสถาบนั 

10)  ครูไดรั้บการพฒันาและจูงใจให้จดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง เนน้กระบวนการปฏิบติัเพือ่ใหน้ าไปสู่การบรรลุมาตรฐานคุณภาพอยา่งครบถว้น ให้ผูเ้รียน
ทุกคนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ ผูบ้ริหารติดตามตรวจสอบ 

11)  มีระบบการวดัประเมินผลตามสภาพจริง มุ่งตรงต่อการบรรลุมาตรฐาน
คุณภาพ และบนัทึกลงแฟ้มผลงานที่ผูบ้ริหารและครูตรวจสอบผลการเรียนและบนัทึกผล น าผลมาใช้
เพือ่การพฒันาและรายงานสู่ชุมชนสม ่าเสมอวา่ การจดัการเรียนการสอนท าใหบ้งัเกิดผลตามเป้าหมาย
คุณภาพการเรียนรู้ที่ก  าหนดไวล่้วงหนา้ไดดี้เพยีงใด 
 

2.3 แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. 2544 ได้มีการก าหนดระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ซ่ึงในช่วงเวลาที่ยงัไม่มีกฎกระทรวงออกประกาศเร่ือง
ดงักล่าว ให้สถานศึกษาปฏิบติัไปพลางก่อน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกกฎกระทรวงว่าดว้ย
ระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2546 เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานพฒันาสถานศึกษาโดยเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ตามภารกิจ 8 ประการ โดยมีวตัถุประสงค์หลัก เพื่อให้มีการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ                   
โดยเน้นการด าเนินการประเมินตนเอง พฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และจดัท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากนั้น ในปี พ.ศ. 2553 ไดป้ระกาศใช้
กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ไดห้ลอมรวม
การประกนัคุณภาพภายในของการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา
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และการประกนัคุณภาพภายนอกไวใ้นฉบบัเดียวกนั เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนมากขึ้น  กล่าวโดยรวมได้
วา่ การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารและการจดัการของสถานศึกษาซ่ึงถือเป็น
การด าเนินงานตามปกติที่ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีแผนงาน กิจกรรม การประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือหน่วยงานตน้สังกดั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ และเป็นระบบที่ตอ้งร่วมมือกบัชุมชนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายใตก้ารดูแล 
และสนับสนุนของหน่วยงานตน้สังกัดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาและสามารถตรวจสอบได้
(ส านกัทดสอบทางการศึกษา [สทศ.], 2554ก, น. 3-7; รัตนา มณฑลเพชร, 2550, น. 12) 

 จากแนวคิดขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หมายถึง กระบวนการบริการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะทอ้นถึงความมีคุณภาพ โดยการ
ประเมินจากหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัของการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงอาศยัหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

2.3.1 หลกัการการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตอ้งยึดหลักการ           

3 ประการ คือ (สทศ., 2554ก, น. 10; จรุณี เกา้เอ้ียน, 2557, น. 131-132; พร้อมพิไล บวัสุวรรณ, 2554, 
น. 129-131) 

1)  การกระจายอ านาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระ มีความคล่องตวัใน 
การบริหารและการตดัสินใจด าเนินงานทั้งงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร การจดัสภาพแวดลอ้ม 
การมีอิสระของครูผูส้อนในบทบาทหน้าที่การสอน การจดักิจกรรมและพฒันาส่ือการสอน ส าหรับ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุผลตามหลกัสูตรไดอ้ยา่งเต็มที่ และจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นที่ ดงันั้น ผูบ้ริหารที่มีคุณภาพคงไม่สามารถเป็นคนเก่งคนเดียว ท างานคนเดียวให้ประสบผลส าเร็จ
ดงักล่าวขา้งตน้ได ้ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัการท างานเป็นทีมซ่ึงถือเป็นจุดแข็งของคนไทย เพราะไดรั้บ
การสั่งสมมาจากวฒันธรรมประเพณีแต่ดั้งเดิม การท างานจะช่วยเหลืออุปถมัภค์  ้าจุนกนั เน้นความ
สามคัคีและท างานเป็นกลุ่ม ผูน้ าจึงควรส่งเสริมการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาเพิม่ขึ้น  

2) การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) โดยให้หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ปราชญช์าวบา้น 
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มีการร่วมกนัคิด ตดัสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม
ตรวจสอบ ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จ ซ่ึงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างานน้ี 
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นับว่าเป็นการผูกมดัใจให้ทุกคนท างานอยา่งทุ่มเท ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญั ทั้งในการฟัง
เสียง การฟังความคิดเห็น โดยเฉพาะผูเ้รียนและผูป้กครองเป็นส าคญั 

3)  การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย (Goals) ที่ผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชนตอ้งรับรู้ เพื่อการพฒันาร่วมกนั
และเพื่อตรวจสอบการท างานของสถานศึกษาว่าสามารถน าพาผูเ้รียนไปสู่มาตรฐานที่ได้ก  าหนด
ร่วมกนัไวห้รือไม่ จากเป้าหมายและจุดเนน้การพฒันาดงักล่าว สถานศึกษาตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมใน
การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกกลวิธีการพฒันาที่
เหมาะสมและสามารถท าใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพนัธ์เป้าหมายและจุดเน้นที่
ตอ้งการพฒันาใหทุ้กฝ่ายไดรั้บรู้เพือ่เป็นสัญญาประชาคม และเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมีทิศทางการ
ท างานที่ชัดเจนสู่เป้าหมายเดียวกนั รวมทั้งควรมีการก าหนดมาตรฐาน ตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาที่
แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในระดบัการร่วมรับผิดชอบ การให้การสนับสนุนการท างาน
ของระบบเครือข่ายผูป้กครองในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ผูป้กครองได้แสดงการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

2.3.2 องคป์ระกอบของระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กระบวนการด าเนินงานสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั
มีองคป์ระกอบ 3 ประการ ดงัภาพที่ 2.3 (สทศ., 2554ก, น. 12) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  องคป์ระกอบของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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จากภาพที่ 2.3 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
1)  การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา กระท าโดยบุคลากร หรือโดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือโดยหน่วยงานตน้สังกัด 
ทั้งน้ีเพื่อน าผลจากการประเมินไปใช้วางแผนพฒันากิจกรรม โครงการที่จดัท าขึ้น จึงตั้งอยูบ่นฐาน
ความเป็นจริง มีความเป็นไปไดแ้ละส าเร็จผลในเวลาอนัเหมาะสม 

2)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คือ ขั้นตอนการตรวจสอบความกา้วหน้า
ของการปฏิบตัิตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา จดัท ารายงานพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัด
พฒันาคุณภาพการศึกษา เม่ือจะตรวจสอบความกา้วหน้า สถานศึกษาจะตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศที่
แสดงแนวโนม้ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและการบริหารของสถานศึกษา ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งวาง
ระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียนและการปฏิบตัิงานประจ าทุกปีมีวิธีการ
เก็บขอ้มูลที่ไม่ยุง่ยากและเกิดจากการปฏิบติัจริงขอ้มูลสารสนเทศที่จะแสดงแนวโน้มผลการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนและการบริหารไดไ้ม่ควรจะนอ้ยกวา่  3 ปีการศึกษา ดงันั้น ครูทุกคนตอ้งสามารถแสดง
ขอ้มูลผลการเรียนรายบุคคล รายห้องเรียน รายชั้น  จนเป็นขอ้มูลรวมในระดับสถานศึกษาไดห้รือ
โครงการอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาด าเนินการก็จะตอ้งสามารถตอบไดว้า่ เหตุใดจึงเพิม่กิจกรรมใหม่ขึ้นหรือ
ปรับลดกิจกรรมบางอยา่งลง ขอ้มูลสารสนเทศเหล่าน้ีจะถูกน าไปสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพือ่ร่วมกนัหาแนวทางพฒันาต่อไป 

3)  การพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพฒันาการศึกษาเขา้สู่คุณภาพโดยมี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจดัระบบและโครงสร้าง การวางแผนและการปฏิบตัิตามแผน 
รวมทั้งสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพฒันาคุณภาพการศึกษาจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกนัทุกคน การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นค าที่มีความหมายกวา้งมาก แต่ใน
ระดบัสถานศึกษานั้น แทจ้ริงแลว้คือ หน้าที่หลักของสถานศึกษาในการจดัการเรียนการสอนโดยมี
คุณภาพที่ตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเป็นเป้าหมาย ซ่ึงในปัจจุบนัก าหนดในรูปของมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ฉะนั้น ในการคิดกิจกรรม โครงการหรือพฒันานวตักรรมใด ตอ้งสะทอ้นผลที่เกิดกบั
ผูเ้รียนได ้อยา่งไรก็ตามการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จไดต้อ้งเกิดจากผูป้ฏิบติังานทุกคนท างานกนั
อยา่งเป็นระบบ ท างานร่วมกนัไดดี้ รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของกนัและกนั เลือกแนวทางที่ดี
ที่สุด ยอมรับผลที่เกิดขึ้นร่วมกนั และพร้อมที่จะแกไ้ขใหดี้ขึ้น  
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2.4  การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาดงัต่อไปน้ี  
2.4.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา เป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์และมาตรฐาน 
ที่ตอ้งการจะให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงกับมาตรฐาน
การศึกษาที่มีอยู่หลายระดบั อีกทั้งยงัมีการก าหนดมาตรฐานขึ้นหลายประเภท เช่น มาตรฐานการ            
แนะแนว มาตรฐานลูกเสือและเนตรนารี เป็นตน้ แต่หากพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนจะเห็นว่ามาตรฐาน
เหล่านั้น มีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญัทั้งส้ิน ซ่ึงการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาจะตอ้งก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและจะตอ้งค านึงถึงศกัยภาพผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถิ่นด้วย ดังนั้ น 
สถานศึกษาจึงตอ้งวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ นโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง คุณลกัษณะ
พเิศษของผูเ้รียนที่สถานศึกษาและชุมชนคาดหวงั เช่น ความมีส านึกรักบา้นเกิด การเป็นยวุเกษตรกร 
การอนุรักษอ์าชีพทอ้งถ่ิน การมีทกัษะในอาชีพ ความสามารถเฉพาะทางดา้นใดด้านหน่ึง เป็นตน้ 
น ามาสังเคราะห์หลอมรวม อยา่งไรก็ตามสถานศึกษา ตอ้งพึงตระหนักเสมอว่า มาตรฐานที่เก่ียวกับ
คุณภาพผูเ้รียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจดัการศึกษา และควรมีการระบุตวัช้ีวดัที่เป็นองคป์ระกอบ
ของมาตรฐานนั้น ๆ ให้ชดัเจน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจที่ตรงกนัในการวดัประเมินผลและการส่ือสาร
กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยบุคคลที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูคณาจารย ์
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน นักปราชญ/์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ผูท้รงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลยั/แหล่งความรู้ใกลเ้คียง เจา้ของกิจการ/สถานประกอบการในชุมชน บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง
เหล่าน้ี ควรอยา่งยิง่ที่จะตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณภาพผูเ้รียน เม่ือทุกคนที่เก่ียวขอ้งเห็นพอ้ง
ตอ้งกันในคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานที่ร่วมกันก าหนด จึงมีความเต็มใจและยินดีที่จะผลักดัน 
สนบัสนุน และท างานร่วมกบัสถานศึกษาใหพ้ฒันาไปสู่เป้าหมายไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและยิง่ยนื 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 
การระบุคุณลักษณะและคุณภาพเก่ียวกับการจดัการศึกษาที่พึงประสงค์ ทั้งด้านการบริหารจดัการ        
และการจดัการเรียนการสอนเพือ่ใชเ้ป็นหลกัเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม ก ากบัดูแล การตรวจสอบ 
การประเมินผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
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2.4.1.1 ประโยชน์ของการก าหนดมาตรฐานการศึกษา มีดงัน้ี (สทศ., 2554ข, น. 45) 
1) ช่วยใหส้ถานศึกษาก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพฒันาการศึกษา  
2) สามารถวางแผนหลกัและแนวทางการก าหนดนโยบาย แผนการพฒันา  
3) ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการก ากบั ติดตาม นิเทศและประเมินผล  
4) มีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสถานภาพ ความกา้วหนา้ในการจดัการศึกษา  
5) เพื่อเป็นมาตรฐานการศึกษาส าหรับการประกันคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษา และเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันามาตรฐานการศึกษาในระยะต่อไป 
2.4.1.2 กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

สถานศึกษาตอ้งพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมิน
ภายนอก มาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงกระบวนการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามีดงัน้ี  (สทศ., 2554ข, น. 45) 

1)  เตรียมความพร้อมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ แต่งตั้ ง
คณะกรรมการเพือ่ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และสร้างจิตส านึกการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยจดั
ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

2)  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของมาตรฐานการศึกษา  ได้แก่ การวิเคราะห์
ความสมัพนัธม์าตรฐานการศึกษา และการ วเิคราะห์ความสมัพนัธข์องตวับ่งช้ี 

3)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี ไดแ้ก่  บทน า  คือการก าหนด         
อตัลกัษณ์ ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกิจ จุดเด่น จุดดอ้ย อุปสรรคและโอกาสของสถานศึกษา การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีของสถานศึกษาดา้นผูเ้รียน ด้านคุณภาพการจดัการศึกษา และดา้น
คุณภาพการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

4)  ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษา  เป็นการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีของสถานศึกษา 

5) ประชาพิจารณ์ คือ การน ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเผยแพร่
และรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เช่น ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา องคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คณะครู องคก์ารเอกชน ดว้ยวธีิการประชุมระดมความคิด ส ารวจความคิดเห็น 

2.4.2  การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
 การพฒันาคุณภาพการศึกษาเน้นให้มีการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดย

ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการวางแผนพฒันาที่ยดึสภาพปัญหา ความตอ้งการ และให้ความส าคญักับ
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การใชข้อ้มูลสารสนเทศ เป็นปัจจยัหลกัในการวางแผนร่วมกนั สถานศึกษาจะตอ้งมีการระดมสมอง
ในการวเิคราะห์ เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปในการพฒันาการศึกษาที่ตอบสนองความตอ้งการของผู ้รับบริการ
ทั้งน้ี สถานศึกษาจะตอ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดว้ยบุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูแ้ทนของครูผูส้อน ผูแ้ทนของกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนของผูป้กครอง
ผูเ้รียน ผูแ้ทนขององคก์าร หน่วยงานและสถาบนั ตลอดจนสถานประกอบการต่าง ๆ ในชุมชน ให้เขา้
มาร่วมคิดร่วมจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาร่วมกับผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยกันก าหนด
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย เง่ือนไขและภาพแห่งความส าเร็จซ่ึงครอบคลุมภารกิจและความ
รับผิดชอบในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาดังกล่าวจะตอ้งมุ่งเน้นกระบวนการสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
ก าหนด ถือเป็นแผนระยะยาวที่สถานศึกษาจะตอ้งใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการจดัท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี ในการก าหนดโครงการพฒันาในแต่ละด้านที่ตรงกับความตอ้งการยกระดับคุณภาพของ
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  าเป็นอย่างยิง่ที่จะตอ้งด าเนินการอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ชดัเจน เหมาะสม และถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 

 จากแนวคิดหลกัการขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงเอกสารทางวชิาการเก่ียวกบัการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ที่ส่งผลใหส้ถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมกบัทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

2.4.2.1 กระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (3-5ปี)         
 แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นแผนที่มีรอบระยะเวลา

การพฒันาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเป็นแผน 3 ปี แผน 4 ปี หรือแผน 
5 ปี แลว้แต่ความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทน้ีจะสะทอ้นกระบวนการวางแผน
เชิงกลยทุธท์ี่จะใชใ้นการพฒันาหรือปรับปรุงเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่วางไว ้
(Strategic Plan/Improvement Plan) การจดัท าแผนนั้นตอ้งผา่นการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์มาแลว้
มีดงัน้ี (สมศ., 2554ค, น. 54) 

1) แต่งตั้งคณะท างานควรประกอบดว้ยคณะบุคคลจากหลายฝ่าย อาทิเช่น 
หวัหนา้งาน ผูแ้ทนครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนหน่วยงาน องคก์ารเอกชน 
และชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อให้คณะท างานด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศที่เก่ียวขอ้ง  
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2) รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพของสถานศึกษา การรวบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกับสภาพภายในดา้นจุดเด่นควรพฒันา และสภาพภายนอก โอกาส อุปสรรคในการจดั
การศึกษา จดัเก็บหรือรวบรวมขอ้มูลดา้นกฎหมาย นโยบาย  

3) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับสภาพของสถานศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล            
ที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพภายในดา้นจุดเด่น จุดที่ควรพฒันาและสภาพภายนอกดา้นโอกาสและอุปสรรค
ของสถานศึกษานั้น มีการวิเคราะห์หลายแนวทางแต่ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ รูปแบบการ
วิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT Analysis ซ่ึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา 
(External environment) โดยการวิเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส (Opportunity) หรือสภาพที่สถานศึกษา
น ามาพฒันาจุดแข็งหรือปรับปรุงแกปั้ญหาจุดที่ควรพฒันาและสภาพที่เป็นปัญหาอุปสรรค (Threat) 
หรือสภาพที่สถานศึกษาตอ้งหาทางหลีกเล่ียง โดยพจิารณาจากองคป์ระกอบดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
(Social & Cultural) เทคโนโลย ี(Technology) สภาพเศรษฐกิจ (Economics) การเมืองและกฎหมาย 
(Political & Legal) ที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษาโดยใชห้ลักการระดมสมอง ผลการวิเคราะห์ได ้
สภาพที่เป็นโอกาสและปัญหาอุปสรรคของสภาพแวดล้อมภายนอก  ในส่วนของการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) โดยวิเคราะห์สภาพที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) เพื่อคงสภาพหรือพฒันาให้ดียิง่ขึ้นหรือสภาพที่เป็นจุดที่ควรพฒันา (Weakness) หรือ
สภาพที่ตอ้งปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือยบุเลิก โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบด้าน โครงสร้างและ
นโยบายการบริหาร (Structure & Policy) การบริการและผลผลิต (Service & Products) คน (Man) 
การเงิน (Money) วสัดุ อุปกรณ์ (Materials) และการบริหารจดัการ (Management)  

4) การน าผลการวเิคราะห์ สรุปเป็นขอ้มูลให้ชดัเจนว่า สถานศึกษามีจุดเด่น
ดา้นใดบา้ง เพื่อพฒันาส่งเสริมต่อไป มีจุดที่ควรพฒันาดา้นใดบา้ง เพื่อปรับปรุง แกไ้ข ภายใตส้ภาพ
โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา แลว้น าขอ้มูลเหล่าน้ีไปสู่การก าหนดจุดยนืของสถานศึกษาใน
ลักษณะของวิสัยทศัน์  และก าหนดพนัธกิจโดยน าวิสัยทัศน์แต่ละค า แต่ละข้อความ แต่ละส่วน             
มาก าหนดภาระงาน จากนั้นท าการก าหนดเป้าหมาย ด าเนินการโดยน าพนัธกิจแต่ละขอ้มาพิจารณาว่า 
ถ้าด าเนินการตามพนัธกิจที่ก  าหนดแล้วจะเกิดผลผลิตอะไร ผลผลิตที่จะเกิดขึ้นนั้ นคือ เป้าหมาย            
ที่ตอ้งการ ซ่ึงจะตอ้งตอบการบรรลุวสิยัทศัน์ของสถานศึกษาไดอ้ยา่งครบถว้น  

5) ก าหนดกลยทุธ ์ตวัช้ีวดัความส าเร็จและช่ือโครงการ/กิจกรรม เม่ือก าหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาชดัเจนแล้ว ให้น าขอ้มูลดงักล่าวไปเป็นฐานคิดในการ
ก าหนดกลยทุธ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จและช่ือโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงการก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์รที่
เป็นกลยทุธข์องโรงเรียน ด าเนินการโดยน าเป้าหมายมาจดัหมวดหมู่หรือกลุ่มตามมาตรฐานการศึกษา 
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แลว้น ากลุ่มเป้าหมายมาพิจารณาว่าจะใชข้อ้ความหรือค าใดที่ครอบคลุมส่ือความไดช้ดัเจน ส าหรับ             
ตั้งเป็นช่ือกลยทุธ ์ในส่วนของการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ ด าเนินการโดยน าเป้าหมายมาพิจารณา
วา่แต่ละเป้าหมาย ช้ีวดัความส าเร็จไดจ้ากตวับุคคล หรืองาน หรือหน่วยงาน เช่น นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร 
บุคลากร งานสารสนเทศ งานวดัผลประเมินผล หรือชุมชน ฯลฯ และการก าหนดช่ือโครงการจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ก  าหนดไวแ้ลว้พจิารณาหาช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมกลยทุธน์ั้น ๆ และ
เป็นรูปธรรม 

6) จดัท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเม่ือได้ขอ้มูล 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ช่ือโครงการ/กิจกรรมแล้วจดัท าเอกสาร
รูปเล่ม แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี)ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แนะน าสถานศึกษาในภาพรวม เช่น ขอ้มูลทัว่ไปของชุมชน ประวติั
ความเป็นมาของสถานศึกษา ขอ้มูลด้านการบริหาร ขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลนักเรียน ขอ้มูลอาคาร
สถานที่และแหล่งการเรียนรู้ ผลงานที่ผา่นมารอบ 3 ปี ฯลฯ 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย 

ส่วนที่ 3 กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพสถานศึกษา และตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
ส่วนที่ 4 โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมาย

และงบประมาณ (แสดงเป็น 3-5 ปี) 
ส่วนที่ 5 การก ากบั ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

2.4.2.2 กระบวนการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี เพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
อาจด าเนินการเป็นปีงบประมาณหรือปีการศึกษา ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามความพร้อมและการพจิารณาของ
สถานศึกษา มีขั้นตอนส าคญั ดงัน้ี 

1) การแต่งตั้งคณะท างาน ควรประกอบด้วย คณะบุคคลจากหลายฝ่ายทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษา เช่น หัวหน้างาน ผูแ้ทนครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนผูป้กครอง 
ผูแ้ทนหน่วยงาน องคก์ารเอกชนและชุมชน ตามความเหมาะสม 

2) การศึกษาแผนพฒันาการจดัการศึกษา การด าเนินการขั้นน้ี คณะท างาน
ควรท าความเขา้ใจสาระส าคญัของแผนพฒันาการจดัการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตามเป้าหมายแต่ละปีใหช้ดัเจนเพือ่น าสู่การจดัล าดบัโครงการ/กิจกรรม 
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3) การวเิคราะห์จดัท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การจดัท ารายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม ควรมีองคป์ระกอบที่ส าคญั ไดแ้ก่ ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์ 
วธีิด าเนินการ งบประมาณ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ระดบัความส าเร็จ  และผลที่คาดวา่จะไดรั้บ  

4) การจดัท ารูปเล่มแผนปฏิบติัการประจ าปี ประกอบดว้ยเน้ือหาต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1 บทน า เป็นการสรุปความเป็นมา ภาระงาน/ปริมาณงาน ผลงาน
ที่ประสบผลส าเร็จที่ผา่นมา ประมาณการจ านวนผูเ้รียนและรายรับของสถานศึกษาปีการศึกษาที่น ามา
จดัท าแผนปฏิบตัิการ  
 ส่วนที่  2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ ควรมีเน้ือหาเก่ียวกับวิสัยทัศน์             
พนัธกิจ เป้าหมาย อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา สภาพความส าเร็จที่คาดวา่จะเกิดขึ้น  
 ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์การ) โครงการ/
กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ  
 ส่วนที่ 4 การก ากบั ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

2.4.3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาที่จะตอ้งก าหนดแบบแผน

วธีิการและขั้นตอนต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ เพราะถา้ระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อ
ส่วนอ่ืน ๆ ขององคก์าร นักบริหารที่ดีตอ้งรู้จกัเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ          
เพือ่จะใหง้านนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก  าหนดไว ้การบริหารงานนั้นจะตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ เน่ืองจาก
การด าเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพยีงกิจกรรมที่ผูบ้ริหารจะกระท าไดเ้พยีงล าพงัคนเดียว แต่ยงัมีผูร่้วมงานอีก
หลายคนที่มีส่วนท าให้งานประสบความส าเร็จ ผูป้ฏิบตัิงาน แต่ละคนมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้น
สติปัญญา ความถนดัและความตอ้งการที่ไม่เหมือนกนัจึงเป็นหนา้ที่ของผูบ้ริหารที่จะน าเอาเทคนิควิธี 
ที่เหมาะสม มาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

สารสนเทศเป็นการน าข้อมูลจากการปฏิบัติงานมาจัดกระท าประมวลผลหรือ
วเิคราะห์ดว้ยหลากหลายวิธี เช่น จดัหมวดหมู่ เรียงล าดบั การแจงนับ การวิเคราะห์ ตลอดจนการใช้
สูตรทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงผลที่ได้จากการจดักระท าขอ้มูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เหล่านั้ นจะกลายเป็น
สารสนเทศ ซ่ึงสามารถน าเสนอไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น ตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็น
ความเรียง เป็นตน้ สถานศึกษาตอ้งมีระบบการบริหารที่น าไปสู่การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน รวมถึง
ระบบสารสนเทศที่เป็นระบบ ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สามารถเรียกใชง้านขอ้มูลสารสนเทศไดต้ลอด 
เวลาน าขอ้มูลสารสนเทศนั้นไปใช้ตดัสินใจเพื่อด าเนินการในการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการด าเนินการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ขอ้มูลสารสนเทศที่มี
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คุณภาพส าหรับการวางแผนพฒันาคุณภาพ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งควรศึกษาแนวคิดและด าเนินการทั้งสองส่วน
ควบคู่กนัไปเพื่อให้มีความสอดคลอ้งและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการรองรับการประเมินคุณภาพ
ของสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาทุกแห่งที่ มีความต้องการให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งด าเนินการสร้างระบบ กลไกหรือกระบวนการบริหารการศึกษาให้ไดม้าตรฐาน 
ดงันั้น การศึกษาแนวคิดและหลักการทางการบริหารสถานศึกษาให้ได้คุณภาพจึงมีความส าคญัต่อ
ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งที่จะน าองคค์วามรู้ไปใชใ้นการวางระบบการบริหารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการ
จดักระท าข้อมูลของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศที่มีคุณภาพเก่ียวกับ
สถานศึกษา ส าหรับการวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

2.4.3.1 หนา้ที่ในการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัของบุคคลและทรัพยากรต่าง ๆ 

เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร โดยกิจกรรมที่ท  าให้การบริหารประสบความส าเร็จเรียกว่าหน้าที่
ของผูบ้ริหารหรือหน้าที่การบริหารที่ตอ้งปฏิบติั ทั้งน้ีการจ าแนกหน้าที่การบริหารของนักวิชาการ
ส่วนใหญ่มีแนวคิดสอดคลอ้งกนั มีการจดักลุ่มกิจกรรมยอ่ยแตกต่างกนัไปตามความเห็นของแต่ละคน 
ในที่น้ีอาจสรุปและจ าแนกหนา้ที่การบริหารครอบคลุมใน 4 ดา้นดงัน้ี (DuBrin, 2000, 12-13)  
 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตดัสินใจล่วงหน้าว่าจะด าเนินการ
อยา่งไรใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเกิดประโยชน์ต่อองคก์ารมากที่สุด 
 2) การจดัองค์กร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจดัการทรัพยากร         
ต่าง ๆ และการจดัระบบการด าเนินงาน 
 3) การน า (Leading) หมายถึง การอ านวยการและการประสานงาน เพื่อให้
บุคลากรปฏิบตัิงานบรรลุเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงตอ้งอาศยัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
 4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การก ากับให้การด าเนินงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแผนขององคก์ารที่ไดก้  าหนดไว ้

2.4.3.2 ขั้นตอนการจดัระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
จากขอ้มูลสารสนเทศที่มีอยูม่ากมายท าใหต้อ้งมีกระบวนการจดัการจึงจะได้

สารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงความตอ้งการผูใ้ช ้โดยทัว่ไปการจดัระบบสารสนเทศ จะมีขั้นตอนหลัก          
5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
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1) การรวบรวมขอ้มูล จะตอ้งก าหนดรายการขอ้มูลทีต่อ้งการ ก าหนดวธีิการ
จดัเก็บ สร้างหรือจดัหาเคร่ืองมือในการจดัเก็บให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
เช่น แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึก แบบสังเกต เป็นตน้ และควรก าหนดเวลาในการจดัเก็บ
หรือผูรั้บผิดชอบ โดยต้องค านึงถึงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการที่ก  าหนดและมีความเช่ือถือได ้
จากนั้นจึงก าหนดวธีิการและเคร่ืองมือส าหรับรวบรวมขอ้มูลให้มีความเหมาะสม เช่น ก าหนดวิธีการ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสอบถาม เคร่ืองมือที่ใชก้็ควรเป็นแบบสอบถาม หรือใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยการสงัเกต เคร่ืองมือที่ใชก้็ควรเป็นแบบสงัเกต เป็นตน้ 

2) การตรวจสอบขอ้มูล ขอ้มูลที่รวบรวมมาไดก่้อนที่จะน าไปประมวลผล 
ควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อน  

3) การประมวลผลขอ้มูล เป็นการน าขอ้มูลมาประมวลผลใหเ้ป็นสารสนเทศ 
หรือเป็นการเปล่ียนแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบที่น าไปใชป้ระโยชน์ได ้ขอ้มูลที่เป็นสารสนเทศแลว้ 
ก็น ามาจดักลุ่ม แยกแยะ ตามลกัษณะและประเภทของสารสนเทศ ซ่ึงการประมวลผลนั้นอาจเป็นการ
จดัหมวดหมู่ การเรียงล าดบั การแจงนบั ตลอดไปถึงการใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์ การด าเนินการอาจใช้
วธีิการง่าย ๆ ที่เรียกวา่ ท  าดว้ยมือใชเ้คร่ืองค านวณเล็ก ๆ มาช่วย จนกระทัง่ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่คือ
คอมพวิเตอร์ก็ได ้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลควรใชค้่าสถิตที่ง่ายและตรงที่สุด ค่าสถิติที่นิยมน ามาใช ้เช่น 
ค่าร้อยละ อตัราส่วน สดัส่วน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือแมก้ระทัง่การแจกแจงความถ่ีที่เป็น
การหาค่าสถิติที่ง่ายที่สุด 

4) การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ ขอ้มูลที่ผ่านการประมวลผลหรือจดั
กระท าเป็นสารสนเทศที่มีความหมายชดัเจน มีความกะทดัรัด ตรงกบัความตอ้งการและสะดวกต่อ 
การน าไปใช ้อาจน าเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็นความเรียง ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมของการน าไปใชแ้ละลกัษณะของสารสนเทศนั้น ๆ  

5) การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ เป็นการจดัเก็บทั้งส่วนที่เป็นขอ้มูลและ
ส่วนที่เป็นสารสนเทศไวใ้นส่ืออยา่งมีระบบ สะดวกต่อการน ามาใชป้ระโยชน์ การจดัเก็บอาจจดัเก็บ
เป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ตามศกัยภาพของสถานศึกษา แต่ตอ้งค  านึงถึงการคน้หาที่
สะดวกต่อการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั การน าขอ้มูลไปประมวลผลใหม่ รวมทั้ง
การน าสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในงานต่าง ๆ  
 สถานศึกษาที่มีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ ครบถว้น เป็นปัจจุบนั เรียกใชไ้ด้
สะดวกจะช่วยให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความมั่นใจ             
ที่ตั้งอยูบ่นรากฐานของหลกัวิชา หลักฐานขอ้เท็จจริง มีกระบวนการวิเคราะห์ ประมวลผลที่เป็น
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วิทยาศาสตร์ มีความสมเหตุสมผล เพราะสารสนเทศทั้งหลายนั้นนอกจากจะใชใ้นการวางแผนการ
ด าเนินงานและประกอบการตดัสินใจแล้ว ยงัน าไปสู่การพฒันาแนวคิดและสร้างทางเลือกใหม่ ๆ          
ในการด าเนินการต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงการจดัระบบสารสนเทศ สามารถจ าแนกตามวิธีด าเนินการออกเป็น 3 
ระบบ มีจุดเด่นและจุดดอ้ย พอสรุปไดด้งัน้ี 
 1) ระบบท าดว้ยมือ (Manual System) เป็นระบบที่เก็บโดยการใชเ้อกสารใน
รูปแบบต่าง ๆ ระบบน้ีมีขอ้ดี คือค่าใชจ่้ายน้อย ส่วนขอ้เสียคือ การเรียกใชไ้ม่สะดวกและไม่ทนัการ
หากจดัระบบแฟ้มเอกสารไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 
 2) ระบบก่ึงอตัโนมติั (Semi – Automation) ระบบน้ีใชมื้อท าส่วนหน่ึง และ
ใชเ้คร่ืองกลส่วนหน่ึง กล่าวคือ ส่วนที่เป็นเอกสารต่าง ๆ ท าดว้ยมือ และส่วนที่สร้างระบบสารสนเทศ
ใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์เขา้มาช่วย ระบบน้ีมีขอ้ดีคือ ค่าใชจ่้ายไม่สูง การฝึกอบรมบุคลากรไม่มากนกั แต่
มีขอ้เสียคือ ถา้รูปแบบเอกสารไม่เหมาะสม การปฏิบติังานไม่เหมาะสม การด าเนินการจะล่าชา้หาก
ขอ้มูลจากการกรอกเอกสารผิดพลาด ระบบน้ีจะท าไดดี้ต่อเม่ือส่วนที่ท  าดว้ยมือท าไดส้มบูรณ์แบบ 
ไดแ้ก่ การกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง มีระบบควบคุม ตรวจสอบอยา่งดี 
 3) ระบบอตัโนมตัิ (Full – Automation) เป็นระบบที่ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์
ด าเนินงาน ระบบน้ีตอ้งมีการออกแบบใหเ้ขา้กบัลกัษณะงาน เน่ืองจากเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่สร้างมาจะ
มีลกัษณะและขนาดของเคร่ืองแตกต่างกนั 

2.4.3.3 องคป์ระกอบของระบบบริหารในสถานศึกษา 
องคป์ระกอบของระบบบริหารภายในสถานศึกษาประกอบด้วยระบบยอ่ย

ภายในอีกหลายระบบดว้ยกัน ซ่ึงแต่ละระบบก็มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะมีโครงสร้างและกลไกในการ
ท างานเฉพาะของตน ซ่ึงจะน าไปสู่วตัถุประสงคข์องสถานศึกษา ทั้งน้ีระบบยอ่ยภายในสถานศึกษา            
มีองคป์ระกอบส าคญั 5 ดา้น ดงัน้ี 

1) ปัจจยัน าเขา้ (Input) เป็นทรัพยากรหรือส่ิงที่จ  าเป็นเพื่อน าไปสู่ระบบและ
ก่อใหเ้กิดการท างาน ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู อาจารย ์งบประมาณ อาคารสถานที่ เทคโนโลย ีเป็นตน้ 

2) กระบวนการ (Process) เป็นการท าหน้าที่แปรสภาพทรัพยากรหรือ
ประมวลผลให้เป็นผลผลิต ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร กระบวนการ
จดัระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

3) ผลผลิต (Output) เป็นส่ิงที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นตามวตัถุประสงคข์องระบบ 
ไดแ้ก่ นกัเรียนที่จบการศึกษามีความรู้ครบถว้นตามหลกัสูตร ความพึงพอใจของนักเรียน ผูป้กครอง
และครู เป็นตน้ 
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4) ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) เป็นส่วนที่ใชค้วบคุมการท างานของระบบให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ รวมถึงช้ีให้เห็นขอ้ดีและขอ้บกพร่องของปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และ
ผลผลิต ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับปรุงเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงคุณภาพตามตอ้งการ  

5) สภาพแวดลอ้ม (Environment) เป็นสภาพทัว่ไปของบริบทที่อยูล่อ้มรอบ
ระบบหรือ องคก์าร ไดแ้ก่ ที่ตั้ง ชุมชน ผูป้กครอง บรรยากาศขององคก์าร เป็นตน้ 

2.4.3.4 สารสนเทศในสถานศึกษา 
ปัจจุบนัในการจดัเก็บขอ้มูล และการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ขอ้มูล  

มกัมีการใชเ้ทคโนโลย ีเช่น คอมพวิเตอร์ เป็นเคร่ืองมือที่จะให้การด าเนินการดงักล่าวสามารถกระท า
ได้รวดเร็วและถูกตอ้ง ทั้งน้ีการประมวลผลอาจจดักระท าในลักษณะของขอ้มูลเชิงคุณภาพตาม
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพก็ได้ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วนหน่ึงที่เขา้มามีบทบาทในการ
จดัการระบบสารสนเทศในรูปของโปรแกรมประยุกต์ ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอโปรแกรมประยุกต์ใช ้         
ในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดและแนวปฏิบติั จ  าแนกรายโปรแกรม ดงัน้ี  

O-BEC เป็นโปรแกรมเพือ่การจดัเก็บบนัทึก ประมวลผล และรายงานขอ้มูล
สารสนเทศทางการศึกษา ณ วนัที่ 10 มิถุนายน เน้นการจดัเก็บขอ้มูลที่จ  าเป็นต่อการบริหารจดัการ
การศึกษา การจดัตั้ง การจดัสรรงบประมาณ การวางแผนทางการศึกษา และการเช่ือมโยงขอ้มูลกับ
โปรแกรม B-OBEC, M-OBEC, P-OBEC และโปรแกรมอ่ืน ๆ  

SMIS เป็นโปรแกรมระบบบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
(School Management Information System : SMIS) พฒันาขึ้นเพื่อจดัเก็บขอ้มูลในระดบัสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย ทะเบียนโรงเรียน ทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูลบุคลากรและขอ้มูลงานวชิาการ ฯลฯ  

M-OBEC เป็นโปรแกรมเพือ่บนัทึก ประมวลผล และรายงานขอ้มูลเก่ียวกบั
พสัดุ ครุภณัฑข์องโรงเรียน โดยใหโ้รงเรียนหรือส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผูบ้นัทึก  

B-OBEC เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึก ประมวลผล และรายงานข้อมูล
ส่ิงก่อสร้างรายโรงเรียน โดยให้โรงเรียนหรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผูบ้ ันทึกข้อมูล 
ปรับปรุงขอ้มูลทุกปีงบประมาณ Data On Web เป็นการรายงานขอ้มูลจ านวนนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนผา่นเวบ็ไซต ์http://www.obec.go.th ซ่ึงก าหนดรายงานขอ้มูลเป็นระยะ ไดแ้ก่ คร้ังที่ 1 ขอ้มูล 
ณ วนัที่ 16 พฤษภาคม คร้ังที่ 2 ขอ้มูล ณ วนัที่10 มิถุนายน และอพัเดตขอ้มูลในทุกวนัที่ 10 ของเดือน  

P-OBEC เป็นโปรแกรมเพื่อบนัทึก ประมวลผล และรายงานขอ้มูลเกี่ยวกบั
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู ้
บนัทึกขอ้มูล  
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ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นระบบที่น าเอาระบบแผนที่        
กราฟฟิค (Geographic) มาท างานร่วมกบัฐานขอ้มูล (Database) ที่มีความสามารถในการจดัเก็บ แกไ้ข 
ปรับปรุง สืบคน้ จดัการวิเคราะห์ แสดงผลและรายงานผลขอ้มูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์           
โดยอาศยัความสมัพนัธท์างภูมิศาสตร์เป็นตวัเช่ือมโยงความสมัพนัธก์บัขอ้มูลอ่ืนๆ 

ขอ้มูลสารสนเทศที่ทนัสมัยด้วยแล้วผูบ้ริหารที่ดีจึงจ  าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งมี
ความรู้ มีทกัษะในการน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้าง
การบริหารในปัจจุบนั ซ่ึงแบ่งงานออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณและ
งานทัว่ไป ซ่ึงการบริหารงานแต่ละฝ่ายงานมีความส าคญัในการที่จะตอ้งด าเนินการให้ถูกตอ้งและ
รวดเร็ว เป็นปัจจุบนั ซ่ึงใชข้อ้มูลสารสนเทศจากโปรแกรมที่แตกต่างกนัอีกดว้ย เช่น การบริหารงาน
ทัว่ไปและการบริหารงานบุคลากรจะใชโ้ปรแกรม Smis ในการจดัท าขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน, 
โปรแกรม E-office ดา้นงานธุรการ , การบริหารงานการเงินใช้โปรแกรมตน้ทุนผลผลิต และการ
บริหารงานวชิาการจะใชโ้ปรแกรม Student 44 ในดา้นงานทะเบียนและวดัผล ซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศที่
จดัท  าขึ้นจะตอ้งน าไปใชใ้นการใหบ้ริการหน่วยงานอ่ืนและผูข้อรับบริการจากสถานศึกษา  

2.4.3.5 บทบาทการบริหารงานสารสนเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
เน่ืองด้วยการบริหารงานจะเก่ียวข้องกับบุคคลภายในสถานศึกษาทุกคน 

ผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าจึงจ  าเป็นตอ้งมีความรู้และเขา้ใจในหลกัการบริหารและการใชข้อ้มูลสารสนเทศ 
รวมทั้งทกัษะการเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ีไดด้ว้ยตนเอง ฉะนั้นบทบาทที่ส าคญัในการบริหารงาน
ขอ้มูลสารสนเทศของผูบ้ริหารสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1) คดัเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในดา้นการใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยีขอ้มูลสารสนเทศ ให้มีหน้าที่จดัท าขอ้มูลตามระบบการใชโ้ปรแกรมขอ้มูลสารสนเทศ          
ใหเ้ขา้รับการอบรมในโปรแกรมต่าง ๆที่หน่วยงานตน้สังกดัจดัขึ้น บุคลากรในดา้นน้ีจะตอ้งเป็นผูท้ี่มี
ความรับผดิชอบ และมีความตั้งใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

2) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีระบบติดตามการปฏิบตัิงานของบุคลากร ที่ไดรั้บการ
แต่งตั้งใหด้ าเนินการกรอกขอ้มูลและปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

3) ผูบ้ริหารควรให้การสนับสนุน บุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการ
อบรม พฒันาทกัษะดา้นการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยขีอ้มูลสารสนเทศในดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

4) ผูบ้ริหารมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ของขอ้มูล
สารสนเทศที่ทางสถานศึกษาไดจ้ดัท าขึ้นก่อนน าไปใชเ้พือ่ใหเ้กิดผลดีต่อภาพพจน์ของสถานศึกษา 
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5) ผูบ้ริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้และ
สามารถสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาจดัท าขึ้นไดด้ว้ยตนเอง มีการจดัท าห้องปฏิบตัิการ
คอมพวิเตอร์ ไวใ้หบ้ริการ และใหผู้ท้ี่เป็นเจา้หนา้ที่จดัท  าขอ้มูลสารสนเทศในดา้นต่าง ๆ เป็นผูแ้นะน า
ขั้นตอนการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ 

ตวัอยา่งขอ้มูลสารสนเทศที่เกิดจากการปฏิบติังานตามภาระหน้าที่ อันจะ
ส่งผลต่อผูเ้รียน ในการประเมินคุณภาพผูเ้รียนเพือ่จดัท าขอ้มูลสารสนเทศนั้น สถานศึกษาตอ้งประเมิน
จากผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี และผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพเิศษ จะไดข้อ้มูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ พร้อมน าไปจดัท า
รายงานและเป็นขอ้มูลส าหรับวางแผนพฒันาในปีต่อไป ลักษณะหรือรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูล        
อาจจ าแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลพื้นฐานสถานศึกษา 2) ขอ้มูลสารสนเทศที่เกิดจากการ
จดัการเรียนรู้และ 3) ขอ้มูลสารสนเทศที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี นอกจากน้ี 
ควรจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 ปี เพือ่เตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ซ่ึงควรจดัเก็บผลการด าเนินงานใหค้รอบคลุม ดงัน้ี 1) ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 2) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปียอ้นหลงั 3) ผลการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรยอ้นหลงั ซ่ึงผูบ้ริหารที่ดีตอ้งมีความรู้ ทกัษะการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชบ้ริหารงาน
ตามโครงสร้างบริหารที่ตอ้งอาศยัขอ้มูลที่ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีโปรแกรมการใชง้าน
เฉพาะฝ่ายที่แตกต่างกนั ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งเรียนรู้อยูเ่สมอ (สมศ., 2554ง) 

 

2.5//บริบทส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกดั

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเ่ลขที่ 1/24 ถนนบางจาก 
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21000 ห่างจากศูนยก์ลางจงัหวดัระยองประมาณ 1 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ 5 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอบา้นค่าย อ าเภอบา้นฉาง อ าเภอปลวกแดง 
และอ าเภอนิคมพฒันา พื้นที่โดยรวมประมาณ 9,733.49 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร
ค่อนขา้งมาก อาณาเขตติดต่อดงัน้ี 1) ทิศเหนือ ติดอ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี 2) ทิศตะวนัออก ติดอ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี 3) ทิศใต ้        
ติดอ่าวไทย และ 4) ทศิตะวนัตก ติดอ าเภอสตัหีบ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี  

เขตพื้นที่รับผดิชอบในการจดัการศึกษารวม 37 ต  าบล 224 หมู่บา้น เทศบาลต าบล 21 แห่ง 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 21 แห่ง ดงัตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1  ขอ้มูลพื้นที่รับผดิชอบของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

อ าเภอ 
ต าบล 
(แห่ง) 

หมู่บา้น 
(แห่ง) 

เทศบาล
ต าบล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

ประชากร 
พ.ศ.2552 
(คน) 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ความ
หนาแน่นของ
ประชากร 
(ต่อ ตร.กม.) 

เมือง 15 72 8 7 245,926 514.5 477.98 
บา้นค่าย 7 66 3 5 61,292 489.6 125.18 
ปลวกแดง 6 34 2 6 45,160 618.34 73.03 
บา้นฉาง 3 22 4 1 58,181 238.4 244.04 
นิคมพฒันา 4 30 4 2 38,291 237.5 161.22 

รวม 35 224 21 21 448,850 2,098.34 1,081.45 
ที่มา: รายงานประจ าปี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2558 
 

2.5.1 วสิยัทศัน์  
 “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นน าในการ

บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานไดม้าตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคมอาเซียน” 
2.5.1.1 องคก์รชั้นน า หมายถึง มีการบริหารจดัการโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ มีเครือข่ายทาง

การศึกษาใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการและการส่ือสารอยา่งรวดเร็ว ทนัสมยั 
2.5.1.2 บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานไดม้าตรฐาน หมายถึง โรงเรียนในสังกดัมีการ 

บริหารจดัการโดยยดึมาตรฐานประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 5 มาตรฐาน และนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.5.1.3 บริการเป็นเลิศ หมายถึง ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
เตม็ใจบริการงานในหนา้ที่ดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง เท่าเทียมและเป็นกลัยาณมิตร 

2.5.1.4 สู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง โรงเรียนในสังกดัจดัการเรียนรู้ที่เน้นบริบท
ของประเทศในประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา สังคม ประเพณีวฒันธรรม การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ อาชีพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เพื่อสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือ การแลกเปล่ียน การแข่งขนั 
พร้อมสู่ประชาคมโลกต่อไป 
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2.5.2 พนัธกิจ 
2.5.2.1 จัดการศึกษาให้ประชากรวยัเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ผูเ้รียนมี

คุณภาพมาตรฐาน เนน้การศึกษาสู่อาชีพและมีศกัยภาพในการแข่งขนัในประชาคมอาเซียน  
2.5.2.2 จดัระบบการบริหารจดัการใหท้นัสมยั ตามหลกัธรรมาภิบาล 
2.5.2.3 จดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2.5.2.4 พฒันาบุคลากรใหเ้กิดความตระหนกั จิตส านึกในการเป็นขา้ราชการที่ดี 

2.5.3 ภารกิจ 
 2.5.3.1 จดัท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาที่

สอดคลอ้งกบันโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

 2.5.3.2 วิเคราะห์ จดัตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทัว่ไปของโรงเรียนและหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาแจง้จดัสรรงบประมาณที่ไดรั้บใหห้น่วยงานเก่ียวขอ้งทราบ ทั้งก ากบั ตรวจสอบ 
ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 2.5.4.3 ประสานงาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

 2.5.4.4 ก ากบัดูแล ติดตามประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเขตพื้นที่
การศึกษา 

 2.5.4.5 ศึกษา วเิคราะห์ วจิยัและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 
2.5.4.6 ประสาน ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม

สนบัสนุนการจดัการศึกษาและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
2.5.4.7 จดัระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินโรงเรียนในเขตพื้นที่

การศึกษา 
2.5.4.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาเอกชน องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินรวมทั้งบุคคล ชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาบนัประกอบการและสถาบนัอ่ืนที่
จดัรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย ในเขตพื้นที่การศึกษา 

2.5.4.9 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

2.5.4.10  ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน
ดา้นการศึกษา 
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2.5.4.11  ประสานการปฏิบตัิราชการทัว่ไปกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 

2.5.4.12  ปฏิบติัหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบักิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดร้ะบุ
ใหเ้ป็นหนา้ที่ของผูใ้ดโดยเฉพาะหรือปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
  

2.6//งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.6.1 งานวจิยัในประเทศ 

รัตนา มณฑลเพชร (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที่เอ้ือต่อกระบวนการพฒันาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่ได้รับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
และเขต 2 พบว่า 1) ปัจจยัการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นที่มี
ระดบัการปฏิบตัิมากที่สุดคือ ภาวะผูน้ า 2) กระบวนการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) ปัจจยัการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาและกระบวนการ
พฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก และ 4) ปัจจยัการบริหารของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่เอ้ือต่อกระบวนการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 5 ดา้น 
คือ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการก าหนดเป้าหมาย ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นการควบคุมงานและดา้นการ
ตดัสินใจ 

ทองค า พมิพา (2556, บทคดัยอ่) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวิสัยทศัน์และภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง พบว่า  
1) วสิยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย คือ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และการสร้างวิสัยทัศน์ 
ตามล าดบั 2) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล การสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ ้นทางปัญญา ตามล าดับ 3) การบริหารงานวิชาการ          
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก และ 4) วิสัยทศัน์และภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการในระดับ         
ปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

วุฒิ อิสระกุล (2556, บทคดัยอ่) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน                
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า 1) ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามี
ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ 3) ภาวะผูน้ าทางวิชาการผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดบัมาก  

ปรียาภทัร ราชรักษ ์(2559, บทคดัยอ่) ศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า 1) สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ทั้งภาพรวม
และรายดา้น 2) การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากทั้งภาพรวม
และรายดา้น 3) สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ การพฒันาศกัยภาพบุคลากร การมีวิสัยทศัน์ 
การท างานเป็นทีม การคิดวเิคราะห์และสงัเคราะห์ และการส่ือสารและการจูงใจ เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสามารถร่วมกนัท านายได้ร้อยละ 75.40 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

2.6.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
Basden (2000, p. 1684-A) น าเสนอแนวคิดกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา

ของสถาบนัการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยในขั้นแรกกล่าวถึงความจ าเป็นของการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในปัจจุบนัและอนาคต ช้ีใหเ้ห็นวา่คุณภาพมีความส าคญัต่อการศึกษาอยา่งยิง่ 
จากนั้นไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยยดึการเรียนรู้ของผูเ้รียน
เป็นส าคญั มีการก าหนด เป้าหมายและทิศทางการพฒันาการเรียนรู้อยา่งชดัเจนให้ทุกคนที่เก่ียวขอ้ง       
มีส่วนร่วม มีการตดัสินใจโดยใชฐ้านขอ้มูลที่มีคุณภาพ ก าหนดระบบและวธีิการควบคุมคุณภาพทั้งใน
ส่วนของกระบวนการและผลลัพธ์และมุ่งมั่นให้สถานศึกษาเป็นเสมือนองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
กระบวนการพฒันา ตนเองอยา่งต่อเน่ือง และมีการวางแผนการจดัการด าเนินงาน คุณภาพเชิงรุก และ
ได้มีการสรุป การประกนัคุณภาพการศึกษาว่าไม่ สามารถรับประกันคุณภาพของตวัผูเ้รียนได้แต่
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา สามารถใชเ้ป็นวิธีการที่จะน าไปสู่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ที่มี
การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองได ้

Bugg (2001, p. 4330–A) ไดศึ้กษาการประกนัคุณภาพและการวางแผนการปรับปรุง
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย รัฐอิลลินอยส์ พบว่า 1) ก่อนที่จะมีการแนะน าเก่ียวกบัการประกนั
คุณภาพและการวางแผนการปรับปรุงโรงเรียนมธัยมทั้งสองแห่งได้รักษาสภาพโครงสร้าง ที่เป็น
รูปแบบส าหรับการปรับปรุงโรงเรียน 2) โรงเรียนชนบทสามารถน ารูปแบบของกระบวนการการ
ประกนัคุณภาพน้ีไดพ้ฒันาโครงสร้างปรับปรุงโรงเรียนได ้3) การประกนัคุณภาพท าให้ยทุธศาสตร์
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การสอนเปล่ียนไปในทางที่ดีและไดน้ ามาใชใ้นโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 4) แมว้่าการประกนัคุณภาพ
จะไดรั้บความส าเร็จในการปรับปรุงและพฒันาโรงเรียนก็ตาม ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งเตรียมการและ
ด าเนินการดว้ยความรอบคอบ จึงจะประสบความส าเร็จและ 5) กรอบงานของการประกนัคุณภาพมี
ศกัยภาพที่จะช่วยปรับปรุง และพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง แต่อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารจะตอ้งมีภาวะ
ผูน้ า มีแหล่งเงินและตอ้งตระหนกัถึงกระบวนการในการปรับปรุงและพฒันาจึงจะประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว ้

Stevens (2004, p. 2737–A) ศึกษาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา พบว่าเกิดการ
เปล่ียนแปลงขึ้นอยา่งชดัเจนในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา กลไกทางสังคมช่วยท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในประเทศเยอรมนี มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากมาย จากจงัหวดัหน่ึงไปอีกจงัหวดัหน่ึง
การประกนัคุณภาพการศึกษาและควบคุมการประเมินถือว่าเป็นส่ิงส าคญัของครูที่ตอ้งรับผิดชอบต่อ
อาชีพของตนซ่ึงตอ้งด าเนินไปอย่างมีเหตุผลและกระบวนการที่ชดัเจน ในประเทศสวีเดนเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมากมายในการประกนัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนถึงการประเมินครูในสถานศึกษา
ซ่ึงตอ้งเกิดการพฒันา อยา่งชดัเจน ในประเทศฝรั่งเศสให้ความส าคญัและเช่ือถือกบัการใชข้อ้สอบ
ภายนอกโรงเรียนมี การควบคุมจากส่วนกลาง ในประเทศนิวซีแลนด์ให้ความส าคญักบัการประเมิน
จากบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา น าเอาระบบการสอนมาตรฐานกลางซ่ึงอา้งอิงไปสู่การ
ยอมรับที่เป็นมาตรฐาน และในประเทศออสเตรียมีการน าเอาระบบการประเมินผลโดยใชข้อ้สอบ
มาตรฐาน มีการเตรียมการอยา่งมีแบบแผนสู่การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพการศึกษาใน
ระดบัมธัยมศึกษาและการศึกษาชั้นสูงต่อไป   

Julian (2006, p. 3384-A) ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพในการวางแผนการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของคณะกรรมการการศึกษา มลรัฐอิลลินนอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ศึกษาและพฒันา
กระบวนการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ และเพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นระบบ ขอบเขตการศึกษาเป็น
โรงเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 2 โรงเรียน ที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการวจิยัพบว่า ทั้งสองโรงเรียนมีการพฒันาตามวิธีที่ก  าหนดขึ้นเอง ซ่ึงท าให้คุณภาพการศึกษาอยู่
ระดับต ่ากว่าเกณฑ์ ภายหลังที่ใช้น าการพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเขา้มาใช้พบว่า       
ผลที่ไดส่้งผลต่อการจดัการศึกษาของทั้งสองโรงเรียน โดยมีระดบัคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น ถึงแมว้่า
ระดบัการพฒันาที่เกิดขึ้นนั้นผลการศึกษายงัไม่สามารถสรุปแน่ชดัวา่เกิดจากสภาพแวดลอ้มบางอยา่ง
ที่เปล่ียนไป หรืออาจจะเกิดจากจดัการโครงสร้างของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ผลการสรุป
มีขอ้เสนอแนะว่า องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ภาวะผูน้ า การระดมทรัพยากรและกระบวนการพฒันา
เหล่าน้ีอาจมีส่วนท าใหก้ารพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายได ้
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Wong & Li (2010, pp. 205-233) ไดศึ้กษาการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาล
ของฮ่องกงและพบกลไกใหม่ของการประกนัคุณภาพการตรวจสอบ (QAI) ในปี 2000 เพื่อที่จะบงัคบั
สอบและปรับปรุงโรงเรียนในภาคของการศึกษาปฐมวยั พบว่า การประกันคุณภาพการตรวจสอบ 
หรือ QAI ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) โรงเรียนประเมินผลการตรวจสอบภายนอก 2) รายงานผล
การตรวจสอบใหป้ระชาชนเขา้ใจบทบาทของการประเมินตนเองและ 3) การตรวจสอบปฏิสมัพนัธ์กบั
ภายนอก การศึกษาท าโดยวิเคราะห์รายงาน QAI ทั้งหมด 80 รายงานที่ออกโดยรัฐบาลและท าการ
สมัภาษณ์ครูใหญ่และครูโรงเรียนอนุบาลที่ไดรั้บการจดัอนัดบัดีเยีย่มและดี ในระดบัความพึงพอใจใน
การเรียนรู้และประสิทธิภาพการสอนใน QAI จากการวิเคราะห์พบว่า 1) การประเมินตนเองมีความ 
สัมพนัธ์กับการเรียนการสอนการปฏิบติัอย่างมีนัยส าคญั แต่มีความสัมพนัธ์เชิงลบกับจ านวนของ
ปัญหาที่พบใน QAI 2) โรงเรียนอนุบาลทั้งหมดรายงานความทา้ทาย 4 ประเภท คือ ความไม่แน่นอน 
บุคลากร ภาระงานและภาวะทางจิตใจ และ 3) QAI เป็นกระบวนการที่อ  านวยความสะดวกและมี
ประสิทธิผลอย่างยิ่งในการประเมินตนเองของโรงเรียนและการพฒันาคุณภาพในการปฏิบติัตาม
นโยบาย ดว้ยทั้งน้ีควรค านึงถึงว่า กลไกการประกนัคุณภาพที่มีประสิทธิภาพควรรักษาความสมดุล
ระหวา่งการประเมินภายนอกและภายใน และการท างานที่มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจและมีการ
ปรับปรุงพฒันาอยูต่ลอดเวลา 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นว่า 
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารกับระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาสถานบนั
การศึกษาในทุกระดบัตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นปัจจยัหน่ึงที่ช่วยส่งเสริม
ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
วสิยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1//ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2//เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3//การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.4//การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครูของสถานศึกษา

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 116 โรงเรียน 
รวม 1,758 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครูของสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 92 โรงเรียน
รวม 317 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบชั้น (Stratified Random Sampling) ใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างจาก
ตารางส าเร็จ Kerjcie & Morgan (1970, pp. 608-609) และน าไปเทียบสดัส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ขา้ราชการครูในแต่ละสถานศึกษา ขอ้มลู ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1  
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ตำรำงที่ 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ท่ี สถานศึกษา 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

ผูบ้ริหาร 
ขา้ราชการ

ครู 
รวม ผูบ้ริหาร 

ขา้ราชการ
ครู 

รวม 

 
1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 
เกาะแกว้พิสดาร 
นิคมสร้างตนเองจงัหวดั
ระยอง 13 
บา้นเขาลอย 
บา้นเขาหวาย 
บา้นคลองยายเมือง 
บา้นชากมะหาด 
บา้นตะเกราทอง 
บา้นตะพนุทอง 
บา้นแม่น ้าคู ้
บา้นสมานมิตร 
บา้นหนองระก า 
บา้นหนองสะพาน 
บา้นหลงัเขา 
บา้นหินโค่ง 
ประชานุเคราะห์ 
วดัชา้งชนศิริราษฎร์บ ารุง 
วดัเชิงเนิน 
วดัธรรมสถิต 
วดับา้นเก่า 
วดัปลวกเกตุ 
วดัธงหงส์ 

 
0 
1 
 

0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
 

1 
0 
0 
1 
1 
1 

 
4 
3 
 
7 
6 
3 
2 
7 
2 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
 
7 
4 
2 
5 
7 
2 

 
4 
4 
 
7 
6 
5 
2 
9 
2 
4 
6 
5 
6 
5 
4 
 
8 
4 
2 
6 
8 
3 

 
0 
1 
 

0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
 

1 
0 
0 
1 
1 
1 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
2 
 

1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
 

2 
1 
1 
2 
2 
2 
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ตำรำงที่ 3.1 จ  านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ)  

ท่ี สถานศึกษา 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

ผูบ้ริหาร 
ขา้ราชการ

ครู 
รวม ผูบ้ริหาร 

ขา้ราชการ
ครู 

รวม 

 
21 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

สถานศึกษาขนาดกลาง 
ชุมชนบริษทัน ้าตาล
ตะวนัออกชุมชน 
วดับา้นแลง 
นิคมสร้างตนเอง  
จ.ระยอง 2 
นิคมสร้างตนเอง  
จ.ระยอง 5 
นิคมสร้างตนเอง  
จ.ระยอง 6 
นิคมสร้างตนเอง  
จ.ระยอง 9 
บา้นเขายายชุม 
บา้นเขาวงัม่าน 
บา้นเขาหว้ยมะหาด 
บา้นคลองกร า 
บา้นคลองขนุน 
บา้นคลองทราย 
บา้นคลองน ้าแดง 
บา้นคลองบางไผ ่
บา้นชะวึก 
บา้นท่าเสา 
บา้นเนินเสาธง 
บา้นบึงตน้ชนั 
บา้นบึงตาตา้ 

 
1 
1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 

 
14 
18 

 
6 
 

24 
 
6 
 
6 
 
8 
7 
5 
6 

16 
8 
8 
6 
6 
8 
7 

12 
13 

 
15 
19 

 
7 
 

25 
 
7 
 
7 
 
9 
8 
6 
6 

17 
9 
9 
7 
7 
9 
7 

13 
14 

 
1 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 

 
3 
3 
 

1 
 

4 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

 
4 
4 
 

2 
 

6 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
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ตำรำงที่ 3.1 จ  านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ)  

ท่ี สถานศึกษา 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

ผูบ้ริหาร 
ขา้ราชการ

ครู 
รวม ผูบ้ริหาร 

ขา้ราชการ
ครู 

รวม 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

บา้นพยนู 
บา้นมาบตอง 
บา้นมาบเตย 
บา้นมาบป่าหวาย 
บา้นยายจัน่ 
บา้นไร่จนัดี 
บา้นหนองฆอ้ 
บา้นหนองบอน 
บา้นหนองแฟบ 
บา้นหนองไร่ 
บา้นหนองละลอก 
วดักรอกยายชา 
วดักระเฉท 
วดัเกาะ 
วดัเกาะกลอย 
วดัแกลงบน 
วดัเขาส าเภาทอง 
วดัโขดหินมิตรภาพท่ี 42 
วดัคีรีภาวนาราม 
วดัชากผกักดู 
วดัชากหมาก 
วดัตะเคียนทอง 
วดัตากวน 
วดัตาขนั 
วดันาตาขวญั 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

7 
6 
7 
8 
8 
7 

11 
8 
9 
8 
8 

12 
8 
8 

11 
11 
7 

11 
8 
9 

17 
8 

16 
6 
7 

8 
7 
8 
9 
9 
8 

12 
9 

10 
8 
9 

13 
9 
9 

12 
12 
8 

12 
9 

10 
18 
10 
17 
7 
8 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
3 
4 
2 
2 
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ตำรำงที่ 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ท่ี สถานศึกษา 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

ผูบ้ริหาร 
ขา้ราชการ

ครู 
รวม ผูบ้ริหาร 

ขา้ราชการ
ครู 

รวม 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

 
 

79 
 

80 
81 

 
82 

 
83 

วดัเนินกระปรอก 
วดัน ้าคอก 
วดับา้นค่าย 
วดัปทุมาวาส 
วดัประชุมมิตรบ ารุง 
วดัเภตราสุขารมย ์
วดัยายดา 
วดัละหารไร่ 
วดัสมบูรณาราม 
วดัสระแกว้ 
วดัส านกักะทอ้น 
วดัหนองกระบอก 
วดัหนองกรับ 
สามคัคีราษฎร์บ ารุง 
 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ชุมชนนิคมสร้างตนเอง  
จ.ระยอง 7 
ชุมชนวดัทบัมา 
นิคมสร้างตนเอง  
จ.ระยอง 1 
นิคมสร้างตนเอง  
จ.ระยอง 4 
นิคมสร้างตนเอง  
จ.ระยอง 8 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
 
 

2 
 

2 
1 
 

2 
 

1 

7 
10 
8 

13 
8 

19 
9 
5 
7 

15 
9 

11 
12 
7 
 
 

29 
 

28 
38 

 
26 

 
26 

8 
11 
9 

14 
9 

21 
10 
6 
8 

17 
10 
12 
13 
8 
 
 

31 
 

30 
39 

 
28 

 
27 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
 
 

2 
 

2 
1 
 

2 
 

1 

1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 

 
 

5 
 
5 
7 
 
5 
 
5 

2 
3 
2 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
5 
3 
3 
3 
2 
 
 

7 
 

7 
8 
 

7 
 

6 
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ตำรำงที่ 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ท่ี สถานศึกษา 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

ผูบ้ริหาร 
ขา้ราชการ

ครู 
รวม ผูบ้ริหาร 

ขา้ราชการ
ครู 

รวม 

84 
85 
86 
87 
88 
89 

 
 
 

90 
91 
92 

วดัชากลกูหญา้ 
วดัตะพงนอก 
วดัท่าเรือ 
วดัเนินพระ 
วดัมาบข่า 
วดัหนองพะวา 
 
สถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ 
บา้นมาบตาพดุ 
วดัหว้ยโป่ง 
อนุบาลระยอง 

1 
3 
2 
3 
3 
1 
 
 
 

3 
2 
5 

15 
49 
29 
32 
40 
25 

 
 
 

57 
57 
128 

16 
52 
31 
35 
43 
26 

 
 
 

60 
59 
133 

1 
3 
2 
3 
3 
1 
 
 
 

3 
2 
5 

3 
9 
5 
6 
7 
5 
 
 
 

10 
10 
23 

4 
12 
7 
9 
10 
6 
 
 
 

13 
12 
28 

รวม 101 1,217 1,318 101 216 317 
 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามมาตรวดัประเมินค่าท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

ประกอบดว้ยชุดค าถาม 3 ตอน ดงัน้ี 
 3.2.1.1 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดว้ยfเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีใน
สถานศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  
 3.2.1.2 ตอนท่ีf2fแบบสอบถามเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นแบบ
มาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบัfตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยก าหนดค่า
น ้าหนกัการตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี 
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 5 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.2.1.3 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น

แบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Scale) ก าหนดค่า
น ้าหนกัการตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี 

5 หมายถึง มีการปฏิบติัในในระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
3 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

3.2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัfมีขั้นตอน ดงัน้ี 
3.2.2.1 ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีfแนวคิด หลกัการท่ีเก่ียวกบัวิสัยทศัน์และการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากเอกสาร ต ารา งานวิจยัในประเทศ งานวิจยัต่างประเทศและ
แหล่งความรู้ต่างfๆ 

3.2.2.2 น าขอ้มลูแนวคิดfทฤษฎีfเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างเป็นแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดงัน้ี 
 1) วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ การสร้างวิสัยทศัน์ 
การเผยแพร่วิสยัทศัน์ และการปฏิบติัตามวิสยัทศัน์  
 2)  การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ดา้น คือ การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา และจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  
 3.2.2.3 น าร่างแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือพิจารณาความถกูตอ้งและแกไ้ขปรับปรุง 
 3.2.2.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแกไ้ขปรับปรุงแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  
3 ท่าน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 2 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา
จ านวน 1 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเคร่ืองมือแลว้



 
 

85 
 

น ามาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างขอ้
ค าถามกบัเน้ือหา โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

+1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
 0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
-1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
เกณฑ์การพิจารณาเลือกขอ้ค าถาม พิจารณาจากขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป  ถา้ขอ้ค าถามใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากว่า .50fตอ้งน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช/้ผลการหาค่า IOC แบบสอบถามจ านวน  
38 ขอ้ พบวา่ ขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งสูงกวา่ .50 มีจ  านวน 38 ขอ้  

3.2.2.5 น าแบบสอบถามท่ีท าการปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try/Out)/กบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและขา้ราชการครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวนf30fชุดfเพื่อตรวจสอบความชดัเจนของ
ภาษาและไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์แอลฟา (α-Coefficient) แบบสอบถามท่ีไดรั้บ
กลบัคืนมา จ านวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ไดค่้าความเช่ือมัน่ .98 

3.2.2.6 ไดเ้คร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ น าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 
 

3.3//กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.3.1 ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูล ไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครู 92 โรงเรียน 
รวม 317 คน โดยใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มลูเป็นเวลา 4 สปัดาห์ 

3.3.2 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม และหนงัสือขอความอนุเคราะห์ไปยงัสถานศึกษาตามจ านวน
กลุ่มตวัอยา่ง 

3.3.3 เกบ็รวบรวมขอ้มลูและติดตามแบบสอบถามท่ียงัไม่ไดรั้บคืน จ านวน 47 ชุด โดยเป็น
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จ  านวน 270 ชุด และติดตามแบบสอบถามท่ียงัไม่ไดรั้บคืนเน่ืองจากสูญหาย 
โดยท าการแจกแบบสอบถามอีกคร้ัง จ  านวน 47 ชุด และขยายเวลาอีก 7 วนั 

3.3.4 ไดรั้บแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์กลบัคืน รวม 317 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 แลว้น า
ขอ้มลูจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป 
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3.4  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมา โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 
3.4.1 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

List) น ามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) เป็นรายขอ้ใชว้ิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และ
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

3.4.2 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นแบบวดัประเมินค่า 5 ระดบั มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
น ้ าหนกั แลว้น าไปบนัทึกและวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชเ้กณฑ์
การวิเคราะห์แปลผลค่าเฉล่ียเป็นรายดา้นและรายขอ้ ดงัน้ี (ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, 2549, น. 196-227) 
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก   
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 1.51 - 2.50  หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ย   
 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

3.4.3 ตอนท่ี 3 น าขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นแบบสอบถามแบบวดัประเมินค่า 5 ระดบั มาตรวจ
ใหค้ะแนนตามเกณฑน์ ้ าหนกั แลว้น าไปบนัทึกและวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ใชเ้กณฑก์ารวิเคราะห์แปลผลค่าเฉล่ียเป็นรายดา้นและรายขอ้ ดงัน้ี (ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, 2549, 
น. 196-227) 
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก   
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 1.51 - 2.50  หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ย   
 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

3.4.4 วิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ         
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  
รายดา้น โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Correlation Coefficient) 
เกณฑก์ารแปลผลมีดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553, น. 316) 
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 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์   0.71 - 1.00   หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัสูง  
 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์   0.31 - 0.70   หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง  
 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์   0.01 – 0.30   หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัต ่า  
 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์   เท่ากบั  0.00  หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธ์กนั  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษา และขา้ราชการครู สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จ  านวน 92 โรงเรียน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา
ทั้งส้ิน 317 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มลูมาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย จ าแนกไดด้งัน้ี 
 4.1//การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.2//การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 4.3//การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 4.4//การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ในการวิเคราะห์ขอ้มลูส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชช่ื้อยอ่สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 หมายถึง คะแนนเฉล่ีย 
S.D.  หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
r หมายถึง สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
** หมายถึง  มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
Xtot หมายถึง วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
X1  หมายถึง การสร้างวิสยัทศัน์ 
X2 หมายถึง การเผยแพร่วิสยัทศัน์ 
X3 หมายถึง การปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ 
Ytot  หมายถึง การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
Y1 หมายถึง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
Y2 หมายถึง การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
Y3 หมายถึง การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
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4.1  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามซ่ึงได้จากการตอบแบบสอบถามของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา และขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ านวน
แบบสอบถาม 317 ฉบับ เม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในสถานศึกษาและ
ประสบการณ์การท างาน ดงัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ขอ้ท่ี ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
117 
200 

 
36.91 
63.09 

 รวม 317 100 
2. อาย ุ

ต ่ากวา่ 30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51 ปีข้ึนไป 

 
48 
111 
76 
82 

 
15.14 
35.02 
23.97 
25.87 

 รวม 317 100 
3. ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
104 
211 

2 

 
32.81 
66.56 
0.63 

 รวม 317 100 
4. ต าแหน่งในสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขา้ราชการครู 

 
101 
216 

 
31.86 
68.14 

 รวม 317 100 
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ตารางที่ 4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ขอ้ท่ี ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 
1-5 ปี 
6-10 ปี 
11 ปีข้ึนไป 

 
111 
98 
108 

 
35.02 
30.91 
34.07 

 รวม 317 100 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  
200 คน คิดเป็นร้อยละ 63.09 เป็นผูมี้อายุ 31-40 ปี จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 35.02 มีระดบั
การศึกษาปริญญาโท จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 67.19 ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 
101 คน คิดเป็นร้อยละ 31.86 ต าแหน่งขา้ราชการครู จ  านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 68.14 และมี
ประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 35.02  
 

4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

จากการศึกษาวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 317 คน แลว้น าไปเทียบเกณฑ ์ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวม  

ขอ้ท่ี วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย  S.D. 
1 การสร้างวิสยัทศัน์ 4.30 .63 มาก 
2 การเผยแพร่วิสยัทศัน ์ 3.99 .58 มาก 
3 การปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ 4.17 .54 มาก 

รวม 4.15 .53 มาก 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่า วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.15) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยดา้นการสร้างวิสัยทัศน์มีค่าเฉล่ีย           
สูงสุด (  = 4.30) รองลงมาคือ การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (  = 4.17) และดา้นการเผยแพร่วิสัยทศัน์              
(   = 3.99) มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  

การวิเคราะห์ขอ้มูลวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัตารางท่ี 4.3 – 4.5 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นการสร้างวิสยัทศัน์ (X1) 

ขอ้ท่ี 
วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการสร้างวิสยัทศัน ์
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย  S.D. 
1 ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรค ์มองกวา้ง คิดไกล ทนัสมยั

และแปลกใหม่ 
4.17 .91 มาก 

2 ผูบ้ริหารระดมความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
สถานศึกษาทุกฝ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 

4.14 .88 มาก 

3 ผูบ้ริหารสามารถก าหนดวิสยัทศัน์ใหมี้ความสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัสถานศึกษาอยา่งชดัเจนและเป็นไปได ้

4.23 .84 มาก 

4 ผูบ้ริหารมีการรวบรวมขอ้มลูหลากหลายช่องทางไวอ้ยา่ง
เป็นระบบ เพ่ือน าไปก าหนดวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 

4.27 .62 มาก 

5 ผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคท่ีมีอยู ่เพ่ือน าไปก าหนดวิสยัทศัน์ของ
สถานศึกษา 

4.56 .54 มากท่ีสุด 

6 ผูบ้ริหารมีการก าหนดความมุ่งหวงัของการศึกษาในอนาคต 4.45 .50 มาก 
รวม 4.30 .63 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นการสร้างวิสยัทศัน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.30) และ 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์จุดแข็ง 
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จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคท่ีมีอยู ่เพ่ือน าไปก าหนดวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา (  = 4.56) รองลงมา
คือ ผูบ้ริหารมีการก าหนดความมุ่งหวงัการศึกษาในอนาคต (  = 4.45) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือ 
ผูบ้ริหารระดมความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาทุกฝ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงวิสัยทศัน์ของ
สถานศึกษา (  = 4.14)  
 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นการเผยแพร่วิสยัทศัน์ (X2) 

ขอ้ท่ี 
วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการเผยแพร่วิสยัทศัน์ 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย  S.D. 
1 ผูบ้ริหารแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคลากรอยูเ่สมอถึง

ความตอ้งการท่ีจะพฒันาสถานศึกษาในอนาคตอยา่งไร 
4.01 .81 มาก 

2 ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย 4.46 .50 มาก 
3 ผูบ้ริหารสามารถถ่ายทอดวิสยัทศัน์ใหแ้ก่บุคลากรไดอ้ยา่ง

ชดัเจนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
3.80 .94 มาก 

4 ผูบ้ริหารกระท าตนเป็นแบบอยา่ง (Role Model) อยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอเพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่วิสยัทศัน์ท่ีสร้าง
ข้ึนสามารถปฏิบติัใหบ้รรลุผลได ้

3.72 .88 มาก 

5 ผูบ้ริหารสามารถโนม้นา้วใหบุ้คลากรยอมรับการ
เปล่ียนแปลงตามแนวทางวิสยัทศัน์ท่ีสร้างข้ึนได ้

3.97 .73 มาก 

6 ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนอยา่งสม ่าเสมอบุคลากรท่ีปฏิบติั
ตนตามวิสยัทศัน์ท่ีสร้างข้ึน 

3.95 .83 มาก 

รวม 3.99 .58 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นการเผยแพร่วิสัยทศัน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.99) 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ทุกฝ่าย (  = 4.46) รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคลากรอยูเ่สมอถึงความ
ตอ้งการท่ีจะพฒันาสถานศึกษาในอนาคตอยา่งไร (  = 4.01) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือ ผูบ้ริหาร
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กระท าตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอเพ่ือแสดงให้เห็นว่าวิสัยทศัน์ท่ี
สร้างข้ึนสามารถปฏิบติัใหบ้รรลุผลได ้(  = 3.72)  

 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ 
(X3) 

ขอ้ท่ี 
วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ดา้นการปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ 

ค่าสถิติ การแปล 
ความหมาย  S.D. 

1 ผูบ้ริหารจดัโครงสร้างสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและพร้อมท่ี
จะน าวิสยัทศัน์ไปปฏิบติั 

4.12 .77 มาก 

2 ผูบ้ริหารคดัเลือกบุคลากร กระจายอ านาจความรับผิดชอบ
ใหต้ามความเหมาะสมกบัความรู้และความสามารถ 

4.09 .59 มาก 

3 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความกระตือรือร้นใน         
การท างานเป็นทีมท่ีดี 

4.31 .79 มาก 

4 ผูบ้ริหารเป็นผูน้  าริเร่ิมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและสนบัสนุน
ใหมี้การใชน้วตักรรมเพ่ือพฒันาสถานศึกษาไปสู่วิสยัทศัน์ท่ี
ก าหนด 

4.21 .65 มาก 

5 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
และพฒันาสถานศึกษาท่ีเป็นระบบอยา่งมีรูปธรรม 

4.13 .79 มาก 

6 ผูบ้ริหารมีการวางแผนงานท่ีชดัเจนเพื่อขบัเคล่ือน
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน์ไดเ้ป็นผลส าเร็จ เช่น       
ค  ายกยอ่งชมเชย การใหร้างวลั เป็นตน้ 

4.13 .78 มาก 

7 ผูบ้ริหารสามารถน าวิสยัทศัน์ลงไปสู่นโยบาย เป้าหมาย 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษา 

4.24 .74 มาก 

รวม 4.17 .54 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก (  = 4.17) 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารกระตุน้ให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น       
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ในการท างานเป็นทีมท่ีดี (  = 4.31) รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสามารถน าวิสัยทศัน์ลงไปสู่นโยบาย 
เป้าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษา (  = 4.24) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือ 
ผูบ้ริหารคดัเลือกบุคลากร กระจายอ านาจความรับผิดชอบให้ตามความเหมาะสมกบัความรู้และ
ความสามารถ (  = 4.09)  
 

4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

จากการศึกษาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 317 คน แลว้น าไปเทียบเกณฑ ์ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวม 

ขอ้ท่ี วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย  S.D. 
1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.32 .65 มาก 
2 การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา 
4.32 .67 มาก 

3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 3.96 .45 มาก 
รวม 4.20 .53 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.20) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูร่ะดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (  = 4.32) และดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา (  = 4.32) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ (  = 3.96) 

การวิเคราะห์การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัตารางท่ี 4.7 – 4.9 
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ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา (Y1) 

ขอ้ท่ี 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย  S.D. 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
4.45 .66 มาก 

2 มีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ของการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

4.29 .80 มาก 

3 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี
วา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.43 .61 มาก 

4 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตวั
บ่งช้ี 

4.37 .80 มาก 

5 ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีของสถานศึกษา
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

4.33 .73 มาก 

6 น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเผยแพร่และรับฟัง
ความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตามความเหมาะสมกบั
บริบทของโรงเรียน 

4.18 .82 มาก 

7 มีการก ากบั ดูแล การตรวจสอบและประเมินผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

4.21 .84 มาก 

รวม 4.32 .65 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.32) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (  = 4.45) รองลงมาไดแ้ก่ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีว่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (  = 4.43) และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตามความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน (  = 4.18)  
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา (Y2) 

ขอ้ท่ี 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย  S.D. 
1 แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 

ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบและด าเนินงาน
ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.35 .81 มาก 

2 มีขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 4.17 .82 มาก 

3 มีส่วนร่วมก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายโดย
มุ่งเนน้ท่ีคุณภาพผูเ้รียนท่ีสะทอ้นความส าเร็จอยา่งชดัเจน
และรูปธรรม  

4.34 .86 มาก 

4 ก าหนดกลยทุธ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ โครงการและกิจกรรมท่ี
ชดัเจนและปฏิบติัไดจ้ริง 

4.31 .79 มาก 

5 จดัท าเอกสารรูปเล่มและเสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ 

4.49 .60 มาก 

6 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

4.41 .79 มาก 

7 ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบติัการประจ าปีสู่การปฏิบติั      
ท่ีชดัเจน 

4.14 .78 มาก 

รวม 4.32 .67 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.32) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัท าเอกสารรูปเล่ม 
และเสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ           
(  = 4.49) รองลงมาคือ จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา (  = 4.41) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบติัการประจ าปี
สู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน (  = 4.14)  
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ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นการจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ (Y3) 

ขอ้ท่ี 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

ค่าสถิติ การแปล 
ความหมาย  S.D. 

1 จดัโครงสร้างระบบการบริหารของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.09 .57 มาก 

2 ก าหนดผูรั้บผิดชอบโดยตรงและผูรั้บผิดชอบทุกฝ่ายปฏิบติั
ตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดก้  าหนด
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

4.15 .56 มาก 

3 จดัระบบสารสนเทศอยา่งเป็นหมวดหมู่ตรงตามความ
ตอ้งการ เป็นปัจจุบนัและสะดวกต่อการเขา้ถึงและน าไปใช ้ 

3.65 .69 มาก 

4 จดัระบบสารสนเทศใหส้ามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการ
บริการและการเขา้ถึงกบัหน่วยงานตน้สงักดั 

3.75 .80 มาก 

5 น าขอ้มลูสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารจดัการศึกษาท่ีเอ้ือ
ต่อการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.18 .70 มาก 

รวม 3.96 .45 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 3.96) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้น
การบริหารจดัการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (  = 4.18) 
รองลงมาคือ ก าหนดผูรั้บผิดชอบโดยตรงและผูรั้บผิดชอบทุกฝ่ายปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบตามท่ีไดก้  าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด (  = 4.15) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยสุดคือ จดัระบบสารสนเทศอยา่งเป็นหมวดหมู่ตรงตามความตอ้งการ เป็นปัจจุบนัและสะดวกต่อ
การเขา้ถึงและน าไปใช ้(  = 3.65)  
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4.4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผูว้ิจยัใช ้
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product correlation coefficient)               
ดงัตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที่ 4.10 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง        
เขต 1 โดยภาพรวม 

การประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

การสร้าง
วิสยัทศัน์ 
(X1) 

การเผยแพร่ 
วิสยัทศัน์ 
(X2) 

การปฏิบติั
ตามวิสยัทศัน์ 

(X3) 

วิสยัทศัน์
ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
(Xtot) 

ระดบั
ความสมั
พนัธ์ 

การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
(Y1) 

.826** .725** .799** .869** มาก 

การจดัท าแผนพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษา 
(Y2) 

.829** .574** .828** .824** มาก 

การจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ (Y3) 

.599** .334** .653** .584** ปานกลาง 

การประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (Ytot) 

.866** .636** .866** .875** มาก 

ระดบัความสมัพนัธ์ มาก ปานกลาง มาก มาก  
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในภาพรวมและรายดา้น มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

ภาพรวมความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) กบัการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา (Ytot) สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า
มีความสมัพนัธ์ในทางบวก ในระดบัมาก (r = .875)  

ความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา รายดา้น กบัการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (Ytot) พบว่า คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุดคือ การสร้างวิสัยทศัน์ (X1) ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดบัมาก (r = .866) 
และ การปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในระดบัมาก (r = .866) คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดคือการเผยแพร่วิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดบั
ปานกลาง (r = .636) 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) กบัการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา รายดา้น พบว่า คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุดคือ วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (Y1) ในระดบั
มาก (r = .869) รองลงมาคือ วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา (Y2) ในระดบัมาก (r = .824) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ย
ท่ีสุดคือ วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัดา้นการจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ (Y3) ในระดบัปานกลาง (r = .584) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแต่ละดา้น พบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุดคือ การสร้างวิสัยทศัน์ (X1) มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา (Y2) ในระดบัมาก (r = .829) รองลงมา
ได้แก่ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (X3) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการจัดท าแผนพฒันาการศึกษา         
ของสถานศึกษา (Y2) ในระดบัมาก (r = .828) ส าหรับคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดคือ การเผยแพร่
วิสัยทศัน์ (X2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ (Y3) ระดบัปานกลาง  
(r = .334) 



บทที่  5 
สรุปผลการวจิัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบัการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  

กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครู ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 317 คน 
ได้มาโดยใช้ตารางเครซ่ีและมอร์แกนโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้ น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งไดเ้ป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด
ทฤษฎีของ Braun คือ 1) การสร้างวิสัยทศัน์ 2) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ และ 3) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ 
เป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า 5 ระดบั และตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
คือ 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจดัท าแผน พฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษา และ 3) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ เป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า 5 ระดบั โดยน า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขแลว้
จึงน าไปทดลองใชก้บัสถานท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (Try Out) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั .98 

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยประสานงานกบังานบณัฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เพ่ือขอหนงัสือเก่ียวกบัการขอความอนุเคราะห์
เกบ็รวบรวมขอ้มลูไปยงัสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 317 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และหาความสัมพนัธ์โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Correlation Coefficient) 
 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
5.1.1 ผูต้อบแบบสอบถาม เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ผูบ้ริหารสถานศึกษากบั 

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
จ  านวน 317 คน ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 200 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 63.09 เป็นผูมี้อายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 35.02 มีระดบัการศึกษา
ปริญญาโท มากท่ีสุด จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 67.19 ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 
101 คน คิดเป็นร้อยละ 31.86 ต าแหน่งขา้ราชการครู จ  านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 68.14 และมี
ประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี มากท่ีสุด จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 35.02 

5.1.2 วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
ดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ การสร้างวิสัยทศัน์ รองลงมาคือ การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ และ
ดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ การเผยแพร่วิสยัทศัน์  

5.1.3 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติันอ้ยสุดคือ          
การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  

5.1.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมมีความ 
สมัพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในระดบัมาก (r = .875)  

 

5.2  อภิปรายผล 
ผูว้ิจยัอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
5.2.1 จากผลการศึกษาระดบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการก าหนดให้
วิสัยทศัน์เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดของคุรุสภา (2556) และเป็นสมรรถนะการปฏิบติังานตามแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นสมรรถนะประจ าสายงานตามแนวคิดของส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555, น. 10) ท าให ้         
ผูท่ี้จะเขา้สู่ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นจะตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา 
เพ่ือใหมี้คุณสมบติัและสมรรถนะตามเกณฑ ์วิสยัทศัน์เป็นส่วนส าคญัของการบริหารจดัการการศึกษา
ในปัจจุบนัเน่ืองจากสถานศึกษาจะตอ้งจดัท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการประจ าปี  ท่ีประกอบดว้ย   
การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ฯลฯ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี



 
 

102 
 

วิสยัทศัน์จะสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน เป็นมาตรฐานอยา่งมีระบบ สามารถมอง
ภาพในอนาคตและถ่ายโอนวิสยัทศัน์ไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นจริงไดเ้ป็นผูน้  าในการขบัเคล่ือนพฒันา
สถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตส้ถานการณ์และสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนไปของโลก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัในการปฏิรูปการศึกษาดา้นระบบการบริหาร
จดัการเป็นอยา่งมาก ท่ีก าหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปวฒันธรรมใหม่ของสถานศึกษาโดยการสร้าง
ภาวะผูน้  าให้กบัผูบ้ริหารสอนศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558, น. 16)  และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นิพนธ์ ส าแดงเดช  
(2550, น. 108) ท่ีศึกษาวิสัยทศัน์การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี พบว่า วิสัยทศัน์การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ชลาลยั นิมิบุตร (2550, น. 136) ไดศึ้กษาวิสัยทศัน์และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและ ทองค า พิมพา (2556, น. 98) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
วิสยัทศัน์และภาวะผูน้  าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัอ่างทอง พบวา่ ระดบัวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั  

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ระดบัวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด
คือ การสร้างวิสัยทศัน์ รองลงมาคือ การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ และการเผยแพร่วิสัยทศัน์ ตามล าดบั 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเผยแพร่วิสยัทศัน์ ไม่ใช่เพียงการแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ แต่เป็นการส่ือสารกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้เกิดความเขา้ใจนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกนั            
จนเกิดการยอมรับวิสัยทศัน์จนน าไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่าย สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ จรุณี เกา้เอ้ียน (2557, น. 131) ท่ีว่า การกระจายวิสัยทศัน์ไปยงับุคคลต่าง ๆ ได ้ผูบ้ริหาร        
ท่ีมีวิสัยทศัน์จะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารเป็นอย่างดี รู้จกัสะสมความเช่ียวชาญ           
ในดา้นต่าง ๆ หมัน่ศึกษาคน้ควา้หาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งตอ้งมองการณ์ไกล สามารถวางแผน
ระยะยาว (Long term planning) สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งชาญฉลาด เปล่ียนวิกฤตสู่โอกาสไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและท่ีส าคญัตอ้งสามารถวางแผนกลยทุธ์เพ่ือปรับปรุงองคก์ารใหเ้จริญกา้วหนา้และอยูร่อด
ปลอดภยั สามารถตา้นทานต่อวิกฤตการณ์ท่ีมากระทบไดอ้ยา่งมัน่คง การเผยแพร่วิสัยทศัน์ท่ีดีจะช่วย
ลดความเส่ียงของการขดัแยง้ท่ีอาจเกิดผลเสียต่อสถานศึกษา ส่งผลใหก้ารบริหารจดัการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา โดยผลของการวิจยัได้
สอดคลอ้งกบั เอกฉนัท ์โชติฉนัท ์(2550, น. 121) ศึกษาเปรียบเทียบวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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จงัหวดันครราชสีมา และงานวิจยัของ นนทิพร สานอ้ย (2557, น. 115) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ภาวะผูน้  าเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจยัวา่ ระดบัวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา รายดา้น เรียงล าดบัจากมาก
ไปนอ้ย คือ การสร้างวิสยัทศัน์ การปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ และการเผยแพร่วิสยัทศัน์ ตามล าดบั 

5.2.2 จากการศึกษาระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะมีการก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2558-2563 โดยมีวิสัยทศัน์ท่ีว่า “การศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” รวมทั้ง
การก าหนดหลกัการของการจดัการศึกษา ท่ีตอ้งมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และการก าหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ืองและจดัท ารายงาน
เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี จากการจดัท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ประจ าปี 2558 ไดก้ล่าวถึงสถานศึกษาท่ีไดรั้บการประเมินติดตามการประกนัคุณภาพ
ภายในท่ีอยูใ่นระดบัปรับปรุงท าใหส้ถานศึกษามีความต่ืนตวัและใหเ้ห็นความส าคญัในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา พฒัติกะพงษ ์
(2558, น. 289) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาบุคลากรกบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 และงานวิจยั
ของ พรรษา มูลประวติั (2557, น. 56) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการบริหารกบัการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มาก 

 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ     
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
สถานศึกษามีแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัประชุมสร้างความ
เขา้ใจในการพฒันาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีว่า
ดว้ยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
สอดคลอ้งงานวิจยัของ วรากร เสนามาตย ์(2558, น. 58) ท่ีไดศึ้กษาสภาพการด าเนินงานการประกนั 
คุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
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ศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 2 และงานวิจยัของ สุภาพ จนัทะคาม (2555, น. 89) ท่ีศึกษาการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ผลการวิจยั
พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การก าหนดมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา 

 ผลการวิจยัพบว่า การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  เป็นการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานศึกษาใน
ทุกดา้นตามโครงสร้างการบริหาร ซ่ึงจะตอ้งอาศยัวสัดุอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ระบบเครือข่าย ขอ้มูล ฯลฯ 
ในการด าเนินงานเป็นส าคญั เห็นไดจ้ากการท่ีสถานศึกษาจะตอ้งรายงานขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายไปยงัหน่วยงานตน้สังกดั เช่น ระบบ EMIS ระบบ SGS ระบบ E-Filing เป็นตน้ โดยแต่ละ
สถานศึกษามีความพร้อมในปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการจดัการระบบบริหารและสารสนเทศแตกต่างกนั อีกทั้ง
ปัจจยับางประการอยู่นอกเหนือการควบคุมของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรากร         
เสนามาตย ์(2558, น. 58) ท่ีศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 และงานวิจยัของ 
ศศิพิมพ ์วรรณกูล (2558, น. 74) ท่ีไดศึ้กษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 
ระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา รายดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ การจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

5.2.3 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
พบว่า โดยภาพรวม วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัมากกบัการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจาก การมีวิสัยทศัน์
เป็นสมรรถนะส าคญัประการหน่ึงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีจะตอ้งน าไปใชใ้นการบริหารจดัการ
การศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด ซ่ึงหากผูบ้ริหารสถานศึกษามีวิสัยทศัน์ท่ีดี ก็
จะท าให้การบริหารจดัการสถานศึกษาในทุกกิจกรรมด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุตวัช้ีวดั 
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลใหส้ถานศึกษาเกิดความ
พร้อมในทุกด้านอย่างเข้มแข็ง ส าหรับการพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างย ัง่ยืนภายใต้ความ
เปล่ียนแปลงทั้งปัจจุบนัและอนาคต สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรียาภทัร ราชรักษ ์(2559, น. 129)            
ท่ีไดศึ้กษาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
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ของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบวา่ สมรรถนะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการมีวิสัยทศัน์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง (r = .80) กบัการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทองค า พิมพา (2556, น. 92) ท่ีศึกษาความ สัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์และ
ภาวะผูน้  าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา จังหวดั
อ่างทอง พบว่า วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัการบริหารงานวิชาการ  
ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดบัปานกลาง (r = .51) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 เม่ือพิจารณารายคู่พบวา่ คู่ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสูงสุด คือ การสร้างวิสัยทศัน์มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาในระดบัมาก (r = .829) ทั้งน้ีเพราะการ
จัดท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการและรายละเอียดการด าเนินงานต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม เช่น วตัถุประสงค์ ผลลพัธ์ ผลผลิต 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ เป็นต้น ภายใต้เกณฑ์และตวัช้ีวดัท่ีได้ก าหนดไว ้
เพ่ือใหก้ารติดตามและประเมินผลเป็นไปอยา่งมีรูปธรรมชดัเจน  ผลการวิจยัดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วิไลวรรณ ศิริเวทยานนท ์(2556, น. 94-95) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้  าเชิงกล
ยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า การก าหนดวิสัยทศัน์มีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัสูง (r = .785) กบัการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช ้
 5.3.1.1 จากผลการวิจยัพบว่า วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการเผยแพร่

วิสัยทศัน์ มีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรพฒันาตนเองเก่ียวกบัการส่ือสาร
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหส้ามารถเผยแพร่วิสยัทศัน์ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการกระท าตนเป็นแบบอย่าง อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าวิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนสามารถปฏิบติัให้บรรลุผลไดจ้ริง และความสามารถในการ
โนม้นา้วให้บุคลากรยอมรับการเปล่ียนแปลงตามแนวทางวิสัยทศัน์ท่ีก  าหนดไว ้รวมทั้งควรให้การ
สนบัสนุนบุคลากรท่ีปฏิบติัตนตามวิสยัทศัน์ท่ีสร้างข้ึน 
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 5.3.1.2 จากผลการวิจยัพบวา่ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการจดัการ
ระบบบริหารและสารสนเทศ มีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัท าระบบ
สารสนเทศอยา่งเป็นหมวดหมู่ ตรงตามความตอ้งการ เป็นปัจจุบนั สะดวกต่อการเขา้ถึงและน าไปใช้
และสามารถสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการบริการและการเขา้ถึงขอ้มูลกบัหน่วยงานตน้สังกดั            
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะการจดัท าระบบสารสนเทศให้เป็นเอกภาพ จะช่วยท าใหก้าร
ตรวจสอบ ปรับปรุงขอ้มูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดการทบัซอ้นของขอ้มูล และสามารถพฒันาได้
อยา่งต่อเน่ือง 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป  
 5.3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1   
 5.3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1   
 5.3.2.3 ควรมีการศึกษาการพฒันารูปแบบวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี 

ส่งผลต่อความส าเร็จของระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1   
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากบัการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ค าช้ีแจง: 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามส าหรับสอบถามผูบ้ริหารสถานศึกษา       

และข้าราชการครู โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต1 ซ่ึงแบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยแต่ละตอนมีลกัษณะและ
วิธีการตอบ ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใหท้ าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกนั
กบัสภาพความเป็นจริง 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 3 ดา้น 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ดา้น 
โดยตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ให้ผูต้อบแบบสอบถามพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ว่าผูบ้ริหาร

สถานศึกษาของท่านไดป้ฏิบติัตนในแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัใด เม่ือพิจารณาแลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงใน
ช่องระดบัปฏิบติั ท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยพิจารณา ดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติั  อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติั  อยูใ่นระดบั มาก 
3  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติั  อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติั  อยูใ่นระดบั นอ้ย 
1  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติั  อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 
ค าตอบของท่านจะใชส้ าหรับการวิจยัซ่ึงผูว้ิจยัจะเก็บไวเ้ป็นความลบัและจะน าเสนอโดย

ภาพรวม ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อตวัท่านแต่ประการใด ผูว้ิจยัขอขอบคุณทุก
ท่านเป็นอยา่งสูงท่ีไดเ้สียสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 
 นางสาววิยะดา  หลวงนอ้ย 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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ตอนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ      ชาย       หญิง                                 
2. อาย ุ     ต  ่ากวา่ 30 ปี       31-40 ปี     41-50 ปี             51 ปีข้ึนไป                   
3. ระดบัการศึกษา     ปริญญาตรี           ปริญญาโท  ปริญญาเอก                                                                            
4. ต าแหน่งในสถานศึกษา     ผูบ้ริหารสถานศึกษา                ขา้ราชการครู                                                
5. ประสบการณ์ในการท างาน  1-5 ปี  6-10 ปี  10 ปีข้ึนไป 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ขอ้ วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
 
1 

การสร้างวิสัยทัศน์ 
ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรค ์มองกวา้ง คิดไกล ทนัสมยัและ 
แปลกใหม่ 

     

2 ผูบ้ริหารระดมความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาทุก
ฝ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 

     

3 ผูบ้ริหารสามารถก าหนดวิสยัทศัน์ใหมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบั
สถานศึกษาอยา่งชดัเจนและเป็นไปได ้

     

4 ผูบ้ริหารมีการรวบรวมขอ้มลูหลากหลายช่องทางไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
เพ่ือน าไปก าหนดวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 

     

5 ผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคท่ีมีอยู ่เพื่อน าไปก าหนดวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 

     

6 ผูบ้ริหารมีการก าหนดความมุ่งหวงัของการศึกษาในอนาคต      
 
7 

การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
ผูบ้ริหารแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคลากรอยูเ่สมอถึงความ
ตอ้งการท่ีจะพฒันาสถานศึกษาในอนาคตอยา่งไร 

     

8 ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย      
9 ผูบ้ริหารสามารถถ่ายทอดวิสยัทศัน์ใหแ้ก่บุคลากรไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย

วิธีการท่ีหลากหลาย 
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ขอ้ วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
10 ผูบ้ริหารกระท าตนเป็นแบบอยา่ง (Role Model) อยา่งต่อเน่ืองและ

สม ่าเสมอเพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่วิสยัทศัน์ท่ีสร้างข้ึนสามารถปฏิบติัให้
บรรลุผลได ้

     

11 ผูบ้ริหารสามารถโนม้นา้วใหบุ้คลากรยอมรับการเปล่ียนแปลงตาม
แนวทางวิสยัทศัน์ท่ีสร้างข้ึนได ้

     

12 ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนอยา่งสม ่าเสมอบุคลากรท่ีปฏิบติัตนตาม
วิสยัทศัน์ท่ีสร้างข้ึน 

     

 
13 

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
ผูบ้ริหารจดัโครงสร้างสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและพร้อมท่ีจะน า
วิสยัทศัน์ไปปฏิบติั 

     

14 ผูบ้ริหารคดัเลือกบุคลากร กระจายอ านาจความรับผิดชอบใหต้าม
ความเหมาะสมกบัความรู้และความสามารถ 

     

15 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความกระตือรือร้นในการท างานเป็น
ทีมท่ีดี 

     

16 ผูบ้ริหารเป็นผูน้  าริเร่ิมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและสนบัสนุนใหมี้
การใชน้วตักรรมเพ่ือพฒันาสถานศึกษาไปสู่วิสยัทศัน์ท่ีก  าหนด 

     

17 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและพฒันา
สถานศึกษาท่ีเป็นระบบอยา่งมีรูปธรรม 

     

18 ผูบ้ริหารมีการวางแผนงานท่ีชดัเจนเพื่อขบัเคล่ือนสถานศึกษาให้
เป็นไปตามวิสยัทศัน์ไดเ้ป็นผลส าเร็จ เช่น ค ายกยอ่งชมเชย การให้
รางวลั เป็นตน้ 

     

19 ผูบ้ริหารสามารถน าวิสยัทศัน์ลงไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษา 

     

 
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขอ้ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบติั  

5 4 3 2 1 
 

20 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

21 มีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจของการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 

     

22 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีวา่ดว้ย
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

23 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี      
24 ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีของสถานศึกษาให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
     

25 น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตามความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 

     

26 มีการก ากบั ดูแล การตรวจสอบและประเมินผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

     

 
27 

จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนใหผู้มี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

     

28 มีขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ      
29 มีส่วนร่วมก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายโดยมุ่งเนน้ท่ี

คุณภาพผูเ้รียนท่ีสะทอ้นความส าเร็จอยา่งชดัเจนและรูปธรรม 
     

30 ก าหนดกลยทุธ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ โครงการและกิจกรรมท่ีชดัเจน
และปฏิบติัไดจ้ริง 

     

31 จดัท าเอกสารรูปเล่มและเสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ 

     

32 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
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ขอ้ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
33 ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบติัการประจาปีสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน      

 
34 

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
จดัโครงสร้างระบบการบริหารของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

35 ก าหนดผูรั้บผิดชอบโดยตรงและผูรั้บผิดชอบทุกฝ่ายปฏิบติัตาม
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดก้  าหนดอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

     

36 จดัระบบสารสนเทศอยา่งเป็นหมวดหมู่ตรงตามความตอ้งการ  
เป็นปัจจุบนัและสะดวกต่อการเขา้ถึงและน าไปใช ้ 

     

37 จดัระบบสารสนเทศใหส้ามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการบริการ
และการเขา้ถึงกบัหน่วยงานตน้สงักดั 

     

38 น าขอ้มลูสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารจดัการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

 
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม  
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แบบประเมนิความสอดคล้อง (IOC)  
แบบสอบถามวทิยานิพนธ์เร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากบั                   
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

 

 
ค าช้ีแจง 

ขอ้ 1 ท ำเคร่ืองหมำย  ในช่องตวัเลข ท่ีแทนควำมคิดเห็นของท่ำนในแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
1 เม่ือแน่ใจวำ่ขอ้ค ำถำมนั้นมีควำมสอดคลอ้งกบัเน้ือหำ 
0 เม่ือไม่แน่ใจวำ่ขอ้ค ำถำมนั้นมีควำมสอดคลอ้งกบัเน้ือหำ 

                                       -1 เม่ือแน่ใจวำ่ขอ้ค ำถำมนั้นไม่มีควำมสอดคลอ้งกบัเน้ือหำ 
 
ขอ้ 2 ผูว้ิจยัขอพระขอบคุณผูเ้ช่ียวชำญท่ีท่ำนกรุณำตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้อยำ่งสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นำงสำววิยะดำ  หลวงนอ้ย 
 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม  มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ หมำยถึง ผู ้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถก ำหนดควำมมุ่งหวังของ

สถำนศึกษำในอนำคตใหมี้ควำมสอดคลอ้งเหมำะสมกบัสถำนศึกษำอยำ่งชดัเจน และมีควำมเป็นไป
ได ้โดยผ่ำนกระบวนกำรรวบรวมขอ้มูล วิเครำะห์ขอ้มูล และสังเครำะห์ขอ้มูลร่วมกนักบัผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัสถำนศึกษำ 

กำรเผยแพร่วิสยัทศัน์ หมำยถึง ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำสำมำรถส่ือสำรกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก

ฝ่ำยให้เกิดควำมเข้ำใจในวิสัยทัศน์ท่ีสร้ำงข้ึนได้อย่ำงถูกต้อง ได้รับกำรยอมรับและเต็มใจท่ีจะ

ปฏิบติังำนเพ่ือใหบ้รรลุตำมวิสยัทศัน์ท่ีก  ำหนด 

กำรปฏิบติัตำมวิสัยทศัน์ หมำยถึง ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถน ำวิสัยทศัน์ท่ีสร้ำง
ข้ึนหลอมลงไปสู่นโยบำย เป้ำหมำย แผนงำน โครงกำรกิจกรรมของสถำนศึกษำ และเกิดกำรปฏิบติั
จริงจนเป็นผลส ำเร็จ 
 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำหมำยถึง กำรระบุคุณลกัษณะและคุณภำพ
เก่ียวกบักำรจดักำรศึกษำท่ีพึงประสงค ์ทั้งดำ้นกำรบริหำรจดักำรและกำรจดักำรเรียน กำรสอนเพื่อใช้
เป็นหลกัเทียบเคียงส ำหรับกำรส่งเสริม ก ำกบัดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลและกำรประกนั
คุณภำพทำงกำรศึกษำ 

กำรจดัท ำแผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ หมำยถึง ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนอยำ่ง

เป็นระบบเพื่อให้ได้มำซ่ึงเอกสำรทำงวิชำกำรเก่ียวกับกำรพฒันำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำท่ีส่งผลให้สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมกบัทุกฝ่ำย        

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

กำรจดัระบบบริหำรและสำรสนเทศ หมำยถึง กระบวนกำรจดักระท ำขอ้มูลของสถำนศึกษำ

อยำ่งเป็นระบบ เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงสำรสนเทศท่ีมีคุณภำพเก่ียวกบัสถำนศึกษำ ส ำหรับกำรวำงแผนพฒันำ

คุณภำพกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
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ขอ้ ขอ้ค ำถำม 
ควำมคิดเห็นผูเ้ช่ียวชำญ 

ค่ำ 
IOC 

ค ำแนะน ำ 
ผูเ้ช่ียวชำญ คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 -1 0 1  -1 0 1  -1 0 1 

1 การสร้างวสัิยทัศน์ 
ผูบ้ริหำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค ์มองกวำ้ง  
คิดไกล ทนัสมยัและแปลกใหม่ 

   
 

   
 

   
 

 
1.0 

 

2 ผูบ้ริหำรระดมควำมคิดเห็นจำกผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัสถำนศึกษำทุกฝ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึง
วิสัยทศันข์องสถำนศึกษำ 

         1.0  

3 ผูบ้ริหำรสำมำรถก ำหนดวิสยัทศันใ์หมี้ควำม
สอดคลอ้งเหมำะสมกบัสถำนศึกษำอยำ่งชดัเจน
และเป็นไปได ้

         1.0  

4 ผูบ้ริหำรมีกำรรวบรวมขอ้มลูหลำกหลำย
ช่องทำงไวอ้ยำ่งเป็นระบบ เพื่อน ำไปก ำหนด
วิสัยทศันข์องสถำนศึกษำ 

         1.0  

5 ผูบ้ริหำรมีกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคท่ีมีอยู ่เพื่อน ำไป
ก ำหนดวิสัยทศันข์องสถำนศึกษำ 

         1.0  

6 ผูบ้ริหำรมีกำรก ำหนดควำมมุ่งหวงัของ
กำรศึกษำในอนำคต 

         1.0  

7 การเผยแพร่วสัิยทัศน์ 
ผูบ้ริหำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบับุคลำกร
อยูเ่สมอถึงควำมตอ้งกำรท่ีจะพฒันำ
สถำนศึกษำในอนำคตอยำ่งไร 

   
 

   
 

   
 

 
1.0 

 

8 ผูบ้ริหำรสำมำรถส่ือสำรกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัทุกฝ่ำย 

         1.0  

9 ผูบ้ริหำรสำมำรถถ่ำยทอดวสิัยทศันใ์หแ้ก่
บุคลำกรไดอ้ยำ่งชดัเจนดว้ยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย 

         1.0  

10 ผูบ้ริหำรกระท ำตนเป็นแบบอยำ่ง (Role 
Model) อยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอเพื่อแสดง
ใหเ้ห็นวำ่วิสัยทศันท่ี์สร้ำงข้ึนสำมำรถปฏิบติัให้
บรรลุผลได ้

         1.0  
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ขอ้ ขอ้ค ำถำม 
ควำมคิดเห็นผูเ้ช่ียวชำญ 

ค่ำ 
IOC 

ค ำแนะน ำ 
ผูเ้ช่ียวชำญ คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 -1 0 1  -1 0 1  -1 0 1 

11 ผูบ้ริหำรสำมำรถโนม้นำ้วใหบุ้คลำกรยอมรับ
กำรเปล่ียนแปลงตำมแนวทำงวิสัยทศันท่ี์สร้ำง
ข้ึนได ้

         1.0  

12 ผูบ้ริหำรใหก้ำรสนบัสนุนอยำ่งสม ่ำเสมอ
บุคลำกรท่ีปฏิบติัตนตำมวิสยัทศันท่ี์สร้ำงข้ึน 

         1.0  

13 การปฏิบัติตามวสัิยทัศน์ 
ผูบ้ริหำรจดัโครงสร้ำงสถำนศึกษำให้
สอดคลอ้งและพร้อมท่ีจะน ำวิสัยทศันไ์ปปฏิบติั 

   
 

   
 

   
 

 
1.0 

 

14 ผูบ้ริหำรคดัเลือกบุคลำกร กระจำยอ ำนำจควำม
รับผิดชอบใหต้ำมควำมเหมำะสมกบัควำมรู้
และควำมสำมำรถ 

         1.0  

15 ผูบ้ริหำรกระตุน้ใหบุ้คลำกรมีควำม
กระตือรือร้นในกำรท ำงำนเป็นทีมท่ีดี 

         1.0  

16 ผูบ้ริหำรเป็นผูน้  ำริเร่ิมใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลง
และสนบัสนุนใหมี้กำรใชน้วตักรรมเพื่อพฒันำ
สถำนศึกษำไปสู่วิสัยทศันท่ี์ก ำหนด 

         1.0  

17 ผูบ้ริหำรเปิดโอกำสใหบุ้คลำกรมีส่วนร่วมใน
กำรวำงแผนและพฒันำสถำนศึกษำท่ีเป็นระบบ
อยำ่งมีรูปธรรม 

         0.67  

18 ผูบ้ริหำรมีกำรวำงแผนงำนท่ีชดัเจนเพื่อ
ขบัเคล่ือนสถำนศึกษำใหเ้ป็นไปตำมวิสัยทศัน์
ไดเ้ป็นผลส ำเร็จ เช่น ค  ำยกยอ่งชมเชย กำรให้
รำงวลั เป็นตน้ 

         1.0  

19 ผูบ้ริหำรสำมำรถน ำวิสัยทศันล์งไปสู่นโยบำย 
เป้ำหมำย แผนงำน โครงกำร และกิจกรรมของ
สถำนศึกษำ 

         1.0  
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ขอ้ ขอ้ค ำถำม 
ควำมคิดเห็นผูเ้ช่ียวชำญ 

ค่ำ 
IOC 

ค ำแนะน ำ 
ผูเ้ช่ียวชำญ คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 -1 0 1  -1 0 1  -1 0 1 

1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   
 

   
 

   
 

 
1.0 

 

2 มีกำรจดัประชุมเชิงปฏิบติักำรเพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเขำ้ใจของกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 

         1.0  

3 วิเครำะห์ควำมสมัพนัธ์ของมำตรฐำนกำรศึกษำ
และตวับ่งช้ีวำ่ดว้ยกำรประกนัคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

         1.0  

4 ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแต่ละ
มำตรฐำนและตวับ่งช้ี 

         1.0  

5 ตรวจสอบมำตรฐำนกำรศึกษำและตวับ่งช้ีของ
สถำนศึกษำใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ 

         1.0  

6 น ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเผยแพร่
และรับฟังควำมคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย
ตำมควำมเหมำะสมกบับริบทของโรงเรียน 

         0.67  

7 มีกำรก ำกบั ดูแล กำรตรวจสอบและประเมินผล
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

         0.67  

8 จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
แต่งตั้งคณะท ำงำนและก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ี
อยำ่งชดัเจนใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยร่วม
รับผิดชอบและด ำเนินงำนตำมท่ีก ำหนดไว้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

   
 

   
 

   
 

 
1.0 

 

9 มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนอยำ่งเป็นระบบ          1.0  
10 มีส่วนร่วมก ำหนดวิสัยทศัน ์พนัธกิจ และ

เป้ำหมำยโดยมุ่งเนน้ท่ีคุณภำพผูเ้รียนท่ีสะทอ้น
ควำมส ำเร็จอยำ่งชดัเจนและรูปธรรม 

         0.67  

11 ก ำหนดกลยทุธ์ ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ โครงกำร
และกิจกรรมท่ีชดัเจนและปฏิบติัไดจ้ริง 

         1.0  
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ขอ้ ขอ้ค ำถำม 
ควำมคิดเห็นผูเ้ช่ียวชำญ 

ค่ำ 
IOC 

ค ำแนะน ำ 
ผูเ้ช่ียวชำญ คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 -1 0 1  -1 0 1  -1 0 1 

12 จดัท ำเอกสำรรูปเล่มและเสนอแผนพฒันำกำร
จดักำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนใหค้วำมเห็นชอบ 

         1.0  

13 จดัท ำแผนปฏิบติักำรประจ ำปีท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

         1.0  

14 ก ำหนดปฏิทินกำรน ำแผนปฏิบติักำรประจ ำปีสู่
กำรปฏิบติัท่ีชดัเจน 

         1.0  

15 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
จดัโครงสร้ำงระบบกำรบริหำรของสถำนศึกษำ
ท่ีเอ้ือต่อกำรพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

   
 

   
 

   
 

 
1.0 

 

16 ก ำหนดผูรั้บผิดชอบโดยตรงและผูรั้บผิดชอบ
ทุกฝ่ำยปฏิบติัตำมบทบำทหนำ้ท่ีและควำม
รับผิดชอบตำมท่ีไดก้ ำหนดอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชนสู์งสุด 

         1.0  

17 จดัระบบสำรสนเทศอยำ่งเป็นหมวดหมู่ตรง
ตำมควำมตอ้งกำร เป็นปัจจุบนัและสะดวกต่อ
กำรเขำ้ถึงและน ำไปใช ้

         1.0  

18 จดัระบบสำรสนเทศใหส้ำมำรถเช่ือมโยง
เครือข่ำยเพื่อกำรบริกำรและกำรเขำ้ถึงกบั
หน่วยงำนตน้สังกดั 

         1.0  

19 น ำขอ้มูลสำรสนเทศไปใชใ้นกำรบริหำรจดั
กำรศึกษำท่ีเอ้ือต่อกำรพฒันำระบบกำรประกนั
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

         1.0  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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