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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 2) ระดบั
การประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ ครูผูส้อนโรงเรียนขนาดเล็ก จ  านวน 175 คน เคร่ืองมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดับภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมากทั้งโดย
ภาพรวมและรายดา้น 2) ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมากทั้ งโดยภาพรวมและรายด้าน และ                 
3) ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกบังานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
มีความสมัพนัธก์นัในทางบวก และอยูใ่นระดบัสูง (r=0.80) 
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ABSTRACT 
 

 The aims of this research were to investigate 1) participatory leadership level of small 
size school administrators, 2) the level of quality assurance in the education of small size schools 
under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, and 3) the relationship between the 
participative leadership and educational quality assurance in small size schools under Saraburi 
Primary Educational Service Area Office 1. 
 The samples were 175 small size school teachers. The instrument was a set of questionnaire. 
The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and Pearson's Product 
Moment Correlation. 
 The result showed that 1) the level of participative leadership in small size schools under 
Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, as a whole, on all aspects, was at the high 
level, 2) the level of quality assurance in education in small size schools under Saraburi Primary 
Educational Service Area Office 1, as a whole, on all aspects, was at the high level, and 3) the 
relationship between the participative leadership and educational quality assurance in small size 
schools under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 at a statistical significance                  
of .01, with overall relationship in a positive way at the high level (r =0.80). 
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    หนา้ 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบังานประกนั 
 คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขต 
 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดา้นการจดัระบบบริหารและ 
 สารสนเทศ                65 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบังานประกนั 
 คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังาน 
 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันา 
 การจดัการศึกษาของสถานศึกษา            66 
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบังานประกนั 
 คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังาน 
 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดา้นการจดัท ารายงานการประกนั 
 คุณภาพการศึกษา               67 
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบังานประกนั 
 คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังาน 
 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา        68 
ตารางที่ 4.13 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกบังานประกนั 
 คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
 ศึกษาสระบุรี เขต 1        69 

 
 
 
 
 
 



(10) 
 

สารบัญภาพ 
 

    หนา้ 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั  16 
ภาพที่ 2.1  พื้นที่ในการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระบุรี เขต 1  40 
ภาพที่ 2.2  อ าเภอในเขตรับผดิชอบของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  41 
ภาพที่ 2.3  โครงสร้างการบริหารงานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 43 
ภาพที่ 2.4  โครงสร้างคณะกรรมการของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 44 
ภาพที่ 2.5  โครงสร้างคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาประจ าเขตพื้นที ่

  การศึกษาประถมศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)          44
  

 
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การบริหารจดัการศึกษาไทยในท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวตัน์ (Globalization)  

ที่ด  าเนินไปอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายซ่ึงส่งผลกระทบต่อวงวิชาชีพ โดยเฉพาะด้าน
การศึกษา การบริหารจัดการศึกษาภายใต้สาระแห่งบทบัญญติัของกฎหมายการศึกษาที่เรียกว่า
“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542” เป็นการจดัโครงสร้างการบริหารการศึกษาโดยยดึหลกั
ของการมีเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายในการปฏิบตัิ โดยเน้นระบบการกระจายอ านาจและการยดึ
หลกัการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเป็นส าคญั การปฏิรูปแนวการจดัการศึกษาโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเน้ือหาสาระ รวมทั้งการปฏิรูประบบครู 
คณาจารย ์และบุคลาการทางศึกษา โดยส่งเสริมให้มีการยกระดับสถานภาพวิชาชีพครู การพฒันา
คุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ปฏิรูประบบประกนัคุณภาพของการ
ประกนัคุณภาพภายใน เพื่อเป็นการรับรองและประเมินผลมาตรฐานจากองคก์รภายนอก ปฏิรูปส่ือ
และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาการผลิตและใชส่ื้อในหลายรูปแบบ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544)
การศึกษามุ่งใหเ้กิดคุณภาพทั้งในดา้นผลผลิตกระบวนการจดัการและปัจจยัต่างๆ โดยมุ่งหวงัให้การ
จดัการศึกษาพฒันาทั้งระบบ (Whole School Approach : WSA) 

 ในการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษานั้ น เป็นระบบที่บุคลากร                  
ไม่ประสงคจ์ะท าเพราะเป็นการเพิ่มภาระงานให้ แต่โดยกฎระเบียบทางราชการเป็นตวับงัคบัให้ตอ้ง
ท าตามบทบาทหน้าที่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งใชภ้าวะผูน้ าผลกัดนัให้เกิดการประกนัคุณภาพใน
สถานศึกษา 

 ภาวะผูน้ าเป็นปัจจยัที่ส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบริหารงาน กล่าวคือ นอกจากผูน้ าจะเป็นบุคคล
สร้างบรรยากาศในองค์การให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานแล้ว งานจะด าเนินไปด้วยดีบรรลุ
วตัถุประสงค์แลว้ ยงัขึ้นอยูก่บัศิลปะในการบริหารงานของผูน้ าในการบริหารงาน นอกจากน้ีผูน้ ามี
อิทธิพลเหนือความคิดของสมาชิกเก่ียวกบัเป้าหมายของงาน เป้าหมายส่วนบุคคล และทางที่จะน าไปสู่
เป้าหมายนั้นพร้อมกนั ผูน้ าจะมีประสิทธิผลเม่ือไดรั้บการยอมรับ ความพงึพอใจ แรงจูงใจจากสมาชิก
ในหน่วยงานนั้น ซ่ึงแนวคิดน้ีมาจากพื้นฐานของทฤษฎีความคาดหวงัพฤติกรรม ผูน้ าตามทฤษฎีของ
โคเฮนและอพัฮอน ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม เป็นผูท้ี่ใชพ้ฤติกรรมในการให้ค  าปรึกษาร่วมกบัสมาชิก
และน าเอาแนวคิดของกลุ่มมาพจิารณาก่อนการตดัสินใจ  
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 จึงอาจกล่าวได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพนั้ นจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ ความ 
สามารถที่มีภาวะผูน้ า หากผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูน้ าของสถานศึกษาขาดภาวะผูน้ าแลว้ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ช่ือเสียง ค่านิยม และผลสัมฤทธ์ิของสถานศึกษา โดยเฉพาะสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมของยุคขอ้มูล
ข่าวสารที่รวดเร็ว ดงันั้น ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารนั้นเป็นปัจจยัทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
สถานศึกษาที่จะประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพยีงใดขึ้นอยูก่บัความสามารถของผูบ้ริหารเป็นส าคญั เร่ือง
ความส าเร็จตามเป้าหมายตอ้งอาศยัความพยายามของบุคลากร และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งซ่ึงมีความส าคญั
ต่อสถานศึกษา ความส าเร็จหรือล้มเหลวในการด าเนินงานผู ้บริหารเป็นส่วนส าคัญที่จะน าพา
สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายของความส าเร็จ ปัจจยัที่ส าคญัที่สุด คือ การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 ไดร้ะบุเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาไวใ้นหมวดที่ 6 หน่วยงานตน้สังกดั
และสถานศึกษาจะตอ้งจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการตรวจสอบจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกหา้ปี 

 การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของผูบ้ริหารการศึกษาที่ตอ้งก าหนดแบบแผน
ขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ เพราะตอ้งเป็นผูน้ าและผูป้ระสานความร่วมมือจาก 
ทุกฝ่ายที่มีความสามารถที่ท  าให้เกิดการพฒันาในเร่ืองการเรียนการสอน และการเรียนรู้ รวมทั้งการ
ประสานความสมัพนัธ์ เพราะถา้ไม่ก าหนดแบบแผนในการบริหารงานให้ดีจะส่งผลกระทบต่อส่วน
อ่ืนของหน่วยงาน ผูบ้ริหารที่ดีรู้จกัเลือกวธีิการบริหารที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่วางไว ้การบริหารใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร่วมมือกนัด าเนิน
กิจกรรมหรืองานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่วางไวร่้วมกนั โดยอาศยักระบวนการ และทรัพยากรทางการ
บริหารเป็นปัจจยัอยา่งประหยดั และใหเ้กิดประโยชน์ สูงสุดใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 การพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก 
ปี พ  .ศ . 2558-2561 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) ก าหนดยทุศาสตร์ส าหรับ
การพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนตอ้งพิจารณาวางแผนพฒันาและ
บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ทั้งในดา้นพฒันาระบบวางแผนและการบริหารจดัการ
พฒันาระบบการเรียนการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา มีแนวทางพฒันาหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยปรับหลักสูตรที่เอ้ือต่อการสอน จดัอัตราก าลังครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กให้เพียงพอตามเกณฑ์ ในดา้นการปรับเปล่ียนการสอนโดยเน้นบทบาทหรือความ
เป็นครูมืออาชีพ 
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 ผูว้จิยัมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 

1.2  วตัถุประสงค์กำรวจิยั 
1.2.1 เพือ่ศึกษาระดบัภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
 1.2.2 เพือ่ศึกษาระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 

1.3  สมมติฐำนกำรวจิยั 
 ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบังานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็ก  
 

1.4  ขอบเขตกำรวจิยั 
 การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยมีขอบเขตในการวจิยั ดงัน้ี 

 1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
        การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยใชก้รอบตามแนวคิดทฤษฎีของโคเฮน และ อพัฮอน แบ่ง
ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) เป็น 4 แบบ ดังน้ี 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ               
พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 
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 1.4.2 ประชากร 
  ประชากรของผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ครูผูส้อนโรงเรียนขนาดเล็ก จ  านวน 303 คน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
  กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูผูส้อนโรงเรียนขนาดเล็ก จ  านวน 175 คน สังกดัส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จากการเทียบตารางของ เครซ่ี และ มอร์แกน 
 

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) หมายถึง ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมี

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบติังานของโรงเรียน ตดัสินใจโดยใช้ความคิดเห็น
ของกลุ่มครูให้ครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แกไ้ขปัญหา ตดัสินใจ และประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของโรงเรียน ผูบ้ริหารลงมือปฏิบติังาน และกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกบัครู ประกอบดว้ย 
4 ดา้น คือ 

 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการคน้หา
ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา ครูมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบติังานของโรงเรียนตดัสินใจโดยใชค้วามคิดเห็นของกลุ่ม  

 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ หมายถึง ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน โดยครูสามารถใช้ทกัษะและความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติ ผูบ้ริหารลงมือ
ปฏิบติังาน และกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกบัครู 

 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ เพื่อผลประโยชน์กับโรงเรียน ครูมีส่วนร่วมในการน าการ
ปฏิบติังานนั้นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ โดยอยูบ่นพื้นฐานความเท่าเทียมกนั 

 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของโรงเรียน น าผลการประเมินมาแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการ
ปฏิบติังานของโรงเรียนใหดี้ยิง่ขึ้น  

 งานประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารมีการจดัท าเอกสารหลกัฐานแหล่งที่มาของ
การพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม มีแผนการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจนและให้ความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับ
บุคลากรที่เก่ียวขอ้ง ด าเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
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เพือ่ปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง น าผลที่ไดจ้ากระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามา
วเิคราะห์หาจุดเด่นจุดดอ้ยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 ครูผูส้อน หมายถึง ครูที่รับผิดชอบงานการประกนัคุณภาพการศึกษา หรือหัวหน้างานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี            
เขต 1 

 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน 
 

1.6  กรอบแนวคดิกำรวจิยั 
 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีการวจิยั เร่ือง ความสมัพนัธร์ะหวา่งแบบภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 

กบังานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสระบุรี เขต 1 ผูว้จิยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดทางทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 1.6.1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดทฤษฎีของโคลเฮน และ อพัฮอน แบ่ง
ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) เป็น 4 แบบ ดงัน้ี 

 1.6.1.1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 1.6.1.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 
 1.6.1.3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 1.6.1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 1.6.2 งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 1.6.2.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.6.2.2 การจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
 1.6.2.3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
 1.6.2.4 การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.6.2.5 การจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 1.6.2.6 การพฒันาคุณภาพงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

1.7  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรู้ปแบบ แนวทางภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาภาวะ

ผูน้ าของตนเอง 
 1.7.2  ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้แนวทางการปรับปรุง และการพฒันางานประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 
 
 
 

ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 
 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
    สถานศึกษา 
2. การจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของ 
    สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา 
3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั 
    การศึกษาของสถานศึกษา 
5. การจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพ 
    การศึกษา 
6. การพฒันาคุณภาพงานประกนัคุณภาพ 
    การศึกษา 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกบังานประกนั

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการศึกษา ดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
     2.1.1  ความหมายของผูน้ าภาวะผูน้ า  
     2.1.2  แบบภาวะผูน้ า 
 2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
     2.3.1  ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
     2.3.2  การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
   2.3.3  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 2.4 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 2.5 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
     2.5.1 งานวจิยัในประเทศ 
     2.5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 

2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของผูน้ าและภาวะผูน้ า 
  มีผูใ้หค้วามหมายของผูน้ าไวด้งัน้ี 
  ศศิวมิล สุขทนารักษ ์(2555, น.19) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการที่ผูบ้ริหารใช้

ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน ในลักษณะการจูงใจใช้อิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการ
ก าหนดเป้าหมายการท างาน การติดต่อส่ือสาร เพือ่ใหส้ามารถปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายขององคก์รได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  จอมพงศ ์มงคลวนิช (2555, น.27)กล่าววา่ ผูน้ า คือ บุคคลที่ไดรั้บการแต่งตั้ง หรือการ
เลือกตั้ง หรือการยกยอ่งจากกลุ่มใหท้  าหนา้ที่ของต าแหน่งผูน้ า 
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  กุลนิษฐ ์รู้บุญ (2556,น.14) ผูน้ า คือ บุคคลที่ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มโดยการแต่งตั้ง
หรือสมาชิกเลือกตั้ง ซ่ึงมีบทบาทและมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน สามารถโนม้นา้วชกัน าจูงใจใหส้มาชิก
ในกลุ่มร่วมปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว ้

  ศิริพงษ ์ชูจนัทร์ (2556, น .20) ผูน้ า หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งสังคมให้การยอมรับนับถือ 
ยกยอ่งหรือแต่งตั้งใหเ้ป็นผูท้ี่มีอ  านาจในการตดัสินใจช้ีขาด และมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในสังคมหรือ
สามารถควบคุมพฤติกรรมอ่ืนๆ ได้ และมีความสามารถในการจูงใจให้ผูอ่ื้นร่วมกันท างานและ
ด าเนินการต่างๆ จนประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

  Fiedler (1967, p.11) ให้ความเห็นว่าผูน้ าเป็นบุคคลในกลุ่มและไดรั้บมอบหมายให้
ท  างานในดา้นประสานงาน และอ านวยการเก่ียวกบักิจกรรมของกลุ่ม 

  Halpin (1967, p.17) กล่าวว่า ผูน้ า คือ ผูท้ี่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีคือ                   
1) เป็นบุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลในหน่วยงานมากกว่าผูอ่ื้น 2) เป็นบุคคลที่มีบทบาทเหนือผูอ่ื้น  
3) เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคญัที่สุดในการท างานในหน่วยงานใหด้ าเนินไปสู่จุดหมายที่วางไว ้4) เป็น
บุคลซ่ึงได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนให้เป็นผูน้ า  และ 5) ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งผูน้ าหรือหัวหน้าใน
หน่วยงาน 

  Dafl (1999, p.18) ให้ความหมายของผูน้ า ว่าเป็นความสัมพนัธ์ที่มีอิทธิพลระหว่าง
ผูน้ าและผูต้าม ซ่ึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพือ่ใหบ้รรลุจุดหมายร่วมกนั 

  จากความหมายของนกัวชิาการ จึงสรุปไดว้า่ ผูน้ า หมายถึง บุคคลที่ริเร่ิมหรือส่งเสริม
ให้มีการเปล่ียนแปลงในองค์การ โดยมีอิทธิพลหรือความสามารถในการจูงใจให้คนอ่ืนปฏิบตัิตาม
ค าสัง่หรือความตอ้งการของตนเพือ่ใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่ไดว้างไว ้

  มีผูใ้หค้วามหมายของ ภาวะผูน้ า ดงัน้ี 
  ธีระ รุญเจริญ (2550, น .10) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าไวว้่า ภาวะผูน้ า คือ

คุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคลที่ชักน าให้คนทั้งหลายมา
ประสานกนัและพากนัไปสู่จุดหมายที่ดีงาม 

  ธวชั บุณยมณี (2550, น .9) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง การกระท าระหว่าง
บุคคลโดยบุคคลที่เป็นผูน้ าจะใช้อิทธิพล (Influence) หรือการดลบนัดาลใจ (Inspiration) ให้บุคคล
หรือกลุ่มกระท าหรือไม่กระท าบางส่ิงบางอยา่งตามเป้าหมายที่ผูน้  ากลุ่มหรือองคก์ารก าหนดไว ้

  เสน่ห์ จุย้โต (2552, น.13) ให้ความหมายของภาวะผูน้ าไวว้่า คือ กระบวนการใช้
อ  านาจอิทธิพลของผูน้ าในการชกัจูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืนใหป้ฏิบติังานส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้
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  รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556, น.14) ให้ความหมายของภาวะผูน้ าไวว้่า เป็นคุณลกัษณะ 
พฤติกรรมความสามารถ หรือกระบวนการที่เป็นปฏิสัมพนัธ์ หรือวีถีการด าเนินชีวิตของบุคคลที่
สามารถที่มีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น กลุ่มคน สามารถสร้างแรงบนัดาลใจ สร้างความปรารถนา ท าให้เกิดความ
เช่ือความศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตวั การใชค้วามสามารถอยา่งดีที่สุด และช่วยเพิ่ม
พลงัอ านาจของผูอ่ื้นเพือ่ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  Morphet (1982, p.9) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง การใชอิ้ทธิพลพฤติกรรมความเช่ือ
และเป้าหมายของผูน้ าในองคก์ารนั้นเพือ่จูงใจใหบุ้คคลอ่ืนร่วมมือในการปฏิบติังาน 

  Hersey and Blanchard (1982, p.12) ไดใ้หแ้นวคิดว่าภาวะผูน้ า คือ กระบวนการที่ก่อ 
ให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนหรือกลุ่มคน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ใน                 
สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง 

  Ralph M. Stogdill (1984, p.11) ไดส้รุปการเป็นผูน้ า ดงัน้ี 
  1) การเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการกลุ่ม 
  2) การเป็นผูน้ าคือ ผลของบุคลิกภาพ 
  3) ศิลปะของการท าใหเ้กิดการยนิยอมท าตาม 
  4) เป็นการใชอิ้ทธิพล 
  5) เป็นพฤติกรรมหรือการกระท า 
  6) เป็นรูปแบบการเกล้ียกล่อม 
  7) เป็นความสมัพนัธข์องพลงัอ านาจ 
  8) ภาวะผูน้ า คือ ผลของการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) การเป็นผูน้ ามิใช่สาเหตุหรือ

การควบคุม แต่ผลของการกระท าของกลุ่ม การเป็นผูน้ า เป็นกระบวนการกระตุน้ซ่ึงกันและกัน                     
มีปฏิสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนั การเป็นผูน้ าจึงเป็นผลของปฏิสมัพนัธข์องสมาชิกของกลุ่ม 

  9) ภาวะผูน้ า คือ ความแตกต่างของบทบาทสมาชิกแต่ละคนจะมีบทบาทต่างกนั 
  10) ภาวะผู ้น า  คือ การมีความริเ ร่ิมในงาน การเป็นผู ้น าต้องมีความคิดริเร่ิม

กระตือรือร้น หาทางบ ารุงรักษากิจการที่ปฏิบติัภารกิจที่ส าคญัของผูน้ า 
  Yukl (1998, p.18) ใหค้วามหมายของภาวะผูน้ า คือ พฤติกรรมส่วนตวัของบุคคลคน

หน่ึงที่จะชกัน ากิจกรรมของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 
  Dafl (1999, p.19) ให้ความหมายของผูน้ าว่า เป็นความสัมพนัธ์ที่มีอิทธิพลระหว่าง

ผูน้ าและผูต้าม ซ่ึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพือ่ใหบ้รรลุจุดหมายร่วมกนั 
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  Dubrin (1998, p.8) ให้ความหมายของภาวะผูน้ าเป็นความสามารถที่จะสร้างความ
เช่ือมัน่และใหก้ารสนบัสนุนบุคคล เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร 

  จากความหมายของนักวิชาการจึงสรุปไดว้่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่ใช้อิทธิพลจูงใจให้ผูร่้วมงานร่วมมือร่วมใจกับตนในทุกสถานการณ์ โดยใช้กระบวนการ
ติดต่อส่ือสารหรือความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ผูน้ าและภาวะผูน้ ามีความแตกต่างกนัเพราะผูน้ า หมายถึง ตวับุคคล ส่วน
ภาวะผูน้ า หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถหรือกิจกรรมของบุคคลที่เป็นผูน้ า โดยสรุปภาวะ
ผูน้ า คือ การที่บุคคลใชอิ้ทธิพลจูงใจใหผู้ร่้วมงานหรือหมู่คณะผูต้ามร่วมใจกนัปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร 
  ความหมายของแบบภาวะผูน้ า (Leadership styles)  

  แบบภาวะผูน้ ามีหลายแบบต่างกันตามแนวความคิดของนักทฤษฎี การเป็นผูน้ าที่
เกิดผลจ าเป็นตอ้งเลือกแบบผูน้ าให้เหมาะสมกบับทบาท และเป็นไปในลกัษณะรู้จกัดดัแปลงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีผูใ้หค้วามหมายแบบภาวะผูน้ าไวห้ลายท่าน เช่น 

  Hoy and Miskel (1982, P. 7) ให้ความหมายว่า แบบผูน้ าเป็นลักษณะของผูน้ าที่
สามารถใชจู้งใจสมาชิกในหน่วยงานไดโ้ดยปรับเปล่ียนแบบภาวะผูน้ าให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่
แตกต่างกนั 

  Hersey and Blanchard (1982, p.9) ได้ก าหนดนิยาม แบบผูน้ าไวค้ือ แบบแผน
พฤติกรรมหรือกระสวนพฤติกรรมของผูน้ าตามทศันะของผูร่้วมงาน เม่ือผูน้ าร่วมปฏิบติังานโดยตลอด
กบัผูอ่ื้น 

  จากความหมายของนกัวชิาการจึงสรุปไดว้่า แบบภาวะผูน้ า หมายถึง พฤติกรรมผูน้ า
ของผูบ้ริหารซ่ึงแสดงพฤติกรรมโดยมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนเพื่อให้บุคคลอ่ืนท าตามเป้าหมายที่ผูน้  า
ตอ้งการดว้ยวธีิการต่างๆ ตามแนวความคิดความเช่ือประสบการณ์ของผูน้ า 
 1.1.2 แบบภาวะผูน้ า 

  ววิฒันาการของการศึกษาการเป็นผูน้ าหรือภาวะผูน้ าดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้น
โดยมากมกัจะแบ่งออกเป็น 3 ยคุ วิธีการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษาอาจคาบเก่ียวกนับา้งใน              
แต่ละยคุ ซ่ึงไม่สามารถจะแยกจากกนัไดโ้ดยเด็ดขาด เพื่อให้กา้วไปทนักบัวิวฒันาการของการศึกษา
ภาวะผูน้ าจึงแบ่งววิฒันาการของการศึกษาภาวะผูน้ าออกเป็น 4 ยคุ คือ ยคุศึกษาคุณลกัษณะของผูน้ า
ยคุศึกษาพฤติกรรมของผูน้ า ยคุศึกษาผูน้ าตามสถานการณ์ และยคุการศึกษาผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและ
แบบเปล่ียนสภาพ ในการศึกษาแบบภาวะผูน้ าน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแบบของผูน้ าที่เก่ียวขอ้งกบัผูน้ าตาม
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สถานการณ์ ดังน้ี การศึกษาผูน้ าตามสถานการณ์เร่ิมตน้ขึ้นจากการศึกษาภาวะผูน้ าโดยการศึกษา
คุณลกัษณะของผูน้ า หรือโดยการศึกษาพฤติกรรมของผูน้ าดว้ยหวงัว่าจะพบองคป์ระกอบอยา่งใด          
อย่างหน่ึง และพบทัว่ไปในผูน้ าที่มีประสิทธิผล แต่ขอ้คน้พบที่ส าคญัจากการศึกษาวิจยั ซ่ึงพบว่า
ประสิทธิผลของผูน้ าดูเหมือนจะขึ้นอยูก่บัตวัแปรหลายๆ ตวั เช่น บรรยากาศขององคก์ารค่านิยมของ
ผูน้ าประสบการณ์ของผูน้ า ไม่พบวา่ มีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือพฤติกรรมผูน้ าแบบใดแบบ
หน่ึงที่มีประสิทธิภาพที่สุดในทุกสถานการณ์ นักวิจยัจึงด าเนินการวิจยัให้ก้าวไปอีกขั้นหน่ึงโดย
พยายามหาองคป์ระกอบต่างๆ ในสถานการณ์ ซ่ึงจะมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพของผูน้ า
แบบใดแบบหน่ึงองคป์ระกอบต่างๆ ในสถานการณ์จะมีผลต่อประสิทธิภาพของผูน้ าใหเ้หมาะสมหรือ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้น เขาจะท าไดก้็ต่อเม่ือเขารับรู้วา่สถานการณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งไร
บา้งผูน้ าตอ้งเลือกแบบของผูน้ าใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์องคป์ระกอบต่างๆ ในสถานการณ์ที่อาจ
ส่งผลต่อแบบผูน้ า เช่น บรรยากาศขององคก์ารภารกิจที่ตอ้งปฏิบติั ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เพือ่นร่วมงาน เป็นตน้ ในทางกลบักนัผูน้ าก็มีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบเหล่าน้ีดว้ย (เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 
2553, น.10) การศึกษาผูน้ าตามสถานการณ์มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  1) ตรวจสอบดูวา่องคป์ระกอบใดบา้งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูน้ า 
  2) พจิารณาวา่องคป์ระกอบใดส าคญัที่สุดภายใตส้ถานการณ์นั้นๆ 
  3) พยากรณ์ว่าพฤติกรรมผูน้ าแบบใดจะมีประสิทธิผลมากที่สุดภายใตส้ถานการณ์

นั้นๆ 
  ผลจากการศึกษาสถานการณ์ในการเป็นผูน้ า จะเสนอแนะวา่ 

  1) ผูน้ าจะท าอยา่งไรหรือปฏิบติัอยา่งไร 
  2) ผูน้ าควรจะท าอยา่งไรหรือควรปฏิบติัอยา่งไร 
  ทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์ (เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2553, น.10) ยนืยนัว่าประสิทธิผล

ของผูน้ าขึ้นอยูก่บัความสอดคลอ้งระหว่างคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้ ากบัตวัแปรต่างๆ ของ
สถานการณ์ เช่น โครงสร้างของงาน อ านาจของต าแหน่ง ทกัษะและทศันคติของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ดงันั้น จึงไม่มีแบบผูน้ าที่ดีที่สุด ทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์พยายามที่จะพยากรณ์ว่าพฤติกรรมผูน้ า
แบบใดจึงมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์แบบต่างๆ การเลือกใชค้อ้นส่ิวไขควงให้
เหมาะสมกบังานแต่ละชนิด ยอ่มมีประโยชน์กวา่การใชค้อ้นแต่เพยีงอยา่งเดียว ในการท างานทุกอยา่ง
สถานการณ์แต่ละอยา่งตั้งอยูบ่นพื้นฐานขององคป์ระกอบที่แตกต่างกนั ผูน้ าควรเลือกแบบของผูน้ าที่
ตนเองถนดัและจะตอ้งสอดคลอ้งหรือไปกนัไดก้บัพฤติกรรมและบุคคลที่เก่ียวขอ้งการศึกษา ผูน้ าตาม
สถานการณ์นั้นจะให้ความส าคญักบัปัจจยั 2 อย่าง คือ แบบของผูน้ ากับคุณลักษณะของกลุ่มหรือ
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สถานการณ์ตวัแปรต่างๆ ของสถานการณ์ที่นกัวจิยัสนใจศึกษา ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์ารภารกิจที่ตอ้ง
ปฏิบติัอ านาจตามต าแหน่ง เป็นตน้ การศึกษาแบบภาวะผูน้ าในที่น้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัทฤษฏีแบบ
ภาวะผูน้ าที่ส าคญัตามล าดับ คือ ทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์ของฟีลเดอร์ (Fiedler’s Contingency 
Model) ทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์ (Situational Theory) ของเฮอร์เซย ์(Hersey) และ แบลนชาร์ด 
(Blanchard) ทฤษฎีวถีิทาง – เป้าหมาย (Path-Goal Theory) ของเฮาส์ (House) มีรายละเอียดดงัน้ี 

  ทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์ของฟีลเดอร์ (Fiedler’s Contingency Model)  
  ฟีลเดอร์ (Fiedler’s Contingency Model) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์

โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยั 4 อยา่ง ดงัน้ี 
1) แบบภาวะผูน้ า (Leadership Style)  

   ฟีลเดอร์ได้พยายามจ าแนกให้เห็นความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมภาวะผูน้ า 
(Leadership behavior) กับแบบภาวะผูน้ า (Leadership Style) โดยช้ีให้เห็นว่าพฤติกรรมภาวะผูน้ า
หมายถึง การกระท าของผูน้ าที่ช้ีน าหรือประสานงานในการท างานของสมาชิก ผูน้ าอาจสั่งการให้
ความเห็นใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือแสดงความห่วงใยเก่ียวกบัสวสัดิภาพและความเป็นอยู่
ของสมาชิกในทางตรงกนัขา้มแบบภาวะผูน้ าหมายถึงลกัษณะการจูงใจของผูน้ าในการท างานกบักลุ่ม
ซ่ึงสะท้อนบุคลิกภาพและจิตลักษณะของผูน้ า  ฟีดเลอร์นิยามแบบภาวะผูน้ าในรูปของแรงจูงใจ
มากกวา่ในรูปของพฤติกรรม ดงันั้น แบบภาวะผูน้ าจึงเป็นลกัษณะของบุคลิกภาพมิใช่แบบพฤติกรรม
ผูน้ าที่สม ่าเสมอหรือคงเส้นคงวา ฟีดเลอร์ได้ช้ีให้เห็นว่าพฤติกรรมภาวะผูน้ าที่ส าคัญของบุคคล                  
คนเดียวอาจเปล่ียนแปลงไปในแต่ละสถานการณ์ แต่แรงจูงใจที่แสดงพฤติกรรมนั้ นๆ อาจไม่
เปล่ียนแปลงก็ได ้
   ฟีลเลอร์ได้สร้างแบบทดสอบบุคลิกภาพชนิดสั้นๆ ขึ้น เรียกว่า แบบวดัเพื่อน
ร่วมงานที่พึงประสงคน์้อยที่สุด (Least Prefered Co-Worker Scale) หรือแอลพีซี (LPC) ลกัษณะของ
แบบวดัเป็นแบบจ าแนกความหมาย (Semantic differential) ประกอบดว้ย ค  าคุณศพัทท์ี่มีความหมาย
ตรงกนัขา้ม จ านวน 18 คู่ แต่ละคู่แบ่งออกเป็น 8 ช่วงคะแนนเท่าๆ กนั เช่น 

น่าพงึพอใจ 8 7 6 5 4 3 2 1  ไม่น่าพงึพอใจ 
เยน็ชา  1 2 3 4 5 6 7 8  อบอุ่น 
เป็นมิตร 8 7 6 5 4 3 2 1  ไม่เป็นมิตร 

คะแนนของแอลซีพ ีจะแบ่งแบบภาวะผูน้ าเป็น 2 แบบ ถา้ผูต้อบไดค้ะแนนแอลพีซีต  ่า แสดงว่า ผูต้อบ
เป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจมุ่งงาน (Task motivated) ปรารถนาจะเห็นความส าเร็จของงานส่วนผูต้อบไดค้ะแนน
แอลซีพสูีง แสดงวา่ ผูต้อบมีแรงจูงใจมุ่งสมัพนัธซ่ึ์งปรารถนาจะเห็นสมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งบุคคล 
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2) การควบคุมสถานการณ์ (Situational Control)  
   เน่ืองจากตวัแบบสถานการณ์ยดึหลักที่ว่าสถานการณ์ที่แตกต่างกันยอ่มตอ้งใช้

แบบภาวะผูน้ าที่แตกต่างกนั ดงันั้น องคป์ระกอบที่สองของทฤษฎีของฟีลเลอร์ คือ สถานการณ์อ านาจ
และอิทธิพลของผูน้ าเป็นเคร่ืองช้ีบ่งว่า ผูน้ าสามารถปฏิบตัิตามแผนตดัสินใจและท างานไดม้ากน้อย
เพียงใดอ านาจอิทธิพลและการปกครองยอ่มมาจากสถานการณ์ในตวัแบบฟีลเลอร์ มีองค์ประกอบ              
3 ประการ ที่ก  าหนดการควบคุมสถานการณ์ (Situational control) องคป์ระกอบทั้งสาม ไดแ้ก่ ความ 
สมัพนัธร์ะหวา่งผูน้ ากบัสมาชิกโครงสร้างของงานและอ านาจในต าแหน่ง ดงัน้ี 

   (2.1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้น ากับสมาชิก (Leader-member Relations) 
หมายถึงสมาชิกของกลุ่มให้การยอมรับและให้การนับถือผูน้ ามากน้อยเพียงใด ซ่ึงขึ้นอยูก่บัปัจจยั 2 
ประการ คือ คุณภาพความสมัพนัธภาพระหวา่งผูน้ ากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและระดบัของอ านาจอยา่งไม่
เป็นทางการที่ผูน้  ามีอยู่ ดังนั้ น คุณภาพของความสัมพนัธ์ระหว่างผู ้น ากับสมาชิกจึงขึ้ นอยู่กับ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูน้ า 

   (2.2) โครงสร้างงาน (Task Structure) หมายถึง งานที่ตอ้งปฏิบติันั้นมีเป้าหมาย
วธีิการและมาตรฐานในการปฏิบตัิงานชดัเจนมากนอ้ยเพียงใด โครงสร้างของงานประกอบดว้ย 4 มิติ
คือ ความชดัเจนของเป้าหมาย จ านวนวธีิที่ใชใ้นการปฏิบตัิงาน ความเฉพาะเจาะจงของการแกปั้ญหา
และความสามารถในการตรวจสอบการตดัสินใจ ถา้งานมีโครงสร้างชดัเจนผูน้ าและสมาชิกของกลุ่มก็
จะรู้แน่ชดัว่าจะตอ้งท างานอะไรบา้งและจะท าดว้ยวิธีใด ในทางตรงกนัขา้มหากโครงสร้างของงาน           
ไม่ชดัเจน นัน่คือ เป้าหมายคลุมเครือมีวิธีการท างานหลายๆ อยา่งไม่มีวิธีแกปั้ญหาที่ชดัเจนและไม่มี
ขอ้มูลยอ้นกลับเก่ียวกับความก้าวหน้า ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและยากต่อผูน้ าและ
สมาชิกของกลุ่มในการปฏิบติังาน ดังนั้น เม่ือโครงสร้างของงานชดัเจนผูน้ าย่อมสามารถควบคุม
ทิศทางของกลุ่มได ้

   (2.3)   อ านาจในต าแหน่ง (Position Power) หมายถึง อ านาจที่องคก์ารให้แก่ผูน้ า
เพือ่การปฏิบตัิงานใหส้ าเร็จ นัน่คือ ระดบัของการใชอ้  านาจของผูน้ าที่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมปฏิบตัิตาม
อ านาจในต าแหน่งเป็นเคร่ืองแสดงว่า ผูน้ าสามารถให้คุณหรือให้โทษแก่สมาชิกในกลุ่มมากน้อย
เพยีงใด 

  3) ประสิทธิผลของผูน้ า (Leader Effectiveness)  
   มโนมติเก่ียวกบัประสิทธิผลนั้นเป็นเร่ืองซับซ้อน มีผูนิ้ยามประสิทธิผลต่างๆ กนั

เช่น นิยามในรูปของผลผลิตขององคก์าร ขวญัของกลุ่ม ความพอใจในการท างาน เป็นตน้ ฟีลเลอร์
นิยามประสิทธิผลในรูปของความส าเร็จในการปฏิบติังานของกลุ่ม แมผ้ลผลิตของกลุ่มจะไม่ไดข้ึ้นกบั
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ทกัษะของผูน้ าก็ตาม ฟีลเลอร์เช่ือว่าอตัราการเปล่ียนงานความพอใจในการท างานขวญัการปรับตวั
ของบุคคลอาจมีต่อการปฏิบติังานของกลุ่ม แต่ก็ไม่ใช่เกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังาน แมว้่า 
ฟีลเลอร์จะใชเ้กณฑอ่ื์นๆ ในการประเมินประสิทธิผลของผูน้ า เช่น ก าไรค่าใชจ่้ายต่อหน่วย จ านวน
ปัญหาที่แกไ้ด ้แต่ฟีลเลอร์ก็สรุปวา่ ประสิทธิผลของผูน้ าจ  าเป็นตอ้งพิจารณาจากการปฏิบติัภารกิจได้
ส าเร็จมากนอ้ยเพยีงใด 

4) ความสอดคลอ้งระหวา่งแบบภาวะผูน้ ากบัสถานการณ์ 
จากผลการวจิยั ฟีลเลอร์ไดส้รุปสาระส าคญัของทฤษฎีตามสถานการณ์ไว ้ดงัน้ี 

       (4.1)  ในสถานการณ์ที่ตอ้งควบคุมมากผูน้ าแบบมุ่งงานและมีประสิทธิผลสูงกว่า
ผูน้ าแบบมุ่งสมัพนัธ ์

       (4.2)  ในสถานการณ์ที่ตอ้งควบคุมในระดับปานกลางผูน้ าแบบมุ่งสัมพนัธ์จะมี
ประสิทธิผลสูงกวา่ผูน้ าแบบมุ่งงาน 20  

       (4.3)  ในสถานการณ์ที่ควบคุมน้อยผูน้ าแบบมุ่งงานจะมีประสิทธิผลสูงกว่าผูน้ า
แบบมุ่งสมัพนัธ ์
  ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย ์และ แบลนชาร์ด 

  ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย ์และ แบลนชาร์ด ซ่ึงเรียกว่า ทฤษฎี
วงจรชีวิต ซ่ึงอธิบายถึงพฤติกรรมผูน้ าที่จ  าเป็นในแต่ละสถานการณ์ ทฤษฎีน้ีมุ่งเน้นที่ผูน้  าท  าอะไร
มากกวา่ผูน้ าเป็นอะไร 

  ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ (Situational Leadership Theory) พยายามอธิบายให้
ผูน้ าเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างแบบภาวะผูน้ าที่มีประสิทธิผลกบัระดบัวุฒิภาวะของผูต้าม ทฤษฎีน้ี
ตั้งอยูบ่นความเช่ือที่ว่าประสิทธิผลของผูน้ าขึ้นอยูก่บัความสอดคลอ้งที่เหมาะสมระหว่างพฤติกรรม
ผูน้ ากบัวฒิุภาวะของกลุ่มหรือของบุคคล ดงันั้น จึงเน้นวุฒิภาวะของกลุ่มหรือของผูต้ามเป็นตวัแปรที่
ส าคญัของสถานการณ์ ซ่ึงเป็นตวักลางที่เช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ ากบัประสิทธิผล
ลกัษณะเด่นของทฤษฎีของเฮอร์เซร์ และ แบลนชาร์ด มี 2 ประการ คือ 

  1) ใชไ้ดก้บัทั้งบุคคลและกลุ่ม  
  2)  เน่ืองจากทฤษฎีน้ีอธิบายถึงความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ

เพือ่นร่วมงาน ดงันั้น จึงสามารถน าทฤษฎีน้ีไปใชเ้พื่อให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงานได ้

  ทฤษฎีของเฮอร์เซร์ และ แบรนชาร์ด ไดอ้ธิบายความส าคญัของแบบภาวะผูน้ ากับ
สถานการณ์ไว ้ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1) แบบพฤติกรรมผูน้ า (Leader Behavior)  
   ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูน้ า มิใช่บุคลิกภาพของ

ผูน้ า ดงันั้น นิยามแบบภาวะผูน้ าตามทฤษฎีน้ีจึงแตกต่างไปจากทฤษฎีของฟีลเลอร์ 
   จากผลการศึกษาภาวะผูน้ าที่มหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ และจากทฤษฎีสามมิติ

ของเรดดิน ท าให้เกิดพฤติกรรม 2 แบบ คือ พฤติกรรมมุ่งงาน (Task behavior) กบัพฤติกรรมมุ่ง
สมัพนัธ ์(Relationship behavior) จากพฤติกรรมทั้งสองแบบน้ี เฮอร์เซย ์และ แบลนชาร์ด สร้างภาวะ
ผูน้ าออกเป็น 4 แบบ คือ 

 (1.1)  แบบสัง่การ (Telling) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งงานสูงและมุ่งสมัพนัธต์  ่า 
 (1.2)  แบบการแนะ (Selling) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งงานสูงและมุ่งสมัพนัธสู์งดว้ย 
 (1.3)  แบบการใหมี้ส่วนร่วม (Participating) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งสัมพนัธ์สูงและ

มุ่งงานต ่า 
 (1.4)  แบบการมอบอ านาจ (Delegation) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งสัมพนัธ์ต  ่าและมุ่ง

งานต ่าดว้ย 
  2) สถานการณ์ (Situation)  
   ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ใชวุ้ฒิภาวะ (Maturity) เป็นตวัแปรเพียงตวัเดียว

ที่ใชว้เิคราะห์ธรรมชาติของสถานการณ์ วฒิุภาวะในที่น้ี หมายถึง 
 (2.1)  ความสามารถที่จะตั้งเป้าหมายไวสู้งแต่อยูใ่นวสิยัที่จะปฏิบติัได ้
 (2.2)  ความเตม็ใจและความสามารถที่จะรับผดิชอบ 
 (2.3)  ประสบการณ์ของบุคคลหรือของกลุ่ม 

  ดงันั้น จึงเห็นไดว้่าวุฒิภาวะในที่น้ี หมายถึง ความพร้อมที่จะปฏิบติัภารกิจของกลุ่ม
เป็นวฒิุภาวะที่เก่ียวขอ้งกบังานบุคคลที่มีวุฒิภาวะที่เก่ียวขอ้งกบังานสูง ไม่เพียงแต่จะมีความรู้ความ 
สามารถประสบการณ์และแรงจูงใจที่จะท างานแลว้ แต่ยงัมีความเช่ือมัน่ในตนเองและยอมรับตนเอง 
(Self-respect) อีกด้วย ในทางตรงกันขา้มถ้าบุคคลมีระดับวุฒภาวะที่เก่ียวขอ้งกับงานต ่าก็จะขาด
ความสามารถแรงจูงใจและความรู้ในการปฏิบัติงาน  ขณะเดียวกันก็ขาดวุฒิภาวะทางจิตวิทยา
สถานการณ์ ตามทฤษฎีน้ีเป็นความต่อเน่ืองระหว่างวุฒิภาวะไปสู่ไม่มีวุฒิภาวะ ซ่ึงแบ่งสถานการณ์
ออกเป็น 4 แบบ คือ M4, M3, M2 และ M1 ซ่ึงขึ้นอยูก่บัระดบัวฒิุภาวะระดบัวฒิุภาวะในที่น้ีเป็นระดบั
วฒิุภาวะของบุคคลในกลุ่มหรือระดบัวฒิุภาวะของกลุ่มในภาพรวม 

  ในการพจิารณาระดบัวฒิุภาวะของผูต้ามนั้น ผูน้ าจะตอ้งพจิารณาวฒิุภาวะ 2 อยา่ง คือ
วุฒิภาวะเก่ียวกับงาน (Job maturity) และวุฒิภาวะทางจิตวิทยา (Psychological maturity) วุฒิภาวะ
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เก่ียวกับงาน เป็นการพิจารณาว่าผูต้ามมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการปฏิบติังานวุฒิ
ภาวะเก่ียวกบัอธิบายได ้ดงัน้ี 

M1  หมายถึง  มีความสามารถแต่เพยีงเล็กนอ้ย 
M2  หมายถึง  มีความสามารถบา้ง 
M3  หมายถึง  มีความสามารถค่อนขา้งมาก 
M4  หมายถึง  มีความสามารถมากที่สุด 

   วฒิุภาวะทางจิตภาวะเป็นการพจิารณาวา่ ผูต้ามมีความเตม็ใจหรือไม่เต็มใจในการ
ปฏิบตัิงานความเต็มใจ ในที่น้ีรวมถึงความเช่ือมัน่ในการท างานดว้ยวุฒิภาวะทางจิตวิทยาอธิบายได้
ดงัน้ี 

M1  หมายถึง  ไม่ค่อยเตม็ใจท างาน 
M2  หมายถึง  มีความเตม็ใจในการท างานบา้ง 
M3  หมายถึง  มีความเตม็ใจบ่อยๆ 
M4  หมายถึง  มีความเตม็ในเป็นประจ าหรือเสมอ 

  3) ประสิทธิผล (Effectiveness)  
   ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์มิได้มีนิยามประสิทธิผลไวอ้ย่างชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจงเพยีงแต่นิยามไวอ้ยา่งกวา้งๆ โดยช้ีใหเ้ห็นว่าเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามจุดมุ่งหมาย
และเงื่อนไขทางจิตวิทยา โดยนิยามว่าประสิทธิผลมีความหมายรวมถึงการที่กลุ่มสามารถบรรลุ
เป้าหมายไดดี้เพียงใด ในขณะเดียวกนัก็พิจารณาจากสภาพทางจิตวิทยาของบุคคลและของกลุ่มดว้ย
โดยสรุปแลว้ประสิทธิผลขึ้นอยูก่บั 

   (3.1)  ผลิตผล (Productivity) และการปฏิบตัิตาม 
   (3.2)  สภาพของทรัพยากรมนุษย ์
   (3.3)  การบรรลุเป้าหมายทั้งระยะยาวและระยะสั้น 
  4) ความสอดคลอ้งของแบบภาวะผูน้ ากบัสถานการณ์ 
   เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิผลตามทฤษฎีภาวะผูน้ าของเฮอร์เซย ์และ แบรนชาร์ด ไดส้รุป

แบบภาวะผูน้ าที่จะเป็นตอ้งปรับพฤติกรรมผูน้ าใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ดงัต่อไปน้ี 
      (4.1)  ภาวะผูน้ าแบบสัง่การ (Telling) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งงานสูงแต่มุ่งสัมพนัธ์ต  ่า

เหมาะกับผูต้ามที่มีวุฒิภาวะต ่า (M) ดังนั้น ผูน้ าจะตอ้งสั่งเป็นโดยสั่งเก่ียวกบัอะไร (What) ที่ไหน 
(Where) เม่ือไร (When) อยา่งไรหรือวธีิใด (How) ใคร (Who) และแสดงพฤติกรรมสนับสนุนแค่เพียง
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เล็กน้อยทั้งดว้ยค  าพูดและท่าทาง ในพฤติกรรมแบบน้ีผูน้ าจะตอ้งให้ค  าแนะน าที่เฉพาะเจาะจงและ
นิเทศงานอยา่งใกลชิ้ด 

      (4.2)  ภาวะผูแ้บบการแนะน า (Selling) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งงานสูงและมุ่งสัมพนัธ์
สูงดว้ยเหมาะกบัผูต้ามที่มีความเตม็ใจที่จะปฏิบติังานสูงแต่ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระยะ
ที่ก  าลังพฒันา ผูน้ ายงัจ  าเป็นจะตอ้งให้ค  าแนะน าและช้ีน าในระดบัมากอยู่ ให้การสนับสนุนและให้
ความมัน่ใจในระดบัสูงดว้ย ควรแสดงท่าทางและวาจาที่แสดงการสนับสนุนและยกยอ่งบา้ง เช่น จบัมือ
จบัไหล่ เดินไปพดูคุยที่โตะ๊ท างานของผูต้ามแทนที่จะเรียกเขา้มาสัง่ ในสถานการณ์แบบน้ีผูน้ าจะตอ้ง
อธิบายการตดัสินใจของตนเอง และเปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดซ้กัถามเพือ่ความกระจ่าง 

      (4.3)  ภาวะผูน้ าแบบใหมี้ส่วนร่วม (Participating) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งสัมพนัธ์สูง
แต่มุ่งงานต ่า ผูต้ามตอ้งการการสนับสนุนเป็นอยา่งมากแต่ปรารถนาพฤติกรรมช้ีน าแต่เพียงเล็กน้อย
ทั้งน้ีเพราะวุฒิภาวะเก่ียวกบังานของผูต้ามไดพ้ฒันาขึ้นแลว้ ผูน้ าควรแสดงกิริยาท่าทางให้เห็นว่าให้
การสนบัสนุนผูต้ามและมีความเช่ือมัน่ในผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในสถานการณ์แบบน้ีผูน้ าตอ้งให้ผูต้ามได้
แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดต้ดัสินใจ 

      (4.4)  ภาวะผูน้ าแบบการมอบอ านาจ (Delegating) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งงานต ่าและ
มุ่งสมัพนัธต์  ่า ผูน้ าแสดงพฤติกรรมช้ีน าและให้การสนับสนุนน้อยที่สุด ผูต้ามมีวุฒิภาวะทางจิตวิทยา
และวุฒิภาวะเก่ียวกบังานในระดับสูง เป็นผูท้ี่ตระหนักในงานหรือตอ้งการการนิเทศงานก็แต่เพียง
เล็กนอ้ย ในสถานการณ์แบบน้ีผูน้ าควรจะให้ผูต้ามรับผิดชอบในการตดัสินใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงานเอง 

  โดยสรุปแลว้ ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของเฮอร์เซอร์ และ แบลนชาร์ด แบ่ง
พฤติกรรมผูน้ าเป็น 2 แบบ คือ  

  1) พฤติกรรมมุ่งงานเป็นพฤติกรรมที่ผูน้  าก าหนดบทบาทสั่งการเก่ียวกับอะไร
อยา่งไร เม่ือไร ที่ไหน และกบัใครหรือใครท าในเร่ืองเก่ียวกบั 

 (1.1)  การก าหนดเป้าหมาย 
 (1.2)  การจดัองคก์าร 
 (1.3)  การก าหนดเวลา 
 (1.4)  การสัง่การ 

   (1.5)  การควบคุม 
  2) พฤติกรรมมุ่งสัมพนัธ์เป็นพฤติกรรมที่ผูน้  าให้การสนับสนุนเก่ียวกบัการส่ือสาร

สองทาง การรับฟังความคิดเห็น การส่งเสริมพฤติกรรม การสนบัสนุนทางสงัคมและทางอารมณ์โดย 
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 (2.1)  ใหก้ารสนบัสนุน 
 (2.2)  การส่ือสาร 
 (2.3)  การส่งเสริมปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 
 (2.4)  การเป็นผูฟั้งที่ดี 
 (2.5)  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

  สถานการณ์ตามสถานการณ์น้ีพจิารณาจากระดบัวุฒิภาวะของผูต้าม ซ่ึงพิจารณาจาก 
2 องคป์ระกอบ 

  1) ความสามารถ (Ability) พิจารณาจากการมีความรู้ที่จ  าเป็นในการปฏิบตัิงานมี
ประสบการณ์และมีทกัษะในการปฏิบตัิงาน 

  2) ความตั้งใจ (Willingness) พจิารณาจากการมีความเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานมีความ
ผกูพนั (Commitment) และมีแรงจูงใจในการทานงาน 

  ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของเฮอร์เซร์ และ แบลนชาร์ด กล่าวโดยสรุปแลว้
แบ่งพฤติกรรมผูน้ าออกเป็น 4 แบบ และใชร้ะดบัวุฒิภาวะของผูต้ามเป็นตวัแปรดา้นสถานการณ์โดย
แบ่งระดบัวฒิุภาวะเป็น 4 กลุ่ม ระดบัวฒิุภาวะพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบตัิงานและความ
เตม็ใจในการปฏิบตัิงานของผูต้าม พอสรุปไดด้งัน้ี 

  1) ผูน้ าแบบการสั่งเน้นงานมากกว่าความสัมพนัธ์เหมาะกบัผูต้ามที่มีความสามารถ
นอ้ยและไม่เตม็ใจในการท างาน 

  2) ผูน้ าแบบการแนะเนน้ทั้งงานและความสัมพนัธ์เหมาะกบัผูต้ามที่มีความสามารถ
นอ้ยแต่เตม็ใจในการท างาน 

  3) ผูน้ าแบบใหมี้ส่วนร่วมเนน้สมัพนัธม์ากกวา่งานเหมาะกบัผูต้ามที่มีความสามารถ
และมีความเตม็ใจในการท างาน 

  4) ผูน้ าแบบการมอบอ านาจไม่เน้นทั้ งงานและสัมพนัธ์เหมาะกับผูต้ามที่มีความ 
สามารถและมีความเตม็ใจในการท างาน 
  ทฤษฎีวถีิทาง – เป้าหมายของเฮาส์ (Path – Goal Theory) 

  ทฤษฎีวถีิทาง – เป้าหมาย (Path – Goal Theory ) เป็นทฤษฎีที่พฒันาโดยโรเบิรตเ์ฮาส์ 
Robert House ถือเป็นทฤษฎีเชิงสถานการณ์ที่เช่ือว่าประสิทธิผลของผูน้ าจะขึ้นกบัความสามารถของ
การจูงใจและการสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงานพนักงานจะได้รับการกระตุน้ให้ท  างานโดย
พนกังานจะเช่ือวา่ความพยายามจะน าไปสู่ความส าเร็จในงานที่ไดรั้บมอบหมายความส าเร็จในงานจะ
น าไปสู่รางวลัที่พงึพอใจ ทฤษฎีเสน้ทางสู่เป้าหมายเสนอวา่หน้าที่การจูงใจในเบื้องตน้ คือ หน้าที่ของ
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ผูน้ า ควรจูงใจดว้ยรางวลัที่พนกังานพงึพอใจเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานผ่านเส้นทางเพื่อเดินไปสู่
การแสวงหารางวลัอนัเป็นเป้าหมาย และก าจดัอุปสรรคที่จะท าใหไ้ม่บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงจะน าพนกังาน
ไปสู่ความส าเร็จในงานที่ไดรั้บมอบหมายไดท้  าใหเ้กิดผลลพัธ์ คือ ความพึงพอใจและการเพิ่มผลผลิต
ของการปฏิบติังานลกัษณะส าคญัของทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย คือ ผูบ้ริหารควรเลือกรูปแบบของ
ภาวะผูน้ าซ่ึงน าไปสู่การก าหนดลกัษณะของพนกังานและความตอ้งการในงาน ซ่ึงลกัษณะส าคญัของ
ภาวะผูน้ าในสถานการณ์ต่างๆ ทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมายเน้นว่า ผูน้ าควรเลือกระหว่างรูปแบบของ
ภาวะผูน้ าที่แตกต่างกนัใน 4 รูปแบบ คือ ภาวะผูน้ าแบบสั่งการ ภาวะผูน้ าแบบมุ่งหมายความส าเร็จ
ของงาน ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุน และภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุผลในสถานการณ์ที่
ก  าหนด โดยมีกลุ่มของปัจจยัสถานการณ์ที่ส าคญั 2 กลุ่ม คือ 

  1) ประเภทของลูกน้อง พิจารณาจากลูกน้องได้รับการควบคุมมากน้อยเพียงใด
ความสามารถในการรับรู้จากการสัง่งานและประสบการณ์ 

  2) ปัจจยัสภาพแวดล้อม เป็นสถานการณ์แวดล้อมที่เป็นสถานการณ์ซ่ึงไม่ได้อยู่
ภายใตก้ารควบคุมของสมาชิกกลุ่ม แต่มีอิทธิพลก่อใหเ้กิดความพอใจและท าใหง้านส าเร็จมี 3 ประการ
คือ โครงสร้างงานของสมาชิกของกลุ่ม ระบบอ านาจหนา้ที่ภายในองคก์าร และกลุ่มงาน 

  ทฤษฎีวถีิทาง – เป้าหมาย เป็นการอธิบายวิถีทางที่ผูน้  าใชใ้นการบรรลุเป้าหมายทั้งที่
เป็นเป้าหมายเก่ียวกบังานและเป้าหมายของบุคคล ทฤษฎีวถีิทาง – เป้าหมายเสนอแนะวา่ หน้าที่ส าคญั
ของผูน้ า คือ การตั้งเป้าหมายร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการหาวิถีทางที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย
และช่วยในการขจดัอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ในการใชท้ฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมายผูน้ าจะไดรั้บการ
คาดหวงัจะมีความยดืหยุน่โดยขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ ทั้งน้ีผูน้ าจะตอ้งมีการประเมินตวัแปรที่เก่ียวขอ้ง
ดา้นสภาพแวดลอ้ม และผูน้ าตอ้งเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกบัปัจจยัสถานการณ์ไดดี้ที่สุด และทฤษฎี
วถีิทาง – เป้าหมาย มีส่วนประกอบที่ส าคญั 4 ส่วน ไดแ้ก่  

  1) ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุน (Supportive leadership) คล้ายกับพฤติกรรมมุ่งมิตร
สมัพนัธ ์ผูน้ าจะเป็นมิตรกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน           
  2) ภาวะผูน้ าแบบสั่งการ (Directive leadership ) คลา้ยกบัพฤติกรรมผูน้ าแบบมุ่ง            
กิจสัมพนัธ์ เป็นพฤติกรรมของผูน้ าที่ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการใชค้  าสั่งเก่ียวกบัการท างาน 
แจง้ความคาดหวงัให้ทราบ บอกวิธีท  างานก าหนดเวลาท างานส าเร็จให้ทราบพร้อมกับกฎระเบียบ
ต่างๆ ในการท างานใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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    3) ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จ (Achievement–oriented leadership)  เป็นพฤติกรรม
ที่ผูน้  าก าหนดเป้าหมายที่ทา้ทาย สร้างมาตรฐานดา้ยความเป็นเลิศสูงแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สร้างความ
มัน่ใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานไดม้าตรฐานสูงไดส้ าเร็จ 

  4) ภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่วม (Participative leadership) เป็นผูน้ าที่แสดงพฤติกรรม
ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการขอค าปรึกษาก่อนที่จะตดัสินใจ มีการกระตุน้ให้มีส่วนร่วม แสดงความ
คิดเห็นในการตดัสินใจ 
 

2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้น าแบบมส่ีวนร่วม (Participative Leadership) 
  สมยศ ระยา้อินทร์ (2550, น.21) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมว่า

เป็นผูน้ าที่แสดงพฤติกรรมต่อผูใ้ตบ้ังคับบญัชาด้วยการขอค าปรึกษาก่อนที่จะตัดสินใจ รวมถึง
พฤติกรรมที่เก่ียวกับการขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ กระตุน้ให้มีส่วนร่วมในการของการ
ตดัสินใจและมีการประชุมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในที่ปฏิบติังานบ่อยๆ ขึ้นในที่ปฏิบติังาน 

  สุวิมล ใจโปร่ง (2550, น.32) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมว่าเป็น
ลกัษณะที่ผูน้  ามุ่งปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สร้างบรรยากาศการเป็นมิตรในการท างาน 

  ทองใบ สุดชารี (2550, น.41) กล่าวว่าเป็นภาวะผูน้ าที่มุ่งงานต ่าและมีมิติสัมพนัธ์สูง
ผูน้ ากับผูต้ามร่วมกันตดัสินใจลดบทบาทที่ส าคญัของผูน้ ามุ่งอ านวยความสะดวกและส่ือสารกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552, น.52) กล่าวถึงผูน้ าแบบมีส่วนร่วมว่าเก่ียวกับการ
ตดัสินใจที่ผูน้  า และผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รูปแบบเหมาะสมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ที่ชอบการท างานโดยการควบคุมตนเอง (Internal locus of control) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาชอบที่จะมีอ านาจ
ในการกระท าของตนเอง 

  มยรุา ศรีสมุทร (2555, น.33) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ว่าเป็น
ผูน้ าที่แสวงหาความคิดและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และน ามาพิจารณาในการปฏิบตัิ 
งาน และการตดัสินใจ 

  ดวงใจ บุญหลา้ (2556, น.46) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ว่าเป็น
ผูน้ าที่แสดงพฤติกรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการขอค าปรึกษาก่อนที่จะตดัสินใจ รวมถึงพฤติกรรมที่
เก่ียวกบัการขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะกระตุน้ให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและมีการประชุม
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในที่ท  างานบ่อยๆ ผูน้ าแบบให้มีส่วนร่วมจะกระตุน้ให้เกิดการอภิปรายของกลุ่ม
และเขียนขอ้เสนอแนะต่างๆ ขึ้นในที่ท  างาน 
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  วโิรจน์ สารรัตนะ (2557, น.26) กล่าวถึงพฤติกรรมภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ว่ามีการ
ปรึกษาหารือซ่ึงกนัและกนัขอความเห็นหรือขอ้เสนอแนะและน าความเห็นมาประกอบการตดัสินใจ 

  จากความหมายของนกัวชิาการสามารถสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ตดัสินใจโดยใช้ความคิดเห็นของกลุ่มครูให้ครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แก้ไขปัญหา 
ตดัสินใจ และประเมินผลการปฏิบติังานของโรงเรียนผูบ้ริหารลงมือปฏิบติังาน และกิจกรรมของ
โรงเรียนร่วมกบัครู 

  ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดทฤษฎีของโคเฮน และ อพัฮอฟ (1980) แบ่งเป็น 
4 แบบ ดงัน้ี  

  1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมโครงการ 
โดยมีการอภิปรายถึงปัญหา และความตอ้งการ มีการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การก าหนด
ทางเลือกว่าควรจะจดัโครงการหรือกิจกรรมใดบา้ง และตดัสินใจว่าจะจดัโครงการหรือกิจกรรมใด 
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ยงัรวมไปถึงการตัดสินใจระหว่างการด าเนินโครงการ การ
ตดัสินใจน้ีเป็นศูนยก์ลางของการเกิดความคิดที่หลากหลาย  

  2) การมีส่วนร่วมการปฏิบติัการ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร 
การใชค้วามรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

  3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
แก้ไขปัญหา ตดัสินใจ เพื่อผลประโยชน์ด้านวตัถุ ผลประโยชน์ด้านสังคม หรือผลประโยชน์ส่วน
บุคคล 

  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล แบ่งเป็น 2 แบบ คือ การมีส่วนร่วมทางตรง และ
การมีส่วนร่วมทางออ้ม 

  จากความหมายของนกัวชิาการสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่วม (Participative 
Leadership) หมายถึง ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบติังาน
ของโรงเรียนตดัสินใจ โดยใช้ความคิดเห็นของกลุ่มครูให้ครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
แก้ไขปัญหา ตดัสินใจ และประเมินผลการปฏิบตัิงานของโรงเรียนผูบ้ริหารลงมือปฏิบตัิงาน และ
กิจกรรมของโรงเรียนร่วมกบัครู ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 

  1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการ
คน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา ครูมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบติังานของโรงเรียนตดัสินใจโดยใชค้วามคิดเห็นของกลุ่ม 
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  2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ หมายถึง ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน โดยครูสามารถใชท้กัษะและความสามารถอยา่งเต็มที่ในการปฏิบติั ผูบ้ริหารลงมือ
ปฏิบติังาน และกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกบัครู 

  3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น แกไ้ขปัญหา ตดัสินใจ เพื่อผลประโยชน์กบัโรงเรียน ครูมีส่วนร่วมในการน าการ
ปฏิบติังานนั้นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทั้งดา้นวตัถุและจิตใจโดยอยูบ่นพื้นฐานความเท่าเทียมกนั 

  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการปฏิบติังานของโรงเรียน เพือ่การแกไ้ขปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการปฏิบติังาน
ของโรงเรียนใหดี้ยิง่ขึ้น  

  แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
  แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม เกิดขึ้นคร้ังแรกในประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยมีจุดประสงคเ์พือ่พฒันาศกัยภาพของผูน้ าองคก์ารเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพขององคก์าร 
หรือผลกัดนัภายใตคุ้ณลกัษณะของผูน้ าที่ตอ้งการบริหารสถานศึกษาให้องคก์ารด าเนินการจนบรรลุ
ตามเป้าหมาย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 หลงัจากนั้นมีการศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมในการพฒันา
ศกัยภาพของผูน้ า โดยมีจุดประสงคเ์พือ่เพิม่ความพอใจ ผลผลิต และผลลพัธท์ี่ต ั้งเป้าหมายไว ้

  Lewin (1960 cited in Filly, House and Kerr, 1976, p.41) นักจิตวิทยาที่ไดท้  าการ 
ศึกษาบทบาทของผูน้ าที่มีความเช่ือวา่ การมีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทราบถึงปัญหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด 

  Likert (1961, p.41) ไดศึ้กษารูปแบบของภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม โดยการตั้งเป้าหมาย
และการตดัสินใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาภายใตก้ระบวนการกลุ่ม โดยมีแนวคิดในเร่ืองของแรงจูงใจให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจมาเป็นพื้นฐานของการศึกษา จากผลการศึกษาของ Likert 
พบว่า การที่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการมีส่วนร่วมจะท าให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าในตวัเอง ซ่ึงจะเกิดผูกพนั
ระหว่างผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแบบตรงไปตรงมาด้วยความเป็นมิตร มีความไวว้างใจซ่ึงกัน
และกัน การสร้างแรงจูงใจในการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการบริหาร สามารถสรุปเป็น
สาระส าคญัในการบริหาร ดงัน้ี 

  1) การยอมรับนับถือ การไวว้างใจ การรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสู่
ผูบ้งัคบับญัชา 

  2) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจในเป้าหมายของ
องคก์ารเพือ่จะน าองคไ์ปสู่เป้าหมายที่วางไว ้
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  3) การส่ือสารอย่างเป็นอิสระ มีความเช่ือถือได้ มีความถูกตอ้งและเพียงพอของ
ขอ้มูลในองคก์าร 

  4) การอภิปรายปัญหาระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเปิดเผย และ  
มีความตรงไปตรงมา 

  5) เกิดการตดัสินใจเป็นกระบวนการกลุ่ม ตั้ งแต่ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาจนถึงผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

  6) เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบั ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และ
วธีิการด าเนินงาน 

  7) มีการควบคุมการด าเนินงานในองค์การ และมุ่งเน้นการแก้ปัญหามากกว่าการ
ต าหนิติเตียน 

  8) ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาวชิาชีพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  จากที่กล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า พฤติกรรมของผูน้ าที่จะกระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม มีส่วนช่วยผูใ้ตบ้ังคบับญัชาในการให้
ค  าปรึกษา แนะน าการแกปั้ญหาที่เกิดขึ้นภายในองคก์าร 

 

2.3  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 2.3.1 แนวคิดและหลกัการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
  กรมสามญัศึกษา (2542) กล่าวถึง การประกนัคุณภาพการศึกษา ว่าเป็นกระบวนการ

ทางการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจและให้หลักประกันต่อผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมว่า
สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดม้าตรฐาน ผูส้ าเร็จการศึกษามีคุณภาพตามที่หลกัสูตรก าหนดและ
สงัคมตอ้งการ ดงันั้น แนวคิดในการประกนัคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจะน าไปใชใ้นการพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ควรมีดงัน้ี 

  1) การยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางพฒันา (Child-Centered Development) เป็นแนวคิดที่
มุ่งให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนทั้งปวง และยดึประโยชน์ที่เกิดขึ้นกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั การ
ด าเนินการต่างๆ ของสถานศึกษาเป็นไปเพือ่คุณภาพของผูเ้รียน สถานศึกษาตอ้งมีความเช่ือพื้นฐานว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงมุ่งเน้นความสามารถของ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการใหคุ้ณภาพของผูเ้รียนไดม้าตรฐานตามที่ก  าหนดเป็นส าคญั 

  2) การใชส้ถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจดัการ (School-based Management) 
เป็นแนวคิดที่มุ่งใหส้ถานศึกษามีอ านาจในการตดัสินใจบริหารจดัการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยมีคณะ 
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กรรมการสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดว้ยสถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบติัซ่ึงคุณภาพ
การศึกษาจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษามีความอิสระคล่องตวัในการบริหารจะท าให้สถานศึกษาสามารถ
สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ดงันั้น ในการประในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในการ
ระดมก าลังทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม มาจดัการคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานที่ก  าหนดเพือ่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อเป็นผูเ้รียน 

  3) การมีส่วนร่วม และการร่วมคิดร่วมท า (Participation and Collaboration) เป็นแนวคิด
ที่มุ่งให้ทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจดัการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัทุกคน 
การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงตอ้งมุ่งเน้นให้ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เช่น การเขา้มาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา และภายในสถานศึกษา
ตอ้งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และการร่วมคิดร่วมท าของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทุกคน ตั้งแต่การ
วางแผนด าเนินการตามแผนการ ก ากบัติดตาม และการประเมินผลเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ
ความรับผิดชอบ และความผูกพนัที่จะมุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

  4) การกระจายอ านาจทางการศึกษา (Decentralization of Education) เป็นแนวคิดที่
มุ่งกระจายอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัผูมี้ส่วนร่วมกบัการศึกษา ซ่ึงเป็นผูท้ี่อยูใ่กลชิ้ดกบัผูเ้รียนมาก
ที่สุด ซ่ึงจะท าให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการศึกษา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจะท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษา สถานศึกษาควรกระจายอ านาจในการตดัสินใจให้ฝ่าย หมวด หรืองาน             
ในการด าเนินตามบทบาทหนา้ที่ หรือภารกิจที่ไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนการพฒันาประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของครู และบุคลากรใหมี้คุณภาพสูงขึ้นเสมอ 

  5) การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้
สถานศึกษาแสดงความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ที่ในการจดัการศึกษาและการปฏิบติัหน้าที่ของตนเอง
ให้ไดม้าตรฐานคุณภาพต่อผูเ้รียน เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความเช่ือมัน่ว่าสถานศึกษาสามารถจดั
การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนมีคุณภาพไดต้ามที่มาตรฐานก าหนด ดังนั้น ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาจะตอ้งแสดงความสามารถในการจดัการสถานศึกษาอยา่งมีคุณภาพ
พร้อมรับการตรวจสอบประเมินจากองคก์รภายนอก 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) กล่าวถึง การประกันคุณภาพ
การศึกษา วา่เป็นกระบวนการเชิงระบบที่ครบวงจรโดยระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา มีแนวคิด
ส่งเสริมและเสนอแนวทางเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยมีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
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  1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพฒันาสถานศึกษา
ให้เขา้สู่มาตรฐาน ประกอบดว้ย การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการพฒันาเขา้สู่มาตรฐานการ 
ศึกษา 

  2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามที่มาตรฐานก าหนด ประกอบดว้ย การตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาภายใน การตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และการก าหนดมาตรฐานการปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

  3) การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานที่
ก  ากับดูแลในเขตพื้นที่และหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพ อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย การประเมิน
คุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (2559) ไดก้ล่าวถึง
แนวคิดการประกนัคุณภาพไว ้ดงัน้ี 

  1) เป็นการประกนัที่มุ่งเน้นให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา ไม่ไดมุ่้งเน้นเร่ืองการ
ตดัสินในการจบัผดิ การใหคุ้ณและการใหโ้ทษ 

  2) ยดึหลกัความเที่ยงตรงเป็นธรรมโปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็น
จริงและมีความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได ้

  3) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลัก
การศึกษาของชาติโดยมีเอกภพเชิงนโยบาย แต่ยงัคงความหลากหลายในการปฏิบติัที่สถานศึกษา
สามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะ และการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ตม็ศกัยภาพของสถานศึกษาและ
ผูเ้รียน 

  4) มุ่งเน้นในเร่ืองการส่งเสริม และประสานงานในลกัษณะกลัยาณมิตรมากว่าการ
ก ากบัและควบคุม 

  5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และการพฒันาการจดัการศึกษา 
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) 

พ.ศ.2545 (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 ไดร้ะบุเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาไวใ้นหมวดที่ 6 ดงัน้ี 
  มาตรา 47 ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วย ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
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ภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก  าหนดใน                        
กฎ กระทรวง 
            มาตรา 48 ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั 
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการ 
ศึกษาและเพือ่รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
            มาตรา 49 ใหมี้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็น
องคก์ารมหาชน ท าหนา้ที่พฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจดั
การศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการ 
และแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัตามที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
            มาตรา 50 ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่มี
ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ตลอดจนใหบุ้คลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูป้กครอง
และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาให้ขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเก่ียวขอ้งกับการ
ปฏิบติัภารกิจของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดงักล่าวรับรองที่ท  าการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษานั้น 
            มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ไดต้ามมาตรฐานที่
ก  าหนด ใหส้ านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจดัท าขอ้เสนอแนะการปรับปรุง
แกไ้ขต่อหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่ก  าหนด หากมิได้
ด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือ่ด าเนินการให้มีการปรับปรุง
แกไ้ข 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หน่วยงานตน้สังกัดและสถานศึกษาจะต้องจดัให้มีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกหา้ปี 
 2.3.2 แนวทางการด าเนินงานไปสู่การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 อุทุมพร จามรมาน (2553, น.56) ไดเ้สนอแนวทางในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 
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 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาท าความเขา้ใจว่า การประเมินคุณภาพคืออะไร ท าเพื่ออะไร
ท าไปท าไม และท าอยา่งไร 

 2) ผูบ้ริหารประกาศนโยบายคุณภาพของสถานศึกษา 
 3) ผูบ้ริหารจดัประชุมครู และบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั

เป้าหมายของสถานศึกษา คุณภาพของนกัเรียนและมาตรฐานการศึกษา โดยด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 4) ผูบ้ริหารแต่งตั้งบุคลากร 1 คน (QA. Officer) รวบรวมขอ้มูลตามมาตรฐาน ตวับ่งช้ี 

ประมวลวเิคราะห์ ท ารายงานประเมินตนเอง รายงานสรุป เสนอผูบ้ริหารทุกภาคเรียน 
 5) ผูบ้ริหารพจิารณาผลวเิคราะห์ หาทางแกไ้ขจุดอ่อน และเสริมจุดแขง็ 
 6) ผูบ้ริหารประชุมหวัหนา้หมวดวชิา และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพือ่จดัการพฒันาคน 
 7) ด าเนินการพฒันาคนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั ไดก้  าหนดแนวทางเพือ่น าไปสู่การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 
  (7.1)  การควบคุมคุณภาพ เป็นขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ที่สถานศึกษาสามารถพฒันามาตรฐานเพิ่มเติมจากมาตรฐานกลางที่หน่วยงานตน้สังกดั
ก าหนด เป็นมาตรฐานที่สะทอ้นความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาเอง หรือเป็นมาตรฐานที่ทอ้งถ่ิน
ตอ้งการให้สถานศึกษาพฒันา ผู ้รับบริการ ประชาชนในชุมชน ให้มีความรู้  ความสามารถ หรือ
คุณลกัษณะที่ชุมชนก าหนด จากนั้นสถานศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการเพื่อให้สามารถด าเนินงานบรรลุ
ตามมาตรฐาน โดยการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาการ  
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  (7.2)  การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนการ
ด าเนินงานเป็นระยะๆ ในระหว่างการด าเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุ 
ประสงค ์เป้าหมาย และบรรลุมาตรฐานตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาที่ก  าหนดไว ้หากพบวา่การ
ด าเนินงานมีอุปสรรคจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทนัการณ์ รวมทั้งเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของ
สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพขึ้น การตรวจสอบและทบทวนด าเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษา 

 การประเมินคุณภาพ เป็นกระบวนการแสวงหาขอ้มูลที่เช่ือถือได้เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีของสถานศึกษา เพื่อตดัสินใจเก่ียวกับคุณภาพตาม
เกณฑ์ที่ก  าหนดว่า ผลการด าเนินงานในแต่ละเร่ืองมีคุณภาพระดับใด มีปัจจัยใดที่ส่งผลให้การ
ด าเนินงานบรรลุมาตรฐานหรือมีจุดที่จะต้องพัฒนาในเร่ืองใดที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุ
มาตรฐาน และจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
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 สรุปได้ว่า แนวทางการด าเนินการไปสู่การประกันคุณภาพ ผูบ้ริหารควรมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นอยา่งดี เพื่อเป็นผูน้ าในการบริหารระบบการ
ประกนัคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมกระบวนการ 3 ประการ ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 2.3.3 กระบวนการการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 กระบวนการการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 1) การพฒันาคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุถึง

มาตรฐานการศึกษาที่ก  าหนดไว ้หัวใจส าคญัในการพฒันาคุณภาพ คือ การสร้างจิตสานึกให้ทุกคน
ตระหนกัถึงความจาเป็นของการท างานเป็นกลุ่ม ท างานอยา่งเป็นระบบ และทุกคนตอ้งถือเป็นหน้าที่
ที่จะปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง โดยใชรู้ปแบบการทางานวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ก ากบั
ติดตาม ความกา้วหน้า และยนืยนัการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุตามมาตรฐานที่ก  าหนด โดยการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สามารถด าเนินงานใน
แต่ละระดบัได ้ดงัน้ี 

  (2.1)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาด าเนินการ
ดว้ยตนเองในรูปของคณะกรรมการ 

  (2.2)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยตน้สงักดั 
  (2.3)  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาใน

ภาพรวมระดบัประเทศ 
 3) การประเมินและรับรองคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบผลการจดัการ 

ศึกษาของสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  (3.1)  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

ของสถานศึกษา ในข้อ 2.1 สถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศมาประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ก  าหนด จดัท าเป็นรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา รายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานตน้สงักดั และรายงานต่อสาธารณชน 

  (3.2)  การประเมินเพือ่รับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินในส่วนน้ีเป็นการ
ด าเนินการโดยองคก์รภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพภารศึกษาซ่ึงเป็นองค์การมหาชน ท าหน้าที่ประเมินและให้การรับรองว่าสถานศึกษาจัด
การศึกษาไดต้ามมาตรฐานการศึกษาที่ก  าหนดในทุก 5 ปี ผลจากการประเมินในภาพรวมจะน าเสนอ
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รัฐบาลเพือ่น าไปใชใ้นการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ การก าหนดทิศทางการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาเพือ่ใหท้ดัเทียมนานาอารยประเทศ 
 2.3.4 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการ ส่งเสริม สนบัสนุน อ านวย
ความสะดวก ใหค้  าปรึกษาและดูแลให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาที่ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม โดย
บทบาทของผูบ้ริหารนั้นจะตอ้งเป็นผูน้ า/แกนหลกัในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ ซ่ึงสรุปบทบาท
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้ดงัน้ี (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
  1) พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ มีวสิยัทศัน์ เห็นความส าคญั และมีเจตคติที่ดี
ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ียงัตอ้งพฒันาตนเองเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทั้งในดา้นการบริหาร
และทางดา้นวชิาการ เพือ่ใหต้นเองสามารถท าหนา้ที่ผูน้  าในการพฒันาไดอ้ยา่งชดัเจน เพือ่ใหเ้กิดความ
เช่ือถือศรัทธา และการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 
  2) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการ 
ศึกษาใหเ้กิดขึ้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
  3) แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซ่ึงในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาถือว่าเป็นหน้าที่ของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผูท้ี่เก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษา 
  4) เตรียมการวางแผนและจดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  5) ประสานงาน อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 

2.4  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

บริบทของจงัหวดัสระบุรี 
สภาพทัว่ไปของจงัหวดัสระบุรี 
จงัหวดัสระบุรี เป็นจังหวดัในภาคกลาง ตั้ งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 108 
กิโลเมตร มีเน้ือที่ทั้งหมด 3,576.486 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปดว้ย 13 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง
สระบุรี อ  าเภอแก่งคอย อ าเภอหนองแค อ าเภอหนองแซง อ าเภอบา้นหมอ อ าเภอเสาไห้ อ  าเภอพระ
พทุธบาท อ าเภอวหิารแดง อ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอหนองโดน อ าเภอดอนพดุ อ าเภอวงัม่วง และ อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ มีอาณาเขตติดต่อจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 
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 ทิศเหนือ   อ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอชยับาดาล และ อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 
 ทิศตะวนัออก  อ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา และอ าเภอบา้นนา  
    จงัหวดันครนายก 
 ทิศใต ้  อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี และ อ าเภอวงันอ้ย อ าเภออุทยั จงัหวดั 
    พระนครศรีอยธุยา 
 ทิศตะวนัตก   อ าเภอภาชี อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ อ าเภอเมืองลพบุรี  
    จงัหวดัลพบุรี 

จงัหวดัสระบุรี แบ่งหน่วยงานจดัการศึกษาออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการ
กระจายอ านาจในการจดัการศึกษา ตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 ดงัน้ี 

 

 
ภาพที่ 2.1 พื้นที่ในการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 รับผดิชอบในการจดัการศึกษาใน 8 อ าเภอ  
 ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองสระบุรี อ าเภอหนองแซง อ าเภอเสาไห ้อ าเภอบา้นหมอ อ าเภอ 
 พระพทุธบาท อ าเภอหนองโดน อ าเภอดอนพดุ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
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ภาพที่ 2.2 อ าเภอในเขตรับผดิชอบของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 ทิศทางและแนวทางการจดัการศึกษา ของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สระบุรี เขต 1 

วสิยัทศัน์ 
เป็นองค์กรการจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวตักรรม 

นกัเรียนมีทกัษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม นอ้มน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

พนัธกิจ 
1) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม 
2) ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มี

คุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสูตรบนพื้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม น้อมน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทกัษะในศตวรรษที่ 21 ไดคุ้ณภาพตาม
มาตรฐาน 

4) พฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่
หลากหลายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีร้างสรรคน์วตักรรม สร้างภาคีเครือข่ายในการจดัการเรียนรู้ 
การบริหารจดัการ และการนิเทศการศึกษา 

6) พฒันากระบวนการบริหารจดัการที่มุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
ค่านิยม  
ซ่ือสตัยสุ์จริต โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
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 เป้าประสงคห์ลกั 
 1) ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 
 2) นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษาทุกคน มีพฒันาการเหมาะสมตามวยัอยา่งสมดุล 
 3) นกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณภาพไดม้าตรฐาน

การเรียนรู้ตามหลกัสูตร และมีทกัษะในศตวรรษที่ 21 เตม็ตามศกัยภาพ 
 4) ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความสามารถและ

ทกัษะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีวฒันธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ โดยใชห้ลกัธรรมา              
ภิบาล 

 5) ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีการใช้เทคโนโลยี                        
มีนวตักรรม มีภาคีเครือข่ายในการจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการ และการนิเทศการศึกษา 

 6) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในที่ไดม้าตรฐาน 
 7) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่

ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 37 
ของพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ดงัน้ี 

 ก. ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 36) 
 ข. มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกบัการศึกษาที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายน้ี (พระราชบญัญติัระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอ่ืน  
 ค. อ านาจหนา้ที่ ดงัน้ี 
 1) จดัท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา ให้สอดคลอ้งกบันโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้น
พื้นฐานและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

 2) วิเคราะห์การจดัตั้ งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษาและหน่วยงานใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และแจง้จดัสรรงบประมาณที่ไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้
รับทราบ และก ากบัตรวจสอบติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

 3) ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษา 
 4) ก ากบั ดูแลติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5) ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 
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 6) ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจดัและพฒันาการศึกษา 

 7) จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา 
 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบนัอ่ืนที่จดัรูปแบบที่หลากหลาย 

 9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาการศึกษา 
 10) ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานดา้นการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการ 
 12) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                    

ที่มิไดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ที่ของผูใ้ดโดยเฉพาะหรือปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 โครงสร้างการบริหารงาน 

ภาพที่ 2.3  โครงสร้างการบริหารงานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
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ภาพที่ 2.4   โครงสร้างคณะกรรมการของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

ภาพที่ 2.5 โครงสร้างคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)  
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2.5  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 2.5.1 งานวจิยัในประเทศ 
  รัตนา มณฑลเพชร (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการบริหารของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาที่เอ้ือต่อกระบวนการพฒันาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่ได้รับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สอง สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
พบวา่ 1) การวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ไดรั้บการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบที่สอง สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2 โดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นในระดับมากอันดับแรก ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ า
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุมงาน และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นมาตรฐานการปฏิบตัิงานและการ
ฝึกอบรม 2) การวเิคราะห์กระบวนการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่ไดรั้บการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สอง สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
และ เขต 2 โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
การบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาและกระบวนการพฒันาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2 พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระปัจจยัการ
บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา และกระบวนการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ที่ไดรั้บการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สอง สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2 โดยภาพรวมปัจจยัการบริหาร มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการพฒันาการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่ไดรั้บการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่
สอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

  กมลวรรณ รอดจ่าย (2552, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็ก มี 8 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร สมรรถนะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การบริหารจดัการ การจดัการเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม 
ของชุมชน การน านโยบายสู่การปฏิบติั และประสิทธิภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก โดยวดัจาก
ตวัแปรสงัเกตได ้33 ตวั โดยมีปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการศึกษา มีความสอดคลอ้งกลมกลืน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พจิารณาจากค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 283.74 ที่องศาอิสระ 280 มีระดบัความน่าจะ
เป็น 0.4 และดัชนีวดัระดบัความกลมกลืน มีเท่ากับ 0.97 ตวัแปรที่ปัจจยัดา้นต่างๆ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของประสิทธิภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กได้ ร้อยละ 74 โดยปัจจยัด้าน
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สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
สูงที่สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดัการเรียนรู้ ในขณะที่ปัจจยัดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติัมี
อิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก โดยส่งผ่านปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการ และปัจจยัดา้นการจดัการเรียนรู้ นอกจากน้ีปัจจยัดา้นสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กสูงสุด 

  ชยัวฒัน์ ประสงคส์ร้าง (2553, บทคดัย่อ) ไดก้ารศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้าง
เชิงสาเหตุของปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของเครือข่าย
ความร่วมมือทางวชิาการและการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พบว่า
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมีอิทธิพลเป็นตวัแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จดา้นการประกนั
คุณภาพภายในมากที่สุด เท่ากบั 0.52 ส่วนตวัแปรวฒันธรรมและบรรยากาศในการท างานมีอิทธิพล
นอ้ยที่สุด เท่ากบั 0.20 

  น ้ าฝน รักษากลาง (2553, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 ด้าน
ผูเ้รียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 และ 
เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 และ เขต 2 โดยเฉล่ียพบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการด้านการ
บริหารจดัการมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากที่สุด ภาวะผูน้ าทางวิชาการด้านความสามารถ ดา้นการ
วางแผนและดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนภาวะผูน้ าทาง
วชิาการดา้นการนิเทศ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2
ดา้นผูเ้รียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉล่ียพบวา่ มีมาตรฐานอยูใ่นระดบัดีมาก ยกเวน้มาตรฐาน
ที่ 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นตามหลกัสูตร และมาตรฐานที่ 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์อยูใ่น
ระดบัดี 3) ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
ที่ 2 ดา้นผูเ้รียน โดยที่ภาวะผูน้ าทางวิชาการทั้ง 5 ดา้นร่วมกนัสามารถอธิบายผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไดป้ระมาณร้อยละ 87.3 (R2 =0.873) 4) ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการดา้นการบริหารจดัการ ดา้นความสามารถ ด้านการนิเทศ ดา้นการวางแผน และ
ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการมีผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 ดา้นผูเ้รียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 และ เขต 2
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โดยที่ภาวะผูน้ าทางวชิาการทั้ง 5 ดา้นร่วมกนั สามารถก าหนดความแปรปรวนของผลการประเมินได้
ประมาณร้อยละ 87.3 (R2 = 0.873) เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

  สุชาติ เสนาสี (2553, บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารกบั
การปฏิบติังานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบว่า 
ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน โดยรวมและรายด้านอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 3) การปฏิบติังานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบว่า การปฏิบติังานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น             
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 4) การหาความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารกับการ
ปฏิบติังานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารกบั
การปฏิบติังานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยรวมมีความ 
สัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.81 (r =0.81) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ความสัมพนัธ์จากสูงไปหาต ่า คือ ด้านความคิดรวบยอดกับดา้นการด าเนินการ 
ดา้นความคิดรวบยอดกับด้านการเตรียมการ และด้านเทคนิควิธีกับด้านการด าเนินการ ตามล าดับ                  
5) การทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะ
การบริหารกบัการปฏิบติังานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ในทุกดา้นมีความสัมพนัธ์
ทางบวกอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 
  เนตรรุ้ง อยูเ่จริญ (2553, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ตวัแปรปัจจยัทุกตวัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมในการประกนั
คุณภาพการศึกษา อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทุกค่า ตวัแปรการมีส่วนร่วมในการประกนั
คุณภาพการศึกษาไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากเจตคติต่อการมีส่วนร่วมการติดต่อส่ือสารและแรงจูงใจใน
การท างานค่าสมัประสิทธิอิทธิพล เท่ากบั 0.46, 0.32 และ 0.09 ตามล าดบั แต่ไม่ไดรั้บอิทธิพลทางตรง
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จากตวัแปรบรรยากาศองค์กรส าหรับอิทธิพลทางอ้อมต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ไดรั้บจากตวัแปรบรรยากาศองคก์รผ่านเจตคติต่อการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการ
ท างาน มีขนาดอิทธิพล เท่ากบั 0.78 และ 0.80 ตามล าดบั 
  สุพฒัน์ พรมวงั (2554, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง และพบว่า ขนาดของโรงเรียนและต าแหน่งของ                    
ผูป้ฏิบติัการด าเนินงานประกับคุณภาพโดยรวมไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน ปัญหาการด าเนินงานไม่
แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมีเพียง  1 ด้าน ที่ผูบ้ริหารและครูวิชาการมีปัญหาในการ
ด าเนินงาน คือ ดา้นการควบคุมคุณภาพการศึกษาในการพฒันาเขา้สู่มาตรฐาน 

  เบญจมาศ บวัรุ่ง (2555, บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องคก์รมหาชน 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คือ ปัจจยัองค์กร และปัจจยัสนับสนุน มีความ 
ส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก 2) ปัจจัยที่ มี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งในดา้นการวางแผน การด าเนินงาน การ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และดา้นการปรับปรุงพฒันา 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคล ปัจจยัองค์กร ปัจจยัสนับสนุนมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

  อลงกรณ์ ชอบชิน (2556, บทคดัยอ่) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการประกัน
คุณภาพการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการประกันคุณภาพ
การศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทั้ง                 
ส่ีดา้น เรียงตามล าดบัคะแนนเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นเจตคติต่อการมีส่วนร่วม ดา้นบรรยากาศ
องคก์ร ดา้นการติดต่อส่ือสาร และ ดา้นแรงจูงใจในการท างาน 

  ณัฐชนันท์ ชวนดี (2556, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร
คุณภาพทัว่ทั้งองคก์รกบัประสิทธิผลการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกดัส านักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดบัการบริหารคุณภาพ
ทัว่ทั้งองค์กรของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7                 
ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ระดับการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 
(X=4.42) 2) ระดบัประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X=4.44) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากที่สุด 1 ดา้น และอยูใ่นระดบัมาก 
3 ดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการด าเนินการตามแผน (X=4.51) รองลงมาคือ ดา้นการน าผล
การประเมินมาปรับปรุง (X=4.46) ด้านการวางแผน (X=4.41) และด้านการตรวจสอบประเมินผล                 
(X=4.38) 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรกับประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
โดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับมากกับประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาในภาพรวม อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้น
กระบวน การวางแผนคุณภาพ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง ดา้นกระบวนการควบคุม
คุณภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ ดา้นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ มีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  ไอรินทร์ ดอนแหยม (2556, บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษา พฤติกรรมภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม
ของผู ้บริหารสถานศึกษา ส ังก ัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัจากดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาต ่า ดงัน้ี ดา้นการติดตามประเมินผล ดา้นการหาปัญหา
สาเหตุ ดา้นการวางแผนด าเนินกิจกรรม และดา้นการลงทุนปฏิบติังาน  
  รจนา มากชุมแสง (2556, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริม
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนในอ าเภอปะค า สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูบ้ริหารมีบทบาทในการส่งเสริมการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนในอ าเภอปะค า สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียจากสูงไปต ่า คือ ดา้นการรายงาน ดา้นการด าเนินงาน และดา้น
การเตรียมการ 2) ครูวชิาการ และครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนในอ าเภอปะค า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01              
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3) ครูวิชาการ และครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการ
ส่งเสริมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนในอ าเภอปะค า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต  3 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของครูวิชาการและครูผูส้อนที่มีจ  านวนมากที่สุด คือ ดา้นการเตรียมการ ควรเผยแพร่
เอกสารคู่มือระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรมีความเขา้ใจเบื้องตน้ และ
ดา้นการด าเนินการ ควรมีการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 สายทอง ประยรูค  า (2558, บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงาน
วชิาการกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบวัล าภู เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี การจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา การวางแผนงานดา้นวิชาการ และการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 2) ระดบัการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี ดา้นผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
สติสมเหตุผล ดา้นผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง และดา้นผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นตามหลกัสูตร 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
บริหารงานวชิาการกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง (rxy=0.45) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 2.5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
   Schank (1985, Abstract) ไดว้จิยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ เพือ่การเปล่ียน 

แปลงภายในองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีการมีส่วนร่วมมาประยุกตใ์ชใ้นการวาง 
แผนการศึกษา โดยใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นบุคคลซ่ึงถือว่าเป็นอุปสรรค ส าคญัของการเปล่ียนแปลง
เป็นตวัแปรอิสระ และใช้การวางแผนกลยุทธ์และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเป็นตวัแปรตาม 
ผลการวิจยัสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นประเด็นส าคญัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
เปล่ียนแปลงในระบบโรงเรียน 

  Abrams (1996, Abstract) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพโรงเรียนของครูใหญ่ 
พบว่า กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการพฒันา
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คุณภาพการศึกษาดา้นกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยจดัให้มีการควบคุม ก ากบั ติดตาม 
และนิเทศการสอนจะส่งผลถึงการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยตรง 

  Brooks (1999, Abstract) ไดศ้ึกษา การประกนัคุณภาพและการวางแผนการปรับปรุง
การศึกษาของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาพิเศษ ในรัฐอิลลินนอยส์ โดยศึกษาจาก 96 โรงเรียน ที่อยู่
ภายใตก้ารตรวจสอบ การศึกษาน้ีพบว่า โรงเรียน 18 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบภายนอก และ
ลม้เหลวในการจดัท าแผนพฒันาโรงเรียน โรงเรียน 61 โรงเรียน มีการจดัการศึกษาพิเศษ โดยรายงาน
จากคณะท างานภายนอกและนกัการศึกษาผูเ้ช่ียวชาญ และนักการศึกษาทัว่ไป มีความเช่ือว่าสามารถ
จะวางแผนพฒันาโรงเรียน และตอบสนองโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

  Bugg (2001, Abstract) ไดศ้ึกษา ประสิทธิภาพของโปรแกรมการประกนัคุณภาพการ 
ศึกษา และการวางแผนปรับปรุงโรงเรียน และคณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐอิลลินนอยส์ อนัเป็น              
ตวัช่วยในการพฒันากระบวนการเปล่ียนแปลงที่เป็นระบบในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของรัฐ
ในการศึกษาไดห้าทางก าหนดขอบเขตที่โรงเรียน จ านวน 2 โรงเรียน ได้ใชโ้ปรแกรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นวิธีการที่จะได้ทราบกระบวนการการปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองใน
การศึกษาดาเนินการ 3 ระยะ แต่ละระยะใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลต่างกนั
ผลการศึกษาปรากฏ ดงัน้ี 1) ก่อนน าโปรแกรมการประกนัคุณภาพการศึกษาและการวางแผนปรับปรุง
โรงเรียนเขา้มาโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายทั้ง 2 โรงเรียนนั้น ไม่เคยมีโครงสร้างที่ท  าขึ้นอยา่งเป็น
ทางการเพือ่การปรับปรุงโรงเรียนมาก่อนเลย 2) ในขณะที่โรงเรียนในชนบทสามารถใชก้ระบวนการ
การประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นตวัช่วยในการพฒันาโครงสร้างการปรับปรุงโรงเรียนที่ท  าขึ้นมา
อย่างเป็นทางการไดแ้ล้วนั้น โรงเรียนในเมืองยงัไม่สามารถน าวิธีการด าเนินงานดังกล่าวมาใช้ให้
ประสบความส าเร็จได ้3) โปรแกรมการประกนัคุณภาพการศึกษาส่งผลทางบวกต่อกลยทุธ์การสอนที่
ใชใ้นโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน 4) ถึงแมโ้ปรแกรมการประกนัคุณภาพการศึกษาจะปรากฏว่าประสบ
ความส าเร็จในการช่วยเหลือโรงเรียนในด้านการบอกลักษณะของประเด็นปัญหาการปรับปรุง               
แต่อาจจะถูกโตแ้ยง้ได้ว่าในสภาพแวดล้อมบางประการอาจจะไม่มีการจดัโครงสร้างให้โรงเรียน              
ดงักล่าวถึงปัญหาดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จให้ 5) กรอบงานการประกันคุณภาพการศึกษามี
ศกัยภาพมากพอที่จะช่วยเหลือโรงเรียนพฒันาวฒันธรรมการปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองได้
อย่างไรก็ตามผลการศึกษายงัพบด้วยว่า มีตวัแปรต่างๆ เช่น ภาวะผูน้าและทรัพยากรด้านการเงิน
กระบวนการน้ีจะยงัไม่มากพอที่จะบรรลุ 

  Hoitash (2002, Abstract) ไดศ้ึกษา การพฒันาและแผนการประกนัคุณภาพเคร่ืองมือ
ส าหรับองคก์รในการจดัการ โดยอาศยัการตดัสิทธ์ิกลุ่มบุคคล พบว่า ทางเลือกในการเขา้ถึงเพื่อการ
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ตรวจสอบ และประมวลผลการพฒันาแผนการประกนัคุณภาพในองคก์ร ในการจดัการ ซ่ึงตอ้งอาศยั
กลุ่มผูใ้หญ่ส าหรับพฒันาขอ้เสียที่ใชก้ารประเมินเจาะจงโดยเฉพาะ ดงัน้ี 

  1)  ประมวลผลการพฒันาการประกนัคุณภาพและแผนงานที่เนน้การมีส่วนร่วม 
  2)  ผลลพัธข์องการประกนัคุณภาพตามแผนงานคุณภาพมากขึ้น 
  3)  ขอบเขตเพือ่การประเมินโปรแกรมประมวลผล พบวา่ การวางแผนโปรแกรมตรง

ประเด็น และมีมาตรฐานการประเมินส าหรับการปฏิบตัิงาน มีเคร่ืองมือ มีระเบียบแบบแผน และมี
ผลลพัธ์การประกนัคุณภาพแน่นอน คือ รายงานและผลประโยชน์ของการประเมินโปรแกรมจดัให้
เขา้ถึงระเบียบคือการตรวจสอบ ด้านความสัมพนัธ์เพื่อมาตรฐานการประเมินโปรแกรมพฒันาโดย
ความร่วมมือของคณะกรรมการมาตรฐานส าหรับการประเมินโปรแกรมการศึกษาในอนาคตตอ้ง
ไดรั้บการสนบัสนุนในการตระเตรียมจากผูช้  านาญ 



บทที่ 3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1  ประชำกร 
 ประชากรของผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู ้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก จ  านวน 303 คน สังกัด

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 

3.2  กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 175 คน ไดแ้ก่ ครูผูส้อนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จากการเทียบตารางของ เครซ่ี และ มอร์แกน 
 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
 3.3.1 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน รายละเอียดดงัน้ี 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ 

สอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

4.51-5.00  หมายถึง  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบตัิเป็นประจ า 
3.51-4.50  หมายถึง  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบตัิบ่อยคร้ัง 
2.51-3.50  หมายถึง  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบตัิบางคร้ัง 
1.51-2.50  หมายถึง  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบตัินานๆ คร้ัง 
1.00-1.50 หมายถึง  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบตัินอ้ยคร้ัง 
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  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน                  
ขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Ratting Scale) มี 5 ระดบั 

  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
4.51-5.00  หมายถึง  มีการด าเนินงานเป็นประจ า 
3.51-4.50  หมายถึง  มีการด าเนินงานบ่อยคร้ัง 
2.51-3.50  หมายถึง  มีการด าเนินงานบางคร้ัง 
1.51-2.50  หมายถึง  มีการด าเนินงานนานๆคร้ัง 
1.00-1.50  หมายถึง  มีการด าเนินงานนอ้ยคร้ัง 

 3.3.2 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั  
  ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือเพือ่ใชใ้นการวจิยั โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  3.3.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดหลกัการ และเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ า
แบบมีส่วนร่วม และการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
  3.3.2.2 ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือที่เป็นแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ชนิด 5 ระดบั ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท 
 3.2.3 น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษามาประมวลก าหนดขอบเขตเน้ือหา เพื่อด าเนินการสร้าง
เคร่ืองมือใหค้รอบคลุมเน้ือหา และกรอบแนวคิดของการวจิยั 

 3.2.4 น าเคร่ืองมือที่เป็นแบบสอบถามที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เสนอต่อที่ปรึกษาเพือ่ตรวจสอบ
พจิารณาความถูกตอ้ง และใหข้อ้เสนอแนะ จากนั้นน ามาแกไ้ขปรับปรุงเน้ือหาใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
 3.2.5 น าเคร่ืองมือที่เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วเสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผลประเมินผล จ านวน 5 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความตรงซ่ึงไดแ้ก่ ความตรงเชิงเน้ือหา 
ความตรงเชิงโครงสร้าง แลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค  าถามกบัเน้ือหา IOC (Index 
of Item Objective Congruence) 
 

IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

  

  เม่ือ IOC  หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้ง 
   ∑𝑅 หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N  หมายถึง  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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  โดยก าหนดเกณฑก์ารพจิารณาความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
  +1 เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจในขอ้ค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา 
   0   เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจในขอ้ค  าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา 
  -1   เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจในขอ้ค าถามนั้นไม่ตรงตามเน้ือหา 
  เกณฑ์การพิจารณาเลือกขอ้ค  าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งไม่น้อยกว่า 0.50 

และต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะก่อนน าไปทดลองใช้ ผลการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือพบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามมีค่าระหวา่ง 0.80-1.00 

  มีค่า 0.80 จ านวน 3 ขอ้  ไดแ้ก่  ตอนที่ 3 ขอ้ที่ 13,21,30 
  มีค่า 1.00 จ านวน 32 ขอ้ ไดแ้ก่  ตอนที่ 2 ขอ้ที่ 1-10 
                   ตอนที่ 3 ขอ้ที่ 11,12,14-20,22-29 และ 31-35 

 3.2.6 น าแบบสอบถามที่ไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บัครูผูส้อน สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ  านวน 30 คน เพือ่หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นรายด้าน ดงัน้ี ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ เท่ากับ 0.97 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ เท่ากับ 0.93 ด้านการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ เท่ากับ 0.95 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เท่ากับ 0.93 ด้านการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เท่ากบั 0.95 ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา  
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขงสถานศึกษา เท่ากับ 0.94 ด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ เท่ากบั 0.96 ดา้นการด าเนินตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เท่ากบั 0.98 
ดา้นการจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา เท่ากับ 0.98 และดา้นการพฒันาคุณภาพงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา เท่ากบั 0.96 มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.96 
 3.2.7 น าแบบสอบถามที่ผา่นการทดลองใชแ้ลว้มาปรับปรุงแกไ้ข 
 3.2.8 ไดเ้คร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่ง 
 

3.4  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการตามล าดบัขั้น ดงัน้ี 
 3.4.1 ติดต่อขอหนังสือราชการจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับุรี เพือ่ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน
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ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 3.4.2 น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างทาง
ไปรษณีย ์และสอดซองจดหมายติดแสตมป์ใหผู้ต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบั โดยก าหนด
วนั เวลา ที่จะส่งแบบสอบถามคืน และหากพบว่าโรงเรียนใดยงัไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามก าหนด
ผูว้จิยัจะส่งหนงัสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกคร้ังจนไดรั้บแบบสอบถามครบตาม
จ านวนที่ตอ้งการ เก็บแบบสอบถามคืนได ้ร้อยละ 100 

 3.4.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพือ่น าไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 3.5.1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดว้ยค่าความถ่ี และร้อยละ 
 3.5.2 วเิคราะห์ขอ้มูลแบบภาวะผูน้ าดว้ยค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 3.5.4 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกบังานประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยวิเคราะห์                    
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1  การน าเสนอการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกบั

งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ ระดบั
การศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ท างาน โดยวเิคราะห์การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
การแปลความหมาย 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 
 

4.2  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เข้าใจถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ค่าสถิติที่ใช้ผูว้ิจ ัยจึงก าหนด

สญัลกัษณ์ทางสถิติที่ใชแ้ทนตวัแปรดงักล่าวในการน าเสนอผลการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 x̅ แทน  ค่ามชัฌิมเลขคณิต 
 S.D.  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 t แทน  ค่าสถิติทดสอบที (t-test) 
 rxy  แทน  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
 **  แทน  นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 X  แทน  ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
 X1 แทน  ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
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 X2 แทน  ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 
 X3 แทน  ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 X4 แทน  ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 Y แทน งานประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 Y1 แทน งานประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กดา้นการก าหนดมาตรฐาน 
   การศึกษาของสถานศึกษา 
 Y2 แทน งานประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กดา้นการจดัท าแผนพฒันา 
   การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
   สถานศึกษา 
Y3 แทน งานประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กดา้นการจดัระบบบริหาร 
   และสารสนเทศ 
Y4 แทน งานประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กดา้นการด าเนินงานตาม 
   แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
Y5 แทน งานประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กดา้นการจดัท ารายงานการ 
   ประกนัคุณภาพการศึกษา 
Y6 แทน งานประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กดา้นการพฒันาคุณภาพงาน 
   ประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

4.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ระดับการ 

ศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ท างาน โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ โดยแสดง                      
ดงัตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 จ านวน และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
และประสบการณ์การท างาน 
ขอ้มูล ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 38 21.72 
 หญิง 137 78.28 
 รวม 175 100 
2. ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

รวม 

128 
47 
0 
175 

73.14 
26.86 

0 
175 

3. ประสบการณ์ในการท างาน 0-5 ปี 75 42.85 
 6-10 ปี 21 12.03 
 11-15 ปี 5 2.85 
 16-20 ปี 12 6.85 
 21 ปี ขึ้นไป 62 35.42 
 รวม 175 100 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 175 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ  านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 78.28 ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.14 และประสบการณ์ในการท างาน 0-5 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 42.85 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมมีความ 
สัมพนัธ์กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการแปลความหมาย 
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

โดยภาพรวม 

ผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
n = 175 

x̅ S.D. แปลผล 
1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 4.11 0.68 มาก 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 4.11 0.69 มาก 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4.09 0.62 มาก 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 4.03 0.76 มาก 

เฉล่ียรวม 4.09 0.62 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2 แสดงวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.09, 
S.D.=0.62) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
(x̅=4.11, S.D.=0.68) และส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (x̅=4.03, 
S.D.=0.76) 

 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

ขอ้ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
n = 175 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และ

สาเหตุของปัญหา ตลอดจนจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
4.07 0.72 มาก 

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 4.11 0.73 มาก 
3. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบติังาน

ของโรงเรียนตดัสินใจโดยใชค้วามคิดเห็นของกลุ่มครู 
4.15 0.85 มาก 

รวม 4.11 0.68 มาก 
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 จากตารางที่ 4.3 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวก ับผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅=4.11, S.D.=0.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ตดัสินใจโดยใชค้วามคิดเห็นของกลุ่มครู (x̅=4.15, S.D.=0.85) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย (x̅=4.11, S.D.=0.73) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารส่งเสริม
ใหค้รูมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา  
(x̅=4.07, S.D.=0.72) 

 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 

ขอ้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 
n = 175 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 4.13 0.81 มาก 
2. ครูสามารถใชท้กัษะและความสามารถอยา่งเตม็ทีใ่นการ

ปฏิบตัิงาน 
4.22 0.76 มาก 

3. ผูบ้ริหารลงมือปฏิบติังาน และกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกบัครู 3.97 0.97 มาก 
รวม 4.11 0.69 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวก ับผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 ดา้นการมีส่วนร่วม         
ในการปฏิบตัิการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ =4.11, S.D.=0.69) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ครูสามารถใช้ทกัษะและความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบติังาน (x̅=4.13, 
S.D.=0.81) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (x̅=4.13, S.D.=0.81) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด คือ ผูบ้ริหารลงมือปฏิบัติงาน และกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกับครู 
(x̅=3.97, S.D.=0.69) 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ขอ้ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
n = 175 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของโรงเรียน 
3.95 0.79 มาก 

2. ครูมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาแกไ้ข ปรับปรุง และ
พฒันาคุณภาพการปฏิบติังานของโรงเรียนใหดี้ยิง่ขึ้น 

4.11 0.84 มาก 

รวม 4.03 0.76 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวก ับผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 ดา้นการมีส่วนร่วม   
ในการประเมินผล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅=4.03, S.D.=0.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่
มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน (x̅=4.11, S.D.=0.84) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ครูมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมา
แกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานของโรงเรียนใหดี้ยิง่ขึ้น (x̅=3.95, S.D.=0.79) 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1  โดยภาพรวม 

ขอ้ งานประกนัคุณภาพภายการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
n = 175 

x̅ S.D. แปลผล 
1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.10 0.70 มาก 
2. การจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.20 0.64 มาก 

3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4.19 0.64 มาก 
4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา 
4.17 0.62 มาก 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1 โดยภาพรวม (ต่อ) 

ขอ้ งานประกนัคุณภาพภายการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
n = 175 

x̅ S.D. แปลผล 
5. การจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 4.22 0.58 มาก 
6. การพฒันาคุณภาพงานประกนัคุณภาพการศึกษา 4.12 0.60 มาก 
 รวม 4.16 0.57 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.6 แสดงวา่ ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวกับงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 โดยภาพรวม
อยูใ่นระดับมาก (x̅=4.16, S.D.=0.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 
การจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา (x̅=4.22, S.D.=0.58) รองลงมาคือ การจดัท าแผน 
พฒันาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (x̅=4.20, 
S.D.=0.64) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (x̅=4.10, 
S.D.=0.70)  

 

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ขอ้ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
n = 175 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
4.06 0.74 มาก 

2. ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 

4.14 0.84 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน               
โดยค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน 

3.98 0.77 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีการก าหนดเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 4.19 0.80 มาก 
รวม 4.10 0.70 มาก 
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 จากตารางที่ 4.7 แสดงวา่ ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวกับงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดา้นการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅=4.10, S.D.=0.70) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ผูบ้ริหารมีการก าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียน (x̅=4.19, 
S.D.=0.80) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้ (x̅=4.14, S.D.=0.84) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าทีสุ่ด คือ ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนโดยค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน (x̅=3.98, S.D.=0.77)  
 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1 ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ขอ้ 
การจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
n = 175 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารมีการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของ

โรงเรียนเพือ่ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและ
ความส าเร็จของการพฒันา 

4.15 0.71 มาก 

2. ผูบ้ริหารก าหนดวิธีด าเนินงานที่มีขอ้มูลเชิงประจกัษอ์า้งอิงได ้
การปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัประสบการณ์เรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล 

4.16 0.71 มาก 

3. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการพฒันาตนเอง 4.27 0.76 มาก 
4. ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ที่ของบุคลากร 4.37 0.81 มาก 
5. ผูบ้ริหารก าหนดบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 4.07 0.68 มาก 
6. ผูบ้ริหารก าหนดการใชง้บประมาณ ทรัพยากร และจดัท า

แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
4.16 0.80 มาก 

รวม 4.20 0.64 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.8 แสดงวา่ ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวกับงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 ดา้นการจดัท า
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แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (x̅=4.20, S.D.=0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ผูบ้ริหาร
ก าหนดบทบาทหนา้ที่ของบุคลากร (x̅=4.37, S.D.=0.81) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมี
การพฒันาตนเอง (x̅=4.27, S.D.=0.76) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด คือ ผูบ้ริหารก าหนดบาทการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง (x̅=4.07, S.D.=0.68) 
 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1 ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

ขอ้ ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
n = 175 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารมีการจดัโครงสร้างการบริหาร การแต่งตั้ง

คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษา 
4.22 0.73 มาก 

2. ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.25 0.72 มาก 

3. ผูบ้ริหารก าหนดแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา ก ากบั 
ติดตามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.19 0.71 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีการจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบสะดวกในการน าไปใช ้
มีขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพยีงพอ ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 

4.09 0.73 มาก 

รวม 4.19 0.64 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.9 แสดงวา่ ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวกับงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดา้นการจดั 
ระบบบริหารและสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ =4.19, S.D.=0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประกนัคุณภาพการศึกษา (x̅=4.25, S.D.=0.72) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีการจดัโครงสร้างการ
บริหาร การแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา (x̅=4.22, S.D.=0.73) ส่วนขอ้ที่มี
ค่าเฉล่ียต ่าทีสุ่ด คือ ผูบ้ริหารมีการจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบสะดวกในการน าไปใช ้มีขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งเพยีงพอ ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั (x̅=4.09, S.D.=0.73) 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

ขอ้ 
การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา                               

ของสถานศึกษา 
n = 175 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารมีการจดัท าปฏิทินปฏิบตัิงาน การตรวจสอบโครงการ

ในแผนปฏิบตัิงาน การด าเนินตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน 

4.18 0.74 มาก 

2. ผูบ้ริหารก าหนดผูรั้บผดิชอบในแต่ละโครงการชดัเจน 4.19 0.74 มาก 
3. ผูบ้ริหารมีการก ากบั ติดตามการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และ

รายงานผลการด าเนินงานเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 
4.15 0.74 มาก 

รวม 4.17 0.62 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.10 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวก ับงานประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 ดา้นการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.17, 
S.D.=0.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารก าหนดผูรั้บผิดชอบในแต่ละโครงการชัดเจน
(x̅=4.19, S.D.=0.74) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีการจดัท าปฏิทินปฏิบตัิงาน การตรวจสอบโครงการใน
แผนปฏิบตัิงาน การด าเนินตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน ( x̅=4.18, S.D.=0.74) ส่วน
ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าทีสุ่ด คือ ผูบ้ริหารมีการก ากบั ติดตามการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และรายงานผลการ
ด าเนินงานเม่ือเสร็จส้ินโครงการ (x̅=4.15, S.D.=0.74) 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1 ดา้นการจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ขอ้ การจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
n = 175 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการจดัท ารายงานประจ าปีที่ระบุ

ความส าเร็จตามที่เป้าหมายก าหนดในการพฒันาแผนคุณภาพ
การศึกษา 

4.16 0.68 มาก 

2. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 4.18 0.60 มาก 
3. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษา

ประจ าปีเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานตน้สงักดั 
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

4.31 0.65 มาก 

รวม 4.22 0.58 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.11 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวก ับงานประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดา้นการ
จดัท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.22, S.D.=0.58) เม่ือ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอผล
การประเมินต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง (x̅=4.31, S.D.=0.65) รองลงมาคือ ผูบ้ริหาร
มีการส่งเสริมจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (x̅=4.18, S.D.=0.60) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด คือ
ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการจดัท ารายงานประจ าปีที่ระบุความส าเร็จตามที่เป้าหมายก าหนดในการ
พฒันาแผนคุณภาพการศึกษา (x̅=4.16, S.D.=0.68) 
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันาคุณภาพงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

ขอ้ การพฒันาคุณภาพงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
n = 175 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
4.15 0.66 มาก 

2. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการตรวจสอบ ติดตาม และพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

4.12 0.76 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการน าผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการจดัท าแผนประจ าปี 

4.09 0.76 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการรักษาสภาพผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษา และพฒันาใหเ้ป็นระบบ 

4.16 0.72 มาก 

5. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมน าผลที่ไดจ้ากระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษามาวเิคราะห์หาจุดเด่นจุดดอ้ยเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

4.09 0.70 มาก 

รวม 4.12 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.12 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวก ับงานประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดา้นการ
พฒันาคุณภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅=4.12, S.D.=0.60) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการรักษาสภาพผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 
และพฒันาใหเ้ป็นระบบ (x̅=4.16, S.D.=0.72) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (x̅=4.15, S.D.=0.66) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด
คือ ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการน าผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนประจ าปี (x̅=4.09, 
S.D.=0.76) 
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 ตอนที่ 3 การวเิคราะห์ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมมีความสมัพนัธ์กบังานประกนัคุณภาพการ 
ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 
ตารางที่ 4.13 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกบังานประกนัคุณภาพ 
  การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  สระบุรี เขต 1 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X 
Y1 .653** .765** .622** .759** .778** 
Y2 .732** .686** .680** .652** .760** 
Y3 .701** .638** .673** .597** .723** 
Y4 .660** .753** .638** .661** .756** 
Y5 .444** .583** .463** .458** .545** 
Y6 .664** .657** .563** .566** .680** 
Y .724** .757** .684** .694** .795** 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบังานประกนั
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
มีความสัมพนัธ์กันทางบวกในระดบัสูง (rxy=0.795) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือ
พิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก รายดา้น พบวา่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (X2) มีความสัมพนัธ์มากที่สุด
(r=0.757) รองลงมาคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (X1) (r=0 .724) และดา้นการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ (X3) มีความสมัพนัธต์  ่าที่สุด (r=0.684) 
  



บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยั เร่ือง ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กบังานประกนัคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผูว้ิจยัไดเ้สนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 5.1 เพือ่ศึกษาระดบัภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 5.2 เพือ่ศึกษาระดบังานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
   5.3 เพือ่ศึกษาภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมมีความสมัพนัธก์บังานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
 5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 175 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ  านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 78.28 ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 128 คน คิดเป็นร้อยละ 73.14 
และประสบการณ์ในการท างาน 0-5 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 42.85 

 5.1.2 ระดบัภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รองลงมาคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
และส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

 5.1.3 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ การจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการ 
ศึกษา รองลงมาคือ การจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 5.1.4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกบังานประกนัคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พบว่า คู่ที่มีความ 
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สมัพนัธก์นัมากที่สุด ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และคู่ที่มีความสมัพนัธก์นัต  ่าที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
 

5.2  อภปิรายผล 
 ผลจากการวจิยัเร่ือง ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกบังานประกนัคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีการน ามา
อภิปราย ดงัน้ี 
 5.2.1 ผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงล าดบัภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละดา้น จากมาก
ไปหานอ้ยได ้ดงัน้ี การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะจ านวนบุคลากรที่น้อย รวมทั้ง
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในงานแต่ละดา้นของบุคลากรที่ไดรั้บมอบหมายของแต่ละคนมีความ
แตกต่างกนัเก่ียวกบัภาระงานต่างๆ ที่ตอ้งรับผดิชอบ ซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิงาน จึงตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากทุกๆ คนในองคก์ร ในการบริหารงานตั้งแต่ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ไอรินทร์ ดอนแหยม (2556)ได้วิจยัพฤติกรรมภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัญา เพช็รนอก 
(2555) ไดว้ิจยัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา             
เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 5.2.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 
การจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา การจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา การพฒันาคุณภาพงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
และการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีกระบวนการ
บริหารจดัการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่มีการปรับปรุง และพฒันาต่อเน่ือง
ตลอดเวลา เพือ่พฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพเป็นภารกิจที่ส าคญัที่โรงเรียนทุกโรงเรียนตอ้งด าเนินการ
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ให้ตอบสนองพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีสาระบญัญติัที่ก  าหนดให้สถานศึกษา              
ทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารที่ตอ้งด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง เพือ่พฒันาคุณภาพของโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก  าหนดและที่ส าคญั
เพือ่เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตามที่ก  าหนดในหมวด 6 ตั้งแต่มาตรา 47–51 ระบบประกนัคุณภาพการ 
ศึกษาสรุปไวว้า่ มาตรา 47 ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วย ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานตน้สังกัดและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
สถานศึกษา และใหถื้อวา่ การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ที่ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษามีฐานะเป็นองค์กรมหาชน ท าหน้าที่พฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและ               
ท  าการประเมินผลการจดัการศึกษา เพือ่ใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความ
มุ่งหมายหลกัการและแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัตามที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี ให้มี
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปีนับตั้งแต่การ
ประเมินคร้ังสุดทา้ยและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

มาตรา 50 ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที่มีขอ้มูล
เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษารวมทั้งผูป้กครอง และ                 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดงักล่าวรับรองที่ท  าหน้าที่ประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษานั้น และมาตรา 51 กล่าวว่า ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถาน 
ศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานที่ก  าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท า
ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานตน้สังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก  าหนด หากมิไดด้ าเนินการดงักล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2543) ซ่ึงการประกันคุณภาพภายในเป็นส่ิงที่สถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งปฏิบติัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยจะตอ้งด าเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี และให้ถือว่า
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การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการศึกษาที่สถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในทุกปี เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนเผยแพร่ใหส้าธารณชนไดท้ราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิเชษฐ์ วายวุรรธนะ 
(2553) ไดศึ้กษาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั โสวฒัน์ วลยัศรี 
(2552) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทั้งโดยรวมและ
รายดา้น และสอดคลอ้งกบั เนตรรุ้ง อยูเ่จริญ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ตวัแปรปัจจยัทุกตวัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมในการประกนั
คุณภาพการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทุกค่า 
 5.2.3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกบังานประกนัคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
พบวา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบังานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก
ในระดบัสูง โดยเรียงล าดบัความสมัพนัธจ์ากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และดา้นการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ขั้นตอน
การปฏิบตัิงานของโรงเรียนตดัสินใจ โดยใชค้วามคิดเห็นของกลุ่มครูให้ครูมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น แก้ไขปัญหา ตดัสินใจ และประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนผูบ้ริหารลงมือ
ปฏิบติังาน และกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกบัครู ซ่ึงสอดคล้องกบั สุวิมล ใจโปร่ง (2550) ได้ศึกษา
แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสานศึกษากบัการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจงัหวดัตาก พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสานศึกษามีความสัมพนัธ์กับการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในทางบวก อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สอดคลอ้งกบั สุพีร์ พวงวราพนัธ ์
(2551) ไดศึ้กษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสงักดัส านกังานการศึกษา เทศบาลนครพษิณุโลก พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงาน
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ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีความสมัพนัธก์นัในทางบวก อยา่งมีนยัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และสอดคลอ้งกบั วาสนา บูระพา (2557) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา มีความสมัพนัธใ์นทิศทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 

5.3  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั 
 5.3.1  ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
  5.3.1.1  ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วมใน

การประเมินผล ดงันั้น ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
โรงเรียน และให้ครูมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการ
ปฏิบติังานของโรงเรียนใหดี้ยิง่ขึ้น 

  5.3.1.2  งานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด
คือ ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผูบ้ริหารควรมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ และการก าหนดเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 

 5.3.2  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
  5.3.2.1 ควรมีการศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และคุณลกัษณะแบบภาวะผูน้ า

แบบมีส่วนร่วมที่เป็นจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 
  5.3.2.2  ควรมีการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
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แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 

เร่ือง ปัจจยัภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมกบัภาวะผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่องานประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามที่ใชใ้นการวจิยัฉบบัน้ีมี 3ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร สงักดัส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 

จึงขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ขอ้มูลที่ไดรั้บจากการตอบ
แบบสอบถามของท่านจะใชส้ าหรับการวจิยัเท่านั้น และจะน าเสนอในภาพรวม ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบติังาน และสถานภาพทางราชการของท่านแต่อยา่งใด ผลการตอบแบบสอบถามของท่าน 
ผูว้จิยัจะถือเป็นความลบั 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

  นางสาวลดัดาวลัย ์ สมตน 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมายลงในเคร่ืองหมาย    เก่ียวกบัเพศ ต าแหน่ง หนา้ที่ ระดบัการศึกษา
และประสบการณ์ในการท างานของท่าน 
1. เพศ 

 ชาย   หญิง 
2. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

3. ประสบการณ์ในการท างาน 
 0-5 ปี   6-10 ปี 
 11-15 ปี   16-20 ปี 
 21 ปี ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมกับภาวะผู้น าแบบการเปลีย่นแปลง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมายในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน ที่พจิารณาวา่ผูบ้ริหาร
ของท่านแสดงภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม และภาวะผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลง 

(5 = มากที่สุด  4 = มาก         3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย           1 = นอ้ยที่สุด) 

ขอ้  
ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
       การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
1 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และ

สาเหตุของปัญหา ตลอดจนจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
     

2 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย      
3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบติังาน          

ของโรงเรียนตดัสินใจโดยใชค้วามคิดเห็นของกลุ่มครู 
     

       การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 
4 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน      
5 ครูสามารถใชท้กัษะและความสามารถอยา่งเตม็ทีใ่นการ                

ปฏิบตัิ งาน 
    

 
 
 

6 ผูบ้ริหารลงมือปฏิบติังาน และกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกบัครู      
       การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
7 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

แกไ้ขปัญหา ตดัสินใจ เพือ่ผลประโยชน์กบัโรงเรียน 
     

8 ครูมีส่วนร่วมในการน าการปฏิบติังานนั้นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ทั้งดา้นวตัถุและจิตใจโดยอยูบ่นพื้นฐานความเท่าเทียมกนั 

     

       การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
9 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของโรงเรียน 
     

10 ครูมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาแกไ้ข ปรับปรุง               
และพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานของโรงเรียนใหดี้ยิง่ขึ้น  

     



89 
 

ตอนที่ 3 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับงานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมายในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน ที่พจิารณาวา่ผูบ้ริหาร
ของท่านแสดงการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

(5 = มากที่สุด  4 = มาก         3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย           1 = นอ้ยที่สุด) 

ขอ้  
ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
       การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
11 ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
     

12 ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 

     

13 ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน             
โดยค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน 

    
 

 
 

14 ผูบ้ริหารมีการก าหนดเอกลกัษณ์ของโรงเรียน      
       การจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
15 ผูบ้ริหารมีการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็น  

ของโรงเรียน เพือ่ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและ
ความส าเร็จของการพฒันา 

    
 

 
 

16 ผูบ้ริหารก าหนดวิธีด าเนินงานที่มีขอ้มูลเชิงประจกัษอ์า้งอิงได ้
การปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัประสบการณ์เรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล 

     

17 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการพฒันาตนเอง      
18 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ที่ของบุคลากร      
19 ผูบ้ริหารก าหนดบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง      
20 ผูบ้ริหารก าหนดการใชง้บประมาณ ทรัพยากร และจดัท า

แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
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ขอ้  
ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
       การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
21 ผูบ้ริหารมีการจดัโครงสร้างการบริหาร การแต่งตั้ง

คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษา 
     

22 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

23 ผูบ้ริหารก าหนดแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา ก ากบั 
ติดตามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

24 ผูบ้ริหารมีการจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบสะดวกในการน าไปใช ้             
มีขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพยีงพอ ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 

     

       การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
25 ผูบ้ริหารมีการจดัท าปฏิทินปฏิบตัิงาน การตรวจสอบโครงการ

ในแผนปฏิบตัิงาน การด าเนินตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน 

     

26 ผูบ้ริหารก าหนดผูรั้บผดิชอบในแต่ละโครงการชดัเจน      
27 ผูบ้ริหารมีการก ากบั ติดตามการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และ

รายงานผลการด าเนินงานเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 
     

การจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
28 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการจดัท ารายงานประจ าปีที่ระบุ

ความส าเร็จตามที่เป้าหมายก าหนดในการพฒันาแผนคุณภาพ
การศึกษา 

     

29 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมจดัท ารายงานการประเมินตนเอง      
30 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษา

ประจ าปีเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้ง 
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ขอ้  
ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
การพฒันาคุณภาพงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
31 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัระบบการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
     

32 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการตรวจสอบ ติดตาม และพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

     

33 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการน าผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการจดัท าแผนประจ าปี  

     

34 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการรักษาสภาพผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษา และพฒันาใหเ้ป็นระบบ 

     

35 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมน าผลที่ไดจ้ากระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษามาวเิคราะห์หาจุดเด่นจุดดอ้ยเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

     

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ขอ้  คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คนที่ สรุป 

1 2 3 4 5 IOC 
1 เพศ 

 ชาย   หญิง 
 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3 3. ประสบการณ์ในการท างาน 
 0-5 ปี  6-10 ปี 
 11-15 ปี  16-20 ปี 
 21 ปี ขึ้นไป 

 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

ขอ้ 
 คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนที่ สรุป 
1 2 3 4 5 IOC 

ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
        การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

1 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมใน
การคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
ตลอดจนจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหา 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนการปฏิบติังานของโรงเรียน
ตดัสินใจโดยใชค้วามคิดเห็นของกลุ่มครู 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

       การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 

4 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5 ครูสามารถใชท้กัษะและความสามารถ
อยา่งเตม็ที่ในการปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6 ผูบ้ริหารลงมือปฏิบติังาน และกิจกรรม
ของโรงเรียนร่วมกบัครู 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

        การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
7 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น แกไ้ขปัญหา 
ตดัสินใจ เพือ่ผลประโยชน์กบัโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8 ครูมีส่วนร่วมในการน าการปฏิบติังาน
นั้นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ทั้งดา้นวตัถุ
และจิตใจ โดยอยูบ่นพื้นฐานความ               
เท่าเทียมกนั 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ขอ้ 

 คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คนที่ สรุป 

1 2 3 4 5 IOC 
        การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

9 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

10 ครูมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมิน
มาแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาคุณภาพ
การปฏิบติังานของโรงเรียนใหดี้ยิง่ขึ้น 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

การประกนัคุณภาพการศึกษา 

        การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

11 ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

12 ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนครอบคลุม
สาระการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

13 ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนโดยค านึงถึง
ศกัยภาพของผูเ้รียน 

1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

14 ผูบ้ริหารมีการก าหนดเอกลกัษณ์ของ
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

การจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

15 ผูบ้ริหารมีการศึกษาสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรียนเพือ่
ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย
และความส าเร็จของการพฒันา 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ขอ้ 
 คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนที่ สรุป 
1 2 3 4 5 IOC 

16 ผูบ้ริหารก าหนดวิธีด าเนินงานที่มี
ขอ้มูลเชิงประจกัษอ์า้งอิงได ้การ
ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา การจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ การวดัและการประเมินผล 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

17 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการ
พฒันาตนเอง 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

18 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ที่ของ
บุคลากร 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

19 ผูบ้ริหารก าหนดบาทการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

20 ผูบ้ริหารก าหนดการใชง้บประมาณ 
ทรัพยากร และจดัท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

        การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

21 ผูบ้ริหารมีการจดัโครงสร้างการบริหาร 
การแต่งตั้งคณะกรรมการการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

22 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ที่ความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

23 ผูบ้ริหารก าหนดแนวทางการประกนั
คุณภาพการศึกษา ก ากบั ติดตามการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการ 
ศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ขอ้ 
 คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนที่ สรุป 
1 2 3 4 5 IOC 

24 ผูบ้ริหารมีการจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบ
สะดวกในการน าไปใช ้มีขอ้มูล
สารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง            
และเป็นปัจจุบนั 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
25 ผูบ้ริหารมีการจดัท าปฏิทินปฏิบตัิงาน 

การตรวจสอบโครงการในแผนปฏิบตัิ
งาน การด าเนินตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

26 ผูบ้ริหารก าหนดผูรั้บผดิชอบในแต่ละ
โครงการชดัเจน 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

27 ผูบ้ริหารมีการก ากบั ติดตามการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และรายงาน
ผลการด าเนินงานเม่ือเสร็จส้ิน
โครงการ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

การจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
28 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการจดัท า

รายงานประจ าปีที่ระบุความส าเร็จ
ตามที่เป้าหมายก าหนดในการพฒันา
แผนคุณภาพการศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

29 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมจดัท ารายงาน
การประเมินตนเอง 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

30 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการจดัท า
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานตน้
สงักดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้
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ขอ้ 
 คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนที่ สรุป 
1 2 3 4 5 IOC 

การพฒันาคุณภาพงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
31 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้

การจดัระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

32 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการตรวจสอบ 
ติดตาม และพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

33 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการน าผลการ
ประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท า
แผนประจ าปี  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

34 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการรักษาสภาพ
ผลการประกนัคุณภาพการศึกษา และ
พฒันาใหเ้ป็นระบบ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

35 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมน าผลที่ไดจ้าก
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษามา
วเิคราะห์หาจุดเด่นจุดดอ้ยเพือ่พฒันา
คุณภาพการศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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