
บทที่  1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาของปญหา 

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน  การแขงขันเพื่อความอยูรอดเกิดขึ้น

อยางรนุแรง  การเนนเรื่อง “คุณภาพ” เทานั้นที่จะชวยใหสังคมอยูรอด เนื่องจากทกุองคกร ทุก

ชุมชน  ทุกคน  และทุกระบบลวนแตตองการ  “คุณภาพ”  เพราะคุณภาพ   คือ  ความอยูรอดและ

ความกาวหนา  ตลอดจนเปนตัวชีว้ัดแหงความสาํเร็จ  (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ ์, 2543. หนา 8)   

 หนวยงานทางการศึกษาเปนหนวยงานหนึง่ที่สงัคมคาดหวงัใหเปนสถาบันพัฒนาคนใหม ี

ความรูความสามารถ  เปนคนดีมีคุณธรรม  ดังนัน้  การจดัการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน          

สอดคลองกับความตองการของสังคมและบุคคล  จึงเปนหนาที่สาํคัญของหนวยงานทางการศึกษา  

เนื่องจากการศึกษาที่มีคุณภาพจะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  เปนมนษุยที่

มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  มีสติปญญา   มีคุณธรรมและจริยธรรมในการอยูรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีความสุข  (พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ, 2542. หนา 5)  ซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพเหลานีจ้ะเปน

กําลังสาํคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหยั่งยนืในทุกดาน   

 ความจาํเปนในการพัฒนาการศึกษาของไทยเบื้องแรกจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาที่

สถานศกึษากอนอื่น  ทั้งนี้สถานศกึษาเปนสถานที่ที่จัดประสบการณในการเรียนรู ใหกับผูเรียนเปน

สวนใหญการพัฒนาตนเองของสถานศึกษาตองดําเนนิการอยางเรงดวน  อยางไรกต็ามในการ

พัฒนาคุณภาพของสถานศกึษานั้น  สถานศึกษาจะตองสรางความมัน่ใจใหกบัผูปกครอง  ชมุชน

และหนวยงานที่เกี่ยวของวาสถานศกึษาจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน  ซึ่งการ

สรางความมัน่ใจดังกลาวนี้สามารถดาํเนนิการไดโดยสถานศึกษาควรมีกระบวนการบริหาร จัดการ

ที่มีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง มีการดําเนนิการในลักษณะของการผสมผสานระหวาง

กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษาอนัมี  วตัถุประสงคหลัก

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา ที่เราเรียกวาการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  ซึ่งเปนภารกิจที่สถานศกึษาตองดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับ  พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด  6 ในมาตรา  47, 48 และ 49 โดยมาตรา  47  กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ประกอบดวยระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  มาตรา  48  
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กําหนดใหหนวยงานตนสังกดัและสถานศกึษาจัดใหมีระบบการประกนัคุณภาพภายใน  เปนสวน

หนึง่ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงาน

ประจําป  เสนอตอหนวยงานตนสงักัด  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อ

นําไปสูการพฒันาคุณภาพการศึกษา  และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  มาตรา  49  ใหมี

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  มีฐานะเปนองคการมหาชน  ทาํหนาที่

พัฒนาเกณฑ  วิธกีารประเมนิภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ

ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยคํานึงถึงความมุงหมาย  หลกัการและแนวทางการจัด

การศึกษาในแตละระดับ  ใหมีการประเมนิภายนอกทุกแหง  อยางนอยหนึง่ครั้งในทุก  5  ป  

นับต้ังแตการประเมินครั้งสดุทาย  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา , 2543. หนา 54) 

 สถานศกึษาทกุระดับตางเริม่มีความเขาใจและมีความตื่นตัวที่จะดําเนินงานประกนั

คุณภาพการศกึษาตามขอกาํหนด  พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มากขึ้นในระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานไดมีการดําเนินงานอยางจริงจงั  เปนรูปธรรมมากกวาที่ผานมาโดยหนวยงานสวนกลาง  

และหนวยงานตนสังกัดไดดําเนินการวจิัยเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งมีการจัดทาํ

โครงการนาํรองการประกันคณุภาพการศึกษา  จัดทาํคูมอืพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู  

ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพใน

หนวยงานตนสังกัด  เพื่อพฒันาและสงเสริมใหบุคลากรภายในสถานศึกษาสามารถดําเนนิงาน   

เขาสูระบบการประกันคุณภาพตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2543ก. หนา 45)   

 ปจจุบันสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึง่มีหนาที่พัฒนา

เกณฑ  วธิีการประเมินภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมกีารตรวจสอบ

คุณภาพของสถานศกึษา  ไดดําเนินการประเมินภายนอกสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นํารองตัง้แตป  พ.ศ. 2544 ปจจุบันไดดําเนินการประเมนิสถานศึกษาไปแลวและอยูระหวาง

ดําเนนิการจาํนวน  26,931  โรงเรียน  (ขอมูล  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ.  2548)  และ

สถานศกึษาทกุแหงที่ไดรับการประเมินภายนอกในรอบแรกแลวตองดําเนนิการประกันคุณภาพ

อยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการประเมินภายนอกในรอบทีส่องและเพื่อใหการประกันคณุภาพมีความ

ตอเนื่อง ไมสญูเปลาและเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในการ

พัฒนาคุณภาพของสถานศกึษาใหไดมาตรฐานตอไป 
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 จังหวัดพิษณุโลก  มีสถานศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด  530  โรงเรียน   

มีสถานศึกษาของรัฐบาลที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาพิษณุโลกไดรับการประเมินภายนอก

แลวทั้งสิน้  399  โรงเรียน  สถานศกึษาเหลานีห้ลังจากที่ไดรับการประเมินคุณภายนอกแลวตอง

ดําเนนิงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาของตนเองตามภารกิจที่ไดรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่องและทําใหเปนภาระงานปกต ิ เพราะการประกนัคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งที่

อยูในกระบวนการบริหารและกระบวนการทํางานตามปกติ  แตในสภาพปจจุบนัยงัมีสถานศึกษา

อีกเปนจาํนวนมากที่ยงัไมไดทํา จึงจาํเปนที่จะตองพัฒนาระบบดังกลาวใหเกิดขึน้ในสถานศกึษา  

เสมือนกับเปนการปฏิรูปกระบวนการทาํงานของบุคลากรในสถานศึกษา  โดยมียทุธศาสตรและ

ปจจัยที่เกี่ยวของที่จะทาํใหระบบการประกนัคุณภาพประสบความสาํเร็จ  ยทุธศาสตรดังกลาว

ไดแกเงื่อนไขที่จะนําไปสูความสําเร็จ  ซึง่มีดังนี ้ คือ  ภาวะผูนํา  การทํางานเปนทีม  การกําหนด

ขอบขายความรับผิดชอบ  ระบบคุณภาพ  ทัศนคติและทักษะ  การวางแผนการกํากบัติดตาม และ

การมีสวนรวม/ความรวมมือของทุกคนที่เกีย่วของ (สถาบนัวิจยัและพัฒนาการเรียนรู , 2547.  

หนา 7-9 และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2543ข. หนา 61-64) 

 ดังนัน้การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาจะประสบความสาํเร็จนั้น

ยอมข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง  ผูวิจัยจงึสนใจที่จะศึกษาปจจยัที่สงผลตอการดําเนินงานประกนั

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก  หลงั

ไดรับการประเมินภายนอก 

 
คําถามวิจยั 

1. การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   หลงัไดรับการ 

ประเมินภายนอก  มีสภาพเปนอยางไร 

2. ตัวแปรพยากรณแตละตัวมีความสมัพนัธกบัตัวแปรเกณฑในแตละดานและภาพรวม 

อยางไร 

3. ตัวแปรพยากรณแตละตัวมีน้าํหนักในการพยากรณตัวแปรเกณฑแตละดานและภาพ 

รวมอยางไร  และมีสมการพยากรณอยางไร  

4. ตัวแปรพยากรณที่ดีแตละตัวมีน้ําหนักในการพยากรณตัวแปรเกณฑแตละดาน 

และภาพรวมอยางไร  และมีสมการพยากรณอยางไร 
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จุดมุงหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  หลงัไดรับการประเมนิ 

ภายนอก 

2. เพื่อศึกษาสหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรเกณฑแตละดานและ 

ภาพรวม 

3. เพื่อสรางสมการพยากรณตัวแปรเกณฑแตละดานและภาพรวมจากตัวแปรพยากรณ 
ทุกตัว 

4. เพื่อสรางสมการพยากรณตัวแปรเกณฑแตละดานและภาพรวมจากตัวแปรพยากรณ 
ที่ดี 

 
ความสาํคัญของการวิจยั 

1. ทําใหทราบถึงสภาพการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน สงักัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาพิษณุโลก  หลังไดรับการประเมินภายนอก 

2. ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก   หลังไดรับการประเมินภายนอก 

3. ผลการวิจยัจะเปนขอมูลใหหนวยงานตนสงักัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนว 

ทางในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนา  และเสริมสรางปจจัยตาง ๆ ทีม่ีผลตอการดําเนนิงานประกัน

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก   

หลังไดรับการประเมินภายนอก ซึ่งจะเปนการดําเนินงานประกนัคุณภาพเพื่อนาํไปสูการพัฒนา

การศึกษาใหไดมาตรฐานและยั่งยนื 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ ไดแก  สถานศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ของรัฐ   สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก  ที่ไดรับการประเมินภายนอกจากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา  จาํนวน 399  โรง (ขอมูล ณ วันที่ 7  มกราคม  

พ.ศ.  2548) 
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1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี ้ไดแก สถานศกึษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก ที่ไดรับการประเมินภายนอก จากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา  จาํนวน  230  โรง  ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชัน้  

(Stratified  Random  Sampling)  ตามขนาดของสถานศึกษา 

            ผูใหขอมูล  คอื  ครูผูรับผิดชอบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

สถานศกึษาละ 1 คน 
 2.  ตัวแปรทีใ่ชในการวจิยั 

2.1 ตัวแปรพยากรณ  (Predictive  Variables)  ไดแก 

2.1.1 จํานวนนักเรียน 

2.1.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.1.3 ความพึงพอใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1.4 ทัศนคติตอการประเมินภายนอก 

2.1.5 การทาํงานเปนทีม 

2.1.6 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

2.1.7 การนิเทศติดตาม 

2.1.8 ความพรอมในการทํางาน 

2.1.9 บรรยากาศในสถานศกึษา 

2.1.10 ความผูกพนัในสถานศึกษา 

2.2 ตัวแปรเกณฑ   (Criterion  Variable)  ไดแก  การดําเนินงานประกนั 

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  6  ดาน  ดังนี ้

2.2.1 ดานการศึกษาและเตรียมการ 

2.2.2 ดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศกึษา 

2.2.3 ดานการนาํแผนการประกันคณุภาพการศึกษาไปใช 

2.2.4 ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา 

2.2.5 ดานการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา 

2.2.6 ดานการเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก 

 
 

 

 



 6 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา  หมายถงึ  การดําเนนิกิจกรรมตาม 

กระบวนการพฒันาการศึกษาเพื่อสรางความมัน่ใจและเปนหลกัประกนัตอผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน

และสังคมวาสถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมปีระสิทธิภาพ  ผูเรียนที่จบการศึกษามี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเปนทีย่อมรับ  ซึง่มีการดําเนนิงานใน  6  ดาน  คือ 

1.1   ดานการศึกษาและการเตรียมการ  หมายถึง  สถานศึกษาตองเตรียมการประกนั 

คุณภาพการศกึษาดวยการตั้งคณะทํางานซึ่งจะตองศึกษาและทาํความเขาใจในเรื่องมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศกึษาและการประกนัคุณภาพการศกึษา  จัดใหมคีณะกรรมการดําเนินงาน

การประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

1.2   ดานการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถงึ  การวางแผนการจัดทํา 

ขอมูลพื้นฐาน  การจัดทาํมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  การจัดทาํธรรมนูญสถานศกึษา  การจัดทํา

แผนปฏิบัติการ  การทํามาตรฐานการปฏิบัติงานประจําปของสถานศกึษา 

1.3   ดานการนําแผนการประกันคุณภาพการศกึษาไปใช หมายถงึ สถานศึกษา 

จะตองดําเนินการตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนทีว่างไวอยางมีประสิทธิภาพ  โดยดําเนินการทบทวน

แผนการประกนัคุณภาพการศึกษา  จัดสิ่งอํานวยความสะดวก  การดําเนนิการ  การนิเทศ  กาํกับ  

ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.4   ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา หมายถงึ การตรวจสอบ 

และทบทวนคณุภาพของสถานศึกษาเกี่ยวกับการตั้งคณะทํางานวางระบบการตรวจสอบและ

ทบทวนคุณภาพการศึกษา  กําหนดแนวทาง  วธิีการตรวจสอบ  สรางสื่อ  เครื่องมือ  คูมือการ

ตรวจสอบ  จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ปฏิบัติการตรวจสอบ  สรุปผลการตรวจสอบ  จัดทํา

รายงานเสนอผูที่เกี่ยวของ  หนวยงานตนสังกัด  ผูปกครอง  ชมุชนและสังคม 

1.5   ดานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  หมายถึง  การมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษาในการพิจารณาและตัดสินใจพัฒนามาตรฐานการศกึษาจากการ

รายงานผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย

คณะกรรมการสถานศึกษาประชุมช้ีแจงตอบุคคลากรของสถานศึกษาเพื่อสรางความเขาใจ   

การยอมรับและความเหน็พองกันเพื่อวางแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพไปสูมาตรฐานการศึกษา 

ที่กําหนด 

1.6   ดานการเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก  หมายถงึ  การดําเนนิงาน 

ของสถานศึกษา  ซึ่งไดแก  การประสานงานกับองคกรภายนอก  เกี่ยวกับระบบหรือข้ันตอน 

การประเมนิ  วิธีการประเมนิ  ระยะเวลาในการประเมิน  การเตรียมการดานบุคลากร  การสราง 
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ความเขาใจใหบุคลากรที่เกี่ยวของ  การเตรยีมการดานเอกสาร  รายงาน  ส่ือ  อุปกรณและ

หลักฐาน  รองรอยที่ใหขอมลูสารสนเทศ   

  ซึ่งสามารถวัดไดโดยแบบวัดการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา เปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง  

นอย  นอยที่สดุ 

2.  การประเมินภายนอก  หมายถงึ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศกึษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สาํนักงานดังกลาวรับรอง  โดยใชเกณฑ

มาตรฐานของ  สมศ. เหมือนกนัทัง้หมด 

3.  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถงึ  โรงเรียนของรัฐทีจ่ดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก 

4.  ปจจัยที่สงผลตอการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  อิทธพิลที ่

สงผลตอการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจเปนแรงผลกัดันหรืออุปสรรคตอการ

ดําเนนิงาน  ประกอบดวย 

4.1  จํานวนนกัเรยีน   หมายถงึ  จาํนวนนักเรยีนทั้งหมดที่ศกึษาอยูในสถานศึกษา 

4.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา  หมายถึง ความเขาใจ 

ของบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  หลกัการ ข้ันตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา การประเมินภายนอก  และประโยชนที่ไดรับจากการประเมนิภายนอก  ซึง่สามารถวัดได

โดยแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.3 ความพึงพอใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถงึ  ระดับ 

ความรูสึกพอใจในงานที่ไดทาํ  และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานประกนัคุณภาพของบุคลากรใน

สถานศกึษา  ซึ่งสามารถวัดไดโดยแบบวัดความพึงพอใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา  

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก   

ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  

4.4   ทัศนคติตอการประเมินภายนอก  หมายถึง  ความคิดเห็น  ความรูสึก  ความเชื่อ 

และทาทีของบุคลากรในสถานศึกษาที่แสดงออกตอการประเมินภายนอก  ซึง่สามารถวัดไดโดยแบบ

วัดทัศนคติตอการประเมนิภายนอก  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  

Scale)  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง    นอย  นอยที่สุด 
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4.5 การทาํงานเปนทีม  หมายถงึ  การที่บุคลากรในสถานศึกษารวมมือรวมใจ   

ประสานงาน  ติดตอส่ือสารรวมกนั  เพื่อใหการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาบรรลุ       

เปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งสามารถวัดไดโดยแบบวัดการทาํงาน 

เปนทมี  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดับ คือ  มากที่สุด  

มาก  ปานกลาง    นอย  นอยที่สุด 

4.6  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง   การที่ผูบริหารสถานศกึษา 

 สามารถใชศิลปะในการโนมนาวจิตใจบุคลากรที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาให

รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กาํหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถวัดได

โดยแบบวัดภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษา เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  

(Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง    นอย  นอยที่สุด 

4.7  การนิเทศติดตาม  หมายถงึ  กระบวนการที่ผูนิเทศทัง้จากภายในและภาย 

นอกใหความรู  แนะนาํ  ชวยเหลือ  สงเสรมิ  สนับสนุน  ใหบุคลากรในสถานศกึษาสามารถ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาไดสําเร็จ  ตลอดจนการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  จากหนวยงานตนสงักัด  เพื่อการสงเสริม  สนับสนุน  พัฒนา

สถานศกึษาใหมีคุณภาพและยั่งยนื   ซึ่งสามารถวัดไดโดยแบบวัดการนิเทศติดตาม  เปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5  ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง    

นอย  นอยที่สดุ 

4.8 ความพรอมในการทํางาน  หมายถงึ  สภาพการดําเนินงานการประกนัคุณภาพ 

การศึกษา  ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยเสริม สนับสนนุใหการดําเนนิงานเปนไปอยางราบรื่น    ประกอบดวย 

  4.8.1  ความพรอมดานบุคลากร  หมายถึง  ความพรอมทางดานทรัพยากร 

บุคคลทั้งในดานจาํนวนและความรู ความเขาใจ ทักษะในการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษา 

  4.8.2  ความพรอมดานสื่ออํานวยความสะดวก  หมายถงึ  ความพรอมทางดาน

ทรัพยากรในการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  ไดแก  คูมือหรอืเอกสารที่เกีย่วของกับการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา    แฟมสะสมผลงาน   รายงาน  ส่ืออุปกรณและหลักฐาน   

รองรอยที่ใหขอมูลสารสนเทศ  ฯลฯ   

  ซึ่งสามารถวัดไดโดยแบบวัดความพรอมในการทํางาน  เปนแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย นอยที่สุด 
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4.9 บรรยากาศในสถานศกึษา  หมายถงึ  สภาพการบริหารหรือการปฏิบตัิรวมกัน 

ภายในสถานศึกษา  ตามความรูสึกของบคุลากรในสถานศึกษานัน้ ๆ  ซึ่งสามารถวดัไดโดยแบบวัด

บรรยากาศในสถานศกึษา  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  

ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

4.10 ความผูกพนัในสถานศึกษา  หมายถึง  สภาพการบริหาร  บรรยากาศ  คานิยม   

เปาหมายของสถานศกึษา  ที่สงผลตอความรูสึกของบุคลากรในสถานศึกษานั้น ๆ  ทําใหเกิดความ

ศรัทธา  ความยอมรับในคานิยมและเปาหมายของสถานศึกษา  จนพรอมที่จะทุมเทการทาํงานให

และตองการทีจ่ะเปนสมาชิกของสถานศึกษา  ซึ่งสามารถวัดไดโดยแบบวัดความผกูพันใน

สถานศกึษา  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ   

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สดุ 
 


