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คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ในเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ

QUALITY OF THE ELEMENTARY SCHOOLS MANAGEMENT IN THE
INSPECTION REGION NUMBER TWO, MINISTRY OF EDUCATION

                    สมชาย พุทธโกสัย1   ดร.สุทธนู  ศรีไสย์ 2  ดร.จินต์  วิภาตะกลัศ3
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจำ�ลองคุณภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ในเขตตรวจราชการที่ 2
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีค่าความตรงและความเที่ยงสูง จำ�นวน 558 ฉบับของ ผู้
อำ�นวยการ กรรมการสถานศึกษา และ ครูผู้สอน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ถูกนำ�ไปวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติคือ จำ�นวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทาง
เดียว การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาทุกปัจจัยและทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2)
กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง มีคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
ใน 4 ด้านคือ ด้านการนำ�องค์กร ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการกระบวนการ และด้านคุณภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 3) องค์ประกอบคัดสรรทุกตัวของแต่ละปัจจัยตาม
แบบจำ�ลองสมการโครงสร้างคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา (ยกเว้นองค์ประกอบมาตรฐานของครู)
เป็นองค์ประกอบคัดสรรเชิงยืนยันที่สำ�คัญของแบบจำ�ลอง และ 4) แบบจำ�ลองสมการโครงสร้างเป็นไปตามข้อ
ตกลงทางสถิติคือ Chi-square = 70.37, df = 60, P-value = 0.16917, RMSEA = 0.042 ดังนั้นจึงสรุปได้
ว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสูง ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก 2 ปัจจัยด้านการจัดการ
กระบวนการของสถานศึกษาในระดับปานกลาง (Direct Effect or DE = 0.75) และปัจจัยด้านการนำ�องค์กร
ของผู้นำ�ในระดับตํ่า (DE = 0.19) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในทำ�นองเดียวกันได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากปัจจัยด้านการนำ�องค์กรของผู้นำ�ในระดับต่ำ� (Indirect Effect or IE = 0.46) และ ปัจจัยด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ในระดับตํ่า (IE = 0.25) โดยส่งผ่านปัจจัยด้านการจัดการกระบวนการ และพบว่า อิทธิพลทาง
ตรงและทางอ้อมของตัวแปรทั้งสองด้านดังกล่าวสามารถทำ�นายคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ร้อย
ละ 50.20 อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 และเป็นที่สังเกตว่า การวางแผนยุทธศาสตร์ ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ :  แบบจำ�ลองสมการโครงสร้าง  คุณภาพการบริหารจัดการ  ระดับประถมศึกษา    
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ABSTRACT

The main objective of this study was to examine the causal model with the quality of the Elementary Schools Management, passing the external evaluation, in the Inspection
Region#2 (ESMIR#2), Ministry of Education.  Data from 558 subjects of a questionnaire form
(with both high of validity and reliability coefficients) of school directors, school committees, and
teachers were drawn by a multi-stage random sampling. The following statistics were applied:
frequency, percentage, means, standard deviation, one-way multivariate analysis of variance
(one-way MANOVA), confirmatory factor analysis, and path analysis. Research results revealed
that: 1) All factors and components of quality of elementary school managements were at the
high to very high levels when comparing with the established criteria; 2) Groups of both large
and moderate schools sizes had the quality level more than a small size in four categories:
organizational leading, strategic planning, process management, and   managerial quality, at
the .05 level; 3) All selected components of latent factors used in the study (except a teacher
standard component) as crucial confirmatory selected components of each latent variable in the
ESMIR#2 structural equation model; and 4) The structural equation model was confirmed statistical assumptions as Chi-square = 70.37, df = 60, P-value = 0.16917, RMSEA = 0.042, it could be
concluded that schools with a high quality level received direct influences from 2 factors: process
management at the moderate level (Direct effect or DE = 0.75) and organizational leading at the
low level (DE = 0.19) when comparing with the established criteria.  It was also resulting from
indirect influences from both factors of organizational leading at the low level (Indirect effect or
IE = 0.46) and strategic planning at the low level (IE = 0.25) through the process management
factor. Those factors could predict the quality of the ESMIR#2 at 50.20 percent and at the .05
level of significance. It was also found that the strategic factor had no influence on the quality of
the ESMIR#2 at the .05 level.
Keywords: Structural Equation Model / Management Quality / Elementary Education

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

พระราชบั ญ ญั ติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
2542 และ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำ�หนด
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคล (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2546, หน้า 11) มีภารกิจการบริหารสถาน
ศึกษา  4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบ
ประมาณ การบริหารบุคคล และ การบริหารทัว่ ไป โดย
มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์
เป็นคนดี มีปญ
ั ญา มีความสุข และ มีความเป็นไทย
มี ศัก ยภาพในการศึ ก ษาต่ อ และการประกอบอาชี พ

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หน้า 4) ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิด
สัมฤทธิผลตามทีก่ ล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
กำ�หนดยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้เข้าใจในทิศทางการดำ�เนินงานเพื่อนำ�ไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 3 ประการ คือ การ
สร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการ และ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ รวมทัง้ การเพิม่ มาตรฐาน
การศึกษาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 4)
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พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ได้
กำ�หนดอย่างชัดเจนถึงความมุ่งหมายและหลักการ
ของการจั ด การศึ ก ษาที่ ต้ อ งมุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน โดยกำ�หนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6
มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และสถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ก าร
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำ�เนินการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยจั ด ทำ � รายงานเสนอต่ อ หน่ ว ย
งานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก โดยสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชน
เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย
สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ง จะต้อ งได้รับ การประเมิน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง ในทุกระยะ 5 ปี (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546, หน้า 23) สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน[สมศ.],
2511) ได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สองประจำ�ปี พ.ศ.2551 เพื่อรับรองมาตรฐานการ
ศึกษา จากการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ปีงบประมาณ 2549 - 2550 เฉพาะที่สังกัดสำ�นักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14,197 แห่ง
รับรอง จำ�นวน 11,057 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.89  
ไม่รับรอง จำ�นวน 3,139 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.11
และ สมศ. ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รอบสอง (พ.ศ.2549 - 2553) ดังนี้ 1) สถาน
ศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
และยั ง ไม่ ไ ด้ บู ร ณาการเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในเข้ามาในการปฏิบัติงานปกติ และ 2) จากผล
การประเมินคุณภาพภายนอก ในด้านผู้เรียน ส่วน
ใหญ่จะไม่ได้มาตรฐานในมาตรฐานที่ 4 เกี่ยวกับการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มาตรฐานที่ 5 ด้านผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและมาตรฐานที่ 6 ทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในด้านครู ส่วนใหญ่จะไม่
ได้มาตรฐาน ในมาตรฐานที่ 9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ใน
ส่วนของมาตรฐานด้านผู้บริหารพบว่าผู้บริหารส่วน
ใหญ่จะต้องพัฒนาในเรื่องงานวิชาการให้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนได้ในมาตรฐานที่ 12
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้
เรียนเป็นสำ�คัญ

ตาราง 1
จำ�นวนและร้อยละสถานศึกษาในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 2 ที่ได้รับการตรวจประเมินรอบสอง
เขตพื้นที่การศึกษา    จำ�นวนสถานศึกษาทั้งหมด            สถานศึกษาที่ สมศ.ประเมินคุณภาพ รอบสอง  
                                  สมศ.ประเมิน/จำ�นวน   ผ่าน    ร้อยละ     ไม่ผ่าน    ร้อยละ
182
139 76.37
43
23.63
179
163
16
91.06
8.94
201
ชัยนาท
157
115 73.25
42
26.75
205
ลพบุรี เขต 1
131
110 83.97
21
16.03
174
ลพบุรี เขต 2
151
143 94.70
8
5.30
137
สิงห์บุรี
800
670 83.75
130 16.25
168
อ่างทอง
รวม
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ที่มา: สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน, 2552)
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เขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ
มี อำ � นาจการกำ � กั บ ดู แ ลการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี
และอ่างทอง โดยมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
สิ้น 885 โรงเรียน ในปี พ.ศ.2551 สมศ.ได้ประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสอง จำ�นวน 800 โรงเรียน มี
โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรอง
คุณภาพ จำ�นวน 670 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.75
(สมศ., 2552) สรุปตามตาราง 1   
ในทำ�นองเดียวกัน การแก้ปัญหาต่างๆ ดัง
กล่าว จะต้องเป็นไปตามความมุ่งหวังและภารกิจการ
บริหารสถานศึกษาจะสำ�เร็จได้อย่างมีประสิทธิผลนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมใน
การบริหารงานดังที่ จรัส  รัตนทิพย์ (2544, หน้า 2)
ได้ให้ความเห็นว่า องค์กรยุคใหม่มีความจำ�เป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์ และมีความพร้อมที่
จะเปลี่ ยนแปลงและมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ ต่ า งๆ โดยผู้ นำ � ยุ ค ใหม่ จ ะต้ อ งมี ภ าวะ
ผู้นำ�  3 ประการคือ (1) ภาวะผู้นำ�ที่เปรียบเสมือน
ความสามารถที่สำ�คัญขององค์กร (Leadership as
Competency) (2) ภาวะผู้นำ�ที่มีศักยภาพเป็นเลิศ
(High-performance Leadership) และ (3) ภาวะ
ผู้นำ�ที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาพเสมือนจริง
(Leadership as an Exercise in Virtual Reality)
จึงจะสามารถจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่วน นภวรรณ คณานุรักษ์
(2552, หน้า 139-139) สรุปว่า ผู้นำ�ที่มีประสิทธิภาพ
มั ก มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ เ หมื อ นกั น และที่ เ หนื อ
กว่ า ผู้ ที่ ไม่ ได้ เป็ น ผู้ นำ � คนที่ เป็ น ผู้ นำ � นั้ นจะต้ อ งมี
คุณลักษณะบางประการที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดา
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำ�งานร่วมกันกับกลุ่มคน
ได้ มีเสน่ห์บารมี และคุณธรรม ดังนั้นลักษณะผู้นำ�น่า
ที่จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้ จากแนวคิดทฤษฎี
คุณลักษณะผู้นำ�ที่มีประสิทธิผล ดูบริน (DuBrin,
1998) สรุปเป็น 3 ด้านคือ ด้านบุคลิกภาพ (Person-

nel) ด้านแรงจูงใจ (Motivate) และ ด้านสติปัญญา
(Intellect) มีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้านบุคลิกภาพ
(Personnel)   จำ�แนกออกเป็น 2 องค์ประกอบคือ
ก) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป ประกอบด้วย
ความเชื่อมั่นในตนเอง การสร้างความไว้วางใจได้  
เป็นคนกล้าแสดงออก มีลักษณะที่เด่น การเป็นคนที่
มีการแสดงออกที่เหมาะสม ความมั่นคงทางอารมณ์
ความกระตื อ รื อ ร้ น มี อ ารมณ์ ขั น ความเป็ นคนดู
อบอุ่นหรือมีความเอื้ออารี มีความอดทนสูงต่อความ
ตรึงเครียด การรู้จักตนเองและมีวัตถุประสงค์ในการ
ทำ�งาน ความนอบน้อมถ่อมตน และ ข) คุณลักษณะ
ด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน ประกอบด้วย ความ
รู้สึกที่มุ่งมั่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความกล้าหาญ
สภาพการควบคุมภายในตนเอง ความสามารถในการ
ยืดหยุ่นได้ และความสามารถในการปรับตัว ความ
สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม 2) ด้านแรงจูงใจ (Motivate) จำ�แนกออกเป็น 4 องค์ประกอบคือ ก) แรงจูงใจ
ด้านอำ�นาจ เป็นแรงจูงใจที่ต้องการควบคุมและมี
อิทธิพล ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านอำ�นาจเฉพาะตัว
และ แรงจูงใจด้านอำ�นาจสังคม ข) แรงกระตุ้นและ
แรงจูงใจให้ประสบความสำ�เร็จ เป็นพลังที่ผลักดัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นแรงจูงใจ ให้เกิดพฤติกรรม
ในการค้นหาวิธีการเพื่อให้งานบรรลุผลสำ�เร็จ มนุษย์
เราจะเกิดความต้องการขึ้นมาก่อน แล้วเกิดแรงจูงใจ  
และ แรงกระตุ้นผลักดันให้เกิดพฤติกรรมตามลำ�ดับ
แรงกระตุ้นจะมีแรงกดดันให้เกิดพฤติกรรมมากกว่า
แรงจูงใจ ค) ยึดมั่นในจริยธรรมการทำ�งาน เป็น
ความเชื่อถือหรือวินัยของบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่
ดีและเลว หรือ สิ่งที่ถูกและผิด ผู้นำ�ที่มีประสิทธิผล
จะมีจริยธรรมในการทำ�งานอย่างเคร่งครัด บริษัทจะ
มีความเชื่อในศักดิ์ศรีของงาน บุคคลที่มีจริยธรรม
ในการทำ � งานจะได้ รั บ แรงจู งใจที่ ดี เพราะว่ า เขาจะ
เห็นคุณค่าของการทำ�งานอย่างมาก และ ง) การยืน
หยัดมุ่งมั่น เป็นความตั้งใจจริงที่จะฟันฝ่าอุปสรรค
ต่างๆ ไปให้ได้ ถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดก็
ไม่ท้อถอย และ ไม่คิดที่จะเลิกหรือยอมแพ้ง่ายๆ
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ผู้นำ�จะต้องเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ให้ได้ ความมุ่ง
มั่นจึงเป็นคุณสมบัติสำ�คัญสำ�หรับผู้นำ�ขององค์การ
เพราะว่าองค์การจะต้องใช้ความพยายามและความ
ตั้ ง ใจจริ ง ในการปฏิ บั ติ โปรแกรมใหม่ ๆ ให้ ป ระสบ
ความสำ�เร็จ 3) ด้านสติปัญญา (Intellect) จำ�แนก
ออกเป็น 6 องค์ประกอบคือ ก) ความสามารถด้าน
สติปัญญาและความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย
การเน้นประสบการณ์ ความสามารถด้านสติปัญญา
และความสามารถด้านสติปัญญาของผู้นำ�  ข) ความ
รู้ด้านธุรกิจ ความสามารถด้านสติปัญญา จะมีความ
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการมีความรู้ด้านธุรกิจ ผู้นำ�
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล จะมี เทคนิ ค หรื อ ความสามารถใน
บางสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการชักนำ�กลุ่มผู้
เชี่ยวชาญ เป็นการยากสำ�หรับผู้นำ�ที่จะสร้างความ
พร้อมเพรียงให้กับสมาชิกกลุ่ม ถ้าผู้นำ�ไม่รู้ว่าจะทำ�
อะไร และเมื่อกลุ่มไม่นับถือทักษะด้านเทคนิคของ
ผู้นำ�  ค) ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการของ
การพัฒนาความคิดริเริ่ม ทัศนะและจินตนาการใน
สถานการณ์ ต่ า งๆ ผู้ นำ � ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจะมี ค วาม
คิดสร้างสรรค์ในด้านจินตนาการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ผู้นำ�บางคนมีความคิด
สร้างสรรค์มากกว่าอีกคนหนึ่ง เช่น ผู้นำ�ทางธุรกิจที่
คิดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งผู้นำ�
จะต้องค้นหาจินตนาการ หาแนวทางแก้ปัญหาของ
องค์การอย่างเป็นมาตรฐานและสร้างสรรค์ ง) ความ
สามารถหยั่งลึกถึงบุคคลและสถานการณ์ เป็นความ
สามารถในการหยั่งลึก ถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
จ) การมองการณ์ไกล เป็นความสามารถในการเข้าใจ
ในวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยสามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและกำ�หนดนโยบาย
ได้ ในระยะยาวและในขณะเดี ย วกั น ผู้ นำ � ควรมี ก าร
พัฒนาแบบหมุนเวียนด้วยแผนระยะปานกลางและ
ในระยะสั้ นด้ ว ย เพื่ อ พั ฒ นาวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์
บริษัท เพราะฉะนั้นผู้นำ�จำ�เป็นต้องเป็นผู้มองการไกล
ฉ) การเปิดรับต่อประสบการณ์  เป็นการมุ่งสู่การเรียน
รู้ในสิ่งที่มีประโยชน์ซึ่งจะทำ�ให้เพิ่มประสบการณ์และ
มีการพัฒนาระดับสติปัญญาที่ดี การพัฒนาระดับสติ

ปัญญานี้จะรวมถึง การจินตนาการมีวัฒนธรรมที่ดี
มีความคิดริเริ่ม ความอยากรู้ อยากเห็น ความมีใจ
กว้าง การมีระดับสติปัญญา และความสามารถเปิด
รับต่อนวัตกรรมใหม่
นอกจากนี้ จากผลการปฏิรูประบบราชการ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
(2552, หน้า 3-13) ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนา
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การโดยให้ มี ก ารดำ � เนิ นการ
ใน 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ก) ลักษณะสำ�คัญขององค์กร
เป็นการมุ่งเน้นภาพรวมในปัจจุบันของส่วนราชการ
สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ความสั ม พั นธ์
ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น
และประชาชนโดยรวม สิ่งสำ�คัญที่มีผลต่อการดำ�เนิน
การ และความท้าทายที่สำ�คัญในเชิงยุทธศาสตร์ ที่
ส่ ว นราชการเผชิ ญ อยู่ รวมถึ ง ระบบการปรั บ ปรุ ง
ผลการดำ�เนินการของส่วนราชการ และ ข) เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ใน
แต่ละหมวด ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่จะ
นำ�ส่วนราชการไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศได้และ
เกณฑ์ในแต่ละหมวดจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
หมวดต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่
ดีต้องมีความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็น
ระบบซึ่งเชื่อมโยงกับเครื่องมือการบริหารจัดการภาค
รัฐอื่นๆ สำ�หรับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาค
รัฐ ประกอบด้วย   7 หมวด คือ ก) การนำ�องค์กร
ข) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ค) การให้ความ
สำ�คัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง) การ
วัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ จ) การมุ่ง
เน้นทรัพยากรบุคคล ฉ) การจัดการกระบวนการ และ
ช) ผลลัพธ์การดำ�เนินการ จากประเด็นปัญหาและ
ความสำ�คัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถาน
ศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ผ่ า นการประเมิ น
คุณภาพภายนอก ในเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา รวม
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ทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2
กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ นำ�ผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป

ประถมศึกษาทีผ่ า่ นการประเมินคุณภาพภายนอก ในเขต
ตรวจราชการที่ 2
4. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบ
จำ�ลองสมการโครงสร้างคุณภาพการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาทีผ่ า่ นการประเมินคุณภาพภายนอก

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

แนวคิด ทฤษฎี และ เหตุผล

1. เพื่อ ศึก ษาคุณภาพการบริหารจั ด การ
สถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ผ่า นการประเมิ น
คุณภาพภายนอก ในเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวง
ศึกษาธิการ
2. เพื่อ เปรี ย บเที ย บระดั บ คุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพภายนอก ในเขตตรวจราชการที่ 2
จำ�แนกตามขนาดของโรงเรียน
3. เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบคัดสรร ทีม่ ี
อิทธิพลต่อคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับ

การศึกษาครั้งนี้มาจากองค์ความรู้เชิงทฤษฎี
และแนวคิดเกีย่ วกับคุณลักษณะผูน้ �ำ ของดูบริน (DuBrin, 1998) เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
[กพร.] 2552, หน้า 3-13) เกณฑ์การบริหารสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) และ เกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้าง
แบบจำ�ลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลใน
แบบของการวิเคราะห์เส้นทางคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2
เพือ่ ใช้ในการศึกษาไว้ ดังภาพ 1

ภาพ 1 แบบจำ�ลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเต็มรูปแบบ (Full Path Model) ขององค์ประกอบ
คัดสรร ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ในแบบจำ�ลอง ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร (4 Latent Variables) และตัวแปรเชิงสังเกต (Observed Variables) ของแต่ละ
ตัวแปรแฝงดังนี้
1)ตัวแปรแฝง Leading = การนำ�องค์กร ประกอบด้วย Personne = บุคลิกภาพของผูน้ �ำ องค์กร, Motivate = แรงจูงใจของผูน้ �ำ องค์กร, และ Intellec = สติ
ปัญญาของผูน้ �ำ องค์กร (ตามแนวคิดของ ดูบริน และ กพร.)
2)ตัวแปรแฝง Strategy = การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย Target = การกำ�หนดเป้าประสงค์หลัก, Initiati = แผนปฏิบตั กิ ารสอดคล้องกับเป้าหมาย,
และ Translat = การถ่ายทอดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (แนวคิด กพร.)
3)ตัวแปรแฝง Process = การจัดการกระบวนการ ประกอบด้วย Stakehol = ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย, Humanres = การมุง่ เน้นทรัพยากรบุคคล,
Acadadmi = การบริหารงานวิชาการ, และ Finanadm = บริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทัว่ ไป (แนวคิดของ กพร. และสถานศึกษาเป็นนิตบิ คุ คล)
4)ตัวแปรแฝง Quality = คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย Learner = มาตรฐานด้านผูเ้ รียน, Teacher = มาตรฐานด้านครู, และ Administ
= มาตรฐานด้านผูบ้ ริหาร (เกณฑ์การประเมินของ สมศ.)
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สมมุตฐิ านของการวิจยั

1. ระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถาน
ศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2 ในภาพรวมและใน
รายข้อที่ศึกษา อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ขนาดของสถานศึกษา ในเขตตรวจ
ราชการที่ 2 ไม่มีผลทำ�ให้ระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. องค์ประกอบคัดสรรทุกตัว มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ในเขตตรวจ
ราชการที่ 2
4. องค์ประกอบคัดสรรความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลตามแบบจำ�ลองสมการโครงสร้างทุกตัวแปร มี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2  

ขอบเขตของการวิจยั

1.   กลุ่มตัวอย่างประชากรและการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำ�นวน 558 คน เป็น ผู้
อำ�นวยการสถานศึกษา 95 คน ประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 95 คน และ ครูผู้สอน 368
คน ในเขตตรวจราชการที่ 2 ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
จังหวัด ชัยนาท ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เขต 2 สิงห์บุรี
และ อ่างทอง โดยกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้
อำ�นวยการสถานศึกษา และ ประธานกรรมการสถาน
ศึกษา ร้อยละ 20 (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544, หน้า 137)
และ กลุ่มครูผู้สอน ใช้ตารางสำ�เร็จรูปของ เครจ
ซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp.
607-610 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551, หน้า 132133) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  สำ�หรับการกำ�หนด
ขนาดสถานศึกษาใช้เกณฑ์จำ�แนกดังนี้ ขนาดเล็ก มี
นักเรียนไม่เกิน 120 คน ขนาดกลางนักเรียนตั้งแต่
121–300 คน และขนาดใหญ่นักเรียนตั้งแต่ 301 คน
ขึ้นไป
2.   ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรแฝง (Latent Variable) 4 ตัว และ ตัวแปร

เชิงสังเกต (Observed Variable) 13 ตัว ดังที่ปรากฏ
อยู่ในแบบจำ�ลอง ภาพ 1

ประโยชน์ทไ่ ี ด้รบ
ั จากการวิจยั

1.ได้ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ จ ากการวิ จั ย ครั้ ง นี้
สำ�หรับประกอบการจัดทำ�แผนปรับปรุงสถานศึกษา
ระดั บ ประถมศึ ก ษา ที่ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.ได้ แ บบจำ � ลองการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ผ่ า นการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ในเขตตรวจราชการที่ 2
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นที่มีต่อ
ปัจจัยต่างๆ ในลักษณะของสหวิทยาการ
3.กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและเขตพื้ นที่ ก าร
ศึกษา สามารถนำ�แบบจำ�ลองการพัฒนาคุณภาพนี้
ไปพัฒนาสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตตรวจ
ราชการอื่นๆ ให้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามเกณฑ์คุณภาพที่กำ�หนดไว้
4.แบบจำ�ลองที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ จะ
เป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจ นำ�ไปต่อยอดและขยายผลใน
การศึกษาให้มีองค์ความรู้กว้างขวางต่อไป

วิธด
ี �ำ เนินการวิจยั

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง สำ � รวจและ
พรรณนา (Survey and Descriptive Research
Studies) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มา โดยคำ � ถามเกื อ บทั้ ง หมดจะ
เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก ในเขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วย
คำ�ถามตัวแปรแฝง (Latent Variables) และตัวแปร
เชิงสังเกต (Observed Variables) ที่ตัวแปรทั้งหมด
ต้องเป็นตัวแปรแบบต่อเนื่อง (Continuous Variables) สำ�หรับตัวแปรแฝง 4 ด้าน และ ตัวแปรเชิง
สังเกต ทั้งหมด 13 องค์ประกอบ เป็นดังนี้คือ 1) ด้าน
การนำ�องค์กร จำ�นวน 3 องค์ประกอบ 2) ด้าน
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การวางแผนยุทธศาสตร์ จำ�นวน 3 องค์ประกอบ
3) ด้านการจัดการกระบวนการ จำ�นวน 4 องค์
ประกอบ และ 4) ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา จำ�นวน 3 องค์ประกอบ สำ�หรับเครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัยได้รับการตรวจสอบความตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีค่าสัมประสิทธิ์
ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence:
IOC) จากความเห็นพ้องต้องกันของผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งฉบับเป็น 0.971 ในทำ�นองเดียวกันหลังจากแก้ไข
เครื่องมือในการวิจัยตามคำ�แนะนำ�ของผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้ว ผู้วิจัยได้นำ�เครื่องมือดังกล่าวไปลองใช้ (Tryout)
กับกลุ่มตัวอย่างที่มิใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง จำ�นวน
40 คน คำ�นวณค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่า (Alpha-reliability
Coefficient) ทั้งฉบับเป็น 0.910 ในขั้นต่อไปหลังจาก
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและได้รับกลับ
คืน 558 ชุด แล้ว ข้อมูลทั้งหมดถูกนำ�ไปวิเคราะห์
และสังเคราะห์โดยใช้โปรแกรมการคำ�นวณค่าสถิติ
สำ�เร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ จำ�นวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว

(One-way MANOVA) พร้อมทั้งทดสอบภายหลัง
เพื่อหาคู่ที่แตกต่างกันโดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s
method) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตาม
โครงสร้าง (Conffiifirmatory Factorial Approach)
และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้
โปรแกรม LISREL Version 8.72 รวมทั้งรายงาน
ผลโดยใช้ค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบแบบ Completely
Standardized Solution แบบ Basic Model
ผลการวิจัย
1.   ในภาพรวม ระดับคุณภาพการบริหาร
จั ด การสถานศึ ก ษาที่ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก ในเขตตรวจราชการที่ 2 ทุกด้านที่ศึกษา อยู่
ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ และ ขนาด
กลาง มีคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาสูงกว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง 4 ด้านคือ
ด้านการนำ�องค์กร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการ
จัดการ กระบวนการ และ ด้านคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาระดับประถมศึกษา อย่างมีนัย
สำ�คัญที่ระดับ .05 ดังภาพ 2

ภาพ 2 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2 ตามขนาดของโรงเรียน (ใหญ่
กลาง เล็ก)
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3. องค์ประกอบเชิงยืนยัน (ตามภาพ 3)
ในภาพรวม
ตามแบบจำ�ลองสมการโครงสร้างกับ
เกณฑ์ Completely Standardized Solution ตั้งแต่
0.60 ขึ้นไปและเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยพบ
ว่า ก) ด้านการนำ�องค์กร (Leading) องค์ประกอบ
เชิงยืนยันที่สำ�คัญอันดับแรกคือ บุคลิกภาพของผู้นำ�
องค์กร (Personne) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเป็น
0.89 รองลงมาได้แก่ สติปัญญาของผู้นำ�องค์กร (Intellec) และ แรงจูงใจของผู้นำ�องค์กร (Motivate)
มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเป็น 0.88 และ 0.83 ตาม
ลำ�ดับ ข) ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy) องค์ประกอบเชิงยืนยันที่สำ�คัญอันดับแรกคือ
แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับเป้าหมาย (Initiati) มี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบเป็น 0.96 รองลงมาได้แก่
การกำ�หนดเป้าประสงค์หลัก (Target) และ การ
ถ่ายทอดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Translat) โดยมี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบเป็น 0.92 และ 0.85 ตาม
ลำ�ดับ ค) การจัดการกระบวนการ (Process) องค์
ประกอบเชิงยืนยันที่สำ�คัญอันดับแรกคือ การบริหาร
งานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไป (Finanadm) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเป็น 0.80 รองลงมา
ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakehol) การ
เน้นทรัพยากรบุคคล (Humanres) และ การบริหาร
งานวิชาการ (Acadadmie) โดยมีค่านํ้าหนักองค์
ประกอบเป็น 0.75, 0.77 และ 0.77 ตามลำ�ดับ และ
ง) คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา (Quality)
มี 2 ใน 3 องค์ประกอบเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ และ
องค์ประกอบสำ�คัญอันดับแรกคือ มาตรฐานผู้บริหาร
(Administ) มีค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบเป็น 0.81 รอง
ลงมาได้แก่ มาตรฐานผู้เรียน (Learner) โดยมีค่านํ้า
หนักองค์ประกอบเป็น 0.68 ดังภาพ 3
4. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบ
จำ�ลองสมการโครงสร้างคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตตรวจราชการ
ที่ 2 ตามแบบจำ�ลองโครงสร้าง โดยข้อมูลทั้งหมดถูก
นำ�ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์กับแบบจำ�ลอง

ซึ่งผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงดังนี้
1) ค่าไคสแควร์ (Chi-square Value) ต้องไม่มีนัย
สำ�คัญที่ระดับ .05 หรือ P > .05 2) ค่าไคสแควร์
(Chi-square Value) หารด้วย ระดับชั้นแห่งความ
เป็นอิสระ (Degree of freedom หรือ df) ต้องไม่
เกิน 2 และ 3) ค่า Root Mean Square Error
of Approximation หรือ RMSEA ต้องมีค่าน้อย
กว่า 0.05 (Kline, 1998; Ullman, 2001; Stieger,
1990) สำ�หรับผลการวิเคราะห์ที่ได้คือ Chi-square =
70.28, df = 59, P-value = 0.14935, และ RMSEA = 0.044 เป็นไปตามข้อตกลงทางสถิติ แต่เพื่อ
ให้แบบจำ�ลองมีประสิทธิผลสูงขึ้น ผู้วิจัยได้พิจารณา
ตบแต่ง (Trim) แบบจำ�ลองใหม่ โดยพิจารณาตัดค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางที่น้อยกว่า 0.10 ทิ้งไป เรียกแบบ
จำ�ลองที่ตบแต่งใหม่นี้ว่า Overidentified Model
ผู้วิจัยนำ�โมเดลนี้ไปวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง
หนึ่ง ได้ผลลัพธ์ของ Overidentified Model มีค่า Chisquare = 70.37, df = 60, P-value = 0.16917,
และ RMSEA = 0.042 เป็นไปตามข้อตกลงทางสถิติ
ส่วนการนำ�เสนอค่าความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ผู้วิจัย
ได้นำ�เสนอแบบ Completely Standardized Solution และ ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจำ�ลอง ทั้งทางตรง
(Direct Effect) และ ทางอ้อม (Indirect Effect) โดย
พิจารณา Path Coefficients เปรียบเทียบกับเกณฑ์
ดังนี้ ก) 0.80–1.00 อยู่ในระดับสูง ข) 0.50–0.79 อยู่
ในระดับปานกลาง และ ค) 0.00 – 0.49 อยู่ในระดับ
ต่ำ�  (เกณฑ์ของ Devore, & Peck, 2001 อ้างถึงใน
สุทธนู ศรีไสย์, 2551, หน้า 219) สรุปดัง ตาราง 2
และ ภาพ 3 สรุปว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์สอดคล้องกับแบบจำ�ลองที่ผู้วิจัยได้พัฒนา
ขึ้นมาอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05
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ตาราง 2
สัมประสิทธิ์เส้นทาง ทางตรง (DE) ทางอ้อม (IE) และ รวม (TT) ระหว่างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบ
จำ�ลองสมการโครงสร้างคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
  Dependent
   Variable
   Process
   Quality
  * P < .05

Independent       R-square
    Path Coefficients
   Variable                            Direct Effect Indirect Effect Total
Leading
Strategy
Leading
Strategy
Process

0.5480
0.5020*

0.61*
0.33*
0.19*
0.00
0.75*

0.00
0.00
0.46
0.25
0.00

0.61
0.33
0.65
0.25
0.75

ภาพ 3 Overidentified Model คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2

Motivate
Intellec
Target

Chi-square = 70.37, df = 60, P-value = 0.16917, RMSEA = 0.042
ผลจากการวิเคราะห์ตามแบบจำ�ลองสรุปได้
ดังนี้คือ คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา(Quality) ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก
2 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านการจัดการกระบวนการ (Process) ของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (Direct
Effect Coefficient or DE = 0.75) และ ปัจจัยด้าน
การนำ�องค์กร(Leading) ของผู้นำ� อยู่ในระดับต่ำ� (DE

= 0.19) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้   ในทำ�นอง
เดียวกันได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก ด้านการนำ�องค์กร
(Leading) ของผู้นำ� อยู่ในระดับต่ำ� (Indirect Effect
or IE = 0.46) และ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
(Strategy) อยู่ในระดับต่ำ�  (IE = 0.25) โดยผ่าน
ตัวแปรด้านการจัดการกระบวนการ (Process) ของ
สถานศึกษา และพบว่า อิทธิพลทางตรง
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และทางอ้อมของตัวแปรทั้งสามด้านดังกล่าวสามารถ
ทำ�นาย คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา(Quality) ได้ร้อยละ 50.20 อย่างมี
นัยสำ�คัญที่ระดับ .05 เป็นที่สังเกตว่า การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy) ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับประถม
ศึกษา (Quality) อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

อภิปรายผลการวิจยั

1.  ผลการศึกษาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ผ่ า นการประเมิ น
คุณภาพภายนอกในเขตตรวจราชการที่ 2 ครั้งนี้พบว่า
มี 2 ใน 3 องค์ประกอบ (คุณภาพผู้บริหารและผู้เรียน)
เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของคุณภาพการบริหารสถาน
ศึกษาอยู่ในระดับสูง โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
เป็น 0.81 และ 0.68 ตามลำ�ดับ ผลการศึกษาครั้ง
นี้จึงเชื่อได้ว่า สถานศึกษาสามารถนำ�แนวทางการ
บริหารงานของดูบริน (DuBrin) ไปประยุกต์ใช้ได้
เป็นอย่างดี ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อรสา ภาววิมล (2553) ที่พบว่า คุณภาพการ
ศึกษาที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีประกอบด้วย 1) ปัจจัยเชิง
ระบบ ได้แก่  ปัจจัยนำ�เข้า (ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน งบ
ประมาณ อาคารสถานที่/วัสดุอุปกรณ์/สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้) 2)ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ได้แก่
กระบวนการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมิน
คุณภาพผลผลิต คุณภาพของบัณฑิต องค์ความรู้/งาน
วิจัย/นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการอนุรักษ์
สืบทอด สร้างและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่
มีความโดดเด่นเป็นหลักฐานของความสำ�เร็จ และ
ข้อมูลป้อนกลับ และ 3) ปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนระบบ
ประกันคุณภาพ (นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ
และเครื่องมือที่ใช้) ดังนั้นจึงน่าสรุปได้ว่า โรงเรียน
ที่มีคุณภาพการศึกษาและผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได้นั้น จะต้องมีการบริหารที่เป็นระบบ และ
มีระบบงานที่มีคุณภาพได้ น่าจะเกิดจากการจัดระบบ
บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนา
คนโดยเฉพาะผู้ บ ริ ห ารเป็ น ไปในแนวทางที่ เหมาะ

สมและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ผลการวิจัย การนำ�
องค์กร ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประคอง สุข
พุ่ม (2545) พบว่า ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพต้องเป็น
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ�  มีบุคลิกภาพดี มีศิลปะในการ
พูด ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นเกิดความ
ศรัทธา สร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ที่สำ�คัญที่สุด คือผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ในการเข้าใจคน การครองใจคนและการชนะใจ
คน สามารถสร้างขวัญกำ�ลังใจแก่บุคลากร เพื่อให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
สร้ า งความสั ม พั นธ์ อั นดี ร ะหว่ า งบุ ค คล เพื่ อ ให้ ทุ ก
คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งลักษณะพฤติกรรม
ดังกล่าวนี้เรียกว่า “มนุษยสัมพันธ์” ซึ่งเป็นหลักใน
การบริหารองค์การที่สำ�คัญที่สุด ในทำ�นองเดียวกัน
สอดคล้องกับผลงานของ ซอลลิส (Sallis, 1993) ที่
พบว่ า การบริ ห ารคุ ณ ภาพระดั บ สู ง สุ ด คื อ การ
จัดการแบบมุ่งคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร ในระดับนี้
จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
แนวคิดหรือปรัชญาสำ�คัญของ TQM (Total Quality
Management) ดังที่ บาร์โทล และ มาร์ติน (Bartol and Martin, 1998, pp. 546-548) และ ลูเนน
เบอร์ก และ ออมสตีน (Lunenberg and Omstein,
2004, p. 62) ได้กล่าวถึงหลักสำ�คัญของ TQM ไว้
ว่า ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นและมีความผูกพันกับ
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้การ
สนับสนุนในทุกด้าน และองค์กรต้องมีมุมมองเป็น
ระบบ สำ�หรับประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหาร
งาน ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า มาตรฐานผู้เรียน
และมาตรฐานผู้บริหารอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก ข้อ
ค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า แม้สถานศึกษาจะผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกแล้ว แต่น่าจะ
ยังมีความขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถในการบริหารอยู่ จึงทำ�ให้ครูผู้สอนไม่อยู่
ในระดับสูง ประเด็นนี้สอดคล้องกับผลงานของ ปิย
นุช กฤตนันท์ (2553) ที่พบว่า ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตตรวจราชการที่
6 และ 7 อยู่ในระดับสูง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร การทำ�งานเป็นทีม ขวัญและกำ�ลังใจของ
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ครู การวางแผนและการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอด
จนความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ สรุปได้ว่าประเด็นเหล่านี้
ผู้บริหารไม่สามารถผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้
ผลอย่างเต็มที่
2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาพบว่า กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่
และขนาดกลางมีคุณภาพการบริห ารจัดการสถาน
ศึกษาสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 4 ด้านคือ ด้าน
การนำ�องค์กร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการ
จัดการกระบวนการ และ ด้านคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงาน
ของ สุธาสินี วิยาภรณ์ (2545) ที่พบว่า ระดับ
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนและระดับ
ผลการบริหารงานโรงเรียน อยู่ในระดับมาก โรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ผู้บริหารมีพฤติกรรมการ
บริหารด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกันที่ระดับ .05
แสดงให้เห็นว่า คุณภาพของการบริหารส่วนหนึ่งขึ้น
อยู่กับขนาดของโรงเรียน ซึ่งหากพิจารณาจากปัจจัย
การบริหารแล้ว โรงเรียนขนาดใหญ่ย่อมมีปริมาณของ
ทรัพยากรมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก จึงน่าจะทำ�ให้
คุณภาพของงานสูงกว่าตามไปด้วย และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สิทธิชัย เจริญพิวัฒพงษ์ (2552) ที่
พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ จะมีความชัดเจนในการ
จัดโครงสร้างการบริหาร และมีการจัดกระบวนการ
บริหารและการประกันคุณภาพได้ชัดเจน ครบทุกองค์
ประกอบ มีการแบ่งกลุ่มงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
3. จากผลการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบที่
มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดั บ ประถมศึ ก ษา ที่ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก ในเขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า มี 4 องค์
ประกอบสำ�คัญคือ ด้านการนำ�องค์กร (Leading)
ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy) ด้านการ
จัดการกระบวนการ (Process) และ ด้านคุณภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา (Quality) และ จาก
ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ลตามแบบ

จำ�ลองสมการโครงสร้าง “คุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ผ่ า นการประเมิ น
คุณภาพภายนอก ในเขตตรวจราชการที่ 2” มีสิ่งที่
น่าสนใจอย่างน้อย 2 ประการคือ 1) คุณภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาระดับประถมศึกษา (Quality) ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก ด้านการบริหารจัดการ
กระบวนการ (Process) ของสถานศึกษา และ ด้าน
การนำ�องค์กรของผู้นำ�  2) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
ด้านการนำ�องค์กร (Leading) ของผู้นำ�  และ ด้าน
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy) โดยผ่าน
ตัวแปรการจัดการกระบวนการ (Process) และพบ
ว่า อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรทั้งสอง
ด้านสามารถทำ�นาย คุณภาพการบริหารจัดการสถาน
ศึกษา (Quality) ได้ร้อยละ 50.20 ที่ระดับ .05 เป็น
ที่สังเกตว่า การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy)
ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา (Quality) ผลการ
ศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพอร์สัน (Person,
1993, p. 3071-A) ที่พบว่า การบริหารแบบมีส่วน
ร่ ว มมี ค วามสั ม พั นธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลที่ ได้ รั บ จากการ
จัดการอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการบริหารจัดการเชิงนโยบาย
ระดับชาติ
1.1 จากการวิจัยพบว่า การนำ�องค์กรอยู่ใน
ระดับสูงทุกด้าน ทั้งด้านบุคลิกภาพ แรงจูงใจ    สติ
ปัญญาของผู้นำ�องค์กร สำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานควรให้ความสำ�คัญในเรื่องนี้ โดย
ควรกำ�หนดเป็นนโยบายในการบริหารงานบุคลากร
ตั้งแต่ การเตรียมการ กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการ
สรรหาผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง จะต้ อ งเป็ น ผู้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ผู้
บริหารสถานศึกษาที่ว่างลง และมักเป็นสถานศึกษาที่
มีขนาดเล็ก มีปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษา
กรณีนี้จึงจำ�เป็นต้องมุ่งเน้นให้ได้ผู้บริหารที่มีคุณภาพ
การนำ�องค์กรในระดับสูง และควรที่จะมีการพัฒนาผู้
บริหารสถานศึกษาอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
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1.2
จากการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่ ผ่ า นการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอก ในเขตตรวจ
ราชการที่ 2 พบว่า มี 4 องค์ประกอบสำ�คัญคือ
การนำ�องค์กร (Leading) การวางแผนยุทธศาสตร์
(Strategy) การจัดการกระบวนการ (Process) และ
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา (Quality)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยควรให้ความสนใจ โดย
นำ�เอาผลที่ได้รับจากการวิจัยนี้ไปวิเคราะห์และเตรียม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ที่
เป็นรูปธรรม และมีการนำ�เอาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ
รวมทั้ ง มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลเป็ น ระยะๆ เพื่ อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพโดยเฉพาะหน่วย
งานต้นสังกัดคือ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ต้องให้ความรู้ นิเทศน์ติดตามดำ�เนินการจัดทำ�
แผนกลยุทธ์ ดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์ ติดตามแก้
ปัญหา สนับสนุนทรัพยากรที่ส่งผลต่อการดำ�เนินการ
ตามแผนกลยุทธ์สู่ความสำ�เร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.3
จากการวิจัยพบว่า ขนาดของ
โรงเรียนมีผลต่อคุณภาพการบริหารโรงเรียน โดย
โรงเรี ย นขนาดใหญ่ มี คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ
มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ควร
กำ�หนดนโยบายและวิธีการดำ�เนินการให้ชัดเจน โดย
อาจลดจำ�นวนโรงเรียนขนาดเล็กหรือยุบรวม ในกรณี
ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถดำ � เนิ นการได้ ควรให้ ค วามสำ � คั ญ
กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจดำ�เนินการได้ทั้งสองลักษณะ
ไปพร้อมๆ กันคือ ก) สรรหาและพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาก่อนการแต่งตั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ วิธี
นี้จะใช้ดำ�เนินการโดยการคัดเลือกบุคลากรในองค์กร
ที่มีอยู่แล้ว ประเมินการเข้าสู่ตำ�แหน่งผู้บริหารสถาน
ศึกษาแทนการคัดเลือก โดยการสอบคัดเลือกซึ่งมัก
จะได้ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ในสาระของการสอบเพี ย งอย่ า ง
เดียวมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารที่ได้รับ
การคัดเลือกควรจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง

ในสถานศึกษาขนาดเล็กก่อนเสมอ และ ข) พัฒนาผู้
บริหารสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะ ทักษะและ ความ
เป็นผู้นำ�องค์กรโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก
2.  ข้อเสนอแนะสำ�หรับการปรับปรุงสถานศึกษา
     2.1 จากการวิจัยพบว่า การจัดการกระบวนการ
และการนำ�องค์กร มีอิทธิพลทางตรง และ/หรือทาง
อ้ อ มต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ห ารโรงเรี ย นอยู่ ในระดั บ สู ง
และเป็นองค์ประกอบสำ�คัญในอันดับต้นๆ ที่ทำ�ให้
สถานศึกษามีคุณภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ควรที่จะรอ
นโยบายหรือการสั่งการจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกระทรวงศึกษาธิการ ควร
มีการพัฒนาตนเองเพื่อนำ�ไปสู่การเป็นผู้นำ�องค์กรที่
มีคุณภาพ  ทั้งด้าน บุคลิกภาพ แรงจูงใจ สติปัญญา
ของผู้นำ�องค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
อาจใช้แนวทาง Benchmarking คือ กระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
แลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
กั บ องค์ ก รอื่ น ในการพั ฒ นาหรื อ ขอความช่ ว ยเหลื อ
ในการพัฒนาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในการบริหาร
งานบุคลากรตั้งแต่การเตรียมการ กำ�หนดหลักเกณฑ์
ในการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้งนี้เพื่อให้มี
ศั ก ยภาพจะนำ � ไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสถาน
ศึกษาต่อไป
   
2.2 จากการวิจัยพบว่า แผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย ของ การจัดการวางแผนเชิง
ยุ ท ธศาสตร์ (Strategy) เป็ น องค์ ป ระกอบสำ � คั ญ
ของคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา รองลงมา
ได้แก่ การกำ�หนดเป้าประสงค์หลัก และ การถ่ายทอด
เป้าประสงค์ ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำ�เนิน
การบริหารจัดการด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ให้สามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
โดยอาจมีคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้
ปกครอง ชุมชน องค์กรในท้องถิ่น ทุกคนหรือทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม รับรู้ ดำ�เนินการ ตรวจสอบ ประเมินผล
งาน และควรนำ�วงจรคุณภาพ PDCA มาเป็นเครื่อง
มือในการวางแผนงานคุณภาพ โดยต้นสังกัดต้องถือ
เป็นภารกิจหลักในการพัฒนาความรู้
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กระบวนการพัฒนาการนำ�แผนยุทธศาสตร์ไปใช้ โดย
เฉพาะยิ่งสถานศึกษาขนาดเล็กควรรีบเร่งดำ�เนินการ
อย่างเร่งด่วน  
3.   ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยต่อไป
  
3.1
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกับสถาน
ศึ กษาอื่ นที่ยัง ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อนำ�ผลมาเปรียบเทียบกับผลของการศึกษาครั้งนี้
และควรนำ�ตัวแปรที่ส่งผลต่อการประเมินภายนอกใน
ลักษณะเป็นตัวแปรจัดอันดับ (Ordinal Scale) กลุ่ม
สถานศึกษาตามระดับผลการประเมินภายนอกมาใช้
ศึกษาเพิ่มเติม จะทำ�ให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมมากยิ่ง
ขึ้นสำ�หรับใช้ประกอบการตัดสินใจดำ�เนินการจัดการ

คุณภาพ

3.2
เนื่องจากการจัดองค์กรทางการ
ศึกษาและการแบ่งส่วนการบริหารงานภายในองค์กร
มีความหลากหลายและหลายระดับ ทำ�ให้มีปัจจัยที่ส่ง
ผลทั้งทางบวกและทางลบต่อคุณภาพการบริหารงาน
และการจัดการศึกษา ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
หรืออิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละ
หน่วยงานหรือในขอบเขตขนาดเล็กลง ทั้งนี้เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำ�หรับใช้
ในการวางแผน พัฒนา และ ส่งเสริม คุณภาพการ
ศึกษาได้อย่างเหมาะสมในแต่ละหน่วยงานขนาดเล็ก
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