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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
   
   การวิจัยนี้มุงที่จะศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 6               
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 กําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ความในมาตรานี้สงผลใหผูบริหาร           
สถานศึกษาทุกแหงตองศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับ ความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา 
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายและวิธีการ      
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดมาตรฐานคุณภาพ  
การศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
         การที่จะใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จสูการประกันคุณภาพการศึกษาได ผูบริหาร

สถานศึกษาตองใชกระบวนการบริหารการจัดการคุณภาพ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการบริหาร                   
ซ่ึงประกอบดวย ทรัพยากรการบริหาร 4M’s ทฤษฎีการบริหารองคการสูความเปนเลิศ ของ                     
The Mckinsey Seven S’s Model และเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545 
(2002  Education Criteria for Performance Excellence) เพื่อเปนฐานใชอางอิงสูกรอบแนวคิด          
การวิจัยเร่ืองความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีหัวขอสําคัญ ดังนี ้ 

1.  ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2.  กระบวนการการประกันคุณภาพการศกึษา มี  3 ขั้นตอนคือ 

2.1   การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
     2.2   การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

       2.3   การประเมินคุณภาพการศึกษา 
3.  ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา  ประกอบดวย 

3.1  การประกนัคุณภาพภายใน 
3.2   การประกันคุณภาพภายนอก 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 11 

4.   หลักเกณฑและวิธีการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
5.   มาตรฐานการศึกษา เพื่อใชในการประเมินภายนอกในรอบแรก ระดับการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน 
6.  แนวคดิทฤษฎีการบริหารองคการ 

6.1 ทรัพยากรการบริหาร 4M’s 
6.2 ทฤษฎีการบริหารองคการสูความเปนเลิศของ The Mckinsey Seven S’s Model  
6.3 เกณฑคณุภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545(2002  Education  

Criteria for Performance Excellence) 
                   7.  งานวิจยัที่เกีย่วของ 
 
 

     8.  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   กรมวิชาการ (2539 : 3) กลาวไววา “การประกันคุณภาพการศึกษา” เปนมาตรการหนึ่งที่
จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นไดวา สถานศึกษาที่ไดรับรองมาตรฐานสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี         
คุณภาพผูจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไวและการประกันคุณภาพเปนกระบวนการ

ที่จะยกมาตรฐานของสถานศึกษาตางๆที่ยังไมเขามาตรฐานผลักดันใหเขามาตรฐาน โดยมุงเนน      
การใชขอมูลคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนปอนกลับมาเพื่อรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายให         
รวมกันสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้โดยมีความเชื่อวา                   
ถากระบวนการประกันคุณภาพมีการรวบระบบอยางถูกตองแลวคุณภาพที่ดีก็จะตามมา                      
         สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 2) ใหความหมาย                 
การประกันคุณภาพการศึกษาวา “การประกันคุณภาพการศึกษา”  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรม          
ใด ๆ เพื่อสรางความมั่นใจตอ ผูปกครอง ชุมชน สังคม วา  การดําเนินงานของสถานศึกษาตาม       
พันธกิจที่ไดรวมกันกําหนดไวนั้นจะใหผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพอันพึงประสงคตาม         
ความคาดหวังของผูปกครอง ชุมชน และสังคม  
         วิชัย  ศิริชนะ (2541 : 1) ใหความหมายของการประกันคุณภาพวา “การประกันคุณภาพ” 
หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่จําเปนตองดําเนินงานเพื่อประกันวาคุณภาพของการศึกษาได        
รับการรักษาไวและสงเสริมเพิ่มพูนรวมถึงกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่หากไดดําเนินการตาม
ระบบและแผนที่ไดวางไวแลวจะทําใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงค 
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          สมศักดิ  ดลประสิทธิ์ (2542 : 8)  กลาวถึง การประกันคุณภาพการศึกษาวา “การประกัน
คุณภาพการศึกษา” คือการรับประกันคุณภาพกระบวนการบริหารงานในสถานศึกษาวา ไดมีการ
วางแผนทํางานและดําเนินกิจกรรมตางๆอยางเปนระบบ เพื่อใหผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตรง
ตาม        มาตรฐานการศึกษาและความตองการของผูรับบริการ หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของมีความพึง
พอใจ  

อุทุมพร จามรมาน (2543 : 7) “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายถึง การให                  
ความมั่นใจผลผลิตของสถานศึกษานาจะมีคุณภาพโดยการใหขอมูลวาทุกคนในสถานศึกษาทํางาน

เต็มที่ภายใตความจํากัด เร่ือง เงิน เวลา คน สถานที่ อุปกรณ ครุภัณฑ  
               สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 7) ใหความหมาย การประกัน            
คุณภาพการศึกษาวา  “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนิน         
กิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องซ่ึงจะเปน        
การสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษาทั้งผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียนและผูปกครอง 
และผูรับบริการทางออมไดแก สถานประกอบการประชาชนและสังคมโดยรวมวาการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา จะมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักณษะที่พึ่งประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดการประกันคุณภาพการศึกษามี แนวคิดอยูบนพื้นฐานการ “ปองกัน”   
ไมใหเกิดการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพและผลผลิตไมมีคุณภาพ  
         สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (2543 : 7)  กลาววา 
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายถึง กระบวนการจัดการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  

สมฤทธิ์ กาวเพ็ง (2544 : 35) ไดใหความหมาย “การประกันคุณภาพการศึกษา” วาเปน
กระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา ที่จะรับประกันให
สังคมเชื่อมั่นวาจะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว            
ในหลักสูตรและตรงกับความมุ งหวังของสังคมเปนกระบวนการการพัฒนาการศึกษา                           
เพื่อสรางความมั่นใจและหลักประกันตอผู เ รียนผูปกครองชุมชนและสังคมวาสถานศึกษา            
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพผูเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ

เปนที่ยอมรับของสังคม             
              ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การใหความมั่นใจแกผู เ รียนและ          
หนวยงานที่เกี่ยวของวาสถานศึกษามีแนวทางจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและ            
สอดคลองกับหลักการนโยบาย และจุดเนนของแผนการศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาไดปฏิบัติตาม
แนวทางอยางเปนรูปธรรม เพื่อคุณภาพทางการศึกษาที่ดีของผูเรียน 
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กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
  
 กระบวนการประกันคุณภาพ ประกอบดวย ขั้นตอน ดังนี้ (วันชัย  ชัยศิริ, 2541 : 4) 

1.  การควบคุมภายใน (Intemal Quality Control)  
2.  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 
3.  การประเมินคุณภาพ(Quality Assessment) 

การควบคุมภายใน (Intemal Quality Control) เปนสวยหนึงของสถานศึกษาจะตองจัด
ใหมีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององคประกอบตางๆที่จะมีผลตอคุณภาพของ          
ผูเรียนและตองดําเนินการอยางเปนระบบ โดยใชหลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม         
พรอมทั้งการมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการภายในดวย 
 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึงการตรวจสอบผลการดําเนินการของ
ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในสถานศึกษาไดจัดใหมีขึ้น โดยจะเปนการตรวจสอบ          
เชิงระบบ มุงเนนการพิจารณาวา  สถานศึกษาไดมีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม ไดใชระบบที่
พัฒนาขึ้นไดเพียงใด และมีขั้นตอนการดําเนินการที่จะทําใหเชื่อถือไดหรือไมวาการจัดการศึกษาจะ
เปนไปอยางมีคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผล                     
การดําเนินการของสถานศึกษาโดยรวมวา เมื่อไดมีการใชัระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบ           
ควบคุมคุณภาพแลวไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด  
           สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กลาวถึง “กระบวนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา” ของโดยใชกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการแตไดปรับรายละเอียดใหชัดเจนขี้นและสอดคลองกับนโยบายและการ

ดําเนินการของ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้ 
(สํานักงาน             คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541 : 12) 
    1.  การควบคุมคุณภาพมีกิจกรรมสําคัญ   คือ 
                            1.1  กําหนดมาตรฐานโรงเรียนโดยสปช.พัฒนามาตรฐานโรงเรียนที่เปนแกนกลาง   
สปจ. สปอ. ปรับขยายเกณฑมาตรฐาน เพื่อลงสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับทองถ่ิน 
                            1.2 พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐาน  โดยจัดทําแผนการดําเนินงานเตรียมความพรอม
ทางดานปจจัยตาง ๆ รวมทั้งบุคลากร 
                 2.  การตรวจสอบและการปรับปรุงโรงเรียน มีกิจกรรมสําคัญ คือ 
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                            2.1 ตรวจสอบภายในโดยใหโรงเรียนทําการประเมินตนเองในระหวางการ

ดําเนินงานตามแผน และเมื่อส้ินสุดแผน 
                            2.2  ตรวจสอบภายนอกโดยสปอ.ใชกระบวนการนิเทศ 100% เปนยุทธศาสตรหลัก 
                            2.3 ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนโรงเรียน โดยระดมกําลังจากทุกระดับหนวยงาน 
กลุมเปาหมายสําคัญ คือ โรงเรียนที่มีคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน 
                            2.4 โรงเรียนใชผลการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ทําการปรับปรุงโรงเรียน 
และตั้งเปาหมายการพัฒนาที่สูงขึ้นกวาเดิมอยางตอเนื่อง 

 3.  การประเมนิคุณภาพมีกิจกรรมสําคัญ คือ 
                            3.1 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  รวมกับ  สํานักงาน                 
การประถมศึกษาจังหวัดประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนทุกโรงเรียนและทุก 2 ป เพื่อจัดระดับ
คุณภาพโรงเรียน และติดตามความกาวหนาของคุณภาพโรงเรียนในภาพรวมของระดับประเทศ 
                            3.2   สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัประเมินสวนที่เพิ่มเติมเฉพาะของจังหวัด  
                      3.3   ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานโรงเรียนทกุ 5 ป (แผนพฒันาละ 1 คร้ัง)                          
                   กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
แหงชาติทั้ง 3 ขั้นตอนแสดงได ดังแผนภาพที่ 2.1 
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กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

    
พัฒนามาตรฐานโรงเรียน 

พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐาน 

 การตรวจสอบ

ภายใน 

การตรวจสอบ 
ภายนอก 

การชวยเหลือ 
การระดมกําลัง 

 
(รับรองคุณภาพระดับจังหวัด) 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
(รวมกับสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด) 

ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรองคณภาพระดับประเทศ 

กา
รค
วบ

คุม
คุณ

ภา
พ

  
 
 
 
 
 

กา
รต
รว
จส

อบ
แล

ะป
รับ

ป
รุง
โร
งเ
รีย
น

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

กา
รป

ระ
เม
ิน
คุณ

ภา
พ

 

                     ทุก  2 ป                                                                         ทุก 5 ป 
                                                                                                   (แผนพัฒนาฯ ละ 1 คร้ัง) 

ภาพที่ 2.1  กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
                                        ท่ีมา :        สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

                                  แนวทางการประกันคณุภาพการศึกษา. 2541, 13. 
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             โดยสรุป กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยข้ันตอน โดยเริ่มจาก        
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนสวนที่สถานศึกษาจะตองจัดใหมีระบบและกลไก            
การควบคุมคุณภาพโดยใชองคประกอบตางๆ ที่จะมีผลตอคุณภาพการศึกษา มี การตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินการภายในอยางเปนระบบดวย และมีการการประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment) เปนกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาจะกระทําอยางเปนระบบ 
โดยมีกฎเกณฑและแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน 
 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จําแนกไดเปน 2 สวนคือ (วิชัย  ตนัศิริ, 2541 : 4) 
            1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาน-
ศึกษา โดยการดําเนินการของสถานศึกษาเอง เพื่อใหมีความมั่นใจวาสถานศึกษาดําเนินการตาม       
ภารกิจหลักอยางมีคุณภาพ 
 กระบวนการประกันคณุภาพภายใน ประกอบดวย 
     1.1  การควบคุมคุณภาพ 

  1.2  การตรวจสอบคุณภาพ 
  1.3  การประเมินคุณภาพ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 3)  กลาวถึง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ประกอบดวย ภาระงานที่สถานศึกษาตองดําเนินการรวมกันอยางเปนระบบ 8 ขั้นตอน
ดังนี้  

     1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ คือ การจัดโครงสรางการบริหารจัดการ        
ใหเอื้อตอการดําเนินงานทุกคนมีสวนรวม และมีการประสานสัมพันธกับทุกฝายทุกคนแตงตั้ง              
คณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทางใหความเห็นขอเสนอแนะและแตงตั้งคณะบุคคลตรวจสอบ               
ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา  

2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา คือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มุงเนนมาตรฐานดานผลการเรียนรูของผูเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 

3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนแผนที่จัดทําอยางเปนระบบ บนพื้น
ฐานขอมูลของสถานศึกษาประกอบดวยเปาหมายยุทธศาสตรและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ

ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของการจัดการศึกษา และเปนที่ยอมรับ
รวมกันจาก      ทุกฝายที่เกี่ยวของ 
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     4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ กํากับติดตามการดําเนิน-
งานอยางตอเนื่องใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่กําหนดไวโดยจัดทํา         
แผนปฏิบัติการประจําปที่ชัดเจน ครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา 
                        5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยการตรวจสอบ           
บทบาทภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการและการตรวจสอบและทบทวนจากหนวยงาน              
ตนสังกัด 

     6)   การประเมินคณุภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเปนการประเมิน 
สัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับชั้นตาง ๆ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

     7)   การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปเปนการนําขอมูลผลการประเมิน              
มาตรฐานคุณภาพมาตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพประจําปการศึกษา ซ่ึงจะนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพตอไป 
     8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เปนสวนหนึ่งของระบบ               

การประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหขอมูลยอนกลับเพื่อสงเสริมพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ  
การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ  
    2. การประกันคุณภาพภายนอก  หมายถึง การดําเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพ  
ภายในพรอมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบโดยหนวยงานภายนอกเพื่อประกันวา

สถานศึกษาดําเนินการภารกิจหลักไดอยางมีคุณภาพ 
             กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบดวย 

        2.1  การตรวจสอบคุณภาพที่ผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
        2.2  การประเมินคุณภาพ 
        2.3  การใหการรับรอง 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2546 : 70) กลาวถึง                
การประกันคุณภาพภายนอกวา เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษารับรอง เพื่อเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและ        
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 สรุป ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีองคประกอบและความสัมพันธระหวาง         
การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1  แสดงระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 

การประกันคณุภาพภายใน การประกันคณุภาพภายนอก 
ผูรับผิดชอบ : สถานศึกษา 
กระบวนการ   1. ควบคุมคุณภาพ 
                       2. ตรวจสอบคุณภาพ 
                       3. ประเมินคุณภาพ 

ผูรับผิดชอบ : สํานักงานรับรองมาตรฐานและ 
                       ประเมินคุณภาพการศึกษา 
กระบวนการ  1. ตรวจสอบคุณภาพ 

2. ประเมินคุณภาพ 
3. การใหการรับรองคุณภาพ 

 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.)(2546 : 37)ไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไว ดังนี้  

1. ใหสถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารจัดการที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ                
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 2.  ใหสถานศกึษาแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน               
สถานศึกษาใหมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
         2.1  กําหนดแนวทางและวิธีการดําเนนิการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
สถานศึกษา 
 2.2  กํากับติดตาม และใหความเหน็และขอเสนอแนะเกีย่วกับการดําเนิน                  
การประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
        2.3  เสนอสถานศึกษาแตงตั้งคณะบุคคลทําหนาที่ ตรวจสอบ  ทบทวน และ          
รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 3. ใหสถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มีขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 4. ใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา  ที่ครอบคลุมสาระ          
การเรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถานศึกษา ทองถ่ิน 
และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  5.  ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึง        
หลักและครอบคลุมในเรื่องตอไปนี ้
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    5.1 เปนแผนยุทธศาสตร ที่ใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปน
อยางเปนระบบและมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ 

    5.2  กําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  และสภาพความสําเร็จของการพัฒนาไว      
อยางตอเนื่องชัดเจน และเปนรูปธรรม 

    5.3 กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา หรือผลการวิจัย หรือขอมูลเชิงประจักษที่       
อางอิงไดใหครอบคลุมการพัฒนาดานการจัดประสบการณเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริม
การเรียนรูการวัดประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูเปาหมายที่

กําหนดไว 
                       5.4   กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
                       5.5   กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผูเรียน              
รับผิดชอบและดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
                       5.6   กําหนดบทบาทหนาที่แนวทางใหบิดามารดาผูปกครองและบุคลากรใน 
ชุมชน  เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
                       5.7   กําหนดการจัดงบประมาณ และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ใหสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมี
การกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

7. ใหคณะบุคคลตามขอ 2.2(3)ดําเนินการตรวจสอบทบทวนและรายงานการดําเนนิงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
 สําหรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหใชวิธีการที่

หลากหลายและเหมาะสม อาทิเชน การสังเกตพฤติกรรมและกระบวนการทํางาน กระบวนการ         
จัดการเรียนการสอน การสอบถาม การสัมภาษณ การพิจารณาหลักฐาน รองรอยการปฏิบัติงาน        
ตัวอยางผลงาน และแฟมสะสมงาน ตลอดจนการใชแบบสํารวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบและ
แบบวัดมาตรฐานเปนตน 

8.ใหสถานศึกษาจัดใหผู เ รียนทุกคน  ในทุกระดับชวงชั้นที่หลักสูตรการศึกษา               
ขั้นพื้นฐานกําหนดไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะที่สําคัญดวย    
เครื่องมือมาตรฐาน 

9.ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป โดยระบุความสําเร็จ                          
ตามเปาหมายที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพรอมหลักฐานขอมูลและ

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามขอ 2.8 เสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและ              
สาธารณชน 
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มาตรฐานการศึกษาเพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
         สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2543 :24) กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช เปนกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอกและ                 
เปนแนวทางใหหนวยงานและสถานศึกษา มุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ตาง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ              
พ.ศ. 2542  มี ทั้งหมด  27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้แบงออกเปน 3 ดาน คือ  
    1.  มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียนมี 12 มาตรฐาน 38 ตัวบงชี้ เนนพัฒนาการดานรางกาย 
จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม โดยมุงใหผูเรียนเปนคนดี มีความสามารถตามศักยภาพ และมี
ความสุข 
                   2  มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการมี 6 มาตรฐาน 29 ตัวบงชี้  เนนในดาน
กระบวนการบริหารจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.  มาตรฐานการศึกษาดานปจจัย มี 9 มาตรฐาน 24 ตัวบงชี้  เปนการกําหนดคุณลักษณะ 
หรือสภาพความพรอมของผูบริหาร ครู หลักสูตร อาคารสถานที่ และชุมชน 
            มาตรฐานการศึกษาทั้ง 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้ เปนทิศทางใหสถานศึกษาที่มีศักยภาพ
และมีความพรอมไดมุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อรองรับการประเมิน       
คุณภาพภายนอกในระยะตอไป แตในชวง 5 ปแรก หรือรอบแรกของการประเมิน ไดมีการคัดเลือก
มาตรฐานเพียง 14 มาตรฐาน 52 ตัวบงชี้ เพื่อใชในการประเมินภายนอกดังนี้   
 
มาตรฐานดานผูเรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ทีพ่ึ่งประสงค 
          ตัวบงชี ้

1.  มีวินยัมีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหลักธรรมเบี้องตนของแตละศาสนา 
                   2.   ซ่ือสัตยสุจริต 
                   3.  มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสยีสละเพื่อสวนรวม 
                   4.  ประหยดั (ใชทรัพยสินและสิ่งของทั้งของตนและสวนรวม ตลอดจนใชทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางประหยดัคุมคา) 
มาตรฐานที่ 4  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
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       ตัวบงชี ้
                   1.  สามารถจําแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด 
                   2.  สามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูล รูจักพิจารณาขอด-ีขอเสีย  ความถูกผิด 
ระบุสาเหต-ุผล คนหาคําตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางสันติและ
มีความถูกตองเหมาะสม 
                   3.  มีความคิดริเร่ิม มีจินตนาการ สามารถคาดการณและกําหนดเปาหมายได 
มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่าํเปนตามหลกัสูตร 
              ตัวบงชี ้
                   1.  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมประสบการณ / กลุมวชิา / หมวดวิชา ที่สําคัญ              
ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานขัน้ต่ํา 

   2.  มีความสามรถในการใชภาษาสื่อสาร 
มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพฒันาตนเอง         
อยางตอเนื่อง 
              ตัวบงชี ้
                    1.  มีความกระตอืรือรน สนใจการเรียนรูจากแหลงตางๆรูจกัตั้งคําถามเพือ่หาเหต-ุผล 
                    2. รักการอานสามารถใชหองสมุดแหลงความรูและส่ือตางๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 
              3.  สามารถสรุปประเด็นจากการเรยีนรูและประสบการณไดอยางถูกตองดวยตนเอง 
มาตรฐานที่ 9  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และ             
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
             ตัวบงชี ้
                    1.  สามารถทํางานตามลําดับขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ 
                    2.  ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน พัฒนางาน สามารถทํางานอยางมี          
ความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
                    3.  สามารถทํางานเปนทีม (ชวยเหลือผูอ่ืนไมเอาเปรียบใหความรวมมือ ยอมรับฟง            
ความคิดเหน็และความสามารถของผูอ่ืนรวมรับผิดชอบผลงานของกลุม) 
                    4.  มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
มาตรฐานที่ 10  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพการ และสุขภาพจิตที่ดี  
              ตัวบงชี ้
                   1.  มีน้ําหนกั สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 
             2.  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
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             3.  ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพนัธที่ดีกับครู เพื่อและบุคคลทั่วไป 
             4.  รูจักดูแลสุขภาพ และปองกันตวัเองไมใหเกิดอุบัติภัย 
                   5.  มีความรู ความเขาใจเกีย่วกบัโทษของสิ่งเสพยติดและสิ่งมอมเมา ไมเสพ ส่ิงเสพยตดิ 
และปลอดจากสิ่งมอมเมา 
มาตรฐานที่ 12  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตร ีและกฬีา 
             ตัวบงชี ้

1. มีความชื่นชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 
มาตรฐานดานกระบวนการ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร 
ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
         ตัวบงชี ้
                   1.  มีการจัดองคกร/โครงสรางการบริหารชัดเจน 

2 . มีปรัชญา แผนพัฒนา/ธรรมนูญสถานศึกษา แผนการดําเนินงานสถานศึกษา    และ 
ตัวช้ีวดัความสาํเร็จ 
                   3.  มีการปฏิบัติตามแผน 
                   4.  สงเสริมการทํางานเปนทีม 
                   5.  มีการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผลเปรียบเทยีบกับเปาหมายอยางตอเนื่อง 
                   6.  มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวนถูกตองตรงกับความตองการและทันตอการใชงาน 
                   7.  มีการบันทึกและรายการผลการประเมิน 
                   8.  มีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน 
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
         ตัวบงชี ้
                   1.  ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีกบัชุมชนในการรวมกันจดัการศึกษา 
           2. มีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรในสถานศึกษา และชุมชนเห็น
ความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน 
                   3.  มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาตอชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
                   4.   ผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาการศกึษา 
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มาตรฐานที่ 18   สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
            ตัวบงชี ้

   1. มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและ
สนองความตองการของผูเรียน 
                   2. มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรยีนรูจกัคิด คิดสังเคราะห                   
คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและตัดสินใจ 

3.  มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหา 
คําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง 
                   4.  มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินเทคโนโลยี และส่ือที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน 
                   5.  มีการจัดกจิกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน 
                   6.  มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพ               
อยางครบถวน ทั้งดานดนตร ีศิลป ะ  และกฬีา 
                   7.  สงเสริมความเปนประชาธิปไตยการทํางานรวมกับผูอ่ืน และความรับผิดชอบตอกลุม 
รวมกัน 

8.  มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการทีห่ลากหลายและตอเนื่อง 
9.   มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาและมีความกระตือรือรนในการเรียน 
 

มาตรฐานดานปจจัย 
มาตรฐานที่ 20   ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
            ตัวบงชี ้
     1.  ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 
                    2.  ผูบริหารมีความเปนผูนํา มมีนุษยสัมพนัธและเปนทีย่อมรับของผูเกี่ยวของ 
                    3.  ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย 
มาตรฐานที่ 22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
         ตัวบงชี ้
                1.  ครูรูเปาหมายของหลักสูตรและเปาหมายการจัดการศกึษา 
                   2.  ครูมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดทําแผนและกระบวนการเรยีน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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3.  ครูมีความรูความสามารถในการประเมนิผลการเรียนการสอนและการนําผล 
การประเมินมาใชพัฒนาคณุภาพ 
มาตรฐานที่ 24  ครูมีคุณวุฒ/ิความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพยีงพอ 
          ตัวบงชี ้
                   1.  ครูมีความถนัด/ความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ 
             2.  มีจํานวนครูตามเกณฑ 
มาตรฐานที ่ 25  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกบัผูเรียนและทองถ่ิน  มีส่ือการเรียนการสอน        
ที่เอื้อตอการเรียนรู 
             ตัวบงชี ้
                   1. มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับเปาหมาย                
การศึกษา และความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
             2. มีส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม และเอื้อตอการเรียนรู 

สรุป การประกันคุณภาพของสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาจะตองแสดง                 
ความสามารถในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพพรอมทั้งรายงานผูปกครอง ชุมชน สังคม และ
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบความกาวหนาและความสําเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      
ตลอดจนพรอมรับการตรวจสอบจากองคกรภายนอกดังนั้นสถานศึกษาตองศึกษาหลักเกณฑ วิธีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้  

1.   ศึกษาความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  ศึกษากระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา มี  3 ขั้นตอน คือ 

 2.1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
 2.2  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2.3  การประเมินคุณภาพการศึกษา 

3.   ศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา  ประกอบดวย 
3.1   การประกันคุณภาพภายใน 
3.2   การประกันคุณภาพภายนอก 

4.   ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
             5.  ศึกษามาตรฐานการศึกษาเพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ระดับ       
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวคิดทฤษฎีการบริหารองคการ 
 

การศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดนํา                    
แนวคดิทฤษฎกีารบริหารองคการมาประยกุตใชเปนกรอบตรวจสอบความพรอมในการประกัน        
คุณภาพการศกึษามี 3  ทฤษฎีดังนี ้

    1.  ทรัพยากรการบริหาร 4M’s 
    2.  ทฤษฎีการบริหารองคการสูความเปนเลิศของ The Mckinsey Seven S’s Model  
    3. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ  2545   (2002 Education 

Criteria for Performance Excellence) 
1.  ทรัพยากรการบริหาร 4 M’s   
ทรัพยากรการบริหารหมายถงึปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการบริหารทั้งการบริหารราชการ 

หรือการบริหารธุรกิจโดยทั่วไป ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญทางการบริหารมีอยู 4 ประการในนาม           
4 M’s คือ (สมคิด  บางโม,  2538  : 30-31) 

     1.1   คน (Man) หมายถึง ผูปฏิบัติกิจกรรมตางๆขององคการ 
     1.2   เงิน (Money) หมายถึง เงินที่ใชสําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนิน               

กิจกรรมขององคการ 
     1.3  วัสดุส่ิงของ (Materials) หมายถึงอุปกรณเครื่องใช เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึง

อาคารสถานที่ 
     1.4   การจัดการ ( Management) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับการบริหาร ซ่ึงจะนําเอา

เทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใชในการจัดการดวย  
สมพงษ  เกษมสิน (2519 : 5) กลาวถึง ทรัพยากรการบริหาร หรือปจจัยพื้นฐานที่ใช          

การบริหารมีอยู 4 ประการ คือ  คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ (Materials) วิธีการจัดการ              
(Management) ที่เรียกวา 4 M’s การที่จัดวาปจจัยทั้ง 4 เปนปจจัยพื้นฐานในการบริหารเพราะใน     
การบริหารทุกประเภทตองอาศัย คน เงิน วัสดุส่ิงของ และวิธีการจัดการเปนองคประกอบสําคัญ           
ไมวาการบริหารนั้นจะเปนการบริหารราชการหรือการบริหารธุรกิจ  

สมคิด บางโม (2538 : 30-31) กลาวถึง ทรัพยากรในการบริหาร วา การจัดการ หรือ       
การบริหารกิจการตางๆจําเปนตองมีทรัพยากรอันเปนปจจัยพื้นฐานทางการจีดการ โดยทั่วไปถือวา
ทรัพยากรที่เปนปจจัยสําคัญของการจัดการมีอยู 4 ประการที่รูจักในนาม 4 M ไดแก คน (Man)           
เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ (Materials) การจัดการ (Management) ปจจัยในการบริหาร 4 ประการนี้
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เปนสิ่งจําเปนสําหรับการจัดการ เพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการขึ้นอยูกับ        
ความสมบูรณและคุณภาพของปจจัยดังกลาว  
   สรุป  ปจจัยหลักในการบริหารที่เปนพื้นฐานมี 4 ประการ คือ คน (Man) เงิน 
(Money)วัสดุส่ิงของ (Material)  และการจัดการ (Management) หรือเรียกวา ทรัพยากรการบริหาร 4 
M’s 
 

2.  ทฤษฎีการบริหารองคการสูความเปนเลิศ  
ทฤษฎีการบริหารองคการสูความเปนเลิศ  The Mckinsey Seven S’s ของปเตอรส และ 

วอเตอรแมน (2528 : 3-27)ไดคนควาวิจัยภายใตการสนับสนุนของบริษัทแมคคินซีย (Mc Kinsey 
and Company) ซ่ึงเปนที่ปรึกษาธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา สนใจเกี่ยวกับปญหาวา ทําอยางไร
จึงจะทําใหการบริหารงานสัมฤทธ์ิผลและคนหาวา กิจการธุรกิจตาง ๆ ควรมีกลยุทธอยางไรและ  
ควรจัดโครงสรางแบบไหนจึงจะทําใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จและไดัตั้งกลุมทํางานภายใน

บริษัท 2 กลุมเพื่อคนหาลักษณะความสัมพันธ ตัวแปร 2 ตัว คือกลยุทธกับรูปแบบของโครงสราง
องคกร  และการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จของกิจการธุรกิจโดยกลุมหนึ่งศึกษา เร่ืองกลยุทธ       
อีกกลุมหนึ่งศึกษาเรื่องการจัดโครงสรางองคกร ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารกิจการตาง ๆ ตลอดจน
นักทฤษฎีนักวิชาการตางมีความเห็นวารูปแบบโครงสรางองคกรตาง ๆ ที่มีอยูใชแกไขปญหา             
ไมไดผล แตยังทําใหปญหาตางๆยุงยากสลับซับซอนยิ่งขึ้นจากสาเหตุ ดังกลาว บริษัทแมคคินซีย จึง
ไดเปลี่ยนแนวการคนควาจากเดิมที่มุงศึกษา เร่ืองกลยุทธกับรูปแบบโครงสรางดวยการขยายขอบเขต
การศึกษา คนควาใหกวางขวางยิ่งขึ้นผลการคนควาวิจัยพบวาบริษัทที่มีความเปนเลิศในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นมีลักษณะองคประกอบพิเศษที่เหมือนกันและความสําเร็จในการดําเนินงาน            
ของกิจการธุรกิจตางๆ หรือการบริหารงานที่สัมฤทธิ์ผลนั้นขึ้นอยูกับตัวแปรซึ่งมีความสัมพันธ        
เกี่ยวเนื่องกันหมดอยางนอยสุด 7 ประเด็น   

2.1 โครงสราง (Structure) 
     2.2   กลยุทธ (Stategy) 
     2.3  ทีมงาน (Staff) 
     2.4  ระบบและวิธีการ (Systems) 

                        2.5  ทักษะ (Skill) 
    2.6  กระบวนงาน (Style) 
    2.7  คุณคารวม (Guiding Concepts&Shared Values) 
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บริษัทแมคคินซียไดใหคําจํากัดความของตัวแปร 7 ตัวพรอมกับใหช่ือวา โครงราง           
พื้นฐาน 7-S  (Mckinsey Seven S’s) ภาพที่ 2. 2 
 

Shared 
Values 

คานิยมรวม 

Staff 
    

Systems 
ระบบ 

Structure
โครงสราง 

Stateg 
กลยุทธ 

Style 
สไตล 

Skill 
ทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

ภาพที่ 2.2  โครงรางพื้นฐาน 7-S  (Mckinsey Seven S’s) 
               ท่ีมา :        ปเตอรส และ วอเตอรแมน, 2528 : 14. 

 
โครงสราง (Structure) คือ ใชรูปแบบโครงสรางเรียบงาย จัดสายงานตามประเภทและมี

การกระจายอํานาจตามสายงาน พนักงานอํานวยมีจํากัด (Simple Form, Lean Staff) ดวยการมี            
ระดับชั้นการบริหารงานที่นอยและจํากัดจํานวนผูบริหารระดับสูง 
         กลยุทธ (Stategy)  คือ การใชกลยุทธดานการบริการคุณภาพและความเชื่อถือใกลชิด         
กับลูกคา (Close to the Customer) รวมทั้งความเปนนักหาชองวางและการฟงความคิดเห็นของลูกคา
ทําแตส่ิงที่ถนัด (Stick to the Knitting)  ดวยการทําเฉพาะธุรกิจที่บริษัทรูจักและทําไดดี 
             ทีมงาน (Staff) คนหรือพนักงาน คือ การใหอิสระในการทํางานและกระจายอํานาจ       
การทํางานมีสวนรวมเปนเจาของ (Autonomy and Entrepreneurship) และสงเสริมใหคิดและทําสิ่ง
ใหมอยูเสมอเพิ่มผลผลิตดวยบุคลากรที่มีอยู (Productivity Through People) ถือวาบุคลากรเปน

ทรัพยากรที่มีคาที่สุดดวยการปฏิบัติใหเห็นอยางจริงจัง เชน ใหเกียรติ ความไววางใจแกบุคลากร     
ทุกระดับรวมทั้งใชมาตรการตาง ๆ ในดานบวกสงเสริมใหมีความกระตือรือรนในการทํางาน          
ตลอดเวลา 
     ระบบและวิธีการ (Systems) คือ การมุงเนนการปฏิบัติ (A Bias for Action) มากกวา         
การอํานวยการ โดยการทําองคการใหคลองตัว ทําระบบใหงายมีการกระจายอํานาจตามสายงาน  
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         ทักษะ (Skill) คือ มีการเขมงวดและผอนปรนในเวลาเดียวกัน (Simultaneous Loose 
Tight Properties) ดวยการเขมงวดในการทําใหพนักงานเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นรวมกันใน        
คุณคาของลูกคาคุณภาพบริการและการคิดคนสิ่งแปลกใหม ๆ และใหพนักงานทุกคนมีอิสระใน               
การทํางานอยางเต็มที่ และใชส่ิงที่ผอนปรนไปใหกลับมาควบคุมการทํางานของพนักงานอยางรดักมุ 
โดยคงไวซ่ึงบรรยากาศที่มุงเนน คานิยม และยอมรับในความยืดหยุนไปพรอม ๆ กัน  
           กระบวนงาน (Style) คือ ผูบริหารมีการสัมผัสงานอยางใกลชิดและความเชื่อมั่นใน       
คุณคาเปนแรงผลักดัน (Hands-on and Value Driven) และปลูกฝงใหบุคลากรมีความเชื่อมั่นใน        
คุณคาที่ดี เกิดแรงผลักดันมุงความสําเร็จ  
                คุณคารวม (Guiding Concepts & Shared Values) คือผูบริหารมีความเชื่อมั่นในระบบ    
คุณคา ในการผลักดันองคกรใหเคล่ือนไปขางหนา มีสายตากวางไกล และคิดคนสรางสรรคระบบ
คุณคาใหพนักงานทุกระดับชั้นเกิดความประทับใจศรัทธากระตือรือรนและผูบริหารทุกคนมี        
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และชวยกันตอกย้ําใหพนักงานมีความเชื่อมั่นในระบบมากขึ้น 
       ปเตอรส และ วอเตอรแมน (2528 : 3-27) กลาววา แนวคิดของโครงรางพื้นฐาน  7-S           
ช้ีและแสดงประโยชนใหเห็นสิ่งสําคัญ 3 ประการ คือ  
       1. ถาผูบริหารตองการบริหารงานใหสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นก็ควรใหใหความสําคัญกับตัวแปร
ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร หมายถึง การที่จะบริหารงานใหสัมฤทธิ์ผลนั้นไมควรใหความสนใจกับ
กลยุทธการดําเนินงานกับรูปแบบโครงสรางองคกร ซ่ึงเปนสวนที่เรียกวาฮารดแวร หรือส่ิงที่
มองเห็นไดชัดเจนเทานัน้ แตควรใหความสนใจอยางมากกับตัวแปรที่เปนซอฟตแวรหรือส่ิงที่
มองเห็นไดชัดเจนดวย ไดแก คนหรือพนักงาน ระบบ กระบวนงานและคุณคารวม                        
       2.  ตัวแปรซอฟตแวรของกระบวนการบริหาร ซ่ึงครั้งหนึ่งผูบริหารเคยมีความเห็นหรือมี
ความเชื่อวาเปนสิ่งที่มองเห็นไมชัดและไรเหตุผลนั้นความจริงแลวเปนสิ่งที่สามารถบริหารให

บังเกิด ผลอยางจริงจังได 
          3. ผูบริหารสามารถนําโครงรางพื้นฐาน 7-S ใชเปนพื้นฐานในการใหเกิดแนวความคิด
การบริหารงานที่ถูกตองและสัมฤทธิ์ผลได   

จากแนวคิดเห็นไดวาปจจัยทุกปจจัยผูกพันกับบุคลากรในองคกรชี้ใหเห็นความจําเปน

ของการพัฒนาบุคลากรนับตั้งแตลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารของผูบริหารความรู

ความสามารถขององคกรและคานิยมรวมกันของบุคลากรในองคกรซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมของ         
องคกรดวย ถามีการวิเคราะหปจจัยเหลานี้และมีการพัฒนาบุคลากร นอกจากจะสงผลในทางบวกตอ
การดําเนินงานขององคกรแลวยังสงผลไปถึงปจจัยตัวอ่ืน ๆ ดวย 
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3.  เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ   
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545  (2002 Education Criteria for 

Performance Excellence) ของ Baldrige National Quality Program : National Institute of Standards  
and Technology) เดิมเปนเกณฑมาตรฐานในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการบริการจัดการ
องคการตามแนวทางการบริหารคุณภาพอยางทั่วถวนที่พัฒนาขึ้นโดย Baldrige National Quality 
Program ในสังกัดกระทรวงพาณิชยของประเทศสหรัฐอเมริกา และทบวงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
แปล Baldrige National Quality Program : National Institute of Standards and Technolgy และ
กําหนดคํานิยามหลักและขอความรวมตางๆที่สอดคลองกับ “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545”  2002 Education Criteria for Performance Excellence เพื่อสงเสริมให
สถาบันอุดมศึกษาไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ เปนเครื่องมือปรับปรุง            
การดําเนินงานรวมทั้งใชเปนแนวทางวางแผนพัฒนาระบบการจัดการในดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบัน มีแนวคิดและคานิยมหลัก 7 ประเด็นดังนี้ 
      3.1  ภาวะผูนํา 

3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ 
3.3 การมุงเนนผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลอด 
3.4 สารสนเทศ และการวิเคราะห 
3.5 การมุงเนนคณาจารย และบุคลากร 
3.6 การจัดการกระบวนการ 
3.7 ผลลัพธของผลการดําเนินงานขององคกร 

ตัวแปรของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545 (2002 Education 
Criteria for Performance Excellence) ทั้งหมดตางมีความสัมพันธเชื่อมโยงตอกันมีคุณลักษณะ           
ดังแผนภาพที่ 2.3 
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โครงรางองคกร : สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

2. การวางแผนกลยุทธ           
Strategic Planning 

5.การมุงเนนคณาจารยแลบุคลากร 
Faculty and Staff  Focus 

6. การจัดการกระบวนการ 
Process Management 

3 การมุงเนนผูเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย 
และ ตลาด 

Student Stakeholder&  Market Focus 

4.สารสนเทศและการวิเคราะห                  
Information and Analysis 

7. ผลลัพธของผลการดําเนินงานขององคกร  
Organlzatlonal Performance Results 

1.ภาวะผูนํา  
Leadership 

 

ภาพที่ 2.3  โครงรางองคกร : เกณฑคณุภาพการศึกษาเพือ่การดําเนินงานที่เปนเลิศ 
               ท่ีมา :          เกณฑคุณภาพการศกึษาเพื่อการดาํเนินงานที่เปนเลิศ 2545 (2002 Education  
                                  Criteria for Performance Excellence)  ของ Baldrige National Quality  
                                  Program : National Institute of Standards and Technology  แปลโดย 
                                  สํานักมาตรฐานอุดมศกึษาสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2545 : 11 
                                   

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินท่ีเปนเลิศ  2545  มีรายละเอียดดังนี ้
  โครงรางองคกร คือ การสรุปภาพรวมขององคกรวาดวยส่ิงสําคัญสิ่งที่มีอิทธิพลตอ            
วิธีดําเนินการ และความทาทายที่องคกรเผชิญอยู 

 ภาวะผูนํา คือ การตรวจประเมินวาผูนําระดับสูงขององคกรไดดําเนินการใน เรื่อง          
คานิยม ทิศทาง และความคาดหวังในผลการดําเนินการขององคกรอยางไรรวมไปถึงการมุงเนน          
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลายการเรียนรูของผู เรียน การใหอํานาจในการตัดสินใจ                
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การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูในองคกรรวมถึงตรวจประเมินวาองคกรมีความรับผิดชอบ          
ตอสาธารณะ และใหการสนับสนุนชุมชนที่มีความสําคัญตอองคกรอยางไร 
 การวางแผนกลยุทธ  คือ การตรวจประเมิน วาองคกรมีวิธีการพัฒนาวัตถุประสงค       
เชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการอยางไร รวมทั้งนําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ              
ที่ เลือกไวไปปฏิบัติและวัดผลความกาวหนาอยางไร 
 การมุงเนนผูเรียนผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด คือ การตรวจประเมินวาองคกรกําหนด
ความตองการความคาดหวังและความนิยมของกลุมเปาหมายนี้อยางไร องคกรสรางความสัมพันธ
กับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร กําหนดปจจัยในการสรางความสนใจของผูเรียนและ 
ความรวมมืออยางไร ที่จะสรางความพึงพอใจ และความไมยอทอในหมูผูเรียนและผูมีสวนได        
สวนเสียรวมทั้งบริการการศึกษาและหลักสูตรที่เปนเลิศ  
              สารสนเทศและการวิเคราะห คือ การตรวจประเมินวาองคกรมีระบบการจัดการ             
สารสนเทศและการวัดผลการดําเนินการอยางไร และวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศดานการ
ดําเนินการอยางไร            

 การมุงเนนคณาจารยและบุคลากร คือ การตรวจประเมินวาองคกรมีวิธีการอยางไรใน
การจูงใจ และชวยใหคณาจารยและบุคลากรพัฒนา และใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ เพื่อมุงเนนให
ไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมขององคกรรวมถึง              
ความพยายามขององคกรในการสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานและบรรยากาศ           
ที่สนับสนุนการทํางานของคณาจารยและบุคลากรที่จะนําไปสูความเปนเลิศและความเจริญกาวหนา

ของทั้งบุคคลและองคกร 
 การจัดการกระบวนการ คือ การตรวจประเมินแงมุมตางๆ ที่สําคัญทั้งหมดของ                     
การจัดการกระบวนการขององคกรรวมถึงการออกแบบและการใหการศึกษาที่เนนการเรียนรู           
การบริการแกผูเรียนเปนหลัก และกระบวนการสนับสนุนหมวดนี้ใหครอบคลุมกระบวนการหลัก 
และหนวยงานทั้งหมดในองคกรดวย 
     ผลลัพธของผลการดําเนินงานขององคกร คือ การตรวจประเมินผลลัพธการเรียนรู ของ
ผูเรียนผลลัทธที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การดําเนินงานดานงบประมาณ การเงิน และ
ตลาดผลลัทธของคณาจารยและบุคลากรและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังตรวจ
ประเมินระดับผลการดําเนินงานขององคกรเปรียบเทียมกับคูแขง สถาบันอื่นๆที่เทียบเคียงกันได 
และ/หรือองคกรอ่ืนๆบางองคกรที่คัดเลือกมาอยางเหมาะสม    

จากการศึกษากรอบทฤษฎีทรัพยากรการบริหาร 4M’s ทฤษฎีการบริหารองคการสู   
ความเปนเลิศของ TheMckinsey Seven S’s และเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงาน                    
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ที่เปนเลิศ  2545 (2002 Education Criteria for Performance Excellence) ผูวิจัยไดวิเคราะห                 
องคประกอบของทฤษฎีทรัพยากรการบริหาร 4M’s ทฤษฎีบริหารองคการสูความเปนเลิศของ           
The Mckinsey Seven S’s และเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545 (2002 
Education Criteria for Performance Excellence) แลวจึงไดกําหนดองคประกอบที่ใชเปนกรอบ            
ในการตรวจสอบความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาดังตารางที่  2.2  

 

ตารางที่ 2.2   แสดงการวิเคราะหองคประกอบของทฤษฎีทรัพยากรการบริหาร 4M’s ทฤษฎี         
                      บริหารองคการสูความเปนเลิศ และ เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงาน 
                      ที่เปนเลิศกําหนดเปนองคประกอบที่ใชเปนกรอบในการตรวจสอบความพรอม 
                     ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
                       

ทรัพยากร 
การบริหาร 

4M’s 

องคประกอบของ     
ทฤษฎีบริหาร 
องคการสู 

ความเปนเลิศ        
The Mckinsey  

Seven S’s 

ตัวแปรของเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545 

“2002 Education Criteria for 
Performance Excellence” 

ผลการวิเคราะห            
องคประกอบของทฤษฏี      
ท่ีใชเปนกรอบตรวจสอบ
ความพรอมในการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1. คน (Man) 
2. เงิน 
   (Money) 
3.วัสดุสิ่งของ 
   (Material)  
4. วิธีการ 
    จัดการ  
   (Method) 

1. โครงสราง  
    (Structure) 
2. กลยุทธ (Stategy) 
3. ระบบและวิธี 
   (Systems)                
4. ทีมงาน (Staff)        
5. ทักษะ (Skill) 
6. กระบวนงาน 
   (Style) 
7. คุณคารวม        
  (Guiding  
   Concepts   
  & Shared Values) 

1. ภาวะผูนํา (Leadership) 
2. การวางแผนกลยุทธ                     
    (Strategic Planning) 
3. การมุงเนนผูเรียน ผูมีสวนไดสวน 
    เสียและตลาด (Student Stakeholder)    
4. สารสนเทศและการวิเคราะห  
    (Information and Analysis)                  
5. การมุงเนนคณาจารยและบุคลากร. 
    (Faculty and Staff)                               
6. การจัดกระบวนการ                      
   (Process Management) 
7.  ผลลัพธของผลการดําเนินงาน 
    ขององคการ  
   (Organizational Perfomance) 

1.ยุทธศาสตร (Strategy) 
2.โครงสราง (Structure) 
3.บุคลากร (Staff ) 
4. การจัดการกระบวนการ  
   (Process Management)  
5.คานิยมรวม                  
   (Shared Values)                  
6.ระบบเทคโนโลยี              
    สารสนเทศ                     
 (Information Technology) 
7.งบประมาณ  
   (Budgeting) 
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        จากตารางการวิเคราะหองคประกอบของทฤษฎีทรัพยากรการบริหาร 4M’s ทฤษฎี

บริหารองคการสูความเปนเลิศของ TheMckinsey Seven S’s และเกณฑคุณภาพการศึกษา                
เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545 (2002 Education Criteria for Performance Excellence) กําหนด            
องคประกอบที่ใชเปนกรอบในการตรวจสอบความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา

ประกอบดวยสาระสําคัญ 7 ประเด็น ดังนี้                    
        1. ยุทธศาสตร (Strategy)  หมายถึง การกําหนดทิศทาง แนวการดําเนินงานของ
สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหาร และการพัฒนางานของ
สถานศึกษาในความรับผิดชอบใหบรรลุวัตถุประสงค ภายในระยะเวลาที่กําหนด คือมีแนวทาง
ดําเนินงานที่นําไปสูความสําเร็จสนองตอนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
         2. โครงสราง (Structure) หมายถึง การกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ ภารกิจ และ
ระบบงานตางๆในการทํางานตามสายงานของสถานศึกษาที่เปนเอกภาพสอดคลองกันและ

สนับสนุนการดําเนินงานไปสูเปาหมายดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
            3. บุคลากร (Staff) หมายถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนง เพื่อปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาตามกระบวนงานตางๆ ตลอดจนมีความตระหนักในการพัฒนาและปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับตอยุทธศาสตรของการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
              4. การจัดการกระบวนการ (Process Management) หมายถึง การบริหารการดําเนินงาน
การศึกษาที่มีกระบวนการที่สัมพันธเช่ือมโยงกันระหวาง ภารกิจตางๆของสถานศึกษาที่สะทอนถึง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มุงในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดยมีระบบงาน               
เปนตัวกําหนดวิธีการลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา 
          5. คานิยมรวม (Shared Values) หมายถึง ขอตกลงรวมกันของบุคลากรและผูเกี่ยวของ
ในสถานศึกษา และยึดเปนหลักปฏิบัติงานไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคการกําหนด ผลลัพธ 
ผลผลิตและการกํากับดูแล การประชุมตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อรายงานความกาวหนาและ  
พัฒนางานที่จะทําตอไป ซ่ึงเปนหัวใจของการวางแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของ  
สถานศึกษา 
            6  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง โครงสรางพื้นฐานดาน
ระบบคอมพิวเตอรที่จะชวยสนับสนุนใหการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ
การบริหารทั่วไป  มีความพรอมในการใชงาน และกรรมวิธี (ระบบงาน)  แตละดานสะดวกรวดเร็ว
ประหยัดและมีประสิทธิภาพตอการพัฒนาการศึกษา  
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          7 งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง ความเพียงพอและความมีอยูของเงินงบประมาณ
สําหรับสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาสูการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงครอบคลุม
ทั้งในสวนของบุคลากร ทรัพยากร งบดําเนินการ และงบเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของของ
สถานศึกษา     
 การประเมินความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสถานศึกษา

อําเภอแมแตงจังหวัดเชียงใหม จะดําเนินการประเมินความพรอมในดานปจจัยและดานกระบวนการ
เทานั้น เพราะมีความเชื่อวาถาการจัดการดานปจจัยและดานกระบวนการมีความพรอมคุณภาพ       
การศึกษาของสถานศึกษาตองมีคุณภาพ  วรภัทธ ภูเจริญ (2541 : 16) กลาววาการประกันคุณภาพนั้น         
เนนปองกันที่ปจจัยนําเขา (Input) และกรอบการทํางาน ไมไดเนนผลลัพธ คือ เชื่อวา ถาควบคุมให 
Input  และ Procees ไมแปรปรวนแลวผลลัพธยอมคงเสนคงวาหมายความวา การจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพอยูที่การจัดการดานปจจัย และดานกระบวนการ หากดําเนินตามมาตรฐานที่กําหนดแลว
มาตรฐานดานผูเรียนตองมีคุณภาพ และ มาซาโอะ อุเมดะ (Masao Umeda) (2546 : 9) กลาวถึง          
การควบคุมคุณภาพมีหลักบนพื้นฐานที่วา ถาสามารถรักษากระบวนการผลิตใหอยูในระดับ                
ที่ตองการแลวจะไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพออกมาจาก กระบวนการอยางแนนอน  
 เมื่อนําองคประกอบที่เปนกรอบในการตรวจสอบความพรอมในการประกันคุณภาพ    
การศึกษา ทั้ง 2 มิติ มาพิจารณาในเชิงเมตริกซของการประเมิน จะไดกลุมของรายการประเมิน หรือ
ประเด็นสําหรับพัฒนาเปนถอยคําในเชิงขอคําถาม สําหรับนําไปสรางเปนเครื่องมือในการวิเคราะห 
ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสถานศึกษาอําเภอแมแตง           
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 7 ชุด แสดงเปนเมตริกซการประเมินตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3  เมตริกซแสดงองคประกอบในการประเมินความพรอมแตละมาตรฐานการศึกษา                                

                       ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา อําเภอแมแตง  จังหวดัเชยีงใหม 
   

                                                                     กรอบทฤษฎี 
                                                                                  
    มาตรฐาน 
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐานดานกระบวนการ 
มฐ13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและ             
          การบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุ     
          เปาหมายการศึกษา 
มฐ14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธประสาน            
          ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชุน 
          เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
มฐ18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู                 
          หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนรูโดยเนน 
          ผูเรียนเปนสําคัญ 
มาตรฐานดานปจจัย 
มฐ20 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถใน             
          การบริหารจัดการและสนับสนุนใหบุคลากรเกิด       
          ความมุงมั่นในการพัฒนา 
มฐ22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
          อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มฐ24 ครูมีคุณวุฒิมีความรูความสามารถตรงกับงานที่ 
          รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
มฐ25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและ 
          ทองถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 
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ตารางที่ 1 :  เมตริกซแสดงองคประกอบในการประเมินสถานภาพระบบการจัดการงบประมาณ 
                    และการเงิน                   
ท่ีมา :           คูมือประเมินสถานภาพระบบการจัดการงบประมาณและการเงินแบบมุงเนนผลงาน 
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                    ของสถาบันราชภัฏ  สถาบันพระปกเกลา : 20 
 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
           การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาคนควาการศึกษาที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ      
การศึกษา ซ่ึงไดมีผูที่ไดทําการศึกษาไวดังนี้ 
 พุฒ  พรมมินทร (2542)ไดศึกษาสภาพความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ               
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา สภาพความพรอม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทั้ง 3 ดาน คือดานปจจัย ดานกระบวนการ และดาน
ผลผลิตในภาพรวมพบวา ดานผลผลิตมีความพรอมมากที่สุด รองลงมาไดแกดานปจจัยและดาน
กระบวนการตามลําดับ วาปญหาที่สําคัญที่พบกอนจะมีการประกันคุณภาพการศึกษาไดแก ดาน
กระบวนการคือครู ไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน รองลงมาดานปจจัยไดแกการมีสวนรวมของ
บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองชุมชน และดานผลผลิตไดแกคุณภาพดานผลสัมฤทธิ์ของ              
นักเรียนต่ําไมสามารถสรางศรัทธาแกผูปกครองและชุมชน  ซ่ึงสอดคลองกับ ชัย  ปองเสงี่ยม (2543)  
ที่ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง วาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดาน            
หลักสูตรมีการจัดทําสาระการเรียนรูสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนปจจัยที่เอ้ือตอ

หลักสูตรแกนกลางและการจัดการเรียนการสอน ยังไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากครูยังขาดความรู
ความเขาใจในการจัดทําสาระของหลักสูตรทองถ่ิน ครูเห็นวาตองใชเวลามากในการดําเนินการ ดาน
กระบวนการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางใหผูเรียน
เรียนรูตามสภาพจริง คนควาหาความรูดวยตนเอง  การดําเนินการยังไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากครู
ยังขาดความรูความเขาใจในการสอนที่เนนกระบวนการที่หลากหลายขาดเทคนิคการสอนที่ใหเด็ก

หาความรูดวยตนเองทําใหนักเรียนขาดความพรอม ความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง ดานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเสริมสรางศรัทธาความเขาใจเกี่ยวกับ                  
มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครูยกยองสรรเสริญครูดี เนื่องจากครูบางสวนยังขาด 
จิตสํานึกและจิตวิญญาณของความเปนครู ไมกระตือรือรนในการพัฒนาศักยภาพตนเองรวมทั้งขาด
แรงจูงใจในการทํางาน และดานบริหารและการจัดการโรงเรียนยังขาดการสนับสนุนสงเสริมใหมี
การใชทรัพยากรรวมกันระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน และระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อสงเสริม
การบริหารงานของโรงเรียน  สวน รัตนาภรณ แปงทอง (2543) ไดศึกษาความพรอมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะ
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ของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน พบวา โรงเรียนมีความพรอมโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ในแตละ
ดานดังนี้ ดานปจจัย (Input) ครูมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน และ
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพครูมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่

พึ่งประสงคผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธ และ
วิสัยทัศน คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค หลักสูตรมีความยืดหยุนเหมาะสม              
เอื้อตอ การเรียนรู สาระการเรียนรูสอดคลองกับเปาหมายของการศึกษา ผูปกครอง ชุมชนมีศักยภาพ
ในการสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  ดานกระบวนการ (Process) การบริหาร
และการจัดการมีความพรอมในเรื่องการจัดโครงสรางการบริหารงานมีการกําหนดภารกิจของครู

และบุคลากรอื่นอยางชัดเจนเหมาะสม การจัดทํารายงานผลการประเมินและนําผลการประเมนิไปใช
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการ มีความสะดวกรวดเร็วและตรวจสอบได การจัด       
การเรียนการสอนที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ ผูบริหารและครูสามารถสรางความสัมพันธที่ดี
กับชุมชนในการรวมกันจัดและพัฒนาการศึกษา ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐและ เอกชนมี  
สวนสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน และ เรณู วงควัฒนา (2543) ศึกษาความพรอมในการประกัน          
คุณภาพการศึกษาดานวิชาการของมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริหารดานวิชาการ
มีความพรอมในการจัดแผนการศึกษาของแตละหลักสูตรรวมทั้ งการสรางความเขาใจ                        
ในวัตถุประสงคของหลักสูตรใหแกอาจารยผูสอนในการกําหนดภาระงานที่อาจารยผูสอน                   
ตองรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยผูสอน โดยจัดให
อาจารยผูสอนที่มีวุฒิและประสบการณรับผิดชอบรายวิชาไดตรงตามสาขาวิชา การวางแผน             
การเรียนการสอน และ การจัดการสอนรายวิชาที่ตอบสนองวัตถุประสงคโดยรวมของหลักสูตร          
มีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการสอนแตละรายวิชาตามเกณฑที่กําหนด และมีการตรวจสอบ   
คุณภาพขอสอบจากคณะกรรมการกอนนําไปใช สวนที่ยังไมพรอมและไมแนใจ คือ การกําหนด        
วิธีการประเมินหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ                
เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ และ กาญจนา  ศรีออน (2544) ไดศึกษา ความพรอม                    
ในการเขาสูมาตรฐานดานบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ของสํานักงาน                
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2542 อําเภอเวียงปาเปาจังหวัดเชียงราย พบวา ผูบริหาร                          
โรงเรียนมีความรู ความเขาใจในกระบวนการบริหารงานดานบริหารโรงเรียนตามมาตรฐาน            
การศึกษา การใชแผนเปนเครื่องมือ ในการบริหารโรงเรียน โรงเรียนมีความพรอมในการจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศบุคลากรชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นกอนวางแผนสวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานใชวิธีการสังเกตและรายงานผลการประชุมชี้แจงการรายงานเปนลาย

ลักษณอักษรดานการสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความมุงมั่นในการพัฒนางานโรงเรียนไดจัดทําอยาง
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ตอเนื่อง         ดานการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเปนการชวยเหลือ
นักเรียน              จากงบประมาณตนสังกัด มีแหลงเรียนรูและส่ือหลากหลาย สวนโรงเรียนที่ยังไม
พรอมเนื่องจาก            ขอจํากัดโรงเรียนตั้งอยูพื้นที่กันดารขาดบุคลากร ไมมีไฟฟาและชุมชนเปน
ชาวเขายากจน มีปญหาดานเศรษฐกิจสังคมจึงขาดการมีสวนรวม  
 โดยสรุป จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาความพรอมในการประกัน         
คุณภาพการศึกษาดานกระบวนการยังประสบปญหาคือครูตองเรงการพัฒนาดานการจัดกิจกรรม          
การเรียนการสอน การจัดทําหลักสูตร เนื่องจากครูยังตองการคําแนะนําและการสนับสนุนดานปจจัย
ที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
8.   กรอบความคิดในการวิจัย 
 
                   การวิจัยนี้เปนการวิจัย เพื่อศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ       
สถานศึกษาวาดํา เนินการจัดการศึกษามีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของการศึกษาตาม                          
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 โดยอาศัยมาตรฐานและตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษาดานปจจัย
(Input) ดานกระบวน (Process) และของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) และกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยไดสรุปประยุกตทฤษฎี 3 ทฤษฎีที่ใชเปนเครื่องมือประเมิน                        
ความพร อมของสถานศึ กษาและนํ ามา เปนกรอบแนวคิ ด ในการตั้ งประ เด็นคํ าถาม                           
ดังตารางประกอบที่ 2.2      

จากกรอบแนวคิด ดังที่กลาวมา สามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงกรอบความคิด        
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ดังภาพประกอบที่ 2.4 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
1.ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา  
3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ             
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
5.มาตรฐานการศึกษา เพื่อใชในการประเมิน 
ภายนอกในรอบแรก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ทฤษฏีการบริหารองคการ 
1. ทรัพยากรการบริหาร 4M’s 
2. ทฤษฎีการบริหารองคการสูความเปนเลิศของ 
The Mckinsey Seven S’s Model  
3. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่
เปนเลิศ 2545 (2002  Education Criteria for 
Performance Excellence) 

มาตรฐานการศึกษา เพื่อใชในการประเมิน 
ภายนอกในรอบแรก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานดานกระบวนการ 
       มาตรฐานที่ 13 
       มาตรฐานที่ 14 
       มาตรฐานที่ 18 
มาตรฐานดานปจจัย 
       มาตรฐานที่  20 
       มาตรฐานที่  22 
       มาตรฐานที่  24 
       มาตรฐานที่  25 

ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือท่ีใชเปนเกณฑ
ตรวจสอบความพรอมในการประกันคุณภาพ 

1.ยุทธศาสตร(Strategy) 
2.โครงสราง(structure) 
3.บุคลากร(Staff ) 
4. การจัดการกระบวนการ                              
(Process Management)  
5.คานิยมรวม(Shared Values) 
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                
(Information Technology) 
7. งบประมาณ (Budgeting 

ความพรอมในการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

 
                           ภาพที่  2.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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