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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 8 ดา้น คือ ดา้น
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ด้าน
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ การศึกษา ดา้นจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดา้นจดัให้มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และเพื่อเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพภายในแต่ละดา้น 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
จ  านวน 319 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั
ตามวิธีของลิเคิร์ท ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.92 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น ส่วนดา้นการจดัท าแผนพฒันา
สถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ใน 7 ดา้น โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเห็น
เก่ียวกับระดบัการประกนัคุณภาพภายใสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่าครูผูส้อน ส่วนด้านการ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีไม่แตกต่าง และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่แตกต่าง



 ข 

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01และ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดบัการประกนั
คุณภาพภายในถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลางขนาด
กลาง ส่วนด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศและด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองไม่แตกต่างกนั  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thematic paper were to study the level of the internal quality 
assessment in basic education institutes under Nakhonratchasima Primary Educational Service 
Area Office 2 in 8 aspects namely prescribing the education standards of school, making 
education development plan aiming standard quality of school, arrange administration and 
information system, performing along with development plan, monitoring quality education, 
arranging internal quality assessment along with standard quality of school, making annual report 
showing internal quality assessment, and arranging continuous quality improvement and to 
compare the level of internal quality assessment in each aspect classified by personnel status and 
sizes of schools. The data were collected from administrators and teachers altogether 319 using a 
5-Likert scale questionnaire with reliability value at 0.92. The statistics used in this research were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

 
The results of the research were as follows: 

 The level of the internal quality assessment in basic education institutes under 
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 2 was high in 7 aspects and was 
moderate in the aspect of making education development plan aiming standard quality of school, 
the comparison on the level of the internal quality assessment classified by personnel status 
expressed that the difference was statistically significant at 0.05 in 7 aspects, whereas the aspect 
of making annual report showed no any differences; the administrators had the level of internal 
quality assessment higher than the teachers, and the comparison on the internal quality assessment 



 ง 

classified by sizes of schools expressed that the difference was statistically significant at 0.01 and 
0.05 respectively; large size of schools had the level of internal quality assessment higher than 
small and medium size of schools. It showed no significant difference in the aspect of arrange 
administration and information system and in the aspect of continuous education quality 
improvement.  
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ด้านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตาม
สถานภาพ 
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ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา 
เขต 2 ด้านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 
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ตารางที ่4.9 ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2        
ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

60 

ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศจ าแนกตามสถานภาพ 

61 

ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

61 

ตารางที ่4.12 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ 

62 

ตารางที ่4.13 ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2        
ด้านด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

63 

  
 

 



ญ 
 

ตารางที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จ าแนกตามสถานภาพ 
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ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
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ตารางที ่4.16 ผลการทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส า นักงานเขตพื้นที่ก าร ศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ตารางที ่4.17 ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัด
ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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ตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตาม
สถานภาพ 

67 

ตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 

67 

ตารางที ่4.20 ผลการทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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ตารางที่ 4.21 ระ ดั บ ก า รปร ะกั น คุณภ าพภ า ย ใ นสถ าน ศึกษ า ข้ั นพื้ น ฐ าน               
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

69 

ตารางที ่4.22 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจ าแนกตามสถานภาพ 

70 

ตารางที่ 4.23 ผลผลการเปรียบเทยีบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

71 

ตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบรายคู่ ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

71 

ตารางที่ 4.25 ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2         
ด้านจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมิน คุณภาพภายใน 

72 

ตารางที ่4.26 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
จ าแนกตามสถานภาพ 

73 

ตารางที ่4.27 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
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ตารางที ่4.28 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 2 ด้านจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
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ตารางที่ 4.29 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

75 

ตารางที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจ าแนก
ตามสถานภาพ 

76 

ตารางที่ 4.31 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
 สังคมมีการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว และมีการด้ินรนแข่งขันสูงมาก
ตลอดเวลาประชาชนจะตอ้งไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เพื่อพฒันาให้มีความรู้ ความสามารถและ 
ศกัยภาพในดา้นต่างๆอย่างพอเพียง จึงจะสามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมนั้นไดอ้ยา่งสมดุล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2545-2559) ไดใ้ห้ความส าคญัต่อคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึง
ความเปล่ียนแปลงในสังคมไทย อนัมีผลกระทบมาจากการพฒันาท่ีกา้วเขา้สู่ยุคสมยั โลกาภิวฒัน์ ท่ี
ท  าให้ขอบข่ายของการสืบเสาะ คน้ควา้ แสวงหา และถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรู้เป็นไปอยา่ง
กวา้งขวางรวดเร็ว พร้อมกบัการขยายอย่างกวา้งขวางของความรู้และการเรียนรู้แห่งศาสตร์ต่าง ๆ
น าไปสู่การปรับตัวและการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษาโดยภาพรวมให้พัฒนาทันกับการ
เปล่ียนแปลงใหม่ท่ีเกิดข้ึน ประกอบกบัแนวโนม้การพฒันาสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของสังคมโลกท่ีเป็น
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based economy : KBE) มีการใชค้วามรู้และนวตักรรมเป็นปัจจยั
หลกัในการผลิตและพฒันา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของแต่ละประเทศ การพฒันา
ความรู้และการเรียนรู้จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด ในการพฒันาปัจจยับุคคลการพฒันาประเทศอย่างมี
ดุลยภาพ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยยึดถือ เนน้หลกัการ พฒันา
โดยประชาชนดว้ยระบบการบริหารและการจดัการท่ีดี ซ่ึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมเขา้
มามีส่วนร่วมมือ ร่วมใจ ในการก าหนดและตดัสินใจในกิจกรรมสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและ
ชุมชนทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนใหส้ังคมทุกส่วนและทุกระดบั ไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ1 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดร้ะบุถึงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา โดยบญัญติัไวใ้นหมวดท่ี 6 วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาซ่ึงก าหนด
สาระส าคญัไวใ้นมาตรา 47 วา่ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพ และ

                                         
 1แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับที่  9 
พ.ศ.2545-2559, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545), หนา้ 4. 
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มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพจาก
สถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยรับผิดชอบจัดและพฒันาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเต็มศกัยภาพและ
มาตรา 48 ระบุว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการศึกษาท่ี
สถานศึกษาตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้
สังกดัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณ นอกจากน้ี มาตรา 49 ก าหนดให้สถานศึกษาทุก
แห่งตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก อยา่งน้อย 1 คร้ัง ในทุก 5 ปีและตอ้งเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน2 
 ดงันั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้ าหนดแผนงานหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาข้ึน 
โดยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัด
ด าเนินการเขา้สู่ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงถือไดว้า่ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา โดยการวางแผนและจดักิจกรรมอยา่งเป็นระบบ มีการตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และทบทวนการปฏิบติังานวา่เป็นไปอยา่งปราศจากขอ้บกพร่องรวมทั้ง
ให้ความส าคญัต่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพราะเช่ือว่าจะเป็นการท าให้การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัการจดัการศึกษาและความตอ้งการของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง โดยมีการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
สถานศึกษาจึงตอ้งให้ความส าคญัต่อเร่ืองคุณภาพ เน่ืองจากผูรั้บบริการจะมุ่งเน้นความสนใจดา้น
คุณภาพมากกว่าดา้นปริมาณ การท่ีสถานศึกษาตอ้งให้ความเช่ือมัน่ต่อสังคมว่าจะจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดก้ลายเป็นหลกัประกนัวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุดตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงก็คือ
การประกนัคุณภาพการศึกษานัน่เอง 
 ในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่างานวิจยั
ส่วนใหญ่เนน้การวางแผน และพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งน้ีเพราะใน
ระยะเร่ิมแรกของการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 การประกนั
คุณภาพการศึกษายงัเป็นเร่ืองใหม่ต่อการปฏิบติั โดยเฉพาะในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ประเมินผลการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาในรอบ  1 ปี และรอบ 1 ปี 6 เดือนหลงัประกาศใช้

                                         
 2กระทรวงศึกษาธิการ,  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช  2542, 
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542), หนา้ 14. 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 พบวา่การประกนัคุณภาพการศึกษากา้วไป
ค่อนขา้งมากในเชิงนโยบาย แต่จากการส ารวจก็ยงัปรากฏวา่มีผูบ้ริหารและครูจ านวนไม่นอ้ยท่ีตอบ
วา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัสถานศึกษาเป็นเร่ืองท่ีน่าหนกัใจ สับสน กงัวล และมีขอ้ท่ี
ยงัไม่เขา้ใจอีกมาก และเห็นวา่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นภาระท่ีเพิ่มข้ึน i แต่อยา่งไร
ก็ตามสถานศึกษาทุกแห่งก็หลีกเล่ียงการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่ได ้ และ
มิใช่เพียงแต่สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเท่านั้น หากแต่
เป้าหมายส าคญั คือสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเอง
ใหบ้รรลุประสิทธิผลเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาและเตรียมพร้อมส าหรับ
การประเมินภายนอกอนัจะเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าสถานศึกษาจะจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้เด็กไทยเป็นคนดี  มีความสามารถ และมีความสุข จะไดช่้วยกนั
สร้างสรรค์สังคมให้มีสันติส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยืน เศรษฐกิจมัน่คง สามารถร่วมมือและแข่งขนักบั
ประเทศอ่ืนๆไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีในสังคมโลกต่อไป การประกนัคุณภาพภายในจึงเป็นงานส าคญัของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาเพื่อผูเ้รียน และสังคมโดยรวม3 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีภารกิจหลกัรับผิดชอบการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดบัการศึกษาภาคบงัคบัในเขตพื้นท่ีรวม 5 อ าเภอ คือ อ าเภอห้วย
แถลง อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอจกัราช อ าเภอโชคชยั และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีโรงเรียนท่ีเปิด
สอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดจ านวน 192 โรงเรียน จากผล
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไดรั้บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองครบทุกโรงเรียน จากเกณฑ์การประเมินของ สมศ. ไม่วา่จะเป็น
ภาพรวมในระดบัประเทศ หรือระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จะตอ้งมีการตรวจสอบ หาสาเหตุหรือปัจจยัท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 ผูว้จิยัมีความสนใจในการศึกษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อเป็นขอ้สนเทศ
ให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับปรุงการปฏิบติังานและเป็นขอ้มูลแนวทางในการวางแผน

                                         
 3กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 
2549), หนา้ 6. 
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ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
 เพื่อศึกษาระดบัการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 8 ดา้น คือ ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้านจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา ดา้นจดัให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด้านจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง และเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพภายในแต่ละดา้น จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 
   

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 จากผลการศึกษาของ ไพบูลย ์เนาวศ์รีสอน มนตท์ยา ทองพูล ไดศึ้กษาวิจยัการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการ
ศึกษาวิจยัพบวา่ สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีสภาพการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
ภาพรวมมีระดบัปัญหาการด าเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับครูผูส้อนต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่าโดย
ภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผู ้บริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานสูงกวา่ครูผูส้อน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันต่อสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงันั้น การวิจยัน้ี
จึงตั้งสมมติฐานวา่ ระดบัสภาพการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกัเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งและขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
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1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.4.1 ขอบเขตของเนือ้หำ  
 การวิจยัคร้ังน้ี ครอบคลุมการศึกษาสภาพการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2549 โดยมีตวัแปรท่ีศึกษาดงัน้ี คือ  
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สถานภาพ และขนาดสถานศึกษา 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 8 ดา้น คือ ด้าน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ด้าน
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ดา้นจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดา้นจดัให้มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 1.4.2 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนก
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 203 คน ครูผูส้อน จ านวน 1,674 คน รวมประชากรทั้งหมด 
จ านวน 1,877 คน 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 ไดแ้ก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2  
      

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง การบริหารเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของครู
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา เพื่อด าเนินการการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้
สถานศึกษาผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบั
ผูบ้ริหาร อนัไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและสังคม วา่ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา 
มีคุณภาพหรือคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีสังคมตอ้งการ 
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 กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง กระบวนการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาทั้งดา้นผูเ้รียน ดา้น
ครูผูส้อนและดา้นการบริหารของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธี
ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2549 ซ่ึงยดึหลกัการทั้ง 8 ดา้น 
 สภำพกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง การปฏิบติังาน หรือ
ระดบัการปฏิบติัในปัจจุบนั และการพฒันาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ความคิดของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 ด้ำนก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หมายถึง การให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วน
ร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสอดคล้องตามความต้องการของ
ทอ้งถ่ิน และสถานศึกษาจะตอ้งพฒันาการศึกษาให้ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดตามแนวทางการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ด้ำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ หมายถึง การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา สามารถ
ปฏิบติังานมีการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาประจ าปีท่ีมุ่งเนน้คุณภาพการศึกษา ก าหนดวิสัยทศัน์ 
เป้าหมายภารกิจ ยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงหลกัการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการน าสู่การ
ปฏิบติัไดจ้ริง โดยใชเ้ทคนิคการบริหารตามวงจรของเดม่ิง 
 ด้ำนจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ หมายถึง ระบบซ่ึงรวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีใช้
ส าหรับบริหารจดัการสถานศึกษา โดยจดัตั้งข้ึนเพื่อรวบรวม จดัเก็บและใช้สารสนเทศตามความ
ตอ้งการ ทั้งน้ีตอ้งมีการจดัเก็บเป็นระบบ ไม่วา่จะเป็นการจดัเก็บเป็นแฟ้มเอกสาร หรือใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์จดัเก็บ  
 ด้ำนด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หมายถึง การเตรียมพร้อม
ของสถานศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตามท่ีก าหนดน าแผนไว ้
 ด้ำนจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง การเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาท่ีจะถูกตรวจสอบการปฏิบติังานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
พฒันาและปรับปรุงแกไ้ขใหมี้คุณภาพอยา่ต่อเน่ือง 
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 ด้ำนจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
หมายถึง การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยประเมินคุณลกัษณะของสถานศึกษาดา้น
ผูเ้รียน ดา้นครูผูส้อนและดา้นการบริหารจดัการ ตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
 ด้ำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน หมายถึง การน าผลการ
ปฏิบติังาน ผลการประเมิน การวิเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษามาจดัท ารายงานคุณภาพ
ประจ าปี แลว้น าออกเผยแพร่ภายในสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้รับทราบ
การปฏิบติังานการประกนัคุณภาพภายในสถานสถานศึกษา 
 ด้ำนจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง หมายถึง การปฏิบติังานในการท า
ให้คุณภาพของสถานศึกษาด ารงอยู่อย่างย ัง่ยืน สถานศึกษามีการตรวจสอบติดตาม ทบทวนและ
ประเมินผล ปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพ น าระบบประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช้
อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกิดข้ึนกับผูเ้รียนในการพฒันา
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมุ่งให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มีความสามารถตามศกัยภาพ
และมีความสุข มี 8 มาตรฐานการศึกษา 33 ตวับ่งช้ี 
 ตัวบ่งช้ีคุณภำพ หมายถึง ตวัแปรหรือขอ้บ่งช้ีท่ีบ่งบอกถึงส่ิงท่ีจะท าการวดัและประเมินผล
ในแต่ละเกณฑคุ์ณภาพนั้น ๆ  
 สถำนภำพ หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2555 ไดแ้ก่ 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ขา้ราชการท่ีด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานศึกษารอง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือผูรั้กษาการในต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 2  
 ครูผู้สอน หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 บุคลำกร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 สถำนศึกษำ หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปิดท าการสอน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยจ าแนกเป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่  
 สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนกัเรียนจ านวน 120 คนลงมา  
 สถานศึกษาขนาดกลาง มีนกัเรียนจ านวน 121-300 คน  
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 สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 
 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  หมายถึง หน่วยงานท่ีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทางการ
ศึกษา มีหนา้ท่ีประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแล ติดตามและประเมินผลโรงเรียนใน 5 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอจกัราช อ าเภอโชคชัย และอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย  
 1.6.1 เป็นขอ้สนเทศส าหรับสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1.6.2 เป็นขอ้สนเทศส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 1.6.3 เป็นขอ้สนเทศส าหรับผูบ้ริหารและครูผูส้อน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1.6.4 เป็นขอ้สนเทศส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 
                                         
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี 
 2.1 หลกัการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา  
 2.2 หลกัการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา  
 2.4 การบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 หลกัการแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
 ทฤษฎทีางการบริหารและววิฒันาการการบริหารการศึกษา 
 ระยะท่ี 1 ระหวา่ง ค.ศ.188 – 1945 ยคุนกัทฤษฎี  
 การบริหารสมยัดั้งเดิม (The classical organization theory) แบ่งยอ่ยเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
 2.1.1 กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์ (Scientific management) ของ เฟรดเด
อริก เทย์เลอร์ (Frederick taylor) ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คือจดัการ
บริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคน
เปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีสามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขององคก์ารได ้เจา้ของต ารับ The one 
best way คือประสิทธิภาพของการท างานสูงสุดจะเกิดข้ึนไดต้อ้งข้ึนอยูก่บัส่ิงส าคญั 3 อยา่งคือ 
 1.1 เลือกคนท่ีมีความสามารถสูงสุด (Selection) 
 1.2 ฝึกอบบรมคนงานใหถู้กวธีิ (Training) 
 1.3 หาส่ิงจูงใจใหเ้กิดก าลงัใจในการท างาน (Motivation) 
 เทย์เลอร์ ก็คือ ผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจยัเร่ือง Time and motion studies เวลา
และการเคล่ือนไหว เช่ือวา่มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคเ์พียง วิธีเดียวท่ีดีท่ีสุด 
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เขาเช่ือในวิธีแบ่งงานกนัท า ผูป้ฏิบติัระดบัล่างตอ้งรับผิดชอบต่อระดบับน เทยเ์ลอร์ เสนอ ระบบ
การจา้งงาน (จ่ายเงิน) บนพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจ สรุปหลกัวทิยาศาสตร์ของ 
เทยเ์ลอร์สรุปง่าย ๆ ประกอบดว้ย 3 หลกัการดงัน้ี  
 1. การแบ่งงาน (Division of labors) 
 2. การควบคุมดูแลบงัคบับญัชาตามสายงาน (Hierarchy) 
 3. การจ่ายค่าจา้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 
 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีทางการบริหารและวิวฒันาการการบริหารการศึกษา หมายถึง การ
บริหารจดัการให้บรรลุวตัถุประสงค์ จะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ การแบ่งงาน การควบคุม ดูแล และ
สร้างขวญัก าลงัใจในการท่ีท าใหง้านมีประสิทธิภาพ1 
 2.1.2 กลุ่มการบริหารจัดการ (Administration management) หรือ ทฤษฎีบริหารองคก์าร
อยา่งเป็นทางการ (Formal organization theory) ของ องัรี ฟาโยล (Henri fayol) บิดา  
ของทฤษฎีการปฏิบติัการและการจดัการตามหลกับริหาร ทั้ง Fayol และTaylor จะเน้นตวับุคคล
ปฏิบติังาน และวธีิการท างาน ไดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองดา้น  
 Fayol ไดเ้สนอแนวคิดในเร่ืองหลกัเก่ียวกบัการบริหารทัว่ไป 14 ประการ แต่ลกัษณะท่ี
ส าคญั มีดงัน้ี 
 2.1.2.1 หลกัการท างานเฉพาะทาง (Specialization) คือ การแบ่งงานให้เกิดความช านาญ
เฉพาะทาง 
 2.1.2.2 หลกัสายบงัคบับญัชา เร่ิมจากบงัคบับญัชาสูงสุดสู่ระดบัต ่าสุด 
 2.1.2.3 หลกัเอกภาพของบงัคบับญัชา (Unity of command) 
 2.1.2.4 หลกัขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผูดู้แลหน่ึงคน 
ต่อ 6 คนท่ีจะอยูใ่ตก้ารดูแล จึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 2.1.2.5 การส่ือสารแนวด่ิง (Vertical communication) การส่ือสารโดยตรงจากรวบรวม
เบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง 
 2.1.2.6 หลกัการแบ่งระดบัการบงัคบับญัชาให้นอ้ยท่ีสุด คือ ไม่ควรมีสายบงัคบับญัชายืด
ยาว หลายระดบัมากเกินไป  
 2.1.2.7 หลกัการแบ่งความรับผิดชอบระหวา่งสายบงัคบับญัชาและสายเสนาธิการ (Line 
and staff division) 

                                         
 

1เทยเ์ลอร์, อา้งใน ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ, หลกัทฤษฎกีารบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร 
: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542), หนา้ 12. 
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 2.1.3 ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ แมกซ์    
เวเบอร์ (Max weber) ท่ีกล่าวถึงหลกัการบริหารราชการประกอบดว้ย 
 2.1.3.1 หลกัของฐานอ านาจจากกฎหมาย 
 2.1.3.2 การแบ่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ท่ีตอ้งยดึระเบียบกฎเกณฑ ์
 2.1.3.3 การแบ่งงานตามความช านาญการเฉพาะทาง 
 2.1.3.4 การแบ่งงานไม่เก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตวั 
 2.1.3.5 มีระบบความมัน่คงในอาชีพ 
 จะอย่างไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ซ่ึงในด้านขอ้เสีย คือ สายบงัคบั
บญัชายืดยาวการท างานตอ้งอา้งอิงกฎระเบียบ จึงชกัชา้ไม่ทนัการแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั เรียกว่า 
ระบบ Red tape ในดา้นขอ้ดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั การบงัคบับญัชา การเล่ือนขั้น
ต าแหน่งท่ีมีระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบนัระบบราชการก าลงัถูกแทรกแซงทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจ ท าใหเ้ร่ิมมีปัญหา 
 ระยะท่ี 2 ระหวา่ง ค.ศ. 1945 – 1958 ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพนัธ์ (Human relation) Follette 
ไดน้ าเอาจิตวทิยามาใชแ้ละไดเ้สนอการแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict) ไว ้3 แนวทางดงัน้ี 
 1. Domination คือ ใชอ้  านาจอีกฝ่ายสยบลง คือใหอี้กฝ่ายแพใ้หไ้ด ้ไม่ดีนกั 
 2. Compromise คือ คนละคร่ึงทาง เพื่อใหเ้หตุการณ์สงบโดยประนีประนอม 
 3. Integration คือ การหาแนวทางท่ีไม่มีใครเสียหนา้ ไดป้ระโยชน์ทั้ง 2 ทาง 
 การวจิยัหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon experiment) ท่ีเมโย (Mayo) กบัคณะท าการ
วจิยัเร่ิมท่ีขอ้สมมติฐานวา่ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของคนงาน มีการคน้พบจาก
การทดลองคือมีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ท่ีว่า 
ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์มีความส าคญัมาก ซ่ึงผลการศึกษาทดลองของเมโย และคณะ พอสรุปได ้
ดงัน้ี 
 1. คนเป็นส่ิงมีชีวติจิตใจ ขวญั ก าลงัใจ และความพึงพอใจเป็นเร่ืองส าคญัในการท างาน 
 2. เงินไม่ใช่ ส่ิงล่อใจท่ีส าคญัแต่เพียงอย่างเดียว รางวลัทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ
ท างานไม่นอ้ยกวา่เงิน 
 3. การท างานข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางสังคมมากกวา่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ คบัท่ี
อยูไ่ดค้บัใจอยูอ่ยาก 
 ข้อคิดท่ีส าคญั การตอบสนองคน ด้านความต้องการศกัด์ิศรี การยกย่อง จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างานจากแนวคิด มนุษยสัมพนัธ์ 
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 ระยะท่ี 3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1958–ปัจจุบนั ยุคการใชท้ฤษฎีการบริหาร (Administrative theory) 
หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science approach) ยึดหลักระบบงาน 
ความสัมพนัธ์ของคน และพฤติกรรมขององค์การ ซ่ึงมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีหลายๆคนได้
แสดงไวด้งัต่อไปน้ี2 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่ควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเขม้งวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จกัควบคุม
ตนเอง หรือของกลุ่มมากข้ึน ตอ้งใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั จากความเช่ือท่ีแตกต่างกนัท าให้เกิดระบบ
การบริหารท่ีแตกต่างกนั ระหวา่งระบบท่ีเนน้การควบคุม กบั ระบบท่ีค่อนขา้งใหอิ้สระภาพ  
    

2.2 หลกัการแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ในการบริหารสถานศึกษา ผู ้บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหาร การบริหาร
การศึกษา หลกัการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหารทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการบริหาร
สถานศึกษามีความเหมาะสมผูเ้ขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
มุมมองในการบริหารสถานศึกษายิง่ข้ึนต่อไป 
 2.2.1 ค าจ ากดัความ 
 ค าวา่ การบริหาร (Administration) ใชใ้นความหมายกวา้ง ๆ เช่น การบริหารราชการ อีกค า
หน่ึง คือ การจดัการ (Management) ใชแ้ทนกนัไดก้บัค าวา่ การบริหาร ส่วนมากหมายถึง การจดัการ
ทางธุรกิจมากกวา่โดยมีหลายท่านไดร้ะบุดงัน้ี 
 ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวถึงลกัษณะของงานบริหารจดัการไว ้3 ดา้น คือ  
 1.1 ในดา้นท่ีเป็นผูน้ า หรือหัวหนา้งาน งานบริหารจดัการ หมายถึง ภาระหนา้ท่ีบุคคลใด
บุคคลหน่ึงท่ีปฏิบติัตนเป็นผูน้ าภายในองคก์ร 
 1.2 ในด้านของภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท า งานบริหารจดัการ หมายถึง การจดัระเบียบ 
ทรัพยากรต่างๆ ในองคก์ารและการประสานกิจกรรมต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
 1.3 ในดา้นของความรับผดิชอบ งานบริหารจดัการ หมายถึง การตอ้งท าให้งานต่างๆ ส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยการอาศยับุคคลต่างๆ เขา้ดว้ยกนั3 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กล่าวไวว้่า การบริหารจดัการ การบริหารการพฒันา แมก้ระทัง่การ
บริหารการบริการ แต่ละค ามีความหมายคลา้ยคลึงกนั หรือใกลเ้คียงกนัท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มีอยา่ง

                                         
 2แมกซ์ เวเบอร์, อา้งใน เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 11. 
 3ธงชยั สันติวงษ,์ องค์การและการบริหาร, พิมพค์รังท่ี 11, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒัน
พานิช, 2543), หนา้ 21-22. 
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นอ้ย 3 ส่วน คือ หน่ึง ลว้นเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน่วยงานของรัฐและหรือ 
เจา้หน้าท่ีของรัฐ น ามาใช้ในการปฏิบติัราชการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
สอง มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือ การวางแผน 
(Planning) การด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และสาม มีจุดหมายปลายทาง 
คือ การพฒันาประเทศไปในทิศทางท่ีท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมทั้งประเทศชาติมี
ความเจริญกา้วหนา้และมัน่คงเพิ่มข้ึน4 
 สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ระบบบริหารโครงสร้างการ
ปฏิบติังานของสถานศึกษาโดยมีการแบ่งหน่วยงานยอ่ย ๆ ออกเป็นส่ีฝ่าย ดงัน้ี บริหารงานวิชาการ 
บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคลากร และบริหารงานทัว่ไป แต่ละงานมีผูรั้บผิดชอบ และก ากบั 
ดูแล ตรวจสอบภายในสถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเขตพื้นท่ี
การศึกษาท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล ส่งเสริม สนบัสนุน โดยมีสถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบติังานท่ีส าคญั
ท่ีสุดของการจดัการศึกษา  
 

2.3 หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 2.3.1 ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 นกับริหารและนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษาในทศันะต่าง 
ๆ ดงัน้ี 
 สงบ ลักษณะ ได้กล่าวว่าการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการวางแผนและ
กระบวนการจดัการของผูรั้บผิดชอบการศึกษาท่ีจะรับประกนัให้สังคมเช่ือมัน่จะพฒันาผูเ้รียนให้
ครบถว้นตามหลกัฐานท่ีไดร้ะบุไวใ้นหลกัสูตรและตรงกบัความมุ่งหวงัของสังคม5 
 สมศักดิ์  สินธุเวชญ์ กล่าวว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการท่ียกมาตรฐาน
ของโรงเรียนต่าง ๆ ท่ียงัไม่เขา้มาตรฐาน ผลกัดนัให้ไดม้าตรฐาน สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมี
คุณภาพ ผูจ้บการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนดไว้6 

                                         
 4วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพนิ์ติธรรม, 2548), หนา้ 5. 
 5สงบ ลกัษณะ, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา, (วารสารข้าราชการครู.3(25) : 
กรกฎาคม), 2541, หนา้ 2. 
 6สมศกัด์ิ สินธุเวชญ์, การประกันคุณภาพของโรงเรียน, (ปฏิรูปการศึกษา. 1(1) : 16-28 : 
มกราคม), 2542, หนา้ 30-32. 
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 วารินทร์ สินสูงสุด กล่าวว่า การประกนัคุณภาพการศึกษาหมายถึง การให้ความมัน่ใจแก่
ผูรั้บบริการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวา่ โรงเรียนมีแนวทางในการจดั และพฒันาคุณภาพการศึกษา
ท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัหลกัการ นโยบาย จุดเนน้ของแผนการจดัการศึกษาของรัฐโรงเรียนไดป้ฏิบติั
ตามแนวทางดงักล่าวอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อคุณภาพทางการศึกษาท่ีดีของผูเ้รียนทุกคน7 
 ณัฐพล ชุมวรฐายี กล่าววา่การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาการศึกษา
เพื่อสร้างความมัน่ใจและเป็นหลกัประกนัให้แก่ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมวา่สถานศึกษา
สามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีปริทธิภาพ ผูเ้รียนท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา และเป็นท่ียอมรับของสังคม8 
 เข็มทอง ศิริแสงเลศิ ไดส้รุปความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษาไวว้า่การประกนั
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การรับประกันคุณภาพของกระบวนการบริหารโรงเรียน ได้มีการ
วางแผนท างานและด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบเพื่อให้ผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานทางการศึกษาและตรงตามความต้องการของผูรั้บบริการได้ตลอดเวลา การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality assurance) เป็นการบริหารจดัการ และการด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นความพยายามท่ีจะ
ประกนัไดว้่าผลผลิตท่ีออกมามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นท่ียอมรับของสังคม นอกจากน้ียงัมี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา ไว้
ดงัน้ี9 
 กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส าคญั
ประการหน่ึงท่ีจะขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และสร้างความ
มัน่ใจต่อผูรั้บบริการทางการศึกษา คือ นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน สังคมและรัฐว่า การด าเนินงาน

                                         
 7วารินทร์ สินสูงสุด, การประกันคุณภาพการศึกษา : ISO 9000 ธรรมนูญสถานศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัเพิ่มผลผลิตบณัฑิตธรรม, 2543), หนา้ 26. 
 8ณฐัพล ชุมวรฐาย,ี บันไดสู่การประกนัคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบุ์๊ค
พอยท,์ 2545), หนา้ 1-152. 
 9เข็มทอง ศิริแสงเลิศ , “การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2545, หนา้ 13. 
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ของสถานศึกษาตามพนัธกิจท่ีไดร่้วมกนัก าหนดไวน้ั้น จะท าให้ผลผลิตของการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาเป็นท่ียอมรับของสังคม10 
 กรมสามัญศึกษา  ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการพฒันาสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจและเป็น
หลักประกันต่อผู ้เ รียน ผู ้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่า สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูเ้รียนจบการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นท่ีอมรับของสังคม11 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษาไวว้่า การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารกิจการและการด าเนินกิจกรรม
ตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้กับผู ้รับบริการทางการศึกษา ทั้ งผู ้รับบริการโดตรง ได้แก่ ผูเ้รียน ผู ้ปกครอง และ
ผูรั้บบริการทางออ้ม ไดแ้ก่ สถานประกอบการ ประชาชนและสังคมโดยรวมวา่ การด าเนินงานของ
สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและท าให้ผู ้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด การประกนัคุณภาพมีแนวทางอยูบ่นพื้นฐานของการป้องกนัไม่ให้เกิด
การท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพ12 
 สรุปไดว้า่ การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา เพื่อด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาและผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด เพื่อสร้างความ
มัน่ใจให้กบัผูรั้บบริการอนัไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและสังคมวา่ผูท่ี้จบ
การศึกษามีคุณภาพหรือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีสังคมตอ้งการ 
 2.3.2 ความส าคัญของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 รัฐบาลทุกสมยัได้ให้ความส าคญักับการพฒันาคุณภาพการศึกษาเป้นอย่างมาก เพราะ
การศึกษาเป็นการพฒันาคน กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ด ารงอยู่อย่างย ัง่ยืนตอ้งอาศยั

                                         
 10กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, (อดัส าเนา) 2549, 
หนา้ 1. 
 11สามญัศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษากรมสามัญศึกษา เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร : 
หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมสามญัศึกษา, 2542), หนา้ 1 
 12ส านกังานคณะกรรมกาการศึกษาแห่งชาติ, กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธี
ประกัน คุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพพ์ระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553), หน้า 
16. 
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ระบบการประกันคุณภาพเป็นกลไกขับเคล่ือน จึงได้มีกฎหมายเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาไวด้งัน้ี 
 2.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 80 ไดก้ าหนด
แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรมไวว้่า รัฐต้องพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการัดการศึกษาในทุกระดับ  และทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัใหมี้แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษา 
ของชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบากรทางการศึกษาให้กา้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินยั ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและยดึมัน่ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 13 
 2.3.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 
2545 ไดก้ าหนดไวใ้นหมวดท่ี 6 มาตรา 47 ท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาวา่ 
ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อใหพ้ฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประกอบดว้ย
ระบบประกนัคุณภาพภายในและระบบประกนัคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มาตรา 48ให้ถือวา่การ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง มีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในการรองรับการประกนั
คุณภาพภายนอกและ มาตรา 49 ให้มีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อท าหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประกนัคุณภาพภายนอกและท าการ
ประกนัผลการจดัการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยค านึงถึงความมุ่งหมาย 
หลกัการและแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั ตามท่ีก าหนดไวห้น่ึงคร้ังในทุกห้าปีและตอ้ง
เสนอผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 14 
 2.3.3 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สม
ศ. ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองส าหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัปฐมวยัและระดบัประถมศึกษา มีทั้งหมดระดบัละ 14 มาตรฐาน แบ่ง

                                         
 13รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อและส่ิงพิมพแ์กว้เจา้จอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา), 
2550, หนา้ 32-33. 
 14พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. และที่
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาส์น, 2545), หนา้ 3. 
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ออกเป็น 3 ดา้น คือ มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนจ านวน 7 มาตรฐาน 29 ตวับ่งช้ี มาตรฐานดา้นครู 
จ านวน 2 มาตรฐาน 13 ตวับ่งช้ี และมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารจ านวน 5 มาตรฐาน 15 ตวับ่งช้ี รวม
ทั้งส้ิน 14 มาตรฐาน เป็นทิศทางให้สถานศึกษาไดมุ้่งพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มข้ึน เพื่อ
รองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา15 
 สรุปไดว้า่ การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นการยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหน่วยงานระดบัปฏิบติั คือสถานศึกษาเพื่อท่ีจะพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้ง 4 ดา้น 
คือ ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการบริหารจดัการและดา้นพฒันาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลผลิตซ่ึงเป็นผูเ้รียน มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์รงตามท่ีสังคมตอ้งการ 
 2.3.3 กรอบแนวคิดเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 วีรพล บดีรัฐ ได้สรุปแนวคิดหลกัการของการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาว่า PDCA เป็นวงจรท่ีพฒันาโดย Deming เป็นเคร่ืองมือส าหรับการปรับปรุง
กระบวนการทานของบุคลากรใหดี้ยิง่ข้ึนและช่วยคน้หาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอน 
โดยผูป้ฏิบติัเอง16 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาไวด้งัน้ี 
 2.3.4 หลกัและกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไดก้ล่าวถึงหลกัและกระบวนการประกนัคุณภาพ
การศึกษาไวว้า่ การประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality assurance) เป็นกลไกส าคญัประการหน่ึงท่ี
จะขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและสร้างความมัน่ใจ (Assure) 
ไดว้า่สถานศึกษาจะสามารถจดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ผูส้ าเร็จการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนดและท่ีสังคมตอ้งการ 
หลกัในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา มี 3 ประการ คือ 

                                         
 15ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, มาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบ์ริษทัจุด
ทองจ ากดั, 2551), หนา้ 4-37. 
 16วรีพล บดีรัฐ, PDCA วงจรสู่ความส าเร็จ, (กรุงเทพมหานคร : ประชาชน, 2543), หนา้ 5 
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 1. การกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยใหส้ถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตวัใน
การบริหาร รวมถึงการตดัสินใจด าเนินงาน ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
และทรัพยากร การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกและให้อิสระแก่ผู ้สอนในการจัดกิจกรรมเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุผลตามจุดหมายของหลกัสูตร ตลอดจนให้สถานศึกษาสามารถ
ปรับปรุงตนเองและจดัการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี ความตอ้งการของชุมชน และสังคม
ใหม้ากท่ีสุด 
 2. การเปิดโอกาสมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ ปูชนียบุคคล ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือปราชญ์
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ คณะท างานของสถานศึกษา ร่วมกันคิด
ตดัสินใจ สนบัสนุน ส่งเสริมและติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนร่วม
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของสถานศึกษา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของการจดัการศึกษาโดยรวม 
 3. การแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability) โดยสถานศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย (Goals) และจุดเน้นท่ีตอ้งการพฒันา (Focus 
areas) น าเป้าหมายและจะเนน้ขา้งตน้มาร่วมกนัจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา (School improvement 
plan) เลือกยุทธศาสตร์การพฒันาให้เหมาะสมและสามารถท าให้เ กิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
สถานศึกษาจะต้องประชาสัมพนัธ์เป้าหมายและจุดเน้นท่ีต้องการพฒันาตลอดจนแผนพฒันา
สถานศึกษาใหทุ้กฝ่ายไดรั้บรู้ทั้งเพื่อเป็นสัญญาประชาคมและเพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีทิศทางใน
การท างานท่ีชดัเจนสู่เป้าหมายเดียวกนั 
 2.3.5 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษามีกระบวนการด าเนินการท่ีสัมพนัธ์กนั 3 ประการคือ 
 1. การพฒันาคุณภาพ เป็นการด าเนินการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุถึงมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนดไว ้หัวใจส าคญัในการพฒันาคุณภาพคือสร้างจิตส านึกให้ทุกคนตระหนักถึง
ความจ าเป็นของการท างานเป็นกลุ่ม ท างานอย่างเป็นระบบ และทุกคนตอ้งถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะ
ปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง จดัท าขอ้มูลสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบ ใชข้อ้มูลสารสนเทศ
นั้นให้เป็นประโยชน์ในการพฒันางานเป็นประจ า มีจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล และจดัหมวดหมู่ขอ้มูล
สารสนเทศอยา่งเป็นระบบ การพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานท่ีก าหนดนั้นตอ้งมีการ
จดัท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) ท่ีทุกกิจกรรม โครงการ งาน มีเป้าหมายเดียวกนัคือการ
ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนทุกดา้น มีการพฒันาดา้นปัจจยัให้สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สรรหา
ให้เพียงพอ ดูแลรักษาใช้ไดอ้ยู่เสมอ และปลอดภยัในการใช้ ประการส าคญัตอ้งมีระบบกลไกการ
ปฏิบติังานตามแผนรวมทั้งติดตามก ากบัการด าเนินงานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
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 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือ สนบัสนุน ก ากบัติดตาม
ความก้าวหน้าและยืนยนัการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนด การด าเนินงานในแต่ละระดบัดงัน้ี 
 2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา สถานศึกษาตั้ ง
คณะท างานข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ การด าเนินงาน/โครงการตลอดปีการศึกษา ทั้งดา้น
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพการบริหารจดัการศึกษา และด้านการ
พฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ จดัท าเป็นขอ้ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพฒันาไดท้นัท่วงทีและเป็นขอ้มูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได ้
 2.2 การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบสถานศึกษา เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้สถานศึกษาทุกแห่งควรไดรั้บ
การตรวจสอบคุณภาพจากเขตพื้นท่ีการศึกษาอยา่งนอ้ย 1 คร้ังภายใน 3 ปี ส าหรับสถานศึกษาท่ีมี
ความเขม้แข็ง เขตพื้นการศึกษาควรส่งเสริมให้พฒันาอย่างต่อเน่ือง ยกยอ่งสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบ
การพฒันาท่ีดีใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่สถานศึกษาแห่งอ่ืนได ้ส่วนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพผูเ้รียนต ่าหรือมี
แนวโน้มต ่าลงอนัเน่ืองมาจากปัญหาต่างๆ เขตพื้นท่ีการศึกษาควรตั้งคณะท างานเขา้ไปช่วยเหลือ
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและติดตามความกา้วหนา้เป็นระยะ เขตพื้นท่ีการศึกษาตอ้งท ารายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ทราบดว้ย 
 2.3.5 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ระดบัประเทศ โดยหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบ คือ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาประกอบการก าหนดนโยบาย เพื่อสร้างเสริม สนับสนุน และผลักดันให้
สถานศึกษาพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ก าหนดมาตรฐานเพื่อยกระดบัการศึกษาท่ีไม่ผา่น
เกณฑ ์ส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมระหวา่งสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพนูศกัยภาพสถานศึกษาใหบ้ริหาร  
และจดัการศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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แผนภาพที ่2.1 กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองตามวงจร PDCA 
  
 2.3.6 การประเมินและรับรองคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบผลการจัด
การศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 1. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา ขอ้ 2.1 สถานศึกษาน าขอ้มูลสารสนเทศมาประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
ก าหนด จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา  รายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานตน้สังกดั และรายงานต่อสาธารณชน   
 2. การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินในส่วนน้ีเป็นการด าเนินงาน
โดยองค์กรภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ซ่ึงเป็นองค์กรมหาชน ท าหน้าท่ีให้การประเมินและรับรองว่าสถานศึกษาจดั
การศึกษาไดม้าตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด ในทุกๆ 5 ปี ผลจากการประเมินในภาพรวมจะน าเสนอ
รัฐบาลเพื่อน าไปใชใ้นการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ การก าหนดทิศทางการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาเพื่อใหท้ดัเทียมนานาอารยประเทศ 
 การด าเนินงานทั้ง 3 ประการเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั
โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สามารถด าเนินการในส่วนพฒันาคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพดงัรูปภาพท่ี 2.2  
 
 
 

ปรับปรุงระบบ/ 
วธีิการท างาน 
ปรับมาตรฐาน/มาตรการ 

เก็บขอ้มูล 
ยนืยนัผลลพัธ์ 
บนัทึกผล 

-  ลงมือปฏิบติั 

ก าหนดปัญหา 
หาสาเหตุ 
วางแผนร่วมกนั 

Plan 

Check 

Action Do 
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แผนภาพที ่2.2 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
 สรุปไดว้า่การประเมินคุณภาพการศึกษายดึหลกัการกระจายอ านาจ คือ สถานศึกษามีอิสระ
และมีความคล่องตวัในการบริหาจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน หลกัการมีส่วนร่วมในการท างาน 
โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ ปูชนียบุคคล 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือปราชญช์าวบา้น เขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ คณะท างานของ
สถานศึกษาและยดึหลกัความรับผดิชอบร่วมกนั17 
 

2.4 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลกัประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 จากมาตรา 47 และมาตรา 48 ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงนั้น ไดมี้การออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประกอบดว้ย การด าเนินงานโดยยึดหลกัการมีส่วน
ร่วม 8 ประการ คือ 
 2.4.1 ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาใหส้ถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดบัสถานศึกษา 

                                         
 17ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), หนา้ 17. 

การติดตาม 
และตรวจสอบของ
หน่วยงานตน้สังกดั 

คุณภาพภายการจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

การประเมิน 
คุณภาพภายนอก 

- การพฒันา 
- การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
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ใหเ้หมาะกบัสภาพผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก าหนดให้เหมาะสม
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และศกัยภาพของผูเ้รียน สถานศึกษาและทอ้งถ่ิน 
 การก าหนดมาตรฐาน และการพฒันางานในสถานศึกษาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้สถานศึกษา
ไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และพฒันาคุณภาพให้
ไดม้าตรฐานท่ีก าหนด สามารถเผยแพร่การด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นอยา่งดี  
 2.4.1.1 มาตรฐานด้านปัจจยัการศึกษาท่ีสร้างผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถ และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษา 
 2.4.1.2 มาตรฐานการพฒันาโรงเรียนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแกนน าในการปฎิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และพฒันาโรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐาน 
 2.4.1.3 มาตรฐานการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนตามเกณฑ์วิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถภาพ
การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 2.4.1.4 พฒันาแหล่งเรียนรู้ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้มีการศึกษา
นอกระบบ ภายในระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั บ่อยคร้ังท่ีสถานศึกษาอาจจะตอ้งการศึกษาทั้ง 
3 ระบบ กิจกรรมท่ีส าคญั คือแหล่งเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น ห้องสมุด การใชภู้มิปัญญาชาวบา้นเป็น
ตน้ 

2.4.1.5 การพฒันาการนิเทศการศึกษา เช่น การนิเทศจากบุคคลภายนอก หรือ การนิเทศจาก
บุคคลภายใน ซ่ึงจะเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั เน้นการท างานร่วมกนัมีการ
วางแผนแกไ้ข ปรับปรุงส่วนบกพร่อง 

2.4.1.6 การพัฒนาสุขภาพอนามัย ทั้ งส่วนผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน และปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด ปราศจากมลพิษ 

มาตรฐานการศึกษา เป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค์ เพื่อใชเ้ป็นหลกั
ในการเทียบเคียงส าหรับส่งเสริม ก ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพื่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดว้ย มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดบัการศึกษา
และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตร  

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีจ านวนทั้งส้ิน 18 มาตรฐาน ดังนี ้
มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
   ตวับ่งช้ี 
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 1.1 มีวนิยั มีความรับผดิชอบและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของศาสนาท่ีตน
นบัถือ 

1.2 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  
1.3 ความกตญัญูกตเวที 
1.4 มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
1.5 ประหยดั รู้จกัใชท้รัพยส่ิ์งของส่วนตน และส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า 
1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไวซ่ึ้ง

ความเป็นไทย 
มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

ตวับ่งช้ี  
2.1 รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ส่ิงแวดลอ้ม 
2.2 เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ตวับ่งช้ี 
3.1 มีทกัษะในการจดัการและท างานใหส้ าเร็จ 
3.2 เพียรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน  
3.3 ท างานอยา่งมีความสุข พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
3.4 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 
3.5 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนสนใจ 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ 

ตวับ่งช้ี 
4.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอยา่งเป็นระบบและมี

ความคิดแบบองคร์วม 
4.2 สามารถคาดคะเน ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการตดัสินใจได ้ 
4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาอยา่งมีสติ 
4.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ 

มาตรฐานท่ี 5 มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
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ตวับ่งช้ี 
5.1 มีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ ์
5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติเฉล่ียตามเกณฑ์  
5.3 สามารถส่ือความคิดผา่นการพดู เขียนหรือน าเสนอดว้ยวธีิต่าง ๆ  

 5.4 สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 5.5 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาการเรียนรู้  
มาตรฐานท่ี 6 มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
 ตวับ่งช้ี 
 6.1 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จกัตั้งค  าถามเพื่อหาเหตุผล 
 6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตวัใชห้้องสมุด แหล่งความรู้และส่ือ

ต่างๆได ้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
 6.3 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเองเรียนร่วมกบัผูอ่ื้นไดส้นุกกบัการเรียนรู้และชอบมา

โรงเรียน 
มาตรฐานท่ี 7 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

ตวับ่งช้ี 
7.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกาย และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
7.2 มีน ้าหนกั ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 
7.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ

รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ  
7.4 มีความมัน่ใจ และกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
7.5 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครู และผูอ่ื้น 

มาตรฐานท่ี 8 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะดนตรี และกีฬา 
 ตวับ่งช้ี 
 8.1 ช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานดา้นศิลปะ 
 8.2. ช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ 
 8.3 ช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานดา้นกีฬา/นนัทนาการ 
มาตรฐานดา้นการเรียนการสอน  
มาตรฐานท่ี 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ 

หมัน่พฒันาตนเองเขา้กบัชุมชนไดดี้และมีครูพอเพียง 
 ตวับ่งช้ี 
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9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
9.2 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน  
9.3 มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันาผูเ้รียน 
9.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกวา้ง 

และยอมรับการเปล่ียนแปลง 
9.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
9.6 สอนตรงตามวชิาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนดั 
9.7 มีจ านวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนบัสนุน) 

มาตรฐานท่ี 10 ครูมีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ตวับ่งช้ี 
10.1 มีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
10.2 มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

 10.3 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
10.4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและ

ผูเ้รียน 
10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้

ผูเ้รียนและอิงพฒันาการของผูเ้รียน 
10.6 มีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้

เตม็ตามศกัยภาพ 
10.7 มีการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน และน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน 

มาตรฐานดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา  
มาตรฐานท่ี 11 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ า และมีความสามารถ ในการ

บริหารจดัการศึกษา 
ตวับ่งช้ี 
11.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
11.2 มีความคิดริเร่ิม มีวสิัยทศัน์ และเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและการจดัการ 
11.4 มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ 
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มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจดัองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพฒันา
องคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

ตวับ่งช้ี 
12.1 มีการจดัองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูง

และปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 
12.2 มีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครอบคลุมและทนัต่อการใชง้าน 
12.3 มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
12.4 มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
12.5 ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจผลการบริหารงานและการพฒันาผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการบริหารและจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 
ตวับ่งช้ี 
13.1 มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา 
13.2 มีการบริหารเชิงกลยทุธ์และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 
13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา 
13.4 มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล    

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

ตวับ่งช้ี 
14.1 มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
14.2 รายวชิา กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
14.3 มีการส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความถนดัและ

ความสามารถของผูเ้รียน 
14.4 มีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้และส่ืออุปกรณ์การเรียน

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
14.5 มีการจดัระบบการบนัทึก การรายงานผลและการส่งต่อขอ้มูลของผูเ้รียน 
14.6 มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอยูเ่สมอ 
14.7 มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนการสอน 

มาตรฐานท่ี 15 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 
ตวับ่งช้ี 
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15.1 มีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเขม้แขง็และทัว่ถึง 
15.2 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ

ความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 
15.3 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนดั

ของผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
15.4 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 
15.5 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬานนัทนาการ 
15.6 มีการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค ์วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ไทย 
15.7 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

มาตรฐานท่ี 16 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ 

ตวับ่งช้ี 
16.1 มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 
16.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
16.3 มีการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม 
16.4 มีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด พื้นท่ีสีเขียว และส่ิงอ านวยความสะดวก

พอเพียง และอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 
16.5 มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 17 สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
ตวับ่งช้ี 
17.1 มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาใน

ทอ้งถ่ิน 
17.2 สนบัสนุนใหแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในกาจดัท า

หลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบา้น องค์กรทางศาสนา ถาบนัทาง

วชิาการ และองคก์รภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวถีิการเรียนรู้ในชุมชน 
ตวับ่งช้ี 
18.1 เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 
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18.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั18 
 2.4.2 ด้านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

  เพื่อให้การจดัการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาตอ้งมีการจดัท า
แผนพฒันาสถานศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพการศึกษาในการจดัท าแผนดงักล่าวน้ี สถานศึกษา 
ตอ้งค านึงถึงหลกัการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และการน าสู่การปฏิบติัได้จริง แผนพฒันา
สถานศึกษาท่ีดีควรค านึงถึงวธีิด าเนินงาน ดงัน้ี 

   2.4.2.1 การวเิคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นอยา่งเป็นระบบและมีแผนปฏิบติั
การประจ าปีรองรับทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 

   2.4.2.2 มีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายการพฒันาและสภาพความส าเร็จ
ของการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

   2.4.2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานโดยอาศยัหลกัวิชาหรือผลการวิจยัหรือขอ้มูลเชิง
ประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน/การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การวดัและเมินผล การพฒันาบุคลากรและการบริหาร
จดัการ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

   2.4.2.4 เสาะหา และประสานสัมพันธ์กับแหล่งวิทยากรภายนอกท่ีให้การ
สนบัสนุนทางวชิาการไดแ้ละระบุไวใ้นแผนใหช้ดัเจน 

   2.4.2.5 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้บุคลาการของสถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผูเ้รียน 
รับผดิชอบและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   2.4.2.6 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา 
ผูป้กครอง และบุคลากรภายในชุมชนเพื่อการพฒันาผูเ้รียนร่วมกนั 

   2.4.2.7 ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2.4.2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและการน าผลไปใชใ้นการพฒันา 

อยา่งต่อเน่ือง 
 2.4.3 ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 ขอ้มูลและสารสนเทศนบัวา่เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีส าคญัต่อการพฒันาองคก์รไม่วา่ระดบัใดก็ตาม
เน่ืองจากขอ้มูลและสารสนเทศจะช้ีให้เห็นถึงสภาพจุดเด่นและจุดดอ้ยขององคก์รซ่ึงจะช่วยให้เห็น
แนวทางของการพฒันาองค์กรเป็นอย่างดี หากขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไม่ถูกตอ้งไม่สมบูรณ์ไม่

                                         
 18เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 17. 
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พฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศให้ถูกตอ้ง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอในการจดัระบบ
บริหารสารสนเทศนั้น ส่ิงท่ีผูด้  าเนินการควรทราบมี 3 ประการ คือ ขอ้มูล (Data) สารสนเทศ 
(Information) และสารสนเทศเพื่อการบริหารการจดัการศึกษา (School educationmanagement 
system : school EMS) 
 2.4.3.1 ความหมาย 

2.4.3.1.1 ขอ้มูล (Data) หมายถึง จ านวนหรือคุณลกัษณะท่ีบ่งช้ีขอ้เท็จจริงทั้งท่ีเป็นตวัเลข 
สัญลกัษณ์และตวัหนงัสือ แทนปริมาณท่ีอธิบายส่ิงหน่ึงส่ิงใด เช่น จ านวนเด็กในวยัเรียน จ านวน
นกัเรียนยากจน จ านวนนกัเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นตน้ ซ่ึงยงัไม่ไดท้  าการวิเคราะห์หรือ
ประมวลผล 

2.4.3.1.2 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีผา่นการวเิคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือ
ประมวลผลแลว้ อยูใ่นเร่ืองต่าง ๆ ไดต้ามวตัถุประสงค ์เช่น อตัราการเกณฑ์เด็กเขา้เรียน ร้อยละของ
นกัเรียนท่ีมีผลการประเมินน่าพอใจ 

2.4.3.1.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจดัการศึกษา (School educationmanagement 
system : school EMS) หมายถึง ระบบซ่ึงรวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีส าหรับการบริหารจดัการ
สถานศึกษา โดยจดัตั้งข้ึนเพื่อรวบรวม จดัเก็บและใช้สารสนเทศตามความตอ้งการของหน่วยงาน 
ทั้งน้ีต้องการมีการจดัเก็บเป็นระบบไม่จะเป็นการจดัแฟ้มเป็นแฟ้มเอกสาร หรือใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บก็ตาม 

2.4.3.2 สารสนเทศจ าเป็นส าหรับการพฒันาการสถานศึกษา ส าหรับสารสนเทศท่ีจ าเป็นใน
สถานศึกษานั้น ควรพิจารณาในการจดัเก็บใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของมาตรฐานการศึกษาก าหนด 
โดยทัว่ไปแล้วนิยมพิจารณาตามการวิเคราะห์เชิงระบบ ซ่ึงมีอยู่ 3 องค์ประกอบ คือ ด้านปัจจยั 
กระบวนการ และผลผลิต 

2.4.3.3 กระบวนการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ การพฒันาระบบขอ้มูลและสาระ
สนเทศของสถานศึกษามีกระบวนการในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. ก าหนดความตอ้งการร่วมกนัระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ว่ามีขอ้มูลใดบา้งท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นสถานศึกษา 

2. วางแผนการเก็บขอ้มูล ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครูร่วมกนัวางแผนการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยระบุขอ้มูลลกัษณะของขอ้มูล วิธีการและเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล 
เป็นตน้ 

3. จดัหาหรือสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยค านึงถึงความถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 
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5. วิเคราะห์ขอ้มูลและเก็บรักษาขอ้มูลท่ีเก็บมา โดยจดัเก็บขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ ใช้ได้
สะดวก และน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

6. ปรับปรุงและพฒันาระบบขอ้มูลและสาระสนเทศอยา่งต่อเน่ือง  
2.4.3.4 การน าขอ้มูลสารนเทศไปใชป้ระโยชน์ เม่ือสถานศึกษาไดพ้ฒันาระบบขอ้มูลและ

สารสนเทศน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ครอบคลุมทั้งดา้นบริหารจดัการศึกษา การจดัการ
เรียนรู้ การพฒันาตนเอง ดงัน้ี 

1. พฒันาผูเ้รียน สามารถใชข้อ้มูลสารสนเทศในการวางแผนเรียนรู้ ตลอดจนการส ารวจ
ความสนใจ ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของตนเอง จัดแผนการเรียนรู้และร่วมจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

2. พฒันาผูส้อน สามารถใชข้อ้มูลสารสนเทศในการวางแผนการเรียนรู้ ตลอดจนส ารวจ
ความสนใจ ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของตนเอง จดัแผนการเรียนรู้และร่วมกนัจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา 

3. พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา สามารถใช้ขอ้มูลสารสนเทศส าหรับการก าหนดเป้าหมาย 
วางแผนปฏิบติังาน จดัส่ิงอ านวยความสะดวก นิเทศและติดตาม ประเมินผล และสร้างขวญัก าลงัใจ
ใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษา 

ผูป้กครองและชุมชน ผูป้กครองและชุมชน สามารถใช้ขอ้มูลและสารสนเทศส าหรับการ
ร่วมจดัการเรียนรู้ นิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขและพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

หน่วยงานจดัการศึกษาในพื้นท่ี หน่วยงานจดัการศึกษาในพื้นท่ีสามารถน าข้อมูลและ
สารสนเทศไปใชเ้พื่อตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา การประเมินภายใน 
การส่งเสริมจุดเด่นและปรับปรุงแกไ้ขจุดดอ้ยของสถานศึกษา 

องคก์รภายนอก องคก์รภายนอกโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพของโรงเรียนพร้อมพร้อมทั้ งการยืนยนัผลการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อน าข้อมูล
เสนอแนะต่อโรงเรียน ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาเสนอผลต่อหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อนิเทศ 
ติดตาม และช่วยเหลือการด าเนินงาน เพื่อพฒันาคุณภาพของโรงเรียนต่อไป 

2.4.4 ด้านด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ในแผนพฒันาสถานศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพการศึกษา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการ

ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเกิดผลส าเร็จตามท่ีระบุไวใ้นตวับ่งช้ีของโครงการ การด าเนินงาน
ตามแผนนั้น สถานศึกษาตอ้งสร้างระบบการท างานท่ีเขม้แขง็ เนน้การมีส่วนร่วม  
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ใชเ้ทคนิคการบริหารและการจดัการท่ีจะท าให้การด าเนินงานตามแผนสถานศึกษาบรรลุ เป้าหมาย 
อาจใชเ้ทคนิคการบริหารและการจดัการท่ีใชแ้ลว้ประสบผลส าเร็จดงัน้ี 

2.4.4.1 วงจรพฒันาคุณภาพ PDCA ของเดม่ิง (Deming cycle) เป็นเทคนิคท่ีผูบ้ริหารส่วน
นิยมใช้กนัแพร่หลาย เพราะเป็นกระบวนการท่ีมีการตรวจสอบตนเองตลอดเวลา ตั้งแต่ขั้นการ
วางแผน (Plan) การปฏิบติัตามแผนหรือขั้นท่ีวางไว ้(Do) การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) 
และการน าผลการประเมินยอ้นกลบัไปทบทวน ปรับปรุงแกไ้ข วางมาตรฐาน/มาตรการ ก าหนด
ขั้นตอนกนัใหม่ (Act) เพื่อด าเนินต่อไป 

วงจรการพฒันาการ PDCA สามรถน าไปใชไ้ดใ้นทุกขั้นตอน ทุกงาน สอดรับกนัไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง และมีกระบวนการด าเนินงานท่ีด าเนินการไปพร้อมๆกนั ดงัแผนภาพท่ี 2.3 

 
 
 
 
        
              การพฒันาบุคคล 
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แผนภาพที ่2.3 กระบวนการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในแต่ละงานทีด่ าเนินการไปพร้อม ๆ กนั 
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แนวคิด (Balanced scorecard) สถานศึกษาหลายแห่งใชแ้นวคิดในการก าหนดผลส าเร็จ

อยา่งสมดุลรอบดา้น (Balanced scorecard) เป็นเทคนิคการบริหาร เช่น โรงเรียนในฝัน โดยใชก้าร
ก าหนดมุมมองท่ีเก่ียวกบัผลส าเร็จของการด าเนินงาน 4 ดา้น คือ 

1. มุมมองดา้นนกัเรียน (Student perspective) โดยพิจารณาความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีคาดหวงั 

2. มุมมองด้านกระบวนการจดัการศึกษาภายใน (Internal process perspective) โดย
พิจารณาผลส าเร็จและแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการบริหาร
จดัการและการจดัหลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอน 

3. มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and perspective) โดยพิจารณาผลส าเร็จ
และแนวทางในการพฒันาปัจจยัท่ีใช้ขบัเคล่ือนให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันาคุณภาพตามท่ีคาดหวัง 
ได้แก่ การสร้างความเข็มแข็งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพและ
ทกัษะครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่งสมรรถนะของสถานศึกษาในการ
ใชน้วตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพฒันา 

4. มุมมองดา้นงบประมาณและทรัพยากร (Budget and resource perspective) โดยพิจารณา
ปัจจยัส่งเสริมให้การด าเนินงานบรรลุภาพความส าเร็จในด้านงบประมาณและทรัพยากร โดย
ค านึงถึงแหล่งสนับสนุน อัตราก าลัง ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ 

จากมุมมองทั้ง 4 ดา้น น ามาก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ (Strategic objectives) ท่ีจะ
น าไปสู่ความส าเร็จโดยค านึงความรอบครอบและสมดุล จดัท าแผนท่ีกลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อ
ตรวจสอบล าดบัความส าคญัและความเหมาะสมของวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว ้ผ่านมุม
ดา้นต่างๆว่ามีความสัมพนัธ์ เป็นเหตุผล เช่ือมโยงไปสู่ความส าเร็จไดอ้ย่างไร แลว้จดัท ากรอบกล
ยุทธ์ (Strategy framework) โดยการน าวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาก าหนดตวัช้ีวดั (Measures) 
เป้าหมาย (Targets) และกลยทุธ์ริเร่ิม (Strategy initiatives) ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2.4  
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แผนภาพที ่2.4 รูปแบบการก าหนดผลส าเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน 
 
 2.4.5 ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา ก็คือ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา สถานศึกษาควรตั้ งคณะท างานข้ึนเพื่อวางแผนติดตาม และรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศการด าเนินงาน โครงการตลอดปีการศึกษา โดยใช้มาตรฐานสถานศึกษาเป็นกรอบการ
ติดตามตรวจสอบ ทั้งน้ีขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ในการจดัท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา
อีกด้วย สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปี  ด าเนินกนั
อยา่งจริงจงั ต่อเน่ืองและเป็นระบบ สนบัสนุนให้ครู ผูป้กครอง และผูแ้ทนชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
นอกจากน้ี สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในเก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี เพื่อให้
กา้วทนัสถานการณ์ปัจจุบนัดว้ย คือ 
 1. วิสัยทศัน์และภารกิจของสถานศึกษา เช่นวิเคราะห์ดูวา่วิสัยทศัน์และภารกิจสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและสอดคล้องกบัสภาวะปัจจุบนั
หรือไม่ควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง 
 2. แผนพฒันาสถานศึกษา เช่น แผนพฒันาสะทอ้นความตอ้งการของชุมชนจริงหรือไม่ มี
การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลตลอดจนการน าผลมาใชใ้นการวางแผนครอบคลุมครบถว้นหรือไม่ 
กิจกรรมตามแผนสัมพนัธ์กนัและสอดรับกบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายหรือไม่ แผนพฒันาโดยร่วมมี
ความชดัเจน เขา้ใจง่ายและมีทิศทางการพฒันาท่ีชดัเจนหรือไม่ 

วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ 
กลยทุธ ์
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 3. การพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เช่น บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม
สนบัสนุนการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด สะทอ้นความส าเร็จของผูเ้รียนอยา่งไร ครูเลือกใชยุ้ทธศาสตร์
การสอนหลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนหรือไม่ ครูและผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์
ท่ีส่งผลต่อการเรียนของผูเ้รียนอย่างไร การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นให้ผูเ้รียนมีโอกาสฝึก
แกปั้ญหา ฝึกการคิดสร้างสรรค์ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริงตลอดจนการพฒันานิสัยรักการเรียนหรือไม่ 
ผูเ้รียนกล้าคิดกล้าแสดงออกหรือไม่ สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกบั
มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวยัหรือไม่ 
 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ผูเ้รียนประสบความส าเร็จจากการเรียนรู้ท่ีผูส้อนเป็น
ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ ผลงานของผูเ้รียนมีความหมาย บ่งบอกถึงส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้ 
เขา้ใจและท าไดห้รือไม่ ผลงานแสดงความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ และผูเ้รียนไดมี้โอกาสน าความรู้
ใชม้ากนอ้ยเพียงใด ผูส้อนใชว้ธีิการประเมินท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัสภาพจริงเพียงใด มีการ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินหรือไม่ สถานศึกษา
จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งดีหรือไม่ 
 5. การพฒันาองคก์ร เน่ืองจากสถานศึกษาเป็นแหล่งหรือศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีส าคญัในชุมชน 
ฉะนั้นนอกเหนือจากการบริหารจดัการดา้นพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน การพฒันาผูส้อน
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ สถานศึกษาตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาสถานศึกษาโดยเฉพาะห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ประเด็นในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายใน 
จึงควรวิเคราะห์ดูว่า ผูบ้ริหารอุทิศตนเพื่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และเพื่อพฒันาการศึกษาอย่างไร 
เป็นผูน้ าการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสามารถน านวตักรรมหรือแหล่งนวตักรรมส าหรับผูส้อน
ไดห้รือไม่ มีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ผูส้อน/คณะท างานมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจในเชิงบริหารหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน และ
ร่วมกิจกรรมต่างๆกบัชุมชนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีการรวบรวมแหล่งภูมิปัญญาชาวบา้นและ
เชิญปราชญ์ชาวบา้นมาเป็นท่ีปรึกษาหรือให้ความรู้หรือไม่ มีการพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์
กบัสถานศึกษาอ่ืนๆ เพื่อเทียบเคียงการพฒันาหรือไม่อยา่งไร 
 6. การพฒันาวิชาชีพครู เช่น มีการใช้แหล่งวิทยาการภายนอก (สถาบนัการศึกษาองค์กร
ธุรกิจภาครัฐและเอกชน) ช่วยให้ครูเกิดการเรียนรู้อย่างไรบา้ง มีการเปิดโอกาสให้ครูแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และความคิดในการพฒันาวชิาชีพดว้ยวธีิการใดบา้ง สนบัสนุนให้ครูมีการวิจยัคน้ควา้
ความรู้ใหม่เก่ียวกับการเรียนการสอนและการประเมินผลบ้างหรือไม่ บ่อยเพียงใด จัดหา
งบประมาณ และส่ิงสนับสนุนมากน้อยเพียงใด ส่งเสริมให้มีการสัมมนาหรือพฒันาวิชาชีพใน
รูปแบบอ่ืนใดหรือไม่ 
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 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาทีด าเนินการอย่างจริงจงั จะช่วยให้
สถานศึกษามีขอ้มูลถูกตอ้งและเพียงพอในการวางแผนพฒันาสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพการศึกษา
ในรอบปีถดัไป นอกจากน้ี ผลจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษายงัมีส่วน
ช่วยกระตุน้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งนกัการศึกษา ผูป้กครองและชุมชนไดต้ระหนกัถึงการก าหนดนโยบาย
และทิศทางการพฒันาการศึกษาในระดบัทอ้งถ่ิน หรือระดบัชาติอีกทางหน่ึงดว้ย 
 2.4.6 ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 จากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาดังได้กล่าวไว้ในข้างต้น 
สถานศึกษาจะมีขอ้มูลสารสนเทศส าหรับประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนดไวด้ว้ย อยา่งไรก็ตามสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม อาจตั้งคณะท างานข้ึน เพื่อท า
หนา้ท่ีประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาก็ไดซ่ึ้งจะเป็นการสร้างระบบการประเมินตนเองอีกทาง
หน่ึง น าผลจากการประเมินไประบุไวใ้นรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีต่อไป การ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตอ้งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
ปฐมวยั ท่ีก าหนดไว ้
 นอกเหนือจากน้ีสถานศึกษาอาจท าการประเมินคุณภาพผูเ้รียนโดยรวม จ าแนกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนกัเรียนเป็นรายคน เป็นการ
ตรวจสอบและยืนยนัคุณภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ  โดยขอใช้แบบทดสอบจากองค์กรท่ีมี
แบบทดสอบท่ีไดม้าตรฐาน 
 2.4.7 ด้านจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
 การจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี เป็นหนา้ท่ีท่ีสถานศึกษาตอ้งปฏิบติั 
เพราะการท างานใดๆก็ตาม ตอ้งมีการรายงานผลและน าผลไปใช ้จึงเป็นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากในอดีตมีการละเลยกนัมากจนท าให้เกิดจุดอ่อนเร่ืองระบบฐานขอ้มูลท่ี
จ  าเป็นต่อการพฒันา จึงมีการตราไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ .2542 มาตรา 48 ให้
สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนและเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
 ในการจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษาหรือเรียกสั้นๆวา่
รายงานประจ าปีนั้น ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดใ้ห้แนวทางไวเ้ป็น
ตัวอย่างในเอกสารช่ือ แนวทางการเขียนรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษา โดยเสนอใหแ้บ่งรายงานเป็น 4 บท คือ บทท่ี 1 สะทอ้นภาพทัว่ไปของสถานศึกษา บท
ท่ี 2 ระบุเป้าหมายการพฒันาของสถานศึกษา บทท่ี 3 ระบุความส าเร็จของการพฒันาตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาสถานศึกษา บทท่ี 4 ระบุจุดเด่น- จุดดอ้ยและความตอ้งการการ
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ช่วยเหลือ นอกจากน้ี ควรระบุหลกัฐานขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิของการประเมินตามแผนพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาไวด้้วยเม่ือจัดท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
สถานศึกษาส่งรายงานต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดัภายในเดือนพฤษภาคมของทุกๆปี
และส่งใหส้ านกังานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เฉพาะในปีท่ีเขา้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาจะน ารายงานของสถานศึกษาทั้งหมดมา
สังเคราะห์เป็นภาพรวมระดับเขตพื้นท่ีและน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานภายในเดือนกรกฎาคมของทุก ๆ ปี จากนั้นส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ
น ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามาสังเคราะห์เป็นภาพรวม
ระดบัประเทศ น าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นนโยบาย กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศต่อไป 
 การจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ประโยชน์ส าคญัไม่ไดอ้ยู่ท่ีจดัท า
เพื่อรายงานใคร แต่อยู่ท่ีการน าผลไปใช้วางแผนปรับปรุงงานต่อๆไป ดังนั้นสถานศึกษาต้อง
ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการจดัท ารายงานและน าขอ้มูลไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งจริงจงั 
 2.4.8 ด้านจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
 ในการท าใหคุ้ณภาพของสถานศึกษาด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน สถานศึกษาควรตรวจสอบและ
ทบทวนการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม อยู่เสมอ โครงการ/กิจกรรมท่ีท าต้องคุม้ค่าและเกิด
ประโยชน์ส่งผลถึงผูเ้รียน 
 2.4.8.1 การพิจารณาโครงการ กิจกรรมท่ีจะท าต่อไปหรือไม่นั้น ควรพิจารณาดงัน้ี 
 1. ถา้เป็นโครงการท่ีดี สมควรด าเนินการต่อไปก็ด ารงโครงการนั้นไว ้
 2. ถ้าเป็นโครงการท่ีดี แต่ยงัด าเนินการไม่ส าเร็จหรือยงัไม่บรรลุเป้าหมาย 
จุดบกพร่อง ถา้ปรับปรุงแกไ้ข สามารถบรรลุผลส าเร็จไดก้็ด าเนินการต่อไปและท าใหดี้ยิง่ข้ึน 
 . ถา้เป็นโครงการท่ีมีความกา้วหนา้ในการด าเนินงานอยูต่ลอดเวลา ก็พฒันาด าเนิน
โครงการนั้นต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
 4. หากมีเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีส่อเคา้วา่จะเกิดปัญหา ตอ้งหาทางป้องกนัไวก่้อน  
ก็จ  าเป็นตอ้งจดัท าโครงการใหม่ๆข้ึน เพื่อป้องกนัปัญหา 
 2.4.8.2 การท าให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพฒันาอยา่งต่อเน่ืองนั้นสถานศึกษา
ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
 1. สร้างจิตส านึกในการพฒันาให้เกิดข้ึนในหมู่ขา้ราชการครู และบุคลากรทุกคน
ในสถานศึกษา 
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 2. เน้นย  ้าหรือก าหนดเป็นนโยบายการท างานอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งตอ้งท างาน
อยา่งมีเป้าหมาย ท างานเป็นหมู่คณะและตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง 
 3. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) 
 การจะท าให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้น ต้องท าให้บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ รู้จกัพฒันาตนเอง ใฝ่รู้ หมัน่แสวงหาความรู้อยู่เสมอ มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้19  
 สรุปผลได้ว่า การประกนัคุณภาพการศึกษาภาพภายในคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
ภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบ เพื่อพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาและควรจดัให้มีความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวงและ
มาตรฐานการศึกษาท่ีมีอยู ่การด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในท าให้สถานศึกษาบริหาร
การศึกษามีประสิทธิภาพมีการท างานท่ีมีเป้าหมายและมีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน  ในการ
ด าเนินงานเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามเป้าหมายนั้นตอ้งมีการประเมินคุณภาพทั้งประเมนตนเองและการ
ประเมินหน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบและพฒันาปรับปรุงให้การด าเนินการไดพ้ฒันาไปตรง
ตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา การด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษานั้นตอ้ง
อาศยัความร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เช่น ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน        
ครู ผูบ้ริหารนกัเรียนตลอดจนหน่วยงานตน้สังกดัท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาทุกหน่วยงาน 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มุ่งหวงัจะยกระดบัการศึกษาของชาติ มุ่งหวงัจะยกระดบั
การศึกษาของชาติให้ไดม้าตรฐานจดัการศึกษาไดอ้ย่างทัว่ถึง มีคุณภาพ จึงก าหนดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบ คือการปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการศึกษา ปฏิรูปครู 
อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา ซ่ึงถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบญัญติั
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546 มีผล
ให้เกิดการปฏิรูประบบการบริหาร และการจดัการศึกษาอยา่งยิ่ง กล่าวคือ ก่อให้เกิดการหลอมรวม
ของหน่วยงานหลกัทางการศึกษา 3 หน่วยงานคือ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ แลกระทรวงศึกษาธิการเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันคือ 
กระทรวงศึกษาธิการ และในการน้ีมีการจดัระบบบริหารราชการใหม่คือ การจดัระเบียบบริหาร

                                         
 19เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 36. 
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ราชการส่วนกลางระดบักระทรวง การจดัระเบียบราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกดั 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตั้งอยูท่ี่ 563 ถนนเพชรมาตุ
คลา ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา 30200 ห่างจากศาลากลางจงัหวดันครราชสีมา 
ทางทิศตะวนัออก ประมาณ 40 กิโลเมตร รับผิดชอบการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
บริหารรวม 5 อ าเภอ 42 ต าบล 522 หมู่บา้น ประกอบดว้ย อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอจกัราช อ าเภอ
โชคชยั อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอหว้ยแถลง  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการศึกษา  และพฒันาหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การพฒันางานดา้นวิชาการ และจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกบั
สถานศึกษารับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รวมถึงปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด โดย
ด าเนินการจดัรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาเป็นศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอ 5 ศูนย ์
และศูนยเ์ครือข่าย 17 ศูนย ์ประกอบดว้ย ศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอจกัราช อ าเภอ
หว้ยแถลง และอ าเภอโชคชยัจ านวนศูนยล์ะ 4 ศูนย ์ศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอหนอง
บุญมาก จ านวน 3 ศูนย ์และศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 2 
ศูนยต์ามล าดบั20 
 
 
 
 
 

                                         
 20ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, ข้อมูลโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาการพิมพ,์ 2554), หนา้ 
4. 
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2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงัน้ี 
 พรพรรณ การุณ ไดว้จิยัเร่ือง ปัญหาการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาภาครัฐ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยศึกษา 8 ดา้นคือ การจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ การพฒันามาตรฐานการศึกษา การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีและการผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาพบวา่การด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาภาครัฐส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลรีเขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือเปรียบเทียบปัญหาการ
ด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา
ระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนตน้สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ถึง
มธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนัเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ ดา้นการพฒันามาตรฐานการศึกษา ดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา ดา้น
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี แตกต่างกนัอยูใ่นระดบัต ่า ส่วนดา้นอ่ืนไม่แตกต่างกนั21 
 ปรีดา ภานุรัตน์ ไดว้ิจยัเร่ือง การด าเนินงานและความตอ้งการในการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียนในก่ิงอ าเภอสระใคร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่า 
การประกนัคุณภาพภายในดา้นการเตรียมการ ดา้นการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจาก
นอ้ยไปหามากคือดา้นการเตรียมการ ดา้นการด าเนินการ และดา้นการรายงาน ส่วนความตอ้งการใน
ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน ดา้นการเตรียมการ มีความตอ้งการให้บุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ 
อยา่งครบถว้นพอเพียง จดัใหมี้เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบไม่ซ ้ าซ้อน ในดา้น
การด าเนินการมีความต้องการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จดัให้มี
เจา้หน้าท่ีช่วยเหลือในการสร้างเคร่ืองมือสม ่าเสมอ อย่างต่อเน่ือง พฒันาแหล่งเรียนรู้ ระบบขอ้มูล 

                                         
 21พรพรรณ การุณ, “ปัญหาการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ภาครัฐ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, 113 หนา้. 
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ระบบการให้สวสัดิการครู และในดา้นการรายงานครูมีความตอ้งการในการประสานงานการเก็บ
ขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลอยา่งมีระบบ22 
 สมาน เพชรนาวา ไดว้ิจยัเร่ือง ระดบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาโดย
ภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏว่า ดา้นระบบการบริหาร
จดัการ ดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ ดา้นการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการพฒันา
มาตรฐานการศึกษาดา้นการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาดา้นการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา 
ดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษา ดา้นการผดุงระบบคุณภาพ
การศึกษาการศึกษา การด าเนินการอยูร่ะดบั ปานกลาง 23 
 มนต์ทยา ทองพูล ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต1 โดยศึกษา 8 ด้าน คือ การเตรียมการก่อน
ด าเนินการ การพฒันามาตรฐานการศึกษา การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  กรตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพ
การศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา และการผดุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษา พบวา่ ปัญหา
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายนอกโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต
1 ทั้ง 8 ดา้นโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการเตรียมการก่อนด าเนินการ ด้านการพฒันามาตรฐานการศึกษา  ด้านการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและดา้นการผดุงระบบประกนัคุณภาพ เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายโรงเรียนตามสถานภาพและต าแหน่ง พบว่า ผูบ้ริหาร สถานศึกษา
และครูผูส้อนมีปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั24 

                                         
 22ปรีดา ภานุรักษ์, “การประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนในก่ิงอ าเภอสระใคร สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1”, รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2548, 95 หนา้.  
 23สมาน เพชรนาวา, “การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 5”,  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2549, 85 หนา้. 
 24มนตท์ยา ทองพลู, “การศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”,  งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 100 หนา้. 
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 ศิริพร พรมนิล ไดว้จิยัเร่ือง การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอ าเภอป่า
ต้ิว สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธรเขต 2 โดยภาพรวมมีการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย  ได้ดงัน้ี การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี  การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  การประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาและการผดุง
ระบบกรประกนัคุณภาพการศึกษา25 
 ทองใส  จันทะรัตน์  ได้วิจัยเร่ือง สภาพปัจจุบัน  ปัญหาการและแนวทางการแก้ไขการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษากรศึกษาของกลุ่มโรงเรียนกุดวงัแก้ว ท่ีได้รับการประเมิน
ภายนอกสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูร่ะดบัมาก เรียงล าดบัคือ ดา้นการ
เตรียมการ ดา้นการรายงาน และดา้นการด าเนินการ ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูร่ะดบัมากมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ดา้น
การรายงาน ดา้นการเตรียมการ และดา้นการด าเนินการ และจาการศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ผูบ้ริหารควรสร้างความตระหนกัและการยอมรับในเร่ืองการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนควรมีการเก็บขอ้มูลทั้งใน
ระดบัรายบุคคลและภาพรวมดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายผูบ้ริหารสถานศึกษาควร  ครูผูส้อนควรมีการ
วเิคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา26 
 สุภาพร ไผโพธ์ิ ได้วิจยัเร่ือง การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาของผูบ้ริหารและครูผูส้อน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 1 
ใน 8 ดา้น คือ การเตรียมการก่อนการด าเนินการ การพฒันามาตรฐานการศึกษา การจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบทบทวนคุณภาพ

                                         
 25ศิริพร พรมนิล, “การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอป่า
ต้ิว,นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 2”, รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : วทิยาลยับณัฑิตบริหารธุรกิจ), 2550, 115 หนา้. 
 26ทองใส จนัทะรัคน์, “การประกนัคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนกุดวงัแกว้ท่ีไดรั้บ
การประเมินภายนอก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2”, รายงานการศึกษาค้นคว้า
อสิระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2551, 96 หนา้. 
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การศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาและการผดุงระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา พบวา่ การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระหว่างครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา  พบว่า ครูผูส้อนและผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของครูและบุคลากรจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างานพบวา่ บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยและบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานมาก มีความเห็นต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0527 
 ศานิตย์ ศรีคุณ ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพปัจจุบนัและปัญหาของระบบการจดัการฐานขอ้มูลและ
สารสนเทศในการประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจังหวดับุรีรัมย์ พบว่าสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการฐานข้อมูลและ
สารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ิมมีการด าเนินงานแลว้ แต่การด าเนินงานยงัไม่
ครอบคลุมในแต่ละตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการศึกษา กลไกในการก ากบัติดตามมีความหลากหลาย
และเกิดความซบัซอ้นในการด าเนินงาน ส่งผลใหก้ารสรุปรวมของขอ้มูลสารสนเทศไม่เป็นเอกภาพ
และเกิดความซ ้ าซ้อนในการเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ เคร่ืองท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ
ไม่สมบูรณ์ ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลไม่ชดัเจนซ่ึงเม่ือจะท ารายงานการประเมินตนเองตอ้งมีการ
เก็บขอ้มูลเพิ่มเติมในบางส่วน การเก็บขอ้มูลและสารสนเทศไม่สม ่าเสมอท าให้ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่เป็น
ปัจจุบนั ความพึงพอใจในระบบการจดัการสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานดา้นผูเ้รียน 

ในการประกันคุณภาพภายในพบว่า อยู่ในระดับมากและเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในด้าน
อรรถประโยชน์ ความเป็นไปได ้ความเหมาะสมและความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมาก28 

                                         
 27สุภาพร ไผโพธ์ิ, “การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้วเขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2551, 107 หนา้. 
 28ศานิตย ์ศรีคุณ, “การพฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มูลและสาระสนเทศในการประกนั
คุณภาพภายใน เพื่อพร้อมการประเมินภายนอก ของสถานศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2551, 218 หนา้.  
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 ธวัชชัย ผิวอ่อน ได้วิจยัเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอท่าบ่อ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1ผลการวิจยั พบวา่ สภาพ
การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานศึกษา  โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายหลกั มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกหลกั ซ่ึงหลกัท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด คือ 
หลกันิติธรรม รองลงมา คือหลกัคุณธรรม ส่วนหลกัท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ หลกัความคุม้ค่า ปัญหา
การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานสถานศึกษาโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน  มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกหลักซ่ึงหลักท่ีมีปัญหาสูงสุด คือ หลักความ
โปร่งใส รองลงมา คือ หลกัความรับผิดชอบ ส่วนหลกัท่ีมีปัญหาต ่าสุด คือ หลกันิติธรรมผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน  โดยรวมไม่แตกต่างกนัทั้งใน
ภาพรวมและรายหลกั และการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาการบริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน  ใน
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0529 

 ไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน ไดว้ิจยัเร่ือง การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ สภาพการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดบัปัญหาการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อนต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่าโดยภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผู ้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ด าเนินงานสูงกว่าครูผูส้อน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีขนาด
ต่างกนัต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กสูงกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่ ผลการเปรียบเทียบเก่ียวกบัปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบว่าความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อนโดยภาพรวมมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยครูผูส้อนสูงกว่าผูบ้ริหาร

                                         
 29ธวชัชัย ผิวอ่อน, “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อ าเภอท่าบ่อสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน), 2552, 117 หนา้. 
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สถานศึกษา และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัโดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กมีความ
คิดเห็นสูงกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่30 
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว สรุปไดว้า่การด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจดัการศึกษานั้น มีปัญหาแตกต่างกนัในหลายลกัษณะซ่ึงนอกเหนือจาก
ปัจจยัองค์ประกอบของมาตรฐานโรงเรียนโดยทัว่ไปแล้ว สถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อนและสถานศึกษายงัเป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณา  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้บทบาท
ส าคญัในการบริหารจดัการเพื่อให้สถานศึกษาพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายไดด้งันั้น
ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าปัจจยัดงักล่าวน่าจะเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา 
 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย   
 ผูว้ิจ ัยมุ่งศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยใชเ้กณฑ์ตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัแผนภาพท่ี 2.5  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 30ไพบูลย ์เนาวศ์รีสอน, “การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัอีสาน), 2552. หนา้ 1-124. 
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                     ตัวแปรตาม 
         ตัวแปรต้น 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.5 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  จ าแนกเป็น 8 ด้าน  ดังนี ้
1.  ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

       2.  ดา้นจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

       3. ดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
4.  ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 
5.  ดา้นจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  

การศึกษา 
        6.  ดา้นจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.  ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน   

คุณภาพภายใน 
8.  ดา้นจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
     อยา่งต่อเน่ือง 

 

สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
1. สถานภาพ ไดแ้ก่  

1.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1.2  ครูผูส้อน 

2.  ขนาดของสถานศึกษา  ไดแ้ก่  
 2.1  ขนาดเล็ก 
 2.2  ขนาดกลาง 
 2.3  ขนาดใหญ่ 
 
 



 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ านวน 1,877 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยจ านวน 1,877 คน ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้ิจยัใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน(Krejcie & Morgan)1 ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (sample 
size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.92 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 319 คน และเพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการกระจาย
ไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ดงัตารางท่ี 3.1 เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยา่งแลว้จึง
ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจบัฉลากแบบไม่ใส่คืนเพื่อให้ไดจ้  านวน
กลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ 
 

                                         
 1บุญชม  ศ รีสะอาด ,  “กำรวิ จั ย เบื้ อง ต้น” ,  ฉบับป รับปรุงใหม่ ,  พิมพ์ค ร้ั ง ท่ี  8, 
(กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 43. 
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ตำรำงที ่3.1 แสดงกำรจัดหมวดหมู่ของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

สถำนภำพ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

เลก็ กลำง ใหญ่ รวม เลก็ กลำง ใหญ่ รวม 
ผูบ้ริหาร 76 77 50 203 13 13 8 34 

ครูผูส้อน 384 750 540 1,674 65 128 92 285 

รวม 460 827 590 1,877 78 141 100 319 
  

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยัจดัสร้าง

ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถาม การประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี 5 ระดบั ดงัน้ี  
5  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

   

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื  
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้าง

เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 8 
ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นใหมี้ความสอดคลอ้งกบันิยามศพัท์
เฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละด้านนั้นได้ข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้าน ดังน้ี 1) ด้านก าหนด
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี 5 ข้อ 2) ด้านจัดท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี 5 ขอ้ 3) ดา้นจดัระบบบริหาร
และสารสนเทศ มี 5 ขอ้ 4) ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มี 5 ขอ้ 
5) ดา้นจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มี 5 ขอ้ 6) ดา้นจดัให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี 5 ขอ้ 7) ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 5 ขอ้ 8) ด้านจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 5ขอ้ 

3.3.2 หาค่า IOC โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-objective congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC 
ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีค่า IOC อยูใ่นระดบั 1.00 ทุกขอ้ ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุก
ขอ้ค าถาม สามารถสรุปได้ว่าทุกข้อค าถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกบันิยาม ดงันั้นสามารถ
ตดัสินไดว้่าขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา (ดูผลการวิเคราะห์ใน
ภาคผนวก ง )  

3.3.3 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try-out) กบัผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์ความ
เช่ือมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวมดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
(Alpha coefficient)โดยใช้วิธีของครอนบาค  (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
แบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.92 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยู่ระหว่าง       
0.60 – 1.00 แสดงว่าค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถ
น าไปใชใ้นการวจิยัได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 
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ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมในรำยด้ำน 
  
ด้ำนที่ เร่ือง ค่ำควำมเช่ือมั่น 

1. ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 0.84 
2. ด้านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
0.74 

3. ดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 0.83 
4. ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 0.89 
5. 
6. 
 

7. 
8. 

ดา้นจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ดา้นจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ดา้นจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

0.80 
0.70 
0.76 
0.69 

รวม 0.92 
 

3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 3.4.1 ขอหนงัสืออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และ เพื่อขออนุญาตใหผู้ว้จิยัเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4.2 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งใหโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.4.3 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองพร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 3.4.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลไวจ้ดัระบบ
ขอ้มูล และตรวจสอบ เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรม
ทางสังคมศาสตร์และแปลความหมายค่าเฉล่ียของแบบสอบถามการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2 วเิคราะห์การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทั้งโดยภาพรวม รายดา้นและรายขอ้ โดยหาค่าเฉล่ีย (X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี2  
 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.01 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  าแนกสถานภาพ โดยใชค้่า t – test 
(Independent samples)  
 3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา
โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช ้(F - test, One – way ANOVA) เม่ือพบวา่มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟ
เฟ่ ( eScheff ) 
   

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบที (t – test) และการ
ทดสอบเอฟ (F – test) การทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA)  

                                         
2บุญชม ศรีสะอาด, หลกักำรวจัิยเบือ้งต้น, อา้งแลว้, หนา้ 121. 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพภายในแต่ละดา้น 
จ าแนกตามสถานภาพ และตามขนาดของ 

ผูว้ิจ ัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยซ่ึงประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ไดแ้ก่ต าแหน่งในการปฏิบติังานและขนาดของสถานศึกษา 2) แบบสอบถามเก่ียวกบั
สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert)  

การวิเคราะห์ขอ้มูลการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี  

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมาย
ของสัญลกัษณ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 X     แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 n    แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง  
 S.D.   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 SS    แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of square) 
 df    แทน ขั้นของความอิสระ (Degree of freedom) 
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 MS    แทน ค่าเฉล่ียก าลงัสองของคะแนน (Mean square)    
 t - test   แทน ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตในการแจกแจงแบบ t  
      เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
 F -test   แทน ค่าท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตในการแจกแจงแบบ F 
 *    แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 **    แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัน าเสนอขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 2. ผลการวเิคราะห์ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2โดยภาพรวมและรายดา้น 
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพ 
 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดสถานศึกษา
ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจ านวน 319 คน ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ   
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 34 10.66 
 ครูผูส้อน 285 89.34 
  รวม 319 100.00 
ขนาดสถานศึกษา   
 สถานศึกษาขนาดเล็ก 78 24.45 
 สถานศึกษาขนาดกลาง 141 44.20 
 สถานศึกษาขนาดใหญ่ 100 31.35 

รวม 319 100.00 
 

  จากตาราง 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.66 และครูผูส้อน จ านวน 285 คนคิดเป็นร้อยละ 89.34 ซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 24.45 สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 141 คนคิดเป็นร้อย
ละ 44.20 และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 31.35   
 1. ศึกษาระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 1.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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ตารางที ่4.2 ระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ข้อที่ 
 

ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

1 การพฒันาความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาแก่ครู/
บุคลากรชุมชน 

3.77 0.82 มาก 

2 จดัใหมี้ส่วนร่วมของครู/บุคลากร/ชุมชนในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษา 

3.73 0.78 มาก 

3 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษามี
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

3.72 0.78 
 

มาก 
4 มีการจดัท าฐานขอ้มูล สารสนเทศ  

ในสถานศึกษาเป็นระบบ ครอบคลุมทุกงานและทนัต่อ
การใชง้าน 

3.74 0.74 
 

มาก 

5 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษามี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 

3.69 0.81 
 

มาก 
รวม 3.73 0.23 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีระดับการประกันคุณภาพภายใน ด้านก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.73) 
 โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีการ
ปฏิบติัสูงสุด คือ มีการพฒันาความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาแก่ครู/บุคลากรชุมชน (X  = 3.77) 
รองลงมา คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (X  = 3.74) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ระดบัสถานศึกษา มีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา (X  = 3.69) 
 1.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้ันพืน้ฐานสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ  

 

ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

34 4.08 0.37 285 3.66 0.71 7.81** 0.00 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.3 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหาร
มีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อน  

1.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

 

 
 

ด้านก าหนด
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ

สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.81 3.97 4.08 
ระหวา่งกลุ่ม 2 65.51 32.75  

139.69** 
 

 
0.00 

 
ภายในกลุ่ม 316 107.62 0.23 

รวม 318 173.13  
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.4 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ดา้นก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
 
ตารางที4่.5 ผลการทดสอบความรายคู่ เพือ่เปรียบเทยีบระดับการประกนัคุณภาพการศึกภายใน

สถานศึกษาขั้ นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ขนาดของ 
สถานศึกษา X  

ขนาดเลก็ 
(3.81) 

ขนาดกลาง 
(3.97) 

ขนาดใหญ่ 
(4.08) 

ขนาดเลก็ 3.81 - 0.16* 0.27* 
ขนาดกลาง 3.97 - - 0.10 
ขนาดใหญ่ 4.08 - - - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.5 สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็ก 
กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัการประกนัคุณภาพภายใน ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดกลางและ
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก 

2. ศึกษาระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 

2.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 



57 
 

ตารางที ่4.6 ระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ข้อที่ 
ด้านจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นเพื่อใช้เป็น

ขอ้มูลในการวางแผน 
3.71 0.73 มาก 

2 มีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย การพฒันา และ
ภาพแห่งความส าเร็จท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

3.78 0.82 มาก 

3 มี วิ ธี ด า เ นินง านโดยอาศัยหลัก วิช าห รือการวิ จัย 
ครอบคลุมการพฒันาดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนการ
สอน การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการ
บริหารจดัการ 

3.75 0.79 มาก 

4 มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีใหบุ้คลากรในสถานศึกษาทุก
คน รวมทั้งผูเ้รียนรับผดิชอบและด าเนินงาน 

3.77 0.86 มาก 

5 ใหค้รู บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา
สถานศึกษา 

3.71 0.72 มาก 

รวม 3.75 0.70 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีระดบัการประกนัคุณภาพภายใน ดา้นจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (X  = 3.75) 
  โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัสูงสุด คือ มีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย การพฒันา และภาพแห่งความส าเร็จท่ี
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม ( X  = 3.78) รองลงมา คือ มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้บุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผูเ้รียนรับผิดชอบ ( X  = 3.77) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ มีการ
วเิคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน (X  = 3.71)  
 2.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดท า
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ 

 

 ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านจัดท าแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

34 4.09 0.45 285 3.84 0.67 10.44** 0.00 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จากตารางท่ี 4.7 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการประกนัคุณภาพภายใน
ถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อน 
 2.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
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ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 2 ด้านจัดท า
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ด้านจัดท า
แผนพฒันาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่่ง
คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.89 3.97 4.06 
ระหวา่งกลุ่ม 2 1.55 0.77 

2.25 
 

0.106 
 

ภายในกลุ่ม 316 158.18 0.34 
รวม 318 159.73  

  

 จากตารางท่ี 4.8 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายใน ไม่แตกต่างกนั 
 3. ศึกษาระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศและเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 3.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  
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ตารางที ่4.9 ระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

 

ข้อที่ ด้านการจัดระบบบริหาร และ สารสนเทศ 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 ไดจ้ดัระบบบริหารภายในสถานศึกษามีโครงสร้างการ

บริหารและก าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีชดัเจน 
3.72 0.77 ปานกลาง 

2 มีการวางแผนด าเนินงานท าหน้าท่ีวางแผน ติดตาม 
ตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา 

3.68 0.75 ปานกลาง 

3 มีการแต่งตั้ งคณะท างานท าหน้าท่ีวางแผน ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

3.65 0.80 
 

ปานกลาง 
4 มีการจดัท าฐานขอ้มูล สารสนเทศ  

ในสถานศึกษาเป็นระบบ ครอบคลุมทุกงานและทนัต่อ
การใชง้าน 

3.66 0.74 
 

ปานกลาง 

5 มีการใช้ขอ้มูล สารสนเทศ ในการวางแผนและพฒันา
งานในสถานศึกษา 

3.74 0.77 
 

ปานกลาง 
รวม 3.70 0.68 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีระดบัการประกนัคุณภาพภายใน ด้านจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.70) 
 โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ มีการใช้ข้อมูล สารสนเทศ ในการวางแผนและพัฒนางานในสถานศึกษา            
(X  = 3.74) รองลงมา คือ ไดจ้ดัระบบบริหารภายในสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารและก าหนด
หนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีชดัเจน (X  = 3.72) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ มีการแต่งตั้งคณะท างานท า
หนา้ท่ีวางแผน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (X  = 3.65)  
 3.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  
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ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้าน
จัดระบบบริหารและสารสนเทศจ าแนกตามสถานภาพ  

 

ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

34 3.82 0.52 285 3.60 0.68 11.31** 0.00 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.10 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการประกนัคุณภาพภายใสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกว่า
ครูผูส้อน 

3.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

 

 
 

ด้านการ
จัดระบบ
บริหารและ
สารสนเทศ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.63 3.70 3.91 
ระหวา่งกลุ่ม 2 4.04 2.02 

5.31** 0.00 ภายในกลุ่ม 316 174.35 30.38 
รวม 318 178.40  

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.11 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ด้าน
จดัระบบบริหารและสารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
 
ตารางที ่4.12 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 

ขนาดของ 
สถานศึกษา X  

ขนาดเลก็ 
(3.63) 

ขนาดกลาง 
(3.70) 

ขนาดใหญ่ 
(3.91) 

ขนาดเลก็ 3.63 - 0.07 0.28* 
ขนาดกลาง 3.70 - - 0.21* 
ขนาดใหญ่ 3.91 - - - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.12 สถานศึกษาขนาดเล็ก กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาด
กลาง กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัการประกนัคุณภาพภายใน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียท่ีมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง 

4. ศึกษาระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 

4.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา  
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ตารางที ่4.13 ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ข้อที่ 
ด้านด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 มีการประเมินแผนพฒันาคุณภาพ สถานศึกษาทั้งก่อนและ

หลงัการด าเนินงาน 
3.73 0.79 มาก 

2 มีการน าแผนสู่การปฏิบติัจริงในระบบงานตามปกติของ
สถานศึกษา 

3.77 0.87 มาก 

3 มีการด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมไดท้นัเวลาและบรรลุ
วตัถุประสงค ์

3.75 0.88 
 

มาก 
4 มีการดูแล ก ากบั ติดตามและนิเทศการด าเนินงานตามแผน

ฯ อยา่งต่อเน่ือง 
3.73 0.87 

 
มาก 

5 มีการรายงานผลการด า เ นินงานตามแผนเม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาหรือส้ินปีการศึกษา 

3.76 0.87 
 

มาก 
รวม 3.74 0.46 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีระดบัการประกนัคุณภาพภายใน ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.74) 
 โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัสูงสุด คือ มีการน าแผนสู่การปฏิบติัจริงในระบบงานตามปกติของสถานศึกษา (X  = 3.77) 
รองลงมา คือ มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเม่ือส้ินสุดระยะเวลาหรือส้ินปีการศึกษา     
( X  = 3.76 ) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ มีการประเมินแผนพฒันาคุณภาพ สถานศึกษาทั้งก่อน
และหลงัการด าเนินงาน (X  = 3.73)  
 4.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 
 
 



64 
 

ตารางที ่4.14 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2              
ด้านด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจ าแนกตาม
สถานภาพ  

 

ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

34 4.05 0.47 285 3.79 0.67 9.53** 0.00 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.14 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการประกนัคุณภาพภายใน
ถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อน  

4.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้าน
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา 

 

ด้านด าเนินงาน
ตามแผนพฒันา
การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.80 3.95 4.04 
ระหวา่งกลุ่ม 2 3.20 1.60 

4.56* 0.01 ภายในกลุ่ม 316 161.44 0.35 
รวม 318 164.65  

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.15 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ด้าน
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
 
ตารางที ่4.16 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ขนาดของ 
สถานศึกษา X  

ขนาดเลก็ 
(3.80) 

ขนาดกลาง 
(3.95) 

ขนาดใหญ่ 
(4.04) 

ขนาดเลก็ 3.80 - 0.15* 0.24* 
ขนาดกลาง 3.95 - - 0.09 
ขนาดใหญ่ 4.04 - - - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.16 สถานศึกษาขนาดเล็ก กบัสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาด
เล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัการประกนัคุณภาพภายใน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05โดยสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 5. ศึกษาระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 5.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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ตารางที ่4.17 ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

ข้อที่ 
ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 มีการวเิคราะห์วสิัยทศัน์ พนัธกิจของสถานศึกษาท่ีใชใ้นรอบ

ปีการศึกษา เม่ือส้ินปีการศึกษา 
3.74 0.77 มาก 

2 ได้วิเคราะห์แผนพฒันาสถานศึกษาท่ีใช้ในรอบปีท่ีผ่านมา 
เม่ือส้ินปีการศึกษา 

3.65 0.80 มาก 

3 ไดว้ิเคราะห์การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ใน
รอบปีท่ีผา่นมา เม่ือส้ินปีการศึกษา 

3.72 0.77 
 

มาก 
4 มีการวิเคราะห์การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ในรอบปีท่ีผา่นมา เม่ือส้ินปีการศึกษา 
3.68 0.75 

 
มาก 

5 ไดว้เิคราะห์การพฒันาครู/บุคลากรและการพฒันาองคก์รเม่ือ
ส้ินปีการศึกษา 

3.66 0.74 
 

มาก 
รวม 3.70 0.68 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีระดบัการประกนัคุณภาพภายใน ด้านจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.70) 
 โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัสูงสุด คือ มีการวเิคราะห์วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ของสถานศึกษาท่ีใชใ้นรอบปีการศึกษา เม่ือส้ินปี
การศึกษา (X  = 3.74) รองลงมา คือ ไดว้เิคราะห์การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในรอบ
ปีท่ีผา่นมา เม่ือส้ินปีการศึกษา (X  = 3.72) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ ไดว้ิเคราะห์แผนพฒันา
สถานศึกษาท่ีใชใ้นรอบปีท่ีผา่นมา เม่ือส้ินปีการศึกษา (X  = 3.65)  
 5.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  
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ตารางที ่4.18 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ  

 

ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

34 4.00 0.48 285 3.78 0.64 9.67** 0.00 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.18 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นจดั
ใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหาร
มีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อน 

5.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ตารางที ่4.19 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ด้านจัดให้มี
การติดตาม
ตรวจสอบ
คุณภาพ
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.75 3.91 4.08 
ระหวา่งกลุ่ม 2 3.91 1.96 

4.59* 0.01 ภายในกลุ่ม 316 192.31 0.42 
รวม 318 199.22  

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.19 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ดา้นจดัให้มี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
 
ตารางที ่4.20 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

ขนาดของ 
สถานศึกษา X  

ขนาดเลก็ 
(3.75) 

ขนาดกลาง 
(3.91) 

ขนาดใหญ่ 
(4.08) 

ขนาดเลก็ 3.75 - 0.16* 0.33** 
ขนาดกลาง 3.91 - - 0.17* 
ขนาดใหญ่ 4.08 - - - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.20 สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษา
ขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดับการประกันคุณภาพภายใน ด้านการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาด
กลางมีค่าเฉล่ียมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็ก 

6. ศึกษาระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
และขนาดสถานศึกษา 

6.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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ตารางที ่4.21 ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ข้อที่ 
ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

1 มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกชั้น 

3.78 0.82 มาก 

2 มีการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทุก
ชั้น ทุกคน 

3.78 0.82 มาก 

3 สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขทนัทีเพื่อ
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3.75 0.78 
มาก 

4 ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมิน 3.63 0.80 มาก 
5 มีการสร้างความตระหนกัแก่ครู / บุคลากรและนกัเรียนให้

ความส าคญัในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3.71 0.78 

 
มาก 

รวม 3.73 0.71 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีระดบัการประกันคุณภาพภายใน ด้านจดัให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก           
(X  = 3.73) 
 โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัสูงสุด คือ มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้น 
( X  = 3.78) รองลงมา คือ มีการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนทุกชั้น ทุกคน      
( X  = 3.78) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ประเมิน (X  = 3.63)  
 6.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  
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ตารางที ่4.22 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้
มีการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

34 4.13 0.48 285 3.87 0.69 9.34** 0.00 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.22 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการประกนัคุณภาพภายใน
ถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นจดั
ใหมี้การประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อน  
 6.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
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ตารางที ่4.23 ผลการเปรียบเทยีบระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ด้านจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในการศึกษา
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.83 4.08 4.18 
ระหวา่งกลุ่ม 2 6.04 3.02 

7.47** 0.00 ภายในกลุ่ม 316 185.71 0.40 
รวม 318 191.75  

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.23 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ดา้นจดัให้มี
การประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
 
ตารางที ่4.24 ผลการทดสอบรายคู่ ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ขนาดของ 
สถานศึกษา X  

ขนาดเลก็ 
(3.83) 

ขนาดกลาง 
(4.08) 

ขนาดใหญ่ 
(4.18) 

ขนาดเลก็ 3.83 - 0.25** 0.35** 
ขนาดกลาง 4.08 - - 0.10 
ขนาดใหญ่ 4.18 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.24 สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาด
เล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัการประกนัคุณภาพภายใน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียมากกว่า
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 7. ศึกษาระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน 
คุณภาพภายใน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 7.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน 
คุณภาพภายใน 
 
ตารางที ่4.25 ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด ส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมิน คุณภาพภายใน 

 

ข้อที่ 
ด้านจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมิน คุณภาพ

ภายใน 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 ไดจ้ดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา

เม่ือส้ินปี ทุกการศึกษา 
3.78 0.76 มาก 

2 มีการเผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษาประจ า ปี ต่อ
สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.77 0.77 มาก 

3 ได้จัดแต่งตั้ งคณะท างานในการจัดท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 

3.78 0.73 
 
มาก 

4 ได้จดัท ารายงานประจ าปี ครบถ้วนทุกด้านตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.80 0.73 
 

มาก 
5 ไดน้ าผลขอ้มูลรายงานคุณภาพประจ าปีไปใชว้างแผนพฒันา

คุณภาพในปีต่อไป 
3.85 0.79 

 
มาก 

รวม 3.80 0.69 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีระดบัการประกนัคุณภาพภายใน ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.80) 
 โดยมีข้อสังเกตจากการวิเคราะห์ข้อมูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดังน้ี ข้อท่ี
ปฏิบติัสูงสุด คือ ไดน้ าผลขอ้มูลรายงานคุณภาพประจ าปีไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพในปีต่อไป 
( X  = 3.85) รองลงมา คือ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี ครบถว้นทุกดา้นตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ( X  = 3.80) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ มีการเผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (X  = 3.77)  
 7.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.26 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน

สังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดท า
รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จ าแนกตามสถานภาพ  

 

 ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

34 4.01 0.43 285 3.47 0.81 9.23** 0.00 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 
 

จากตารางท่ี 4.26 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน คุณภาพภายใน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อน  
 7.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
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ตารางที ่4.27 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

 

ด้านจัดท า
รายงาน
ประจ าปีที่
เป็นรายงาน
ประเมิน 
คุณภาพ
ภายใน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.45 3.65 4.54 
ระหวา่งกลุ่ม 2 62.93 31.46 

85.19** 0.00 ภายในกลุ่ม 316 169.54 0.36 
รวม 318 232.48  

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.27 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ดา้นจดัท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
 
ตารางที ่4.28 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานคราช
สีมา เขต 2 ด้านจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 

ขนาดของ 
สถานศึกษา X  

ขนาดเลก็ 
(3.45) 

ขนาดกลาง 
(3.65) 

ขนาดใหญ่ 
(4.54) 

ขนาดเลก็ 3.45 - 0.19* 1.09** 
ขนาดกลาง 3.65 - - 0.89** 
ขนาดใหญ่ 4.54 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ,* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.28 สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาด
กลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 และสถานศึกษาขนาดเล็ก
กบัถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาด
กลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 8. ศึกษาระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเน่ือง 
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 8.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 
ตารางที ่4.29 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 

ข้อที่ ด้านจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 ไดส้ร้างจิตส านึกในการพฒันาการศึกษาให้เกิดข้ึนในหมู่ครูและ

บุคลากร 
3.78 0.79 มาก 

2 ไดเ้น้นย  ้าหรือก าหนดนโยบายการท างานเป็นระบบ มีเป้าหมาย
และท างานเป็นหมู่คณะ 

3.64 0.79 มาก 

3 มีการพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 3.73 0.77 มาก 
4 มีการคงไวแ้ละพฒันาโครงการท่ีเห็นว่าดีเกิดประโยชน์แต่ยงั

ด าเนินการไม่ บรรลุตามเป้าหมาย 
3.69 0.78 

 
มาก 

5 ได้จัดท าโครงการใหม่ท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและ
สถานศึกษา 

3.71 0.76 
 

มาก 
รวม 3.71 0.46 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีระดบัการประกนัคุณภาพภายใน ดา้นจดัให้มีการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.71) 
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 โดยมีข้อสังเกตจากการวิเคราะห์ข้อมูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดังน้ี ข้อท่ี
ปฏิบติัสูงสุด คือ ไดส้ร้างจิตส านึกในการพฒันาการศึกษาให้เกิดข้ึนในหมู่ครูและบุคลากร( X  = 
3.78) รองลงมา คือ มีการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (X  = 3.73) และขอ้ท่ีมี
การปฏิบติัต ่าสุด คือ มีการคงไวแ้ละพฒันาโครงการท่ีเห็นว่าดีเกิดประโยชน์แต่ยงัด าเนินการไม่ 
บรรลุตามเป้าหมาย (X  = 3.69)  
 8.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.30 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มี
การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านจัดให้มีการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

34 4.19 0.42 285 3.93 0.66 9.81** 0.00 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.30 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 2 ดา้นจดั
ให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.01 โดย
ผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อน 

8.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

ตารางที ่4.31 ผลการเปรียบเทยีบระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ด้านจัดให้มี
การพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 
อย่าง

ต่อเน่ือง 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.98 4.07 4.17 
ระหวา่งกลุ่ม 2 1.92 0.96 

2.92 0.05 ภายในกลุ่ม 316 150.97 0.32 
รวม 318 152.89  

 

 จากตารางท่ี 4.31 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 มีระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ดา้นจดัให้มีการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองไม่แตกต่างกนั 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพภายในแต่ละดา้น จ าแนกตามสถานภาพ และตาม
ขนาดของ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีลกัษณะเป็น แบบสอบถามมี 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) เก่ียวกบัต าแหน่งในการปฏิบติังาน และ ขนาดของสถานศึกษาตอนท่ี 2 เป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และสถิติท่ีใชใ้น
การทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การทดสอบที (t–test แบบ Independent samples) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ( F–test แบบ One–way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 

5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย  
 จากการวิจยัเร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สรุปผลไดต้ามล าดบั ดงัน้ี 
 1. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 1.1 ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.73) โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์
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ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได ้ดงัน้ี การพฒันาความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาแก่
ครู/บุคลากรชุมชน ( X =3.77) มีการจัดท าฐานข้อมูล สารสนเทศ ในสถานศึกษาเป็นระบบ 
ครอบคลุมทุกงานและทนัต่อการใชง้าน ( X =3.74) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา (X = 3.69)  
 1.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียสูง
กวา่  
 1.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ สถานศึกษาขนาดกลาง กบั สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ีย
มากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  2. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 2 ด้านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 2.1 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านจัดท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.75) โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ีย
ระดบัปฏิบติัได ้ดงัน้ี มีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย การพฒันา และภาพแห่งความส าเร็จ
ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม (X =3.78)มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน 
รวมทั้งผูเ้รียนรับผิดชอบและด าเนินงาน (X =3.77)มีวิธีด าเนินงานโดยอาศยัหลกัวิชาหรือการวิจยั 
ครอบคลุมการพฒันาด้านหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การพฒันา
บุคลากร และการบริหารจดัการ (X =3.75) มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นเพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการวางแผน และให้ครู บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา 
(X =3.71)  
 2.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ีย
มากกวา่  
 2.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
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 3. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 2 ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 3.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.70) โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จาก
การเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได ้ดงัน้ี มีการใชข้อ้มูล สารสนเทศ ในการวางแผนและพฒันางานใน
สถานศึกษา ( X =3.74) ได้จดัระบบบริหารภายในสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารแลก าหนด
หนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีชดัเจน (X =3.72) มีการวางแผนด าเนินงานท าหนา้ท่ีวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ 
คุณภาพภายในสถานศึกษา (X =3.68) มีการจดัท าฐานขอ้มูล สารสนเทศ ในสถานศึกษาเป็นระบบ 
ครอบคลุมทุกงานและทนัต่อการใชง้าน (X =3.66) และ มีการแต่งตั้งคณะท างานท าหนา้ท่ีวางแผน 
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (X =3.65)  
 3.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียท่ีมากกวา่ 
 3.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และท าการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ สถานศึกษาขนาดกลาง กบั สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ และสถานศึกษาขนาดเล็ก กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียท่ีมากกวา่ 
 4. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 4.1 ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก ( X =3.74) โดยมีขอ้สังเกตจากการ
วเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได ้ดงัน้ี มีการน าแผนสู่การปฏิบติัจริงในระบบงาน
ตามปกติของสถานศึกษา ( X =3.77) รองลงมา คือ มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเม่ือ
ส้ินสุดระยะเวลาหรือส้ินปีการศึกษา ( X =3.76 ) และข้อท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ มีการประเมิน
แผนพฒันาคุณภาพ สถานศึกษาทั้งก่อนและหลงัการด าเนินงาน (X =3.73)  
 4.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกว่า
ครูผูส้อน 
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 4.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ สถานศึกษาขนาดกลาง กบัสถานศึกษาขนาด
เล็ก และ สถานศึกษาขนาดใหญ่ กบัสถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียท่ีมากกวา่ 
 5. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 5.1 ระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X =3.70) โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์
ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี มีการวิเคราะห์วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของสถานศึกษาท่ี
ใช้ในรอบปีการศึกษา เม่ือส้ินปีการศึกษา ( X =3.74) ได้วิเคราะห์การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ในรอบปีท่ีผ่านมา เม่ือส้ินปีการศึกษา ( X =3.72)มีการวิเคราะห์การพฒันา
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในรอบปีท่ีผ่านมา เม่ือส้ินปีการศึกษา ( X =3.68)ไดว้ิเคราะห์การ
พฒันาครู/บุคลากรและการพฒันาองคก์รเม่ือส้ินปีการศึกษา (X  = 3.6) และ ไดว้เิคราะห์แผนพฒันา
สถานศึกษาท่ีใชใ้นรอบปีท่ีผา่นมา เม่ือส้ินปีการศึกษา (X = 3.65)  
 5.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่  
 5.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ สถานศึกษาขนาดใหญ่ กบัสถานศึกษา
ขนาดเล็ก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษา
ขนาดกลาง และ สถานศึกษาขนาดใหญ่ กบัสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียท่ีมากกวา่ 
 6. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
และขนาดสถานศึกษา 
 6.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านจดัให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก           
( X =3.73)โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดงัน้ี มีการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้น และมีการประเมิน
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คุณลกัษณะอนัพึ่งประสงค์ของนกัเรียนทุกชั้น ทุกคน (X =3.78)สถานศึกษาน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไขทันทีเพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ( X =3.75)มีการสร้างความตระหนักแก่ครู / 
บุคลากรและนกัเรียนให้ความส าคญัในการประเมินคุณภาพการศึกษา (X =3.71)ไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมิน (X =3.63)  
 6.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็น ไม่แตกต่าง  
 6.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็ก กบั สถานศึกษาขนาด
กลาง และ สถานศึกษาขนาดเล็ก กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียมากกวา่ 
 7. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน 
คุณภาพภายใน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 7.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.80)โดยมีขอ้สังเกตจากการ
วเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ไดน้ าผลขอ้มูลรายงานคุณภาพประจ าปีไป
ใช้วางแผนพฒันาคุณภาพในปีต่อไป ( X =3.85) ได้จดัท ารายงานประจ าปี ครบถ้วนทุกด้านตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( X =3.80) ได้จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษาเม่ือส้ินปี ทุกการศึกษา และได้จดัแต่งตั้งคณะท างานในการจดัท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี ( X =3.78)มีการเผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีต่อสาธารณชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (X =3.77)  
 7.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็น ไม่แตกต่าง  
 7.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ สถานศึกษาขนาดกลาง กบั สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ีย
มากกวา่ 
 8. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
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 8.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นจดัให้มีการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =3.71) โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ไดส้ร้างจิตส านึกในการพฒันาการศึกษาให้เกิดข้ึนในหมู่
ค รู และ บุคล ากร  ( X =3.78)  มี ก า รพัฒนาสถาน ศึกษา ให้ เ ป็นองค์ก รแ ห่ งก าร เ รี ยน รู้               
( X =3.73)ไดจ้ดัท าโครงการใหม่ท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและสถานศึกษา (X =3.71)มีการ
คงไวแ้ละพฒันาโครงการท่ีเห็นวา่ดีเกิดประโยชน์แต่ยงัด าเนินการไม่ บรรลุตามเป้าหมาย 
 (X =3.69) และ ไดเ้นน้ย  ้าหรือก าหนดนโยบายการท างานเป็นระบบ มีเป้าหมายและท างานเป็นหมู่
คณะ (X =3.64)  
 8.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกวา่ 
 8.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
 จากผลการวจิยัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 1.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียง
ค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติั ไดด้งัน้ี มีการพฒันาความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาแก่ครู/บุคลากรชุมชน 
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาทุกแห่งไดจ้ดัให้มีการประกนัคุณภาพภายในมา
นาน ประกอบกบัมีการน ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในทุกสถานศึกษาท าให้ฝ่ายเขา้
มาร่วมก าหนดเป้าหมายและทิศทางการจดัการศึกษาของสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ทองใส  จันทะรัตน์ ไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาการและแนวทางการแกไ้ขการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษากรศึกษาของกลุ่มโรงเรียนกุดวงัแกว้ ท่ีไดรั้บการประเมินภายนอกสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูร่ะดบัมาก เรียงล าดบัคือ ดา้นการเตรียมการ ดา้น
การรายงาน และดา้นการด าเนินการ ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม
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และรายดา้นมีการปฏิบติัอยู่ระดบัมากมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ดา้นการรายงาน 
ดา้นการเตรียมการ และดา้นการด าเนินการ และจาการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ผูบ้ริหารควรสร้างความตระหนักและการยอมรับในเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนควรมีการเก็บขอ้มูลทั้งในระดบั
รายบุคคลและภาพรวมด้วยวิธีการท่ีหลากหลายผูบ้ริหารสถานศึกษาควร  ครูผูส้อนควรมีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
ได้แก่ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า โดยธรรมชาติของสังคมไทยไม่ชอบคิด และท าอะไรท่ีแปลก
ออกไปท าให้ขาดการคิดตามสภาพของสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สมาน เพชรนาวา 
ศึกษาระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 พบว่า การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏว่า ดา้นระบบการบริหารจดัการ ดา้นการพฒันาระบบ
สารสนเทศ ดา้นการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการพฒันามาตรฐานการศึกษาดา้นการ
จดัท าแผนพฒันาการศึกษาดา้นการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา ดา้นการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษา ดา้นการผดุงระบบคุณภาพการศึกษาการศึกษา การ
ด าเนินการอยูร่ะดบั ปานกลาง  
 1.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่าง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาด้านการก าหนดมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในครูและผูบ้ริหารในแต่ละ
สถานศึกษาก็ด าเนินการร่วมกันท าให้มุมมองและแนวคิดในประเด็นดังกล่าวท่ีแตกต่างกัน 
สอดคล้องผลการศึกษาของ สุภาพร ไผโพธ์ิ ได้ศึกษาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้เขต 1 ใน 8 ดา้น คือ การเตรียมการก่อนการด าเนินการ การพฒันามาตรฐานการศึกษา การ
จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาและการผดุง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระหวา่งครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ ครูผูส้อน
และผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของครูและ
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บุคลากรจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานพบวา่ บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ย
และบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมาก  มีความเห็นต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 1.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า แตกต่างกัน และท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ พบวา่แตกต่างกนั โดย สถานศึกษาขนาดเล็ก กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความ
แตกต่างกนั ในดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการมุ่งเนน้มาตรฐาน ผล
การเรียนรู้ ของผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานช่วงชั้นท่ีหลกัสูตรก าหนด ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ี
สถานศึกษาทุกแห่งต้องให้ความส าคญั ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่กระบวนการท างานใน
สถานศึกษาอาจมีระบบท่ีชดัเจน มีผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานหลายคนอาจเป็นรองผูอ้  านวยการฝ่าย
วชิาการ หรือหวัหนา้วิชาการ อีกทั้งสถานศึกษาขนาดใหญ่ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีเป็น
ปัจจุบันและกระท าทุกปีการศึกษา จึงท าให้บุคลากรตระหนักและเห็นความส าคัญมากกว่า
สถานศึกษาขนาดเล็กส่งผลให้นกัเรียนอ่านเขียนได้ดีข้ึน มีอิสระ มีการพฒันาข้ึน สอดคล้องกบั
การศึกษาของ ศิริพร พรมนิล ไดศึ้กษาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอ าเภอ
ป่าต้ิว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธรเขต 2 โดยภาพรวมมีการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย  ได้ดงัน้ี การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี  การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  การประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาและการผดุง
ระบบกรประกนัคุณภาพการศึกษา 
 2. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 2.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการจดัท าแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติั ได้ดังน้ี มีการก าหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย การพฒันา และภาพแห่งความส าเร็จท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม มีการ
ก าหนดการด าเนินงานผูรั้บผิดชอบการจดัท าแผนและระยะเวลาด าเนินงานอย่างชดัเจนและเป็น
รูปธรรม ส่วนท่ีมีคาเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
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ในการวางแผน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาทุกแห่งให้ความส าคญักบัเร่ืองการจดัท า
แผนพฒันาสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพของโรงเรียน ตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคม 
โดยมีทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม แต่ท่ียงัเป็นปัญหาส าหรับการด าเนินงานคือไม่สามารถจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีให้สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาสถานศึกษา จึงส่งผลให้การจดั
การศึกษายงัมีทิศทางท่ีไม่สอดคลอ้งร้อยรัดกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พรพรรณ การุณ ได้
ศึกษาปัญหาการด าเนินงานพฒันา ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาภาครัฐ ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยศึกษา 8 ดา้นคือ การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การพฒันา
มาตรฐานการศึกษา การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี และการผดุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษาพบวา่การด าเนินงานพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาภาครัฐส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลรีเขต 1 โดยรวม
และรายดา้น อยู่ในระดบัปานกลางเม่ือเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา
ตอนตน้สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 2.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่าง โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกว่าครู ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัปริมาณงานต่างกนั ท าให้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  หนา้ท่ีความ
รับผิดชอบต่างกนั จึงส่งผลให้มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน ไดศึ้กษาวิจยัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 
ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัต่อ
สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า ไม่แตกต่างกนั การจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป็นการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับธรรมนูญและแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา แผนพฒันาสถานศึกษามีทั้งแผนระยะสั้นเรียกว่าแผนปฏิบติัการประจ าปี แผนระยะ
ปานกลาง เรียกวา่แผนพฒันาสถานศึกษา ซ่ึงเดิมท่ีเรียกวา่ธรรมนูญโรงเรียน ซ่ึงสถานศึกษาทุกแห่ง
ไม่วา่จะเป็นขนาดใดก็ลว้นแต่ตอ้งจดัท าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียน สอดคลอ้ง กบั 
กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุให้การ
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ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยสถานศึกษาจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมีการวิเคราะห์ความตอ้งการความจ าเป็นอยา่งเป็นระบบ ก าหนด
วิธีด าเนินงานท่ีมีหลกัวิชาการ ผลการวิจยั ขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อา้งอิงได ้มีแผนปฏิบติัการประจ า ปี
รองรับก าหนดบทบาทผูท่ี้เก่ียวขอ้งและการบริหารทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ จดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาการวางแผนเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอนเป็นระบบ 
เพื่อท่ีจะสร้างหรือปรับแต่งวิสัยทศัน์ จดัล าดบัความส าคญัของภารกิจ ก าหนดรูปแบบและวิธีการ
จดัระบบองคก์รและการบริหารสถานศึกษา กระบวนการวางแผนเป็นกลไกท่ีจะสร้างองคป์ระกอบ
ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจะสนบัสนุนและรองรับการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั สมศกัด์ิ 
สินธุเวชญ ์กล่าววา่การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการท่ียกมาตรฐานของโรงเรียนต่าง ๆ 
ท่ียงัไม่เขา้มาตรฐาน ผลกัดนัใหไ้ดม้าตรฐาน สามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ผูจ้บการศึกษา
มีคุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ 
 3. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 3.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบั
ปฏิบติัได้ ดงัน้ี มีการใช้ขอ้มูล สารสนเทศ ในการวางแผนและพฒันางานในสถานศึกษา มีการ
จดัระบบสารสนเทศไวเ้ป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม และ เพียงพอ สืบคน้ไดง่้าย และ รวดเร็ว ส่วนท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการแต่งตั้งมอบหมายผูรั้บผิดชอบระบบสารสนเทศไวอ้ยา่งชดัเจน ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเน่ืองมาจากว่า การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น ยิ่งปัจจุบนัสถานศึกษา
ทุกแห่งตอ้งใชข้อ้มูลสารสนเทศในการบริหาร โดยเช่ือวา่สารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ท าให้การตดัสินใจมี
ความแม่นย  า จึงส่งผลใหส้ถานศึกษาทุกแห่งไดใ้หค้วามส าคญักบังานดา้นสารสนเทศ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับ พรพรรณ การุณ ได้ศึกษาปัญหาการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาภาครัฐ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยศึกษา 8 ดา้นคือ การจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ การพฒันามาตรฐานการศึกษา การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  การ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีและการผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาพบวา่การด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาภาครัฐส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลรีเขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือเปรียบเทียบปัญหาการ
ด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา
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ระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนตน้สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ถึง
มธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนัเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ ดา้นการพฒันามาตรฐานการศึกษา ดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา ดา้น
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี แตกต่างกนัอยูใ่นระดบัต ่า ส่วนดา้นอ่ืนไม่แตกต่างกนั  
 3.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นการบริหาร การจดัวางระบบงานในสถานศึกษา และ
ระบบสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว ้สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจและภารกิจของสถานศึกษา ท าให้ผูบ้ริหารไดส้ัมผสักบัภารกิจเหล่าน้ี
มากกว่าครูผูส้อน จึงท าให้มีความเขา้ใจและตระหนกัเห็นความส าคญัมากกว่า สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ ศิริพร พรมนิล ไดศึ้กษาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอ าเภอ
ป่าต้ิว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธรเขต 2 โดยภาพรวมมีการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย  ได้ดงัน้ี การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี  การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  การประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาและการผดุง
ระบบกรประกนัคุณภาพการศึกษา  
 3.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า แตกต่างกัน และท าการ
เปรียบเทียบรายคู่พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดกลาง
กบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียมากกวา่ การจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ เป็นขอ้มูลซ่ึงได้ถูกกระท าให้มีความสัมพนัธ์หรือมีความหมายน าไปใช้
ประโยชน์ไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชป้ระกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารได ้การจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศเป็นหัวใจและเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะช่วยให้การบริหาร
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จ ไม่วา่จะเป็นสถานศึกษาขนาดใดก็ลว้นมีความจ าเป็นตอ้งน าไปเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการ และด้วยความเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่จึงไดใ้ห้ความส าคญักบั
ระบบบริหารและสารสนเทศมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรีดา ภานุรัตน์ ศึกษาการ
ด าเนินงานและความตอ้งการในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนในก่ิงอ าเภอสระใคร 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 พบวา่ การประกนัคุณภาพภายในดา้นการเตรียมการ 
ดา้นการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากน้อยไปหามากคือดา้นการเตรียมการ ดา้นการ
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ด าเนินการ และด้านการรายงาน ส่วนความตอ้งการในด้านการประกนัคุณภาพภายใน ด้านการ
เตรียมการ มีความตอ้งการใหบุ้คลากรในสาขาวชิาต่าง ๆ อยา่งครบถว้นพอเพียง จดัให้มีเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยัก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบไม่ซ ้ าซ้อน ในดา้นการด าเนินการมีความตอ้งการจดัระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จดัให้มีเจา้หน้าท่ีช่วยเหลือในการสร้างเคร่ืองมือ
สม ่าเสมอ อยา่งต่อเน่ือง พฒันาแหล่งเรียนรู้ ระบบขอ้มูล ระบบการใหส้วสัดิการครู และในดา้นการ
รายงานครูมีความตอ้งการในการประสานงานการเก็บขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลอยา่งมีระบบสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ ศิริพร พรมนิล ได้ศึกษาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
อ าเภอป่าต้ิว สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธรเขต 2 โดยภาพรวมมีการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย  ไดด้งัน้ี 
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  แผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การประเมินคุณภาพ
การศึกษามาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาและ
การผดุงระบบกรประกนัคุณภาพการศึกษา 
 4. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 4.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการ
เรียงค่าเฉล่ียระดับปฏิบัติ ได้ดังน้ี มีการน าแผนสู่การปฏิบัติจริงในระบบงานตามปกติของ
สถานศึกษา มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเม่ือส้ินสุดระยะเวลาหรือส้ินปีการศึกษา โดยมี
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการประเมินแผนพฒันาคุณภาพ สถานศึกษาทั้ งก่อนและหลังการ
ด าเนินงาน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้รับการพัฒนาในเร่ืองการจัดท าแผนและการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทองใส จันทะรัตน์ ได้ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาการและแนว
ทางการแกไ้ขการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษากรศึกษาของกลุ่มโรงเรียนกุดวงัแกว้ ท่ีไดรั้บ
การประเมินภายนอกสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ สภาพ
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ระดับมาก 
เรียงล าดบัคือ ดา้นการเตรียมการ ดา้นการรายงาน และดา้นการด าเนินการ ปัญหาการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบติัอยู่ระดบัมากมีการปฏิบติัอยู่ใน
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ระดับมาก เรียงล าดับคือ  ด้านการรายงาน  ด้านการเตรียมการ  และด้านการด าเนินการ  และจา
การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ผูบ้ริหารควรสร้างความ
ตระหนกัและการยอมรับในเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนควรมีการเก็บขอ้มูลทั้งในระดบัรายบุคคลและภาพรวมดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควร ครูผูส้อนควรมีการวเิคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  
 4.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่าง ท่ีเป็นเช่นน้ีเพระวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีบทบาทหนา้ท่ีต่างกนั
จึงท าให้การด าเนินงานตามแผนงานของสถานศึกษาแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ธวัชชัย ผิวอ่อน ไดศึ้กษาวิจยัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อ าเภอท่าบ่อ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1ผลการวจิยั พบวา่ สภาพการใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายหลกั มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกหลกั ซ่ึงหลกัท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด คือ หลกันิติ
ธรรม รองลงมา คือหลกัคุณธรรม ส่วนหลกัท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ หลกัความคุม้ค่า ปัญหาการใช้
หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานสถานศึกษาโดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกหลักซ่ึงหลักท่ีมีปัญหาสูงสุด คือ หลักความโปร่งใส 
รองลงมา คือ หลกัความรับผิดชอบ ส่วนหลกัท่ีมีปัญหาต ่าสุด คือ หลกันิติธรรมผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน  โดยรวมไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายหลกั 
และการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 

 4.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั การด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการก ากบั ติดตามการด าเนินงาน อยา่งต่อเน่ืองให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาท่ีก าหนดไวโ้ดยจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ี
ชดัเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาทุกแห่งก็
ล้วนแต่มีเป้าหมายท่ีชัดเจนในภารกิจของตนเอง ท าให้การขบัเคล่ือนต่างๆ สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการและเป็นไปตามแผนปฏิบติัการของโรงเรียน ซ่ึงท าให้บุคลากรเห็นความส าคญัของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว ้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุให้การประกนัคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบการประกนัคุณภาพภายใน มุ่งเนน้
การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้ง
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กบัผลการศึกษาของ มนต์ทยา ทองพูล ไดศึ้กษาสภาพปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต1 โดยศึกษา 8 ดา้น คือ การเตรียมการ
ก่อนด าเนินการ  การพฒันามาตรฐานการศึกษา  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  กรตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา และการผดุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษา พบวา่ 
ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต1 ทั้ง 8 ด้านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ ด้านการเตรียมการก่อนด าเนินการ ด้านการพฒันามาตรฐาน
การศึกษา ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและดา้นการผดุงระบบประกนัคุณภาพ เม่ือ
เปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายโรงเรียนตามสถานภาพและต าแหน่ง พบว่า 
ผูบ้ริหาร สถานศึกษาและครูผูส้อนมีปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไม่
แตกต่างกนั ศิริพร พรมนิล ไดศึ้กษาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอ าเภอป่า
ต้ิว สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธรเขต 2 โดยภาพรวมมีการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย  ได้ดงัน้ี การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี  การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  การประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาและการผดุง
ระบบกรประกนัคุณภาพการศึกษา 
 5. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 5.1 ระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จาก
การเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี มีการวิเคราะห์วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของสถานศึกษาท่ีใชใ้นรอบ
ปีการศึกษา เม่ือส้ินปีการศึกษา และ ไดว้เิคราะห์การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในรอบ
ปีท่ีผา่นมา เม่ือส้ินปีการศึกษา ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ผูไ้ดว้ิเคราะห์แผนพฒันาสถานศึกษา
ท่ีใชใ้นรอบปีท่ีผา่นมา เม่ือส้ินปีการศึกษา ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งปฏิบติัตาม อีกทั้งยงัมีการวิเคราะห์วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนพฒันาตลอด
ปีการศึกษาติดตามประเมินผลการด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งศูนย์เครือข่ายและ
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จึงส่งผลให้ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับผล
การศึกษาของ มนต์ทยา ทองพูล ได้ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต1 โดยศึกษา 8 ดา้น คือ การเตรียมการ
ก่อนด าเนินการ  การพฒันามาตรฐานการศึกษา  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  กรตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา และการผดุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษา พบวา่ 
ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต1 ทั้ง 8 ด้านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ ด้านการเตรียมการก่อนด าเนินการ ด้านการพฒันามาตรฐาน
การศึกษา ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและดา้นการผดุงระบบประกนัคุณภาพ เม่ือ
เปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายโรงเรียนตามสถานภาพและต าแหน่ง พบว่า 
ผูบ้ริหาร สถานศึกษาและครูผูส้อนมีปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไม่
แตกต่างกนั 
 5.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่าง เป็นเช่นน้ีเพระวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีบทบาทหนา้ท่ีต่างกนัจึง
ท าให้การด าเนินงานตามแผนงานของสถานศึกษาแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ    
มนต์ทยา ทองพูล ได้ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต1 โดยศึกษา 8 ดา้น คือ การเตรียมการก่อนด าเนินการ 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  กรตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพ
การศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา และการผดุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษา พบวา่ ปัญหา
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายนอกโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต
1 ทั้ง 8 ดา้นโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการเตรียมการก่อนด าเนินการ ด้านการพฒันามาตรฐานการศึกษา  ด้านการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและดา้นการผดุงระบบประกนัคุณภาพ เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายโรงเรียนตามสถานภาพและต าแหน่ง พบว่า ผูบ้ริหาร สถานศึกษา
และครูผูส้อนมีปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
 5.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา อยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการของเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาตาม
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เป้าหมายและมาตรฐานท่ีก าหนดไวแ้ละรายงานผลการด าเนินงานให้ผูเ้ก่ียวข้องทราบรวมทั้ ง
ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเขม้แข็งและย ัง่ยืน 
ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่ามีการด าเนินงานตามหลักการประกันคุณภาพภายใน และการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาภายใตว้งจรคุณภาพท่ีมีการใช้อย่างเป็นปัจจุบนั ท าให้สถานศึกษาทุก
แห่งมีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานของตนเองอยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบั ทองใส จันทะรัตน์ 
ไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาการและแนวทางการแกไ้ขการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษากร
ศึกษาของกลุ่มโรงเรียนกุดวงัแกว้ ท่ีไดรั้บการประเมินภายนอกสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและ
รายดา้นมีการปฏิบติัอยูร่ะดบัมาก เรียงล าดบัคือ ดา้นการเตรียมการ ดา้นการรายงาน และดา้นการ
ด าเนินการ ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยู่
ระดบัมากมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ดา้นการรายงาน ดา้นการเตรียมการ และดา้น
การด าเนินการ และจาการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูบ้ริหารควรสร้างความตระหนกัและการยอมรับในเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนควรมีการเก็บข้อมูลทั้งในระดบัรายบุคคลและภาพรวมด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายผูบ้ริหารสถานศึกษาควร  ครูผูส้อนควรมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน ไดศึ้กษาวิจยัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า 
สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีสภาพการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดับ
ปัญหาการด าเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
ครูผูส้อนต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาพบวา่โดยภาพรวมและรายดา้น
มีความแตกต่างกนั  
 6. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
และขนาดสถานศึกษา 
 6.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านจดัให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้น มีการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
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ของนกัเรียนทุกชั้น ทุกคน ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมในการประเมิน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากวา่สถานศึกษาทุกแห่งไดมี้การด าเนินงานตาม
หลกัสูตรสถานศึกษามาเป็นเวลานาน จึงมีความเขา้ใจในกรอบภารกิจงานท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติั
ได้ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรีดา ภานุรัตน์ ศึกษาการด าเนินงานและความตอ้งการในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในก่ิงอ าเภอสระใคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 1 พบว่า การประกนัคุณภาพภายในดา้นการเตรียมการ ดา้นการด าเนินการอยู่ใน
ระดบัมาก เรียงล าดบัจากน้อยไปหามากคือด้านการเตรียมการ ด้านการด าเนินการ และด้านการ
รายงาน ส่วนความตอ้งการในดา้นการประกนัคุณภาพภายใน ดา้นการเตรียมการ มีความตอ้งการให้
บุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างครบถว้นพอเพียง จดัให้มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัก าหนดหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบไม่ซ ้ าซอ้น ในดา้นการด าเนินการมีความตอ้งการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ จดัให้มีเจา้หน้าท่ีช่วยเหลือในการสร้างเคร่ืองมือสม ่าเสมอ อย่างต่อเน่ือง พฒันา
แหล่งเรียนรู้ ระบบขอ้มูล ระบบการให้สวสัดิการครู และในดา้นการรายงานครูมีความตอ้งการใน
การประสานงานการเก็บขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลอยา่งมีระบบ  
 6.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่าง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในทุกด้าน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้
ระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน ไดศึ้กษาวิจยั
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 
3 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมมี
สภาพการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยภาพรวมมีระดบัปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดบัน้อย ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อนต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่า
โดยภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุภาพร ไผโพธ์ิ ได้
ศึกษาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 1 ใน 8 ดา้น คือ การเตรียมการก่อน
การด าเนินการ  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาและการผดุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษา พบวา่ 
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางทุก
ดา้น เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระหวา่ง
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ครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ ครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นแตกต่าง
กนั และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
ครูและบุคลากรจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานพบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานนอ้ยและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมาก  
 6.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกัน และท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า สถานศึกษาขนาดกลาง กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนั โดย
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เป็นกระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลกด าเนินงานของสถานศึกษาวา่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามดชันีบ่งช้ี ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง หรือมีการพฒันาบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพภายในอยู่เสมอ จึงส่งผลให้การ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีระดบัท่ีสูงกว่า สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ สอดคล้องกับการศึกษาของ ไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน ได้ศึกษาวิจัยการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการ
ศึกษาวิจยัพบวา่ สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีสภาพการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
ภาพรวมมีระดบัปัญหาการด าเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับครูผูส้อนต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่าโดย
ภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั  
 7. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน 
คุณภาพภายใน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 7.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานประเมิน คุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์
ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดังน้ี ได้น าผลขอ้มูลรายงานคุณภาพประจ าปีไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพในปีต่อไป ได้จัดท ารายงานประจ าปี  ครบถ้วนทุกด้านตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการเผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีต่อ
สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ซ่ึงตามกฎกระทรวงได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดท าและส่ง
หน่วยงานตน้สังกดัหลงัมีการประเมินผลการปฏิบติังาน และน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน เพื่อให้
ทราบถึงผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาท่ีผา่นมาวา่เป็นอยา่งไรบา้ง ตอ้งพฒันาในเร่ืองใดในปี
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ต่อไป จึงท าให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ด าเนินการท่ีเป็นปัจจุบนั สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ     
ทองใส  จันทะรัตน์ ไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาการและแนวทางการแกไ้ขการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษากรศึกษาของกลุ่มโรงเรียนกุดวงัแกว้ ท่ีไดรั้บการประเมินภายนอกสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูร่ะดบัมาก เรียงล าดบัคือ ดา้นการเตรียมการ ดา้น
การรายงาน และดา้นการด าเนินการ ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม
และรายดา้นมีการปฏิบติัอยู่ระดบัมากมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ดา้นการรายงาน 
ดา้นการเตรียมการ และดา้นการด าเนินการ และจาการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ผูบ้ริหารควรสร้างความตระหนักและการยอมรับในเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนควรมีการเก็บขอ้มูลทั้งในระดบั
รายบุคคลและภาพรวมด้วยวิธีการท่ีหลากหลายผูบ้ริหารสถานศึกษาควร  ครูผูส้อนควรมีการ
วเิคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน  ได้ศึกษาวิจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ สภาพการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดบัปัญหาการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อนต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 7.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็นการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการท่ีประกอบไปดว้ยหลายภาค
ส่วนร่วมกนั เพื่อใหก้ารประเมินเป็นไปอยา่งครอบคลุมทุกดา้น จึงจะท าให้ขอ้มูลท่ีไดส้ะทอ้นถึงผล
การปฏิบติังานท่ีแทจ้ริง ซ่ึงครูและผูบ้ริหารก็เป็นส่วนหน่ึงของคณะท างานจึงส่งผลให้ระดบัความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรพรรณ การุณ ได้ศึกษาปัญหาการ
ด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาภาครัฐ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 1 โดยศึกษา 8 ด้านคือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพฒันามาตรฐาน
การศึกษา การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีและการผดุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษาพบว่าการด าเนินงานพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาภาครัฐส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลรีเขต 1 โดยรวมและ



97 
 
รายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนตน้
สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกนัเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการพฒันา
มาตรฐานการศึกษา ดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา ดา้นรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  และ
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ มนต์ทยา ทองพูล ได้ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต1 โดยศึกษา 8 ดา้น คือ 
การเตรียมการก่อนด าเนินการ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  กรตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา 
การประเมินคุณภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษา และการผดุงระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา พบว่า ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายนอกโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทราเขต1 ทั้ง 8 ดา้นโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาราย
ดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการเตรียมการก่อนด าเนินการ ดา้นการพฒันามาตรฐาน
การศึกษา ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและดา้นการผดุงระบบประกนัคุณภาพ เม่ือ
เปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายโรงเรียนตามสถานภาพและต าแหน่ง พบว่า 
ผูบ้ริหาร สถานศึกษาและครูผูส้อนมีปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไม่
แตกต่างกนั 
 7.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกัน และท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ สถานศึกษาขนาดกลาง กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาด
ใหญ่มีค่าเฉล่ียมากกว่า การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  เป็นการ
น าเสนอผลการสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน และ ผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษา ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความเป็นระบบในการบริหารงาน มีผูรั้บผิดชอบโดยตรง และมี
ปฏิทินงานท่ีชดัเจนท าให้การจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสะทอ้นผลการด าเนินงานท่ี
แทจ้ริงของบุคลากรทุกคนทั้งองคก์ร ส่วนสถานศึกษาขนาดกลางอาจขาดแคลนซ่ึงบุคลากรท าให้มี
อุปสรรค์ในการด าเนินงาน หรืออาจขาดความเขา้ใจในการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน ไดศึ้กษาวิจยัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ สภาพการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดบัปัญหาการด าเนินงานอยู่ใน
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ระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อนต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาพบวา่โดยภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั  
 8. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 8.1 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นจดัให้มีการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการ
เรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ไดส้ร้างจิตส านึกในการพฒันาการศึกษาให้เกิดข้ึนในหมู่ครูและ
บุคลากร การพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การคงไว้
และพฒันาโครงการท่ีเห็นว่าดีเกิดประโยชน์แต่ยงัด าเนินการไม่ บรรลุตามเป้าหมาย ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาทุกแห่งไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในมาระยะหน่ึงซ่ึงทุกแห่งมี
การพฒันากระบวนการจึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
และเป็นปัจจุบนั จึงส่งผลให้ระดบัการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกบัการศึกษาของ 
ไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน  ได้ศึกษาวิจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ สภาพการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดบัปัญหาการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อนต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่าโดยภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั 
และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปรีดา ภานุรัตน์ ศึกษาการด าเนินงานและความตอ้งการในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในก่ิงอ าเภอสระใคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 1 พบว่า การประกนัคุณภาพภายในดา้นการเตรียมการ ดา้นการด าเนินการอยู่ใน
ระดบัมาก เรียงล าดบัจากน้อยไปหามากคือด้านการเตรียมการ ด้านการด าเนินการ และด้านการ
รายงาน ส่วนความตอ้งการในดา้นการประกนัคุณภาพภายใน ดา้นการเตรียมการ มีความตอ้งการให้
บุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างครบถว้นพอเพียง จดัให้มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัก าหนดหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบไม่ซ ้ าซอ้น ในดา้นการด าเนินการมีความตอ้งการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ จดัให้มีเจา้หน้าท่ีช่วยเหลือในการสร้างเคร่ืองมือสม ่าเสมอ อย่างต่อเน่ือง พฒันา
แหล่งเรียนรู้ ระบบขอ้มูล ระบบการให้สวสัดิการครู และในดา้นการรายงานครูมีความตอ้งการใน
การประสานงานการเก็บขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลอยา่งมีระบบ 
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 8.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่าง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาทุกแห่งขบัเคล่ือนในรูปแบบของคณะกรรมการท่ีประกอบไปดว้ยหลายภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นจึงท าให้ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน ได้
ศึกษาวิจยัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ภาพรวมมีสภาพการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดบัปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดบัน้อย ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษากับครูผูส้อนต่อสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาพบวา่โดยภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั 
 8.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเกิด
จากการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เป็นกลไกของระบบประกนัคุณภาพภายใน เพื่อให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการส่งเสริม พฒันาและประเมินประสิทธิภาพด าเนินงานของระบบประกนั
คุณภาพ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า แม้ว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่จะมีระบบการบริหารและ
บุคลากรท่ีมีความพร้อมมากกว่า แต่ในสภาพปัจจุบันส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในฐานะ
หน่วยงานบงัคบับญัชาไดเ้ขา้มาก ากบัติดตามการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองผ่านทาง
กระบวนการนิเทศก์ การอบรมสัมมนา อีกทั้งการประกนัคุณภาพภายในเป็นกฎกระทรวง ดงันั้น
สถานศึกษาทุกแห่งจึงตอ้งด าเนินการ จึงส่งผลให้มีการขบัเคล่ือนในสถานศึกษาทุกแห่ง สอดคลอ้ง
กบั พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกบักฎกระทรวงวา่ดว้ย
ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุให้การประกนัคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
ระบบการประกนัคุณภาพภายนอกระบบการประกนัคุณภาพภายในมุ่งเนน้การกระจายอ านาจไปสู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เป็นระบบท่ีสถานศึกษาร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้าร
ก ากบัดูแลและสนบัสนุนส่งเสริมของหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อสร้างความมัน่ใจท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของหลกัวิชาขอ้มูลหลกัฐานท่ีตรวจสอบไดแ้ละการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะและขอ้คน้พบ (Fact Findings) จากการวิจยัและการอภิปรายผลแลว้สามารถ

สรุปผลได ้ดงัน้ี  
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. จากการวิจัยเร่ือง สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบว่า ด้านก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดา้นท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบั
สถานศึกษา มีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา ดงันั้นจึงควรให้บุคลากรศึกษาและท าความ
เขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 

2. จากการวิจัยเร่ือง สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบว่า ดา้นจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา ขอ้
ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ
วางแผน ดังนั้ นจึงควรประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาและความจ าเป็นในการวาง
แผนการจดัท าขอ้มูล 

3. จากการวิจยัเร่ือง สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบว่า ดา้นจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ มีการแต่งตั้งคณะท างานท าหน้าท่ีวางแผน ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดงันั้นจึงควรประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจในบทบาท
หนา้ท่ีของบุคลากร ชุมชน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการประกนัคุณภาพภายใน  

4. จากการวิจัยเร่ือง สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบวา่ ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา ขอ้ท่ีมี การปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ มีการประเมินแผนพฒันาคุณภาพ 
สถานศึกษาทั้ งก่อนและหลังการด าเนินงาน ดังนั้ นจึงควรให้ผู ้บริหารและบุคลากรได้มีการ
ประเมินผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาทุกระยะ และ ก ากบันิเทศ ติดตาม อยา่งต่อเน่ือง 

5. จากการวิจัยเร่ือง สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบว่า ด้านจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ข้อท่ีมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ ได้วิเคราะห์แผนพัฒนา
สถานศึกษาท่ีใชใ้นรอบปีท่ีผา่นมา เม่ือส้ินปีการศึกษา ดงันั้นจึงควรให้มีการประชุมช้ีแจงท าความ
เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการประกนัคุณภาพภายใน  
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6. จากการวิจัยเร่ือง สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบว่า ด้านจดัให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ผู ้
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมิน ดงันั้นจึงควรให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มา
มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ทั้งระหวา่ง และ หลงัการด าเนินงาน 

7. จากการวิจัยเร่ือง สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบวา่ ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ มีการเผยแพร่รายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นจึงควรให้มีการน าผลการรายงาน
คุณภาพประจ าปีใหบุ้คลากร ชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 

8. จากการวจิยัเร่ือง สภาพการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบวา่ ดา้นจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ืองขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดมีการคงไวแ้ละพฒันาโครงการท่ีเห็นวา่ดีเกิดประโยชน์แต่
ยงัด าเนินการไม่ บรรลุตามเป้าหมาย ดงันั้นจึงควรท าความเขา้ใจและเนน้ย  ้าแนวนโยบายในการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและเป็นขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
1. สถานศึกษาควรน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานของ

ครูใหเ้กิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนอยา่งสูงสุด 
 2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการการศึกษาประถมศึกษาท่ีรับผิดชอบควรน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูล
สารสนเทศในการพฒันาสถานศึกษาในสังกดัใหไ้ดม้าตรฐานและเกิดประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป   
จากผลการวจิยั มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี  
1. ควรศึกษาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในดา้นการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่าง

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กบั โรงเรียนมธัยมศึกษา วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร  
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จ ากดั, 2551. 

 

2 วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2551. 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

......................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิจยัเร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โปรดตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง 
 2.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  ตอน  คือ 
  ตอนที ่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 3. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน 
 4.  แบบสอบถามน้ีส าหรับหาขอ้มูลเพื่อการศึกษาวิจยัเท่านั้น และผูว้จิยัเสนอภาพรวมของ
สถานศึกษาจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามและหน่วยงานท่ีสังกดัต่ออยา่งใด จึงขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอยา่งตรงตามตรงไปตรงมา และครบทุกขอ้ 

ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  ขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้
ความเอ้ือเฟ้ือในการตอบแบบสอบถามมา  ณ  โอกาสน้ี 

 
 
 
 

(นางสาวเบญญา  ค ามะเริง) 
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
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ตอนที ่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  /  ลงใน  (  ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
สถานภาพ 
 1.  สถานภาพ 
  (   )  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
  (   )  ครูผูส้อน 
 2  ขนาดสถานศึกษา 
  (   )  ขนาดเล็ก 
  (   )  ขนาดกลาง 
  (   )  ขนาดใหญ่ 
ตอนที่  2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ค าช้ีแจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่อง  ระดบัการปฏิบติังานของท่าน  ดงัน้ี 
   5    หมายถึง    มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
   4    หมายถึง    มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
   3    หมายถึง    มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
   2    หมายถึง    มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
          1            หมายถึง                 มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดบัปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.  ไดมี้การพฒันาความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาแก่ครู / บุคลากร / 
ชุมชน 

     

2.  จดัใหมี้ส่วนร่วมของครู / บุคลากร /ชุมชนในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดบัสถานศึกษา 

     

3.  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษามีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

     

4.  ไดก้  าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษามีความสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

5.  ไดก้  าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษามีความสอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรสถานศึกษา 

     

ดา้นจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6.  มีวเิคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
วางแผน 

     

7.  ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมายการพฒันา  และภาพแห่ง 
      ความส าเร็จท่ีชดัเจน  และเป็นรูปธรรม 

     

8.  ไดก้  าหนดวธีิด าเนินงานโดยอาศยัหลกัวชิาหรือการวิจยั  ครอบคลุม  
การพฒันาดา้นหลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอน  การวดัและ
ประเมินผล การพฒันาบุคลากร  และการบริหารจดัการ 

     

9.  ไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีใหบุ้คลากรในสถานศึกษาทุกคน  รวมทั้ง
ผูเ้รียน รับผดิชอบและด าเนินงาน 

     

10.  ใหมี้ส่วนร่วมของครู  บุคลากร ชุมชน  ในการจดัท าแผนพฒันา
สถานศึกษา 

     

ดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
11 .  ไดจ้ดัระบบการบริหารภายในสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหาร
และก าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีชดัเจน 
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12 .มีการวางแผนการด าเนินงานระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา      

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดบัปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
13 .ไดจ้ดัตั้งคณะท างานท าหนา้ท่ีวางแผน  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

     

14 .ไดจ้ดัท าฐานขอ้มูล  สารสนเทศ  ในสถานศึกษาเป็นระบบ  ครอบคลุม
ทุกงานและทนัต่อการใชง้าน 

     

15. มีการใชข้อ้มูลสารสนเทศในการ  วางแผนและพฒันางานในสถานศึกษา      
ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
16มีการประเมินแผนพฒันาคุณภาพ  สถานศึกษาทั้งก่อนและหลงั 
      การด าเนินงาน 

     

17.  ไดน้ าแผนสู่การปฏิบติัจริงในระบบงานปกติของสถานศึกษา      
18.  ไดด้ าเนินงานทุกโครงการ / กิจกรรมได ้/ ทนัเวลาและบรรลุ
วตัถุประสงค ์

     

19.  มีการดูแล ก ากบั ติดตามและนิเทศการด าเนินงานตามแผนฯ อยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

20.  มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเม่ือส้ินสุดระยะเวลาหรือส้ินปี 
การศึกษา 

     

ดา้นจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
21.  มีการวเิคราะห์วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ของสถานศึกษาท่ีใชใ้นรอบปี
การศึกษาเม่ือส้ินปีการศึกษา 

     

22.  ไดว้เิคราะห์แผนพฒันาสถานศึกษาท่ีใชใ้นรอบปีท่ีผา่นมา  เม่ือส้ินปี 
      การศึกษา 

     

23.  ไดว้เิคราะห์การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในรอบปีท่ีผา่น
มา   เม่ือส้ินปีการศึกษา 

     

24.  มีการวเิคราะห์การเรียนการสอนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในปี
ท่ี ผา่นมา  เม่ือส้ินปีการศึกษา 

     

25.  ไดว้เิคราะห์การพฒันาครู / บุคลากรและการพฒันาองคก์ร  เม่ือส้ินปี 
การศึกษา 
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การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดบัปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
ดา้นจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
26.  มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกชั้น 

     

27.  มีการประเมินคุณลกัษณะอนัพึ่งประสงคข์องนกัเรียนทุกชั้นทุก
คน 

     

28.  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาครอบคลุม
มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกมาตรฐาน 

     

29.  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมิน      
30.  มีการสร้างความตระหนกัแก่ครู / บุคลากรและนกัเรียนให้
ความส าคญั  ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

     

ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
31.  ไดจ้ดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษาเม่ือ
ส้ินปี  ทุกการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

     

32.  มีการเผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีต่อสาธารณชน
และ   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

33.  ไดจ้ดัแต่งตั้งคณะท างานในการจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี    อยา่งเหมาะสม 

     

34.  ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี  ครบถว้นทุกดา้นตามมาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

     

35.  ไดน้ าผลขอ้มูลรายงานคุณภาพประจ าปีไปใชว้างแผนพฒันา
คุณภาพในปีต่อไป 

     

ดา้นจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
36.  ไดส้ร้างจิตส านึกในการพฒันาการศึกษาใหเ้กิดข้ึนในหมู่ครูและ
บุคลากร 

     

37.  ไดเ้นน้ย  ้าหรือก าหนดนโยบายการท างานเป็นระบบ  มีเป้าหมาย
และท างาน เป็นหมู่คณะ 
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38.  มีการพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้      

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดบัปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
39.  มีการคงไวแ้ละพฒันาโครงการท่ีเห็นวา่ดีเกิดประโยชน์แต่ยงั
ด าเนินการ  ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

     

40.  ไดจ้ดัท าโครงการใหม่ท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและ
สถานศึกษา 

     

 
 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
ทีไ่ด้เสียสละเวลาเพือ่ตอบแบบสอบถามทุกข้อ 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 

 
1. นางสาวพูนพศิมัย  เป่ียมสุวรรณ 
 การศึกษา  ศษ.ม (ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต)  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งปัจจุบัน ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหวัท านบ  
 
2.นายเกยีรติยศ  บุบผามาลา 
 การศึกษา     ศษ.ม(ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต)  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
  ต าแหน่งปัจจุบัน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองม่วงใหญ่ 
 
3.นายอุดม  สกจิขวา 
  การศึกษา                   ศษ.ม  (ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต)  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   
     ต าแหน่งปัจจุบัน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองพลบัพลา 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที ่ศธ6012(2)/ว344 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 
 

 21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  นางสาวพนูพิศมยั  เป่ียมสุวรรณ 

  ด้วย นางสาวเบญญา  ค ามะเริง นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205128 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2”ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ทีศ่ธ6012(2)/ว344 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 
 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ืองขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  นายเกียรติยศ  บุบผามาลา 

  ด้วย นางสาวเบญญา  ค ามะเริง นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205128 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ทีศ่ธ6012(2)/ว344 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 
 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  ส.ต.ต.อุดม  สกิจขวา 

  ด้วย นางสาวเบญญา  ค ามะเริง นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205128 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวจิยัเร่ือง การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โปรดตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง 
 2.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  ตอน  คือ 
  ตอนที ่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 3. ผูต้อบแบบสอบถาม  คือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน 
 4.  แบบสอบถามน้ีส าหรับหาขอ้มูลเพื่อการศึกษาวิจยัเท่านั้น และผูว้จิยัเสนอภาพรวมของ
สถานศึกษาจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามและหน่วยงานท่ีสังกดัต่ออยา่งใด จึงขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอยา่งตรงตามตรงไปตรงมา และครบทุกขอ้ 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
 

3.วธีิการประเมิน ใหท้  า  ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี 
 วดัได ้  (+1)  หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 วดัไม่ได ้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
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ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1. สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1.สถานภาพ 
2. ขนาดของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

2. ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
1.  ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.  ดา้นจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
4.  ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
5.  ดา้นจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
 6.  ดา้นจดัใหมี้การประเมินคุณภาพ
ภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
7.  ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมิน   คุณภาพภายใน 
8.  ดา้นจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

อยา่งต่อเน่ือง 
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ตอนที ่2 ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
ไดมี้การพฒันาความรู้เก่ียวกบัมาตรฐาน
การศึกษาแก่ครู / บุคลากร / ชุมชน 

1 1 1 3 1 

2 จดัใหมี้ส่วนร่วมของครู / บุคลากร /ชุมชน
ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ระดบัสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

3 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบั
สถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของชุมชน 

1 1 1 3 1 

4 ไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบั
สถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบั 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 1 1 3 1 

5 ไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบั
สถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบั 
หลกัสูตรสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

6 ดา้นจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
มีวเิคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นเพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน 

1 1 1 3 1 

7 ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมายการ
พฒันา  และภาพแห่งความส าเร็จท่ีชดัเจน  
และเป็นรูปธรรม 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ R IOC 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 

8 ไดก้ าหนดวธีิด าเนินงานโดยอาศยัหลกัวชิา
หรือการวจิยัครอบคลุมการพฒันาดา้น
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนการวดั
และประเมินผลการพฒันาบุคลากรและการ
บริหารจดัการ 

1 1 1 3 1 

9 ไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีให้บุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผูเ้รียนรับผดิชอบ
และด าเนินงาน 

1 1 1 3 1 

10 ใหมี้ส่วนร่วมของครูบุคลากรชุมชนในการ
จดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา 

     

11 ดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
ไดจ้ดัระบบการบริหารภายในสถานศึกษามี
โครงสร้างการบริหารและก าหนดหนา้ท่ี
รับผดิชอบท่ีชดัเจน 

1 1 1 3 1 

12 มีการวางแผนการด าเนินงานระบบประกนั
คุณภาพในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

13 ไดจ้ดัตั้งคณะท างานท าหนา้ท่ีวางแผน
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

14 ไดจ้ดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศใน
สถานศึกษาเป็นระบบครอบคลุมทุกงานและ
ทนัต่อการใชง้าน 

1 1 1 3 1 

15 มีการใชข้อ้มูลสารสนเทศในการวางแผน
และพฒันางานในสถานศึกษา 
 
 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
R IOC 

  คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3   

16 ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
มีการประเมินแผนพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาทั้งก่อนและหลงัการด าเนินงาน 

1 1 1 3 1 

17 ไดน้ าแผนสู่การปฏิบติัจริงในระบบงานปกติ
ของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

18 ไดด้ าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมได/้ 
ทนัเวลาและบรรลุวตัถุประสงค ์

1 1 1 3 1 

19 มีการดูแล ก ากบั ติดตามและนิเทศการ
ด าเนินงานตามแผนฯ อยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 3 1 

20 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเม่ือ
ส้ินสุดระยะเวลาหรือส้ินปี 
การศึกษา 

1 1 1 3 1 

21 ดา้นจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
มีการวเิคราะห์วสิัยทศัน์พนัธกิจ ของ
สถานศึกษาท่ีใชใ้นรอบปีการศึกษา 
เม่ือส้ินปีการศึกษา 

1 1 1 3 1 

22 ไดว้เิคราะห์แผนพฒันาสถานศึกษาท่ีใชใ้น
รอบปีท่ีผา่นมา เม่ือส้ินปี 
การศึกษา 

1 1 1 3 1 

23 ไดว้เิคราะห์การพฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ในรอบปีท่ีผา่นมา 
เม่ือส้ินปีการศึกษา 
 
 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ R IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

24 มีการวเิคราะห์การเรียนการสอนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนในปีท่ี 
ผา่นมา เม่ือส้ินปีการศึกษา 

1 1 1 3 1 

25 ไดว้เิคราะห์การพฒันาครู/บุคลากรและการ
พฒันาองคก์ร เม่ือส้ินปี 
การศึกษา 

1 1 1 3 1 

26 ดา้นจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกชั้น 

1 1 1 3 1 

27 มีการประเมินคุณลกัษณะอนัพึ่งประสงค์
ของนกัเรียนทุกชั้น  ทุกคน 

1 1 1 3 1 

28 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาครอบคลุมมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกมาตรฐาน 

1 1 1 3 1 

29 ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
ในการประเมิน 

1 1 1 3 1 

30 มีการสร้างความตระหนกัแก่ครู / บุคลากร
และนกัเรียนใหค้วามส าคญั 
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ R IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

31 ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
ไดจ้ดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี
ของสถานศึกษาเม่ือส้ินปี   
ทุกการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

1 1 1 3 1 

32  มีการเผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีต่อสาธารณชนและ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 1 1 3 1 

33 ไดจ้ดัแต่งตั้งคณะท างานในการจดัท า
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
       อยา่งเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

34 ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี  ครบถว้นทุกดา้น
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 1 1 3 1 

35 ไดน้ าผลขอ้มูลรายงานคุณภาพประจ าปีไป
ใชว้างแผนพฒันาคุณภาพในปีต่อไป 

1 1 1 3 1 

36 ดา้นจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 
ไดส้ร้างจิตส านึกในการพฒันาการศึกษาให้
เกิดข้ึนในหมู่ครูและบุคลากร 

1 1 1 3 1 

37 ไดเ้นน้ย  ้าหรือก าหนดนโยบายการท างาน
เป็นระบบ  มีเป้าหมายและท างาน 
เป็นหมู่คณะ 

1 1 1 3 1 

38 มีการพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ R IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

39 มีการคงไวแ้ละพฒันาโครงการท่ีเห็นวา่ดีเกิด
ประโยชน์แต่ยงัด าเนินการ 
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

1 1 1 3 1 

40 ไดจ้ดัท าโครงการใหม่ท่ีเห็นวา่เป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รียนและสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

 
 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
ทีไ่ด้เสียสละเวลาเพือ่ตอบแบบสอบถามทุกข้อ 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ่การวจิัย 
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ที ่ศธ6012(2)/380 

 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

  24 มิถุนายน 2556 
 

เร่ืองขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

 ดว้ย นางสาวเบญญา  ค ามะเริง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205128 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2”
โดยมีรศ.ดร.วโิรจน์ สารรัตนะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และดร.พรสมบติั ศรีไสยเป็นท่ีปรึกษาร่วม 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่านเพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 

 
1. ค่า Reliability รวมทั้ง 8 ด้าน 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
A1           160.7333       173.099         .263            .920 
A2           160.7000       173.872         .208            .920 
A3           160.6000       176.041         .082            .922 
A4           160.6667       178.161 -.043            .923 
A5           160.6333       171.137         .324            .919 
B1           160.0333       176.447         .124            .920 
B2           160.2000       169.890         .618            .917 
B3           160.5333       163.706         .699            .915 
B4           160.0333       176.447         .124            .920 
B5           160.2000       169.890         .618            .917 
C1           160.9333       167.857        .531            .917 
C2           160.8667       170.740         .398            .918 
C3           161.0333       167.137         .493            .917 
C4           161.0000       175.724         .103            .921 
C5           160.4000       167.283         .496            .917 
D1           160.6333       169.757         .431            .918 
D2           160.6667       163.333         .716            .914 
D3           161.0667       154.823         .800            .912 
D4           161.0333       162.792         .714            .914 
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D5           160.9333       162.133         .713            .914 
E1           160.6333       166.861         .489            .917 
E2           160.7000       169.321         .481            .917 
E3           160.8333       163.868         .684            .915 
E4           160.6000       167.697         .588            .916 
E5           160.8000       162.510         .694            .915 
F1           161.0667       166.616         .581            .916 
F2           161.0333       168.033         .559            .917 
F3           160.9000       178.231-.057            .921 
F4           160.7000       178.217-.046            .922 
F5           160.9000       180.369-.243            .923 
G1           160.8333       163.868         .684            .915 
G2           160.6000       167.697         .588            .916 
G3           160.8000       162.510         .694            .915 
G4           161.0667       166.616         .581            .916 
G5           161.0333       168.033         .559            .917 
H1           160.7000       164.631         .660            .915 
H2           161.0667       166.616         .581            .916 
H3           161.0333       168.033         .559            .917 
H4           160.9000       178.231       -.057            .921 
H5           160.7000       178.217-.046            .922 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 
Alpha =    .920 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ – สกุล    นางสาวเบญญา ค ามะเริง 
 
วนัเดือนปีเกดิ     31 มีนาคม 2520 
 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน    196 หมู่ 1 บา้นหนองม่วงใหญ่ ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง   
    จงัหวดันครราชสีมา  30240   
 
ประวตัิการศึกษา  
 พ.ศ. 2539   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหว้ยแถลงพิทยาคม อ าเภอหว้ยแถลง   
   จงัหวดันครราชสีมา 

พ.ศ. 2543     ปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต เอกคณิตศาสตร์  
              สถาบนัราชภฏันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
 
สถานทีท่ างาน    โรงเรียนบา้นหวัท านบ  อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา 

 
ต าแหน่ง    ขา้ราชการครู   วทิยฐานะครูช านาญการ 
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