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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ใน 8 ดา้น คือ  
1) ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ด้านการจัดท าแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) ดา้นการจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ 4) ด้านการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา      
5) ดา้นการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ดา้นการจดัให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 8) ดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และเปรียบเทียบระดบั
การประกนัคุณภาพการศึกษา ใน 8 ด้านนั้น จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา กลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้ก่  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ใน
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 338 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น แบบสอบถามแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า  มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.93 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหา 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบเอฟ และเม่ือพบ
ความแตกต่างจึงทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  
 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เม่ือเปรียบเทียบระดบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ด้านการจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา
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มีระดับความคิดเห็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่า
ครูผูส้อน นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง และเม่ือเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ด้านการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ดา้นการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มี
ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this thematic paper were to study the level of internal education quality 
assurance operation of primary schools under Buriram Primary Educational Service Office Area 2 
in 8 aspects namely 1) formulating education standard of school, 2) making educational 
development plan aiming standards of quality education, 3) systemizing administration and 
information system, 4) implementation along with educational development plan, 5) monitoring 
the quality of education, 6) providing an internal evaluation within the educational standards, 7) 
Internal annual report, and 8) providing continuous improvement in quality of education and to 
compare the level of internal education quality assurance in above-mentioned 8 aspects classified 
by personnel status and  school sizes. The samples used in this research were 338 officers in 
Buriram Primary Educational Service Office Area 2. The data were collected using a constructed 
5-level rating scale questionnaire with the reliability of 0.93. Statistics used in this research were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and differences were analyzed in 
pair using method of Scheffé. 
 

 The results of the research were as follows:  
The level of internal education quality assurance operation of primary schools under 

Buriram Primary Educational Service Office Area 2 was high in every aspect. Comparing the 
level of internal education quality assurance operation of primary schools classified by status 
expressed that the difference was statistically significant  at 0.05  in the aspect of systemizing 
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administration and information system. Here, the administrators’ opinions on the level of internal 
education quality assurance higher than the teachers. Remaining aspects showed no any 
differences. In addition, comparing the level of internal education quality assurance operation of 
primary schools classified by school sizes found that the difference was statistically significant  at 
0.05  in the aspects of formulating education standard of school, systemizing administration and 
information system, providing an internal evaluation within the educational standards, and 
internal annual report. Here, large size of schools had the level of internal education quality 
assurance higher than medium and small size of school.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วและมีการแข่งขนักนัตลอดเวลา จึงจ าเป็นท่ีแต่ละประเทศตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้ทนักบั
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาและเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความทา้ทายจากกระแสโลก 
โดยปัจจยัส าคญัท่ีเผชิญการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดแ้ก่ คุณภาพของคน การจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
คนให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง โดยจะตอ้งเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อท าให้
ศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัคน ไดรั้บการพฒันาอย่างเต็มท่ี คุณภาพของคน เป็นปัจจยัหลกัสู่ความส าเร็จ
ในการพฒันาสังคม ประเทศชาติ และโลก ตามล าดบั การศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาคน
ให้มีคุณภาพ การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัใหบุ้คคลยอ่มมีสิทธ์ิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่
นอ้ยกวา่ 12 ปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง และ มีคุณภาพ ซ่ึงจะตอ้งพฒันาคุณภาพ และ มาตรฐาน 
การจดัการศึกษาทุกระดบั และ ทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยจดัใหมี้กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ1  
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  2542  และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพ
ภายนอก ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ตน้สังกดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่กระบวนการประกนัคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดรั้บการ
ประเมินคุณภาพอยา่งน้อย 1 คร้ัง ในทุก 5  ปี และตอ้งเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน สถานศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการและการ
                                                 

1ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550, เล่ม 124 ตอน
ท่ี 47ก, (กรุงเทพมหานคร : 24 สิงหาคม 2550), หนา้ 15, 223.  
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ด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองและ
แสดงภาระรับผิดชอบให้ประจกัษ์แก่สังคมวา่สถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเ้รียน
ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่งแทจ้ริง2   

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา
ต้องมีกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองประกอบด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัระบบบริหารและสารสนเทศ ด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา จดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จดัให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน และจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตอ้งยึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการส่งเสริม สนบัสนุน และก ากบัดูแลของหน่วยงานตน้สังกดั หาก
สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองตามองค์ประกอบดงักล่าวเช่ือวา่ ผูเ้รียนจะ
เกิดการเรียนรู้ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาก็จะได้รับการยอมรับ  
ศรัทธา และไวว้างใจจากผูป้กครองและชุมชน3    
 สภาพปัจจุบนัการประกนัคุณภาพภารศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนโดยรวมพบวา่มาตรฐาน
ท่ีอยูใ่นระดบัดีมากคือ มาตรฐานท่ี 1,2,3 และ 6 อยูใ่นระดบัพอใชคื้อมาตรฐานท่ี 4 และ5 มาตรฐาน
ด้านการจดัการศึกษาอยู่ในระดับดี คือ มาตรฐานท่ี 7,8,9,10,11 และ12 มาตรฐานด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี คือ มาตรฐานท่ี 13 มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาอยู่
ในระดบัดี คือมาตรฐานท่ี 14 และมาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม อยูใ่นระดบั พอใช ้คือ มาตรฐาน
ท่ี 15 จากสภาพการประกนัคุณภาพภายในมีมาตรฐานท่ียงัตอ้งด าเนินการซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาคือ 

                                                 
2กระทรวงศึกษาธิการ, กำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว, 2553), หนา้ 7.  
3ส านักทดสอบทางการศึกษา, มำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของ

สถำนศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส์ านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553), หนา้ 24-28. 
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มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้รียน และเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาทุกสถานศึกษาจะต้องให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง4  

  ดงันั้นจากสภาพการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัมี
ความสนใจท่ีจะศึกษา ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 เพื่อน าผลการวิจยัคร้ังน้ี เป็นขอ้สนเทศให้
หน่วยงานและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ของแต่ละสถานศึกษาให้ดียิ่งข้ึน ใน
ส่วนของสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ประจ าปี
การศึกษา 2555 พบวา่ มาตรฐานดา้นผูเ้รียนมีปัญหา นอกจากน้ียงัพบวา่ สถานศึกษาจดัท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาไม่ชดัเจน การจดัท าขอ้มูลพื้นฐานและระบบสารสนเทศไดมี้การจดัท า แต่
ไม่ได้น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ ในการก าหนดเป้าหมายการจัดท าวิสัยทศัน์และแผนกลยุทธ์
สถานศึกษาขาดเป้าหมายเชิงคุณภาพท่ีชัดเจนและไม่น าวิสัยทศัน์ แผนกลยุทธ์มาใช้การ จดัท า
แผนปฏิบติัการยงัไม่สอดคล้องกับข้อมูลและเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ขาดการตรวจสอบคุณภาพภายในระหวา่งการด าเนินงานและ
การรายงานความกา้วหนา้สถานศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 
แต่สถานศึกษาบางแห่งไม่รายงานใหชุ้มชนทราบ5  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2  ใน 8 ดา้น คือ 1) ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 2) ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 3) ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  4) ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษา 5) ดา้นการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ดา้นจดั
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  7) ด้านจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) ดา้นจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง

                                                 

 
4ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2, รำยงำนประกนัคุณภำพ, (บุรีรัมย ์

: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2, 2554, หนา้ 16.  
5เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 20. 
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ต่อเน่ือง และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ใน 8 ด้านนั้น โดยจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
 จากผลการวิจยัของ สมศักดิ์  ชำติวีรัตนไตร ซ่ึงศึกษาการปฏิบติังานตามกระบวนการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา มีการศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรทางการศึกษาตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ พบวา่มี
ความแตกต่างกนั  ดงันั้นการวจิยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบั การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 แตกต่างกนั  
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ท่ีมุ่งศึกษาระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยได้
ก าหนดขอบเขตการวจิยัได ้ดงัน้ี 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร ไดแ้ก่บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 จ  านวน 525 คน 
           1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร/เนื้อหำ จากการศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ไดก้  าหนด 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

 1. ตัวแปรต้น ไดแ้ก่  
  1.1 สถานภาพ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
  1.2 ขนาดสถานศึกษา ไดแ้ก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
 2. ตัวแปรตำม ไดแ้ก่ ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 จ  าแนกตามองคป์ระกอบ 8 ดา้น คือ  
   1. ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   2. ดา้นจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
   3. ดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
   4. ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
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   5. ดา้นจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   6. ดา้นจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   7. ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

  8. ดา้นจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง    
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ พื้นท่ีท่ีศึกษาได้แก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ปีการศึกษา 2555 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
   กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (Quality assurance) หมายถึง การท ากิจกรรมหรือ
ปฏิบติัการในภารกิจหลกัมีระบบตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality control) 
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนท าให้
เกิดความมัน่ใจในคุณภาพ และมาตรฐานของปัจจยัน าเขา้ ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและ
ผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา  
 กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ หมายถึง การประเมินผลและการติดตาตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในสถานศึกษาโดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้น หรือหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้นโดยการจดัให้มี ระบบ
การประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

ด้ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หมายถึง การมุ่งเนน้มาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ ของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานช่วงชั้นท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 ด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  หมายถึง การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการท่ี
สอดคลอ้งกบัธรรมนูญและแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา  
 ด้ำนกำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลซ่ึงไดถู้กกระท าให้มีความสัมพนัธ์
หรือมีความหมายน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชป้ระกอบการตดัสินใจของผูบิ้หารได้ 
         ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  หมายถึง การก ากบั 
ติดตามการด าเนินงาน อยา่งต่อเน่ืองใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาท่ีก าหนด
ไวโ้ดยจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีชดัเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา 
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ด้ำนกำรจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการรวบรวม
ขอ้มูล ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการของเขต
พื้นท่ีการศึกษา เพื่อสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีก าหนดไวแ้ละ
รายงานผลการด าเนินงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบรวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี้ความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

 ด้ำนกำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
หมายถึง กระบวนการวเิคราะห์และเปรียบเทียบผลกด าเนินงานของสถานศึกษาวา่ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามดชันีบ่งช้ี 

ด้ำนกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีทีเ่ป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน หมายถึง การน าเสนอ
ผลสรุปและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะทอ้น
คุณภาพผูเ้รียน และผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษา 

ด้ำนกำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง หมายถึง กลไกของระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน เพื่อให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการส่งเสริม พฒันาและประเมินประสิทธิภาพ
ด าเนินงานของระบบประกนัคุณภาพ 

ระดับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง แนวทางหรือมาตรการต่างๆ ในการปฏิบติั
ของคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  
 สถำนภำพ หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2โดยจ าแนกเป็นดงัน้ี 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ขา้ราชการครูผูรั้บผิดชอบบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ซ่ึงด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาและรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา  
 ครูผู้สอน หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีไดรั้บค าสั่งแต่งตั้งจากสถานศึกษาท่ีสอนอยูใ่ห้มีหนา้ท่ี
ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 2 
 ขนำดสถำนศึกษำ หมายถึง จ านวนสถานศึกษาท่ีแบ่งตามจ านวนนกัเรียนท่ีมีตวัตนจริงโดย
ยดึขอ้มูลนกัเรียนตามขอ้มูล 10 มิถุนายน ของทุกปี ประกอบดว้ย  
  1. ขนำดเลก็ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน  
  2. ขนำดกลำง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนระหวา่ง 121 - 300  
  3. ขนำดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนจ านวน 301 คนข้ึนไป 
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 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปิดท าการสอนไม่น้อยกว่า 12 ปีตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 2 หมายถึงหน่วยงานตน้สังกดัท่ี
จัดตั้ ง ข้ึนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีก ากบัติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของสถานศึกษาใน 5 อ าเภอ 
ซ่ึงประกอบดว้ย อ าเภอประโคนชยั อ าเภอกระสัง อ าเภอบา้นกรวด อ าเภอพลบัพลาชัย และอ าเภอ
หว้ยราช    

 
1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 

1.6.1 ไดข้อ้สนเทศส าหรับบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบให้ไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 และน าไปเป็นขอ้มูลในการพฒันา การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 1.6.2 ท าให้ทราบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย ์
เขต 2  

1.6.3 ท าให้ทราบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา
น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 2.4 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
    

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
2.1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา (Administration) นกัการศึกษาหลายท่านให้

ความหมายของการบริหารการศึกษาไวด้งัน้ี 
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ให้ความหมายไวว้่า การบริหารการศึกษา ผูบ้ริหารย่อมมีฐาน

ของการบริหาร นัน่คือมีอ านาจหนา้ท่ี หมายถึงสิทธิหนา้ท่ีซ่ึงไดก้ าหนดไวก้บัต าแหน่งเพื่อให้ด ารง
ต าแหน่งใช้ส าหรับการตดัสินใจ และปฏิบัติหน้าท่ีการงานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงได้ ส่งความ
รับผิดชอบเป็นความผูกพนัท่ีผูบ้ริหารยึดถือไวใ้นการท่ีจะปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีให้เป็น
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ1 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ ให้ความหมายไวว้า่ การบริหารการศึกษา หมายถึง การอ านวยความ
สะดวกเพื่อจดัการเรียนการสอน ซ่ึงควรพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ค านึงถึง
ความสะดวกท่ีใหแ้ก่ครูในดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และบรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอน2 
                                                 

1ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์
ส่งเสริมกรุงเทพ, 2548), หนา้ 74. 

2ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ์, การบริหารวิชาการ, (ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านกั
วทิยบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 2549), หนา้ 12. 
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ชาญชัย อาจินสมาจารย์ ไดใ้ห้ความหมายการบริหารการศึกษาไวว้า่ การบริหารการศึกษา 
หมายถึง การใช้อิทธิพลต่อคนกลุ่มหน่ึงนั่นก็ คือ นักเรียน เพื่อให้มีความเจริญงอกงามสู่
วตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดโดยการใช้กลุ่มคนกลุ่มท่ีสองซ่ึงได้แก่ ครูในฐานะตวัแทนด าเนินการ
เพื่อให้วตัถุประสงค์บรรลุผลส าเร็จ การบริหารจะประกอบดว้ยส่ิงต่างๆท่ีเราเรียกวา่ การปกครอง 
และจะสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัค าต่างๆ เหล่าน้ี เช่น การนิเทศ การวางแผนการสั่งการ การจดั
องค์การ การควบคุม การแนะแนว และการออกระเบียบ และสรุปไวว้า่การบริหารการศึกษาน่าจะ
รวมถึงเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 1. การท างานร่วมกนั 
 2. การช่วยใหต้ระหนกัในเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 3. การใหบ้ริการแก่สังคม 
 4. การเขา้เก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์เช่น ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และประชาชน และให้เกิดความ
ร่วมมือระหวา่งบุคคลเหล่าน้ี3 
 กล้า ทองขาว ไดใ้ห้ความหมายการบริหารการศึกษา หมายถึง การบริหารและด าเนินงาน
ดา้นการศึกษาของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีอยูใ่น
ความรับผดิชอบขององคก์รบกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษา4 

ปกรณ์กฤช  อินทร์มงคล การบริหารการศึกษา หมายถึง การปฏิบติัภารกิจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบในดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทัว่ไปใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีสถานศึกษาไดก้ าหนดไว้5 

สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษาเป็นการท่ีคณะบุคคลร่วมมือกนัปฏิบติัภารกิจอย่างเป็น
ระบบในดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทัว่ไป โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหาร ซ่ึงได้แก่ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ    

                                                 
3ชาญชยั อาจินสมาจารย,์ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อ

เสริมกรุงเทพ, 2549), หนา้ 39. 
4กลา้  ทองขาว, ระบบงานแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549), หนา้ 12. 
5ปกรณ์กฤช  อินทร์มงคล, “ความพร้อมของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการกระจายอ านาจการ

บริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร), 2550,        
140 หนา้. 
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การบริหารจดัการ  เพื่อให้การบริหารการจดัการศึกษาบรรลุเป้าหมาย  มีประสิทธิภาพ  และผูเ้รียน
หรือผูรั้บการศึกษามีคุณภาพเพียงพอท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   
 2.1.2 ความส าคัญของการบริหารการศึกษา 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าววา่ ถา้ระบบการบริหารงานไม่ดีจะมีผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆ 
ของหน่วยงาน นักบริหารท่ีดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อท่ีจะใหง้านนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงการบริหารการศึกษานั้นจะตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์
ทุกประการ เพราะวา่การด าเนินงานต่างๆ มิใช่เพียงกิจกรรมท่ีผูบ้ริหาร จะกระท าเพียงล าพงัคนเดียว 
แต่ยงัมีผูร่้วมงานอีกหลายคนท่ีมีส่วนท าใหง้านนั้นประสบความส าเร็จได ้เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังานของระบบการบริหารการศึกษา6 

พนัทพิา มาลา กล่าววา่ ความส าคญัของการบริหาร มีดงัน้ี  
 1. การบริหารนั้นไดเ้จริญเติบโตควบคู่กบัการด ารงชีพของมนุษยแ์ละเป็นส่ิงท่ีช่วย

ใหม้นุษย ์ด ารงชีพอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  
 2. จ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วเป็นผลท าใหอ้งคก์ารต่างๆ ตอ้งขยายงาน

ดา้นบริหารใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  
 3. การบริหารเป็นเค ร่ืองบ่ง ช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม 

ความกา้วหน้าทางวิทยาการ (Technology) ดา้นต่างๆ ท าให้การบริหารเกิดการเปล่ียนแปลงและ
กา้วหนา้รวดเร็วยิง่ข้ึน  

 4. การบริหารเป็นมรรควิธีท่ีส าคญัในอนัท่ีจะน าสังคมและโลกไปสู่ความเจริญ 
กา้วหนา้  

 5. การบริหารจะช่วยช้ีให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในดา้นความเจริญและความเส่ือม
ของสังคมในอนาคต  

 6. การบริหารมีลกัษณะเป็นการท างานร่วมกนัของกลุ่มบุคคลในองคก์ารฉะนั้น 
ความส าเร็จของการบริหารจึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมทางการเมือง
อยูเ่ป็นอนัมาก  

 7. การบริหารเป็นลกัษณะตอ้งใชก้ารวนิิจฉยัสั่งการเป็นเคร่ืองมือซ่ึงนกับริหารตอ้ง
ค านึงถึงปัจจยัแวดล้อมต่างๆ และการวินิจฉัยสั่งการน้ีเอง ท่ีเป็นเคร่ืองมือแสดงให้ทราบถึง 
ความสามารถของนกับริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร  

                                                 
6ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์

ส่งเสริมกรุงเทพ, 2548), หนา้ 8. 
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 8. ชีวติประจ าวนัของมนุษยไ์ม่วา่ในครอบครัวหรือในองคก์ารยอ่มมีส่วนเก่ียวพนั
กบัการบริหารอยูเ่สมอ ดงันั้น การบริหารจึงเป็นเร่ืองน่าสนใจ และจ าเป็นต่อการท่ีจะด ารงชีพอยา่ง
ฉลาด  

 9. การบริหารกบัการเมืองเป็นส่ิงคู่กนัไม่อาจแยกจากกนัโดยเด็ดขาดไดด้งัท่ีกล่าว
กนัวา่ การเมืองกบัการบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละดา้นของเหรียญอนัเดียวกนั ฉะนั้น การศึกษา
วชิาบริหารจึงตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทางการเมืองดว้ย7 

ปกรณ์กฤช  อินทร์มงคล การบริหารการศึกษามีความส าคญัเพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการศึกษาในสถานศึกษา โดยมุ่งไปสู่ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของรัฐ8 

สรุปไดว้า่การบริหารการศึกษามีความส าคญัเพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
ในสถานศึกษา โดยมุ่งไปสู่ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของรัฐตอ้งใชก้ารวินิจฉยั
สั่งการเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงนกับริหารจ าตอ้งค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ และการวินิจฉยัสั่งการน้ีเอง
ท่ีเป็นเคร่ืองมือแสดงใหท้ราบถึง ความสามารถของนกับริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร  
 2.1.3 กระบวนการบริหารการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ืองกระบวนการบริหาร ไดมี้นกัวิชาการให้ความเห็นวา่ การบริหารสามารถ
พิจารณาในแง่ของกระบวนการท่ีเช่ือมโยงกบังานหรือภารกิจทางการบริหาร กล่าววา่ ถา้พิจารณา
จากความหมายอยา่งกวา้ง ๆ การบริหาร หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกบัคนอ่ืนและโดยอาศยั
คนอ่ืนเพื่อใหบ้รรลุจุดหมายองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และไดร้ะบุความรับผดิชอบทางการบริหาร
วา่ ประกอบดว้ยการด ารงรักษาความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในองคก์ารและการปรับตวักบัสภาพ
ภายนอก นอกจากนั้นผูเ้ขียนไดก้ล่าววา่ การบริหารยงัอาจหมายถึง กระบวนการของภารกิจ ซ่ึง
ภารกิจท่ีนกัทฤษฎีต่าง ๆ กล่าวถึง ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การใชภ้าวะผูน้ า และการ
ควบคุม ส าหรับกระบวนการบริหารมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงไวห้ลายท่าน มีรายละเอียด ดงัน้ี  

ฟาโยล (Fayol) วิศวกรเหมืองแร่ชาวฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ก าเนิดในการบริหารแบบ 
กระบวนการ ไดอ้ธิบายวา่กระบวนการบริหารงานประกอบดว้ยล าดบัขั้นทางการบริหาร 5 ประการ 
คือ  

 

                                                 
7พนัทิพา มาลา, “การศึกษาแนวทางการบริหารงานวฒันธรรมของส านกัศิลปวฒันธรรม

สถาบันราชภฏั”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา), 2549, หนา้. 

8เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 14. 



12 

            1. การวางแผนหรือปฏิบติั  
            2. การรวบรวมเคร่ืองมือ วสัดุ และก าลงัคน  
             3. การสั่งการบงัคบัการบญัชาใหบุ้คคลปฏิบติัตามหนา้ท่ี  
            4. การประสานงานของหน่วยต่าง ๆ ใหมี้ความสัมพนัธ์กนั  
            5. การควบคุมใหง้านทุกอยา่งด าเนินไปตามท่ีไดว้างแผนไว ้9 
 กูลิค (Gulick) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการในการบริหารไว ้ 7 ประการดว้ยกนั
เรียกย่อๆ ว่า POSDCORB กระบวนการน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ 
(Scientific management) ซ่ึงพยายามท่ีจะคน้หาวิธีการบริหารท่ีดีท่ีสุด และไดส้รุปกระบวนการ
บริหารน้ีไวด้งัต่อไปน้ี  

1. การวางแผน หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบติังาน รวมทั้งวิธีการปฏิบติังานตาม
แนวทางนั้นๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีวางไว ้ 

2. การจดัองคก์าร หมายถึง การจดัท าโครงแบบเป็นทางการของอ านาจหนา้ท่ี การสั่งการ 
ซ่ึงใชใ้นการจดัแบ่งการก าหนดและการประสานงานของหน่วยงานยอ่ย ๆ เพื่อบรรลุ วตัถุประสงค์
ตามท่ีไดต้ั้งไว ้ 

3. การบริหารบุคคล หมายถึง การจดัการดา้นบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่การรับเขา้ท างาน การ
ฝึกอบรม การรักษาสภาพการท างานใหดี้อยูเ่สมอ  

4. การอ านวยการ หมายถึง การด าเนินการในการตดัสินใจ และ การสั่งการให้กิจการต่าง ๆ 
ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนทั้งในลกัษณะทัว่ๆ ไป และในลกัษณะเฉพาะ รวมทั้งให ้
ค าแนะน า ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นผูน้ าของหน่วยงาน  

5. การประสานงาน หมายถึง การร่วมมือกนัในการปฏิบติังานในส่วนต่างๆ ให้
ประสานงานสอดคลอ้งและกลมกลืนกนั  

6. การรายงาน หมายถึง การจดัท าบนัทึกรายงานและการตรวจสอบ  
7. การงบประมาณ หมายถึง การจดัสรรงบประมาณในรูปแบบการวางแผน การเงิน การท า

บญัชี และ การควบคุมการเงิน10 
 
 

                                                 
9ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, จิตวทิยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์

ส่งเสริมกรุงเทพ, 2548), หนา้ 119. 
10เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 13. 
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พงษ์ศักดิ์  ปัญจพรผล กล่าววา่ กระบวนการบริหารควรประกอบดว้ย 10 ประการ คือ  
1. การวางแผน (Planing) หมายถึง การก าหนดแผนงานหรือวิธีการปฏิบติังานไวเ้ป็นการ

ล่วงหนา้ โดยเก่ียวกบัการคาดการณ์ (Forecasting) การก าหนดวตัถุประสงค ์ (Set objective) การ
พฒันากลวธีิ (Develop strategies) ในการวางแผน ซ่ึงตอ้งค านึงถึงนโยบาย (Policy) เพื่อให้แผนงาน
ท่ีก าหนดข้ึนไวมี้ความสอดคลอ้งตอ้งกนัในการด าเนินงาน  

2. การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง การพฒันาระบบการท างานเพื่อให้งานต่างๆ 
สามารถด าเนินไปโดยมีการประสานงานกนัอยา่งดี  

3. การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) หมายถึง การจดัหาบุคคลเขา้ปฏิบติังานให้เหมาะสมตาม
ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  

4. การตดัสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารในการท่ีจะตดัสินใจ 
แยกแยะและวเิคราะห์ออกมาใหไ้ดว้า่ในการท างานจะตอ้งมีการตดัสินใจในเร่ืองใดบา้ง  

5. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉยัสั่งการ รวมทั้งการควบคุมงาน
และนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานท่ีจะท าใหก้ารท างานประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ีทุกคน
เป็นไปดว้ยดี  

6. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ความร่วมมือประสานงาน เพื่อการด าเนินการเป็นไป
ดว้ยดีและราบร่ืน ศึกษาหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีจะท าการประสานงานดีข้ึน และด าเนินการแกไ้ข
เม่ือเกิดปัญหาข้ึน  

7. การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผูป้ฏิบติังานทุก
ฝ่ายมีความเขา้ใจในงาน เขา้มาร่วมท างานกนัอย่างพร้อมเพรียง ขอ้ตกลงท่ีส าคญัยิ่งของการ
ประสานงาน คือความร่วมมือ ซ่ึงเป็นเร่ืองของ “จิตใจ”  

8. การส่ือขอ้ความ (Communication) หมายถึง การผา่นข่าวสารขอ้มูลและความเขา้ใจ
เพื่อท่ีจะใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลอ่ืนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ  

9. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบติัของหน่วยงานให้แก่
ผูบ้ริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคล่ือนไหวของการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ประชาสัมพนัธ์ (Public relations) แจง้ให้ประชาชนทราบ ซ่ึงโดยทัว่ไปการรายงาน จะหมายถึง 
วิธีการของสถาบนัหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ขอ้มูลแก่ผูส้นใจมาติดต่อสอบถามผูบ้งัคบับญัชา / 
ผูร่้วมงาน ความส าคญัของการรายงานนั้นจะตอ้งตั้งอยูบ่นรากฐานของความเป็นจริง  

10. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจดัท าระบบและกรรมวิธีในการบริหาร
เก่ียวกบังบประมาณและการเงินตลอดจนการใชง้บประมาณในการควบคุมงาน 
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สมยศ นาวกีาร กล่าววา่ กระบวนการบริหารควรประกอบดว้ย  4 ประการ คือ  
1. การวางแผน หมายถึง การก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการ พิจารณาถึงความพร้อมของ

องคก์าร ตลอดจนปัจจยัท่ีช่วยให้องคก์ารหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย และจดัท าแผนงานข้ึนมา
เพื่อด าเนินงาน  

2. การจดัองค์การ หมายถึง การให้รายละเอียดงานทุกอยา่งท่ีตอ้งกระท าเพื่อความส าเร็จ
ของเป้าหมายขององคก์าร การแบ่งปริมาณงานทั้งหมดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถปฏิบติัไดโ้ดย
บุคคลคนเดียว และการก าหนดกลไกของการประสานงานของสมาชิกขององคก์ารเพื่อท าให้เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

3. การสั่งการ หมายถึง กระบวนการของการสั่งการและการใชอิ้ทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ 
ของสมาชิกของกลุ่ม  

4. การควบคุม หมายถึง ความพยายามอย่างมีระบบเพื่อก าหนดมาตรฐานของการ
ปฏิบติังาน การออกแบบระบบขอ้มูลยอ้นกลบั การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงกบั
มาตรฐานท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ พิจารณาวา่มีขอ้แตกต่างหรือไม่ และท าการแกไ้ขใดๆ ท่ีตอ้งการ 
เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ทรัพยากรทุกอยา่งขององคก์ารไดถู้กใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อ
ความส าเร็จของเป้าหมายขององคก์าร 

สรุปไดว้า่กระบวนการบริหาร หมายถึง วธีิการบริหารงานโดยก าหนดขั้นตอนอยา่งมีระบบ
และสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัซ่ึงครอบคลุมเร่ืองการวางแผน การจดัองคก์าร การใชอิ้ทธิพลหรือการจูง
ใจ การอ านวยการ การประสานงาน การส่ือขอ้ความ การรายงานผลและการประเมินผล 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ในสังคมหรือองค์กรหน่ึงๆ  จะตอ้งมีความสัมพนัธ์หรือปฏิบติังานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กรและจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการบริหารจดัการซ่ึงตรงกับภาษาองักฤษว่า  
Administration และไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของค าวา่ การบริหาร ในทศันะต่างๆ ดงัน้ี 
 นิพนธ์  กนิาวงศ์ กล่าววา่  การบริหาร เป็นความร่วมมือกนัท างานของบุคคลตั้งแต่สองคน
ข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงคข์องการท างานร่วมกนั ในการร่วมมือท างานนั้นจะตอ้งมีบุคคลท่ีเป็นหัว
หนา้ท่ีเราเรียกวา่ผูบ้ริหารและการร่วมมือนั้นจะจดัในรูปองคก์ารประเภทต่างๆ แลว้แต่วตัถุประสงค์
ท่ีมีองคก์รนั้น11 

                                                 
11นิพนธ์  กินาวงศ,์ หลกัการบริหารการศึกษา, (พิษณุโลก : ม.ป.พ., 2548), หนา้ 3.  
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 พนัส หันนาคินทร์ กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีผู ้บริหารใช้อ านาจ
ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ท่ีมีอยู่หรือคาดว่าจะมีจดัการ ด าเนินงานของ
สถาบนัหรือหน่วยงานนั้นๆ ใหด้ าเนินสู่จุดหมายท่ีตอ้งการ 
 สมพร  เฟ่ืองจันทร์ ไดใ้หค้วามหมายวา่ การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานหรือในรูปการ
กระท าต้องมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลผูม้าท างานร่วมกัน หรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล12 
 จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้า่ การบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลตั้งแต่สองคน
ข้ึนไป ร่วมกนัด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององค์กร โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อน า
ทรัพยากรทางการบริหารมาด าเนินการตามกระบวนการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 พนัส หันนาคินทร์ กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจดัการ การช่วยเหลือ
ส่งเสริมใหโ้รงเรียนไดด้ าเนินกิจกรรมประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
 ชาญชัย อาจินสมาจารย์ กล่าววา่ การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการพยายามใน
การบริหารจดัการสถานศึกษาใหว้ตัถุประสงคบ์รรลุส าเร็จตามภารกิจ13 
 สมศักดิ์  คงเที่ยง กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารโรงเรียนตาม
นโยบายของรัฐ เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจดัการทั้งส่ีดา้นคือ ดา้นวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทัว่ไป14 
 สรุปไดว้า่ การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจดัการส่งเสริม ช่วยเหลือกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ท่ีจะผลกัดนัใหแ้ผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีวางไว  ้
 
 
 
                                                 

12สมพร  เฟ่ืองจนัทร์, แนวคิดและหลกัการจัดการในองค์การสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549), หนา้ 32. 

13ชาญชยั อาจินสมาจารย,์ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อ
เสริมกรุงเทพ, 2549), หนา้ 39.  

14สมศกัด์ิ  คงเท่ียง, เอกสารประกอบการบรรยาย EA 713 หลักและทฤษฎีการบริหาร
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2548), หนา้ 56. 
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 ขอบข่ายภารกจิงานของสถานศึกษา 
 พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้
สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะท่ีเป็นโรงเรียน มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
จึงท าให้ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วยสถานศึกษาสองประเภท คือ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล ไดแ้ก่ โรงเรียน และสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออ่ืนท่ีไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มี
สิทธิ และหนา้ท่ีกระท าการต่างๆ ของโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคลมิไดมี้ความเป็นอิสระเช่นเดียวกบัการ
เป็นนิติบุคคลประเภทอ่ืนๆแต่ข้ึนอยูก่บักรอบท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไวใ้นระเบียกระทรวง
ศึกษาธิการ วา่ดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อ านาจท่ีได้รับมอบจากเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ
กระจายอ านาจ ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2553 ท่ีตอ้งการให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษามีความเป็นอิสระ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่
ระบบการบริหารงานของสถานศึกษาทั้งสองประเภทยอ่มไม่แตกต่างกนัมากนกั 15 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับการบริหารจัดการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจดัการศึกษาโดยให้ยึดเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหลกั ในการก าหนดเขต
พื้นท่ีให้ค  านึงถึงปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสมดา้นอ่ืนดว้ย  
การจดัระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดแ้บ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วนส าคญั
ดงัน้ี (1) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (2) สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสถานศึกษาท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืน และก าหนดใหส้ถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นโรงเรียน มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละสถานศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาและให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการและสถานศึกษา16 
  

                                                 
15ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2546), หนา้ ค. 
16กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดระบบบริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานตามโครงสร้างใหม่

ของกระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2546), หนา้ 19. 
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 สถานะของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา เม่ือมีการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตลอดจนการปฏิบติัราชการของสถานศึกษา
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงเปล่ียนสายการบงัคบับญัชาจากส่วนราชการในระดบัภูมิภาคไปเป็นการ
บงัคบับญัชาจากเขตพื้นท่ีการศึกษา มีขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ไวพ้อ
สังเขปดงัน้ี17     
 1. สถานะของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาเฉพาะท่ีเป็น
โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีอ านาจหน้าท่ีทนัทีท่ีพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลใชบ้งัคบัการปฏิบติัราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นท่ีการศึกษา เม่ือมีการยบุรวมหน่วยงานในระดบัภูมิภาค และการโอนสถานศึกษาไปอยูใ่นสังกดั
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการ 
 2. ขอบข่ายภารกิจท่ีสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องด าเนินการภารกิจของ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามหลกัการกระจายอ านาจตามมาตรา 
39 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2553 แบ่ง
ออกเป็นส่ีดา้นไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป 
 บทบาทหน้า ท่ีของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษามีบทบาทหนา้ท่ีดงัน้ี18   
 1. จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตลอดจนบริบทและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 2. จดัตั้งงบประมาณและรับผดิชอบการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา 
 3. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และความตอ้งการของนกัเรียนชุมชน และทอ้งถ่ิน 
 4. จดัการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
                                                 

17กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดระบบบริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานตามโครงสร้างใหม่
ของกระทรวงศึกษาธิการ, อา้งแลว้, หนา้ 20-25. 

18กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2546), หนา้ 21 – 23. 
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 5. ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 6. ก ากบั ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบติังาน 
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบการพฒันาและการด าเนินการทางวินยักบัครูและบุคลากทาง
การศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้ งปกครอง ดูและ บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 
 8. จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหค้วามร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษารวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ส่งเสริมความเขม้แข็งให้กบัชุมชน และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถานศึกษาและสถาบนั
อ่ืนในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 10. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบักิจการภายในสถานศึกษา หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายและ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 บทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาผู ้บริหารสถานเป็นผู ้ท่ีมีบทบาทส าคัญและมีส่วน
รับผิดชอบอยา่งใกลชิ้ดต่อการศึกษาท่ีจะให้เกิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะความส าเร็จของการ
บริหารสถานศึกษาข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารเป็นส าคญัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของ
การศึกษา เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารอยา่งถ่องแทแ้ละน าไปปฏิบติัอยา่งจริงจงัแบบต่อเน่ือง  
จะช่วยให้การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาประสบผลส าเร็จไดอ้ย่างมีคุณภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในยุคปฏิรูปการศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทจากการสั่งการมาเป็นผูร่้วมคือร่วมวางแผนและร่วม
ปฏิบติั ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรมีบทบาท ดงัน้ี  
 1. จดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาเพื่อใชใ้นการด าเนินการจดัการศึกษา 
 2. เป็นผูน้ าในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา โดยร่วมประสานกบับุคลากรทุกฝ่าย เพื่อ
ก าหนดวสิัยทศัน์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ตลอดจนสาระตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 3. ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษา 
 4. สนบัสนุนให้ประชากรทุกฝ่ายของสถานศึกษามีความรู้และความสามารถในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา รวมทั้งพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 5. มีการนิเทศภายใน เพื่อนิเทศ ก ากบั ติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งมีระบบ 
 6. จดัให้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง พฒันาสาระของ
หลกัสูตรสถานศึกษาใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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 ภารกจิของสถานศึกษา   
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546ไกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั

ท่ี 2) พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลกัการกระจายอ านาจบริหาร
และการจดัการศึกษา สู่การปฏิบติั 4 ดา้น 

1. ด้านวชิาการ 
 หลกัการและแนวคิด 

งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ตาม
กฎหมายต้องการให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตวั รวดเร็ว สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ การมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึง
เป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจดัการสามารถพฒันา
หลกัสูตรและ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล  รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุนการ
พฒันาคุณภาพของ ผูเ้รียนชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 
 ขอบข่ายภารกิจงาน (17 เร่ือง) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 3 เร่ือง สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการกระจายอ านาจจาก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการ-คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านวิชาการท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 ก. การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลักสูตรา
ทอ้งถ่ิน 
 ข. การวางแผนงานดา้นวชิาการ 
 ค. การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 ง. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
 จ. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 ฉ. การวดัผล ประเมินผล และ ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 ช. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 ซ. การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 ฌ. การนิเทศการศึกษา 
 ญ. การแนะแนว 
 ฎ. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 ฏ. การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
 ฐ. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
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 ฑ. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 ฒ. การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
 ณ. การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียน เพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
 ด. การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

2. ด้านงบประมาณ 
 หลกัการและแนวคิด 
 1. ยดึหลกัความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผูเ้รียนในการจดัสรรงบประมาณเพื่อจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรัฐจดัสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลส าหรับผูเ้รียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกนั และจดัสรรเพิ่มเติม
ใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะพิเศษตามความจ าเป็น 

2. มุ่งเนน้การเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจดัการงบประมาณ 
โดยให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความอิสระควบคู่กับความโปร่งใส และ ความ
รับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดจ้ากผลส าเร็จของงาน และ ทรัพยากรท่ีใชย้ึดหลกัการกระจายอ านาจของ
การบริหารจดัการงบประมาณ ใหเ้ป็นวงเงินรวมแก่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

3. มุ่งพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการงบประมาณตามมาตรฐานการจดัการ
ดา้นการเงิน 7 ดา้น คือ 

 3.1 การวงแผนงบประมาณ 
     3.2 การค านวณตน้ทุนผลผลิต 

 3.3 การจดัระบบการจดัหาพสัดุ 
     3.4 การบริหารทางการเงินการควบคุมงบประมาณ 

 3.5 การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
     3.6 การบริหารสินทรัพย ์

 3.7 การตรวจสอบภายใน 
4. มุ่งส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณการเงินและทรัพยสิ์นจาก

ทุกส่วนของสังคมมาใชเ้พื่อการจดัและพฒันาการศึกษา 
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 ขอบข่ายภารกจิงาน (22 เร่ือง) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 5 เร่ือง 

1.  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ งงบประมาณเพื่อ เสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. การจดัท าแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงิน ตามท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณ จาก สพฐ. โดยตรง 
3. การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
4. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตาม และ รายงานการใชง้บประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากร และ การลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพสัดุ 
12. การก าหนดแบบรูปรายการ หรือ คุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน

งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
13. การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและการจดัหาพสัดุ 
14. การจดัหาพสัดุ 
15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และ จ าหน่ายพสัดุ 
16. การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
17. การเบิกเงินจากคลงั 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การจ่ายเงิน 
19. การน าเงินส่งคลงั 
20. การจดัท าบญัชีการเงิน 
21. การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22. การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และ รายงาน 
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3. ด้านบริหารงานบุคคล 
หลกัการและแนวคิด 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง ในการเปล่ียนแปลงในระบบการศึกษา 

มีความเป็นผูน้ าในทุกระดบัขั้นของการท างาน มีการสร้างศกัยภาพ และพฒันาความเป็นผูน้ าให้
บุคคลอ่ืน 

2. มุ่งส่งเสริมและปรับเปล่ียนกระบวนการคิดในระบบการท างาน สามารถสร้าง
ความส าเร็จ ช่วยเหลือทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย การจดัการทรัพยากร บุคคลให้มีขวญัและก าลงัใจ 
เพื่อสร้างองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

3. รู้จกัวางแผน การพฒันาตนเองกบัเพื่อนร่วมงาน และ การเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการ 
สร้างวฒันธรรมของการท างานใหม่ในสถานศึกษา 

4. ยึดหลกัความเป็นไปได ้การมีส่วนร่วม ระดมสรรพส่ิง เพื่อจุดมุงหมายในการพฒันา
หลกัสูตร การปรับการเรียนเปล่ียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ระบบประกนัคุณภาพภายใน
กบัการประเมินภายนอก การน าผลวิจยัมาใชใ้นการเรียนการสอน และ การใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
คุณภาพผูเ้รียน และ เอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน 

ขอบข่ายภารกิจงาน (20 เร่ือง) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 1 เร่ือง 

1. การวางแผนอตัราก าลงั 
2. การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรเพื่อการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4. การเปล่ียนต าแหน่งใหสู้งข้ึนการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
6. การลาของบุคลากรสังกดัสถานศึกษาท่ีไม่มีระเบียบก าหนดไวโ้ดยเฉพาะ 
7. การประเมินผลการปฏิบติังาน 
8. การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
9. การสั่งพกัราชการและสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
10. การรายงานการด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
12. การออกจากราชการ 
13. การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวติั  
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14 .  การจัดท าบัญชีราย ช่ือและให้ความเห็นเ ก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

15. การส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
18. การส่งเสริมวนิยัคุณธรรมจริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
19. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20. การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ด้านการบริหารทัว่ไป 
หลกัการและแนวคิด 
1. ยึดหลกัให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาดว้ยตนเอง

ใหม้ากท่ีสุด โดยเขตพื้นท่ีการศึกษามีหนา้ท่ีก ากบั ดูแล ส่งเสริม สนบัสนุน และ ประสานงานในเชิง
นโยบาย ใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และ มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

2. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารและการจดัการศึกษา ของ
สถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั โดยเนน้ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ ท่ีตรวจสอบไดต้ามเกณฑ์ กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ บุคคล ชุมชน และ 
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มุ่งพฒันาองค์กรระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมยัใหม่ โดยน านวตักรรม และ 
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถเช่ือมโยงติดต่อส่ือสารกนัได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบ
เครือข่ายและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

4. การบริหารงานทัว่ไปเป็นกระบวนการส าคญั ท่ีจะช่วยประสาน ส่งเสริมและ สนบัสนุน
การบริหารงานอ่ืนๆ ใหบ้รรลุผล ตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ขอบข่ายภารกิจงาน (21 เร่ือง) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 4 เร่ือง 

1. การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
2. การประสานงาน และ พฒันาเครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. การวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 
5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
6. การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 
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7. งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
8. การด าเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
10. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
11. การรับนกัเรียน 
12. การเสนอความเห็นเก่ียวกบั การจดัตั้ง ยบุ รวมถึง เลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ ตามอธัยาศยั 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทศันศึกษา 
16. งานกิจการนกัเรียน 
17. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
18. การส่งเสริม สนับสนุน และ ประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชนองค์กร 

หน่วยงาน และ สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
19. งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 

 20. การรายงานผลการปฏิบติังาน 
 21. การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 สรุปไดว้า่ สถานศึกษามีขอบข่ายภารกิจงาน 4 งาน ประกอบดว้ย งานบริหารวชิาการ งาน 
บริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และ งานบริหารทัว่ไป 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 2.3.1 ความหมายการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการพฒันาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการหลกัการมีผูใ้ห้ความหมายไว้
ดงัต่อไปน้ี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดใ้ห้ความหมายการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาวา่ เป็นกระบวนการท่ีบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกนัวางแผน  ก าหนดเป้าหมาย
และวธีิการ ลงมือตามแผนในทุกขั้นตอน มีการบนัทึกขอ้มูลเพื่อร่วมกนัตรวจสอบผลงานหาจุดเด่น 
จุดด้อยท่ีต้องปรับปรุงแล้วร่วมกนัปรับปรุงแผนงานนั้นๆโดยมุ่งหวงัให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการสถานศึกษาท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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แนวคิดการท างานท่ีเป็นระบบเช่นน้ีจะช่วยสร้างความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันภายใน
สถานศึกษา  เกิดความรู้สึกว่าเป็นงานปกติเป็นการมองตนและประเมินตนเอง ซ่ึงจะท าให้
สถานศึกษามีฐานขอ้มูลท่ีมัน่คงเป็นจริงพร้อมเสมอต่อการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก19  

การประกนัคุณภาพภายใน  เป็นกระบวนการบริหารจดัการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
พฒันาคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีตอ้งการหลกัการและกระบวนการบริหารดงักล่าวเป็นส่ิงท่ี
ใช้ในการท างานให้ประสบความส าเร็จโดยจะตอ้งมีกระบวนการวางแผนท าตามแผนตรวจสอบ
ประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้การท างานได้ผลและมีคุณภาพดีในภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และบริการก็มีการใช้กระบวนการน้ีในการบริหารเพื่อพฒันาปรับปรุงคุณภาพของ
สินคา้และบริการตลอดเวลาท าใหเ้ป็นท่ีพอใจของลูกคา้สามารถขายสินคา้ไดแ้ละมีก าไร 
 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นกลไกขบัเคล่ือนให้สถานศึกษา
พฒันาไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ืองบนหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพฒันาภาระความ
รับผิดชอบการจดัการศึกษาท่ีสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการบริหารจดัการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ต่อเน่ือง อนัน าไปสู่การเสริมสร้างศกัยภาพ ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้สังคม มัน่ใจว่า
ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถบุคลิกลกัษณะและคุณสมบติัตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยา่งแทจ้ริง 
 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาก็คือ งานท่ีสถานศึกษาปฏิบติัอยู่
น ามาจดัให้เป็นระบบท่ีชดัเจน เพื่อให้เกิดการปฏิบติังานท่ีไดม้าตรฐาน เช่ือถือได ้สม ่าเสมอและ
ต่อเน่ืองสร้างความมัน่ใจต่อสังคมได้ว่าสถานศึกษามีศกัยภาพในการจดัการศึกษารายงานต่อ
สาธารณชนไดว้า่ผูเ้รียนทุกคนของสถานศึกษาไดรั้บการเรียนรู้หรือไม่ เพียงใด ใชว้ิธีการใดในการ
พฒันาผูเ้รียนและทราบไดอ้ย่างไรว่าผูเ้รียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงอะไร
อีกบา้งเพื่อให้ผูเ้รียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีเขยิบสูงข้ึนสามารถบรรลุตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
ก าหนดให้สูงข้ึนตามศกัยภาพของผูเ้รียนเช่นกันฉะนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาก็จะต้อง
ประกนัใหส่ิ้งท่ีสถานศึกษาด าเนินการ 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาประกอบดว้ย ภาระงานส าคญัท่ี
ไม่ใช่ส่ิงแปลกใหม่แต่กลบัเป็นการจดัการท่ีจะสร้างความเขม้แขง็ใหส้ถานศึกษาไดแ้ก่  สถานศึกษา
ทบทวนการจดัระบบบริหารว่า  สามารถรองรับการด าเนินงานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหง่ชาติ
หรือไม่ จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนองคก์รอยา่งไรใหเ้หมาะสมข้ึนการจดัระบบสารสนเทศ เนน้ให้เกิด

                                                 

 19กระทรวงศึกษาธิการ, การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : ระบบ หลักเกณฑ์และ
วธีิการประกนัคุณภาพ การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2553), หนา้ 8- 9. 
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การบนัทึก  การเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบท่ีสมบูรณ์ครอบคลุม ตรวจสอบไดน้ ามาใช้
ในการตดัสินใจเชิงนโยบายได้ขอ้มูลเหล่าน้ีจะแสดงถึงคุณภาพการปฏิบติังานของครูผูส้อนและ
บุคลากรทุกฝ่ายตลอดจนผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนทั้งเป็นรายบุคคลรายกลุ่ม ระดบัชั้น ระดบั
กลุ่มวชิาขอ้มูลภาพรวมของสถานศึกษาท่ีสามารถบอกจุดเด่นจุดอ่อนสภาพปัญหาท่ีตอ้งปรับแกไ้ข
การจดัท ามาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาโดยท่ีการจดัการศึกษาของสถานศึกษาจะตอ้งพฒันา
ผูเ้รียนใหบ้รรลุตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงถือเป็นขอ้ก าหนดท่ีสถานศึกษาตอ้ง
ด าเนินการ 

ส าหรับการศึกษานั้นไม่เหมือนธุรกิจเพราะการศึกษาไม่ไดห้วงัผลก าไรเป็นตวัเงิน แต่ผลท่ี
ได้เป็นคุณภาพในด้านต่าง ๆ ของคนอย่างไรก็ตาม กระบวนการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาก็สามารถน าแนวคิดและกระบวนการข้างต้นมาใช้ได้โดยปรับให้เหมาะสมกับ
กระบวนการพฒันาการศึกษาซ่ึงเป็นการพฒันาคน 

การท่ีสถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อสร้างคนท่ีมีคุณภาพนั้ นก็เปรียบ
เหมือนกบัการสร้างบา้น โดยคนในบ้านจะตอ้งมีเป้าหมายท่ีชัดเจนว่าตอ้งการสร้างบา้นนั้น เพื่อ
ประโยชน์อะไรแลว้จึงออกแบบแปลนให้เหมาะสมต่อจากนั้นจึงลงมือวางฐานรากและด าเนินการ
ก่อสร้างตามแบบแปลน ในระหว่างการก่อสร้าง ก็จะตอ้งตรวจสอบว่าตรงกบัแบบแปลนหรือไม่
วสัดุท่ีใชเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือไม่  มีความมัน่คงเพียงใด ระบบน ้ าไฟเป็นอยา่งไร ถา้พบส่ิงใด
ท่ีเป็นข้อบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไขได้ในทุกขั้นตอน ซ่ึงจะท าให้บ้านท่ีก่อสร้างข้ึนมา มีความ
แขง็แรง สวยงาม มัน่คง ตรงตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 กระบวนการพฒันาคนในสถานศึกษาก็เหมือนกบัการสร้างบา้นเพียงแต่การสร้างบา้นนั้น
ตอ้งใชส้ถาปนิกซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมาด าเนินการและเม่ือสร้างเสร็จแลว้ก็เสร็จเลยไม่ตอ้งท าต่อ  
แต่กระบวนการสร้างคนนั้น ผูท่ี้เป็นสถาปนิกคือ ครูและผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นบุคลากรภายในจะต้อง
ร่วมกนัพฒันาเด็กใหมี้คุณภาพดีและจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่หยุด ผูบ้ริหารและครูใน
สถานศึกษามีการร่วมกนัก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่ตอ้งการพฒันาเด็กให้มีคุณสมบติัอยา่งไรและ
ถา้จะให้เด็กมีคุณสมบติัดงักล่าวแลว้ ก็ตอ้งช่วยกนัคิดและช่วยกนัวางแผน (Plan) ว่าจะท าอย่างไร
แลว้ช่วยกนัท า (Do) ช่วยกนัตรวจสอบ (Check) และปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง (Action) เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาปรับปรุงคุณภาพให้ดีข้ึนอยูต่ลอดเวลาโดยร่วมกนั
ท างานเป็นทีม 
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  การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงเป็นกระบวนการท่ีบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ร่วมกนัวางแผน ก าหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมือตามแผนในทุกขั้นตอน มีการบนัทึกขอ้มูลเพื่อ
ร่วมกนัตรวจสอบผลงานหาจุดเด่น จุดดอ้ยท่ีตอ้งปรับปรุงแลว้ร่วมกนัปรับปรุงแผนงานนั้น ๆ โดย
มุ่งหวงัใหมี้ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 จากความจ าเป็นของการประกนัคุณภาพภายใน เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
มีความส าคญัต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทยจึงได้มีสาระบญัญติัในพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาทุกแห่งตอ้งด าเนินการเก่ียวกบั  การประกนั
คุณภาพภายในไวด้งัน้ี หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยมีการจดัท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก20 

สาระบัญญัติดังกล่าว เป็นส่ิงท่ีสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องน าไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่ใจแก่พ่อแม่และ
ประชาชนว่าลูกหลานจะไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพการประกนัคุมภายในจะท าให้สถานศึกษามี
ระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมีการท างานท่ีมีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน  
โดยในการด าเนินการตามแผน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นก็จะต้องมีการประเมินคุณภาพ
ภายในหรือการประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบและพฒันาปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายอยู่
ตลอดเวลา 

การประเมินตนเองก็เหมือนกบัการส่องกระจกดูตนเอง ซ่ึงในวิถีชีวิตประจ าวนัคงไม่มีใคร
ท่ีไม่เคยส่องกระจกดูตนเองบางคนอาจจะส่องกระจกเพราะความเคยชินมองดูแวบหน่ึงพอเห็น
ตนเองเรียบร้อยแลว้ก็ผ่านเลยไป แต่หลายคนมีความมุ่งหมายหลายอย่างในการส่องกระจก เช่น 
ต้องการดูรูปทรงว่า อ้วนข้ึนหรือผอมลง ทรงผม ใบหน้า เส้ือผา้ท่ีสวมอยู่เป็นท่ีพอใจหรือไม่  
กระจกจึงมีหลายชนิด หลายขนาดและตอ้งมีความใส ความเท่ียง ความคมชดั จึงจะใชป้ระโยชน์ได้
ดี การน ามาใช้ส่องตนก็ตรงกบัความเป็นจริงเม่ือส่องกระจกพบขอ้ดีขอ้ด้อยก็พยายามปรับปรุง
ตนเองเพื่อให ้ดูดีข้ึน การส ารวจประเมินตนเองจึงเป็นส่ิงท่ีคนเราท าอยูแ่ลว้ในชีวิตประจ าวนั 

                                                 

 20กระทรวงศึกษาธิการ, การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา : ระบบ หลกัเกณฑ์และ
วธีิการประกนัคุณภาพ การศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 2- 4. 
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การเป็นผูบ้ริหารและเป็นครูในสถานศึกษานั้นมีภารกิจท่ียิ่งใหญ่คือพฒันาคุณภาพของเด็ก
และเยาวชนงานท่ีส าคญัเช่นน้ีจะกา้วหนา้และมีประสิทธิภาพย ัง่ยืนก็ต่อเม่ือบุคลากรในสถานศึกษา
หมัน่มองตน มองงาน มองศิษยอ์ยูเ่ป็นนิจ กระจกท่ีใชส่้องตน ส่องงาน และมองภาพความเติบโต
ของศิษย ์ ยอ่มตอ้งมีหลายชนิด หลายขนาดและการมองก็มิใช่มองผาด ๆ ผิวเผินหากแต่ตอ้งมีระบบ
ขั้นตอนท่ีจะท าใหไ้ดภ้าพเท่ียงตรงสมจริงและน าไปสู่การปรับปรุงพฒันาสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาเป็นผูท่ี้อยู่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมให้เด็ก
เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุขถา้สถานศึกษาไม่มีการมองตนเองและพฒันาตนเองแลว้ก็
เป็นไปไดย้ากท่ีการศึกษาและเยาวชนจะไดรั้บการพฒันาให้มีคุณภาพ จึงมีความจ าเป็นท่ีผูบ้ริหาร
และครูจะตอ้งร่วมกนัประเมินตนเองและด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยมีเป้าหมายและแผน
ด าเนินงานท่ีผูบ้ริหารและครูร่วมกันคิดและร่วมกนัท าเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและน าไปสู่
อนาคตท่ีดีของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยต่อไป 

จากการศึกษาสาระบญัญติัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 พอสรุปได้ว่า กฎหมายได้ก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
เป็นปกติ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก เป็นการสร้างความมัน่ใจแก่ พ่อแม่และ
ประชาชนในการจดั การศึกษาให้กบับุตรหลานอย่างมีคุณภาพ โดยท างานอย่างมีเป้าหมายและ
แผนงานท่ีชดัเจน 
 

2.4 การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม ประกอบกบักฎกระทรวงว่า
ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุให้การประกนัคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
ระบบการประกนัคุณภาพภายนอกระบบการประกนัคุณภาพภายในมุ่งเนน้การกระจายอ านาจไปสู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  เป็นระบบท่ีสถานศึกษาร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้าร
ก ากบัดูแลและสนบัสนุนส่งเสริมของหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อสร้างความมัน่ใจท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของหลกัวิชาขอ้มูลหลกัฐานท่ีตรวจสอบไดแ้ละการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบการ
ประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  เ ป็นส่วนห น่ึงของการบริหารการศึกษา  ซ่ึ ง เ ป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ประกอบดว้ย 
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 1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ความหมายของมาตรฐานการศึกษา  
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ระบุว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้มสังคม การเรียนรู้และปัจจยั
เก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและนิยามมาตรฐานการศึกษาว่าเป็นขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค์ เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริม
และก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
 ดังนั้ นมาตรฐานการศึกษาท่ีต้องการให้ เ กิดข้ึนในสถานศึกษาเก่ียวข้องกับปัจจัย 
กระบวนการ และผลผลิตของการจดัการศึกษา เพื่อการก ากบั ติดตาม ดูแล ตรวจสอบและประกนั
คุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาจึงไม่ไดห้มายถึงระดบัคุณภาพดา้นใดดา้นหน่ึงไม่ว่า
จะเป็นผลผลิตทางการศึกษาท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียนโดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนของครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือกระบวนการบริหารจดัการศึกษาเท่านั้น     
 ให้สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัก าหนดมาตรฐานและค่า
เป้าหมายความส าเร็จระดบัสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพผูเ้รียน สถานศึกษา ท้องถ่ินและ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว้ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี 
ใหก้ลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ21 
        สรุปไดว้า่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการมุ่งเนน้มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานช่วงชั้นท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
 ความหมายและความส าคญัของแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามขอ้ 14  
(2) ของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 การ
พฒันาคุณภาพการศึกษาตามกรอบแนวทางท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 เน้นให้มีการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบและด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบติั
คือสถานศึกษามีการวางแผนพฒันาท่ียึดสภาพปัญหา ความตอ้งการ และให้ความส าคญักบัการใช้

                                                 

 21เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 28. 
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ขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจยัหลกัในการวางแผนร่วมกนัระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง สถานศึกษาจะตอ้งมีการระดมสมองในการวเิคราะห์สภาพภายในและ
ภายนอก เพื่อให้ได้ขอ้สรุปในการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีเป็นผูใ้ห้บริการและสอดคลอ้งกบัความปรารถนาของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียกบัการรับบริการทางการศึกษา ทั้งน้ีสถานศึกษาจะตอ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท่ีประกอบดว้ยบุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูแ้ทนครูผูส้อน ผูแ้ทน
ของกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนของผูป้กครองผูเ้รียน ผูแ้ทนขององค์การหน่วยงานและสถาบนั 
ตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชน ใหเ้ขา้มาร่วมจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาร่วมกบั
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยกันก าหนด วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย เง่ือนไขและภาพแห่ง
ความส าเร็จซ่ึงครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และสถานศึกษาจะตอ้งใช้แผนพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการ
จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  
 ให้สถานศึกษาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมีการวิเคราะห์ความตอ้งการความ
จ าเป็นอยา่งเป็นระบบ ก าหนดวธีิด าเนินงานท่ีมีหลกัวชิาการ ผลการวจิยั ขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อา้งอิง
ได้ มีแผนปฏิบติัการประจ าปีรองรับก าหนดบทบาทผูท่ี้เก่ียวข้องและการบริหารทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาการวางแผนเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเป็น
กระบวนการท่ีมีขั้นตอนเป็นระบบ เพื่อท่ีจะสร้างหรือปรับแต่งวิสัยทศัน์ จดัล าดบัความส าคญัของ
ภารกิจ ก าหนดรูปแบบและวิธีการจดัระบบองค์กรและการบริหารสถานศึกษา กระบวนการ
วางแผนเป็นกลไกท่ีจะสร้างองค์ประกอบขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจะสนบัสนุนและรองรับการพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา ขั้นตอนการจดัท าแผนจะเป็นโอกาสท่ีดีของผูบ้ริหาร บุคลากรในสถานศึกษา 
ผูป้กครอง นกัเรียนและบุคคลในชุมชนจะไดร่้วมกนัศึกษาวิเคราะห์สภาพและการด าเนินงานของ
สถานศึกษา เช่น ปรัชญา เป้าหมาย ความคาดหวงัและพนัธกิจ หลกัและวิธีปฏิบติัท่ียึดถือเป็นธรรม
เนียม และลกัษณะท่ีเป็นจุดอ่อน จุดแขง็ของการศึกษา เป็นตน้ ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะก าหนดทิศทางท่ีจะท า
ให้กระบานการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้ดียิ่งข้ึน การวาง
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างถูกหลกัวิชาและการตดัสินใจท่ีอาศยัขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกบั
การพฒันาคุณภาพดา้นต่าง ๆ จะน าไปสู่กระบวนการปฏิรูปสถานศึกษาซ่ึงเป็นนโยบายส าคญั ของ
การปฏิรูปการศึกษา องค์ประกอบท่ีส าคัญของการจดัท าแผนปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา มี
ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 การประเมินเพื่อส ารวจสภาพปัญหาและความจ าเป็นอยา่งรอบดา้น 
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  2.2 การปรับเป้าหมายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาในกรอบหลกัสูตร 
  2.3 การพัฒนาหรือเลือกใช้รูปแบบวิธีหรือนวตักรรมการเรียน การสอนท่ี
ตอบสนองสภาพปัญหาและความจ าเป็นสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ทุกคนไดเ้รียนรู้ และบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  2.4 การจดักระบวนการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสม 
  2.5 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพของครูผูส้อนและบุคลากร      
  2.6 ยทุธศาสตร์และวธีิการท าใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
  2.7 การพฒันาระบบขอ้มูลการประเมินมาตรฐาน 
  2.8  แผนการให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีปัญหาด้านผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน
สถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนพฒันาคุณภาพระยะยาวและแผนพฒันาประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์  
ภารกิจสอดสถานศึกษา โดยใช้ขอ้มูลสารสนเทศปัจจุบนัมาวิเคราะห์ จุดเด่น จุดท่ีตอ้งปรับปรุง
รวมทั้งศกัยภาพของสถานศึกษาและความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน ก าหนดเป็น
เป้าหมายการพฒันาท่ีชดัเจนในแต่ละปีรวมทั้งระบุวิธีด าเนินงานพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมัน่ใจวา่
จะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้นอกจากนั้นสถานศึกษาจะท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีระบุ
รายละเอียดการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนว่าใครรับผิดชอบท าอะไร เม่ือใดใช้งบประมาณเท่าใด
แผนพฒันาสภาพสถานศึกษาจะก าหนดชัดเจนว่าสถานศึกษามีทิศทางการพฒันาเร่ืองใดหรือมี
ยทุธศาสตร์ใดโดยเป้าหมานของแผนจะตอ้งชดัและลึก เนน้ผลการปฏิบติังานถึงคุณภาพของผูเ้รียน 
วดัได ้และวิธีการตอ้งครอบคลุมภาระงานส าคญัทางดา้นหลกัสูตร การเรียนการสอนการพฒันาครู 
โครงสร้างองคก์ร การใชท้รัพยากรตลอดการมีส่วนร่วมของผูป้กครองชุมชน22  
          สรุปได้ว่า การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดท าแผนปฏิบัติการท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา 
 
 
 

                                                 
22

 เร่ืองเดียวกนั,หนา้ 28 
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 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง ระบบซ่ึงรวบรวมสารสนเทศ ต่างๆ ท่ี 

จ าเป็นส าหรับการบริหารจดัการสถานศึกษา โดยจดัตั้งข้ึนเพื่อรวบรวม จดัเก็บ และใชส้ารสนเทศ
ตามความตอ้งการของหน่วยงาน ทั้งน้ีตอ้งการมีการจดัเป็นระบบไม่วา่จะเป็นการจดัเก็บเป็นแฟ้ม
เอกสาร  หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บก็ตาม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของ
สถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งก าหนดแบบแผน 
วธีิการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบติังานไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพราะถา้ระบบการบริหารงาน ไม่ดี
จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืน ๆ ขององค์การ นักบริหารท่ีดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหาร ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อจะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้การบริหารงานนั้น
จะตอ้งใช้ศาสตร์และศิลป์ เน่ืองจากการด าเนินงานต่างๆ มิใช่เพียงกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารจะกระท า
เพียงล าพังคนเดียว แต่ยงัมีผูร่้วมงานอีกหลายคนท่ีมีส่วนท าให้งานนั้ นประสบความส าเร็จ 
ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นสติปัญญา ความสามารถ ความถนดั และความ
ตอ้งการท่ีไม่เหมือนกนัจึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะน าเอาเทคนิควิธีและกระบวนการบริหารท่ี
เหมาะสม มาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

ความส าคญัขอ้มูลและสารสนเทศ นบัว่าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีส าคญัต่อการพฒันาองค์กรไม่ว่า
ระดบัใดก็ตาม เน่ืองจากขอ้มูลและสารสนเทศจะช้ีใหเ้ห็นถึงสภาพจุดเด่นและจุดดอ้ยขององคก์รซ่ึง
จะช่วยใหเ้ห็นแนวทางของการพฒันาองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี หากขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีไม่ถูกตอ้ง 
ไม่สมบูรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั และไม่สะดวกต่อการใชแ้ลว้ การวางแผนพฒันาองคก์รก็จะไม่ถูกทาง  
ดงันั้นจึงตอ้งพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศให้ถูกตอ้ง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอใน
การจดัระบบบริหารและสารสนเทศนั้น  ส่ิงท่ีผูด้  าเนินการควรทราบมีอยู่ 3 ประการ คือ ขอ้มูล 
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจดัการศึกษา 
 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท าหน้าท่ี
ก าหนดวธีิการด าเนินการ ก ากบั ติดตาม ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานเสนอ
แต่งตั้งคณะบุคคลท าหนา้ท่ีตรวจสอบ ทบทวนรายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งการให้มี
ระบบสารสนเทศท่ีมีขอ้มูลเพียงพอต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ และจดัระบบสารสนเทศ เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบนั จ าแนกเป็น 
 1.  สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 

 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษา 
 1.2 สภาพการบริหารและการจดัการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ 
 1.3 ศกัยภาพของสถานศึกษา 
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 1.4 ความตอ้งการของสถานศึกษา 
 1.5 แนวโนม้การพฒันาทอ้งถ่ิน 
 1.6 แนวทางการจดัการศึกษา 
 1.7 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการนกัเรียน 

2.  สารสนเทศท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน 
2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
2.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
2.3 ผลงานและการแสดงออกของผูเ้รียน 
2.4 รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 3. สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการ 
  3.1 หลกัสูตรและการเรียนการสอน 

 3.2 การวดัและการประเมินผลการเรียน 
 3.3 การพฒันากิจกรรมแนะแนว 
 3.4 การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 3.5 การวจิยัในชั้นเรียน 

 4. สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
 4.1 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
 4.2 ทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 4.3 การพฒันาบุคลากร 

5.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชน 
5.  สารสนเทศเพื่อการรายงาน 
 5.1 คุณภาพผูเ้รียน 

 5.2 คุณภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน 
 5.3 คุณภาพดา้นการบริหารจดัการ 
 5.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่สถานศึกษากบัชุมชน 
 5.5 ส าหรับสารสนเทศเพื่อการรายงานนั้น สถานศึกษาใชข้อ้มูลและสารสนเทศ 

 จากสารสนเทศดา้นท่ี 1 – 4 มาประมวลน าเสนอเป็นรายงานไดโ้ดยไม่ตอ้งจดัท าใหม่ได้23 

 

                                                 
23

 เร่ืองเดียวกนั ,หนา้28 
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                 ขอ้มูล                         การจดัเก็บ                    การประมวลผล                  สารสนเทศ 
                                                      ขอ้มูล                         (การวเิคราะห์) 
                      
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 
               สรุปได้ว่า  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เป็นการจัดการกับข้อมูลท าให้มี
ความสัมพนัธ์หรือมีความหมายน าไปใช้ประโยชน์เป็นขอ้มูลท่ีสามารถใช้ประกอบการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารได ้
 
 4.  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ความหมายและความส าคญั แผนพฒันาการจดัการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปีเป็น
ทิศทางส าคญัในการบริหารจดัการโรงเรียนสู่คุณภาพผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ควบคู่กับการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรม จดัส่ิงอ านวยความสะดวก 
สนบัสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบติังานตามแผนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ดูแล ก ากบั ติดตาม และนิเทศงานของครู และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อกระตุน้และส่งเสริมให้
ปฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ให้ความส าคญัและการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการท างาน
อย่างต่อเน่ือง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กล่าวคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลท่ีมี
ความส าคญัในการเป็นผูน้ าในการปฏิบติังานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละ
ปีการศึกษา รวมทั้งมีการส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบั ติดตามและให้ความช่วยเหลือแก่ครู ให้สามารถ
ปฏิบติังานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ดงันั้นแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจดัการศึกษา มีดงัน้ี   
 มีปฏิทินการด าเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม แต่ละปีการศึกษาท่ีชัดเจน มีการ
ก าหนดผูรั้บผดิชอบ การด าเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม มีรายงานการประชุม ปรึกษาหารือ 
การด าเนินการตามแผนอยา่งต่อเน่ือง มีรายงานการก ากบั ติดตาม นิเทศ การด าเนินงานตามแผนเป็น
ระยะๆโดยน าแผนไปสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา และ กิจกรรมโครงการท่ีก าหนดไว ้
ผูรั้บผดิชอบ และ ผูเ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุด
การน าแผนไปสู่ปฏิบติัในสถานศึกษา ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 4.1 การสร้างการยอมรับแผน 
 4.2 มอบหมายการปฏิบติังานอยา่งเป็นทางการ 
 4.3 ท าความเขา้ใจส่วนต่าง ๆ ของแผน 
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของากรพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างรอบดา้นนั้น 
นอกจากการวางแผนอยา่งดี ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ การก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ 
จะตอ้งมีการปฏิบติัตามแผนและการประเมินแผน มิฉะนั้นแผนท่ีจดัท าอย่างดีก็จะไร้ประโยชน์  
ดงันั้น สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการด าเนินแผนสู่การปฏิบติั ขั้นตอนน้ีจึงเป็นทั้งการสร้าง
ความร่วมมือและทิศทางการน าแผนไปปฏิบติั ซ่ึงมีแนวทางในการด าเนินงานได ้ดงัน้ี 

4.1 การสร้างการยอมรับแผน 
 สถานศึกษาสร้างการยอมรับและพันธะผูกพันต่อแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ถึงแมว้า่ในกระบวนการวางแผนไดมี้การประชาสัมพนัธ์แก่คณะครูผูส้อนให้รับทราบ
วิพากษ์วิจารณ์และยอมรับแผนมาโดยตลอดแล้วก็ตามก็ควรไดท้  าต่อเน่ืองกนัจนขั้นสุดทา้ยเพราะ
จะท าใหเ้กิดความร่วมมือและความผกูพนักบัแผน ตระหนกัในความรับผิดชอบของตนต่อผลส าเร็จ
ของผูเ้รียนและร่วมด าเนินการเพื่อใหเ้กิดพฒันาเปล่ียนแปลงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ในขั้นตอน
น้ี สถานศึกษาโดยคณะกรรมการวางแผนควรน าแผนฉบบัร่างสุดทา้ยให้บุคลากรของสถานศึกษา
ผูป้กครองชุมชนเขตพื้นท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีสามารถช่วยในการด าเนินงานของสถานศึกษาไดร่้วม
ให้ขอ้เสนอแนะขอ้คิดเห็นวา่ยงัมีส่วนประกอบใดท่ีควรจะเพิ่มเติมเพื่อให้การวางแผนเป็นไปดว้ย
ความรอบคอบ รอบรู้และรอบดา้นอยา่งแทจ้ริง  

4.2 การมอบหมายการปฏิบติัอยา่งเป็นทางการ 
ในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ระบุการมอบหมายความรับผิดชอบ

ใหก้บัหน่วยงาน/บุคคลแลว้ ฉะนั้น ควรมีการส่งมอบแผนให้กบัหวัหนา้กลุ่มวิชา  หวัหนา้ระดบัชั้น 
ตามสายการบงัคบับญัชา ตลอดจนทีมงานอยา่งเป็นทางการดว้ย เพื่อผูป้ฏิบติัจกัไดท้ราบหนา้ท่ีและ
ขอบข่ายงานท่ีตอ้งท า 

4.3 การท าความเขา้ใจแผน ผูป้ฏิบติัท าความเขา้ใจส่วนต่างๆ ของแผน ไดแ้ก่ 
 4.3.1 เจตนารมณ์ของสถานศึกษา : วสิัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
 4.3.2 เป้าหมายการพฒันา ยุทธศาสตร์ เทคนิค วิธีการใหม่ท่ีก าหนดไวใ้นแผนซ่ึง

หายากต่อการท าความเขา้ใจและปฏิบติัสถานศึกษาตอ้งจดัให้มีการอบรม ช้ีแจงก็จะช่วยให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 4.3.3 แผนปฏิบติัการรายปี ท าความเขา้ใจกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน แนว
ทางการประเมินความส าเร็จ และเตรียมขั้นตอนการด าเนินการในรายละเอียดยิ่งข้ึนโดยมุ่งเนน้วา่จะ
ท าอยา่งไรจึงจะใหส้ าเร็จไดต้ามก าหนดเวลาท่ีปฏิบติังานเป็นระยะอยา่งไร 
  4.3.4 การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดการด าเนินงานบรรลุผล
ส าเร็จตามแผน เม่ือบุคลากรของสถานศึกษาไดมี้ความเขา้ใจและเตรียมขั้นตอนการด าเนินการแลว้ก็
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เป็นขั้นตอนของการเร่ิมตน้ท างาน ซ่ึงในระหว่างกระบวนการด าเนินงานตามแผน ถือเป็นหน้าท่ี
ของผู ้ปฏิบัติต้องรวบรวมข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีแสดงถึง
ความกา้วหนา้ของแผน เพื่อการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาและขั้นสุดทา้ย
ของการด าเนินการตามแผนคือ การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนตั้งแต่ต้นจนถึงสุดแผนให้
ผูบ้งัคบับญัชาได้ทราบ แผนงานบางอย่างไม่มีวนัส้ินสุด เช่น การจดัการเรียนการสอน การจดั
ประสบการณ์เรียนรู้เป็นงานท่ีตอ้งพฒันาต่อเน่ืองฉะนั้น ครูผูส้อนก็อาจรายงานเป็นระยะว่าได้
ปฏิบติัอย่างไรและมีความการปรับปรุงแผนหรือไม่ หากมีการปรับปรุงแผนจะไดผ้ลอย่างไร เป็น
ตน้24  
 สรุปไดว้า่ การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการก ากบั
ติดตามการด าเนินงาน อยา่งต่อเน่ืองใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาท่ีก าหนด
ไว ้โดยจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีชดัเจนครอบคลุมงาน โครงการของสถานศึกษา 
 5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ความหมายและความส าคญัการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีสถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง การตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวง ฯ เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบติังานตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มี 2 ระดับ ได้แก่ การ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบั
สถานศึกษา                                                                                                                      
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประกอบดว้ยกิจกรรมส าคญั 2 กิจกรรมคือ 
  5.1 การติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา นอกจากการ
ตรวจสอบในลกัษณะผูป้ฏิบติัประเมินเพื่อปรับปรุงผลงานของตนเองแลว้ สถานศึกษาจดัให้มีการ
ตรวจสอบและทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ โดยมีการ
ก าหนดแผน กรอบภาระการตรวจสอบและทบทวนและคณะบุคคลเพื่อรับผิดชอบ ทั้งน้ีควร
ด าเนินการเม่ือส้ินภาคเรียนแรกเพื่อน าผลมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงการปฏิบติังาน  
  การเปรียบเทียบกบัการประเมินจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายนอกและเพื่อการ
จดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ในการด าเนินงานจ าเป็นตอ้งมีคณะท างานท่ีมี
ทกัษะการปฏิบติังาอย่างดีโดยตอ้งมีการวางแผนแนวการท างานและกระบวนการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาร่วมกัน เน้นกิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของ
                                                 

24 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 28 
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สถานศึกษา เพื่อช่วยใหเ้กิดการปรับปรุงและพฒันางานซ่ึงเป็นสภาพปกติของสถานศึกษา เช่น การ
สังเกตการเรียน การสอนการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนการศึกษาวิเคราะห์ผลงานนักเรียน การ
สัมภาษณ์ผูท้  างานโครงการ/กิจกรรม เป็นตน้ 
  5.2  การติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา โดยเขตพื้นท่ีการศึกษาและผูมี้ส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา เป็นการตรวจสอบและทบทวนโดยคณะกรรมการจากภายนอกซ่ึง
ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ผูแ้ทนสถานศึกษาต่าง ๆในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานการศึกษาระดบัจงัหวดัและเขตพื้นท่ีการศึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพดงักล่าวจะตอ้งรายงานผลให้สถานศึกษาทราบเพื่อน าผลไปพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาต่อไปการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาดงักล่าว เป็นการด าเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือ  สนับสนุนและดูแลส่งเสริม ให้การจดัการศึกษาของสถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน
การศึกษาและให้ความเช่ือมัน่วา่การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง25  
                 สรุปไดว้า่ การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการรวบรวม
ขอ้มูล ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการของเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีก าหนดไวแ้ละรายงานผล
การด าเนินงานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบรวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหมี้ความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
 6.  การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ความหมายของการประเมินคุณภาพภายใน  
 การประเมินคุณภาพภายใน เป็นระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดโดยสถานศึกษาและ/หรือ
หน่วยงานตน้สังกดั ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายในกระท าโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีช่วยในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดถือเป็น
กระบวนการตรวจสอบการท างานของตนเอง โดยประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน าไปสู่การพฒันาปรับปรุงตนเองและพร้อม

                                                 

 25เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 28. 
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ท่ีจะไดรั้บการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานตน้สังกดั และการประเมินจากหน่วยงานภายนอกอีก
ดว้ย 

สถานศึกษาทุกแห่งจะมีกิจกรรมหลกัในการประเมินคุณภาพอยู ่ 2  ประเภท ไดแ้ก่  
1. การก ากับติดตามความก้าวหน้าของผู ้เรียน การประเมินผู ้เรียนเพื่อเทียบเคียงกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติและเขตพื้นท่ีและการประเมินความก้าวหน้า ของโครงการโดย
เทียบเคียงกบัเป้าหมายของสถานศึกษาก าหนดไวใ้นแผนการประเมินคุณภาพจึงถือเป็นจุดท่ีแสดถึง
ความส าเร็จของการด าเนินงานและตอ้งปรากฏในแผน อาจกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่าการวางแผนการ
ด าเนินการและการก ากบัติดตาม เป็นขั้นตอนต่อเน่ืองท่ีใชข้อ้มูลทั้งจากผลการปฏิบติัของผูเ้รียนและ
ของสถานศึกษามาปรับปรุงแนวปฏิบติัและโครงการต่าง ๆ ทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองในการ
ประเมินโครงการ สถานศึกษามีแหล่งท่ีตอ้งประเมินอยูม่าก ไดแ้ก่มาตรฐานท่ีทา้ทายความสามารถ
ของผูเ้รียนวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิและความผูกพนัในภาระความ
รับผิดชอบของสถานศึกษาทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงท่ีต้องประเมินและล้วนเป็นพื้นฐานของการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองส าหรับแหล่งท่ีเป็นประโยชน์ในการวดัความกา้วหนา้ทางการศึกษา
ของผูเ้รียนวดัไดจ้ากการสอบทั้งจากขอ้สอบมาตรฐานและขอ้สอบท่ีครูสร้างข้ึนแฟ้มผลงานผูเ้รียน  
คะแนนผลการเรียนตลอดจนเสริมหรือผดุงจุดเด่นของ สถานศึกษาใหดี้เด่นยิง่ข้ึน ฉะนั้นแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะตอ้งก าหนดสิงต่อไปน้ีไวใ้นแผนดว้ย คือเกณฑ์ในการประเมิน
คุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพของสถานศึกษามีก าหนดไวอ้ยา่งไร 

2.  การแสดงภาระความรับผดิชอบของสถานศึกษามีมาตรการอยา่งไรโดยในแผนตอ้ง 
มีการช้ีแจงเก่ียวกบัระเบียบวิธีในการวดัและรายงานความก้าวหน้าของผูเ้รียน ยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาท่ีท าให้ครูผูส้อนใช้การประเมินเป็นส่วนหน่ึงท่ีเติมเต็มระบบการประเมินของชาติ  
ตลอดจนแผนการรายงานผลการประเมินให้แก่บิดา มารดา ผูป้กครองและชุมชน เป็นต้นการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาโดยการสร้างเคร่ืองมือวดั 
 การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาวิธีน้ีโรงเรียนตอ้งสร้างเคร่ืองมือวดั
คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนทุกตวับ่งช้ีแลว้น ามาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในระยะเวลาท่ีตอ้งการทราบผลการจดัการศึกษาของโรงเรียนวิธีน้ีโรงเรียนอาจจะตอ้ง
ท างานมากคือ  ตอ้งสร้างเคร่ืองมือประเมินทุกตวับ่งช้ี แลว้ท าการประเมินคุณภาพทุกตวับ่งช้ีซ่ึงตอ้ง
ใชเ้วลาและตอ้งจดัการเก่ียวกบัเคร่ืองมือประเมินให้เป็นระบบ เช่น เคร่ืองมือประเมินท่ีเก่ียวกบัการ
ประเมินคุณภาพของนกัเรียนตอ้งน ามาเขา้กลุ่มรวมกนัไวห้มดแลว้น ามาประเมินนกัเรียนเม่ือไดผ้ล
การประเมินแล้วตอ้งน าค าตอบของนักเรียนมาแยกออกตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี เพื่อการสรุป
รายงานเป็นตน้กระบวนการด าเนินงานอาจจะเป็นดงัน้ี 
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  1. แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  2. สร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามมาตรฐาน และตวับ่งช้ีทุกมาตรฐาน 

  3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีประกอบดว้ย
บุคลากรจากทุกฝ่ายของโรงเรียน พร้อมทั้งมอบหมายให้ท าการตรวจประเมินขา้มฝ่ายกนั เพื่อจะได้
พบขอ้บกพร่องของการท างานง่ายข้ึน ซ่ึงจะไดช่้วยกนัแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นต่อไป 
  4. อบรม/ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจประเมินภายในและท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐาน และตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ตลอดจนการสรุปผลการประเมิน 

 5. โรงเรียนวางแผนก าหนดระยะเวลาในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
ตลอดปี 
  6. กรรมการตรวจประเมินวางแผนก าหนดระยะเวลาในการท าการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน แต่ละคร้ัง แลว้แจง้ใหผู้รั้บการตรวจประเมินทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 

  7.  คณะกรรมการตรวจประเมินเตรียมเอกสาร และเคร่ืองมือประเมินหลายๆ ตวั 
บ่งช้ีเขา้ดว้ยกนั ส าหรับการถามบุคลากรแต่ละประเภท เช่น ควรตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินท่ีใช้
กบันกัเรียนทั้งหมดแลว้ออกแบบวา่จะจดัท าก่ีฉบบัจะจดัพิมพอ์ยา่งไร จะด าเนินการอยา่งไร เป็นตน้  
เพื่อไม่ใหเ้กิดความร าคาญแก่ผูต้อบแบบสอบถาม/ผูรั้บการประเมิน ซ่ึงถา้ท าการสอบถามบ่อย หรือ
สอบถามทุกวนัจะท าให้เกิดความร าคาญและความเบ่ือหน่ายของผูต้อบอนัจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีไม่
ตรงกบัความเป็นจริง 

  8. ด าเนินการตรวจประเมิน โดยใชเ้คร่ืองมือประเมินท่ีสร้างข้ึนและเก็บรวบรวม 
ขอ้เทจ็จริงท่ีพบตามเคร่ืองมือประเมิน 

  9. สรุปผลการตรวจประเมิน 
  10.  เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง 
 11. ส่งรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดผูเ้ก่ียวข้องและสาธารณชนตามความ

เหมาะสมการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวมรวมขอ้มูล 
 การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล อาจจะด าเนินการได้ดงัน้ี ก าหนดกรอบการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวางแผนก าหนดส่ิงต่อไปน้ี ด้านท่ีจะประเมิน (ผลผลิต/
กระบวนการ/ปัจจยั) มาตรฐานท่ีจะประเมิน ตวับ่งช้ีท่ีจะประเมิน แหล่งขอ้มูล/แหล่งท่ีสามารถให้
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ขอ้มูลไดว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิธีวิเคราะห์และสรุป
ขอ้มูลเกณฑร์ะดบัคุณภาพของผลการประเมิน26  
 สรุปไดว้า่ การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อคุณภาพ
ตามดชันีบ่งช้ี 
 7.  การจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
 ความหมาย การจดัท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา หมายถึง การจดัท ารายงานการ
พฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมด
ของสถานศึกษา ซ่ึงครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและน า เสนอรายงานแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 การรายงานผลการพฒันาคุณภาพประจ าปีการศึกษาจะตอ้งสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน และ 
ผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความเห็นชอบ แลว้เผยแพร่ต่อสาธารณะชน หน่วยงานตน้สังกดั และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง27  
 สรุปไดว้า่ การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เป็นการน าเสนอ
ผลการสรุปและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี
สะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน และผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษา 
  8.  การจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 ความหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง กระบวนการพฒันาโดย
การใช้ขอ้มูลอย่างชาญฉลาดเป็นกระบวนการพฒันาการเรียนการสอนทัว่ทั้งโรงเรียนท่ีตอ้งอาศยั
การร่วมมือรวมพลังจากบุคลากรทุกฝ่ายโดยการสร้างวฒันธรรมการใช้ข้อมูลให้เกิดข้ึนใน
สถานศึกษาและเน้นปัญหาของผู ้เรียนเป็นส าคัญ ผู ้บริหารจึงเป็นกลไกส าคัญในการท าให้
กระบวนการต่าง ๆ ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเป็นวงจรการพฒันาอย่างย ัง่ยืนต่อไปได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบับทบาทภาระหน้าท่ีหลกัของสถานศึกษาในการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยให้หน่วยงานตน้สังกดัส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัและเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกับ
รูปแบบและเทคนิควิธีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา นอกจากน้ีให้หน่วยงานตน้สังกดั
ระดบัจงัหวดัหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา ท าการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึง

                                                 

 26เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 28-29. 
27เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 28-29. 
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คร้ังในทุกสามปีเน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของผูเ้รียนและ
สังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรมการสรางสรรค์จรรโลง
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้มสังคมการเรียนรู้และ
ปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต ดงันั้นบทบาทท่ีสถานศึกษา หน่วยงานตน้สังกดัจึงตอ้ง
ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปใชใ้นการพฒันาและประเมินประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง28 
  สรุปไดว้า่ การประกนัคุณภาพภายใน ประกอบดว้ย 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 3) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
5) การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน และ 8) การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา     
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้าร

ก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหนา้ท่ี ของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สภาพทัว่ไปการจดัการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ประกอบดว้ยอ าเภอประโคนชยั อ าเภอกระสัง อ าเภอบา้นกรวด อ าเภอ
พลบัพลาชยั และอ าเภอห้วยราช มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการจ านวน 231  แห่ง อ านาจ
หนา้ท่ีในการบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 จดัท านโยบาย แผนพฒันาและ
มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน วิเคราะห์การจดัตั้ ง
งบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจง้จดัสรร
งบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานขา้งตน้ รับทราบและก ากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดงักล่าว ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา ก ากบั ติดตาม ดูแล และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ี

                                                 

 28เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 28-29. 
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การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประสานระดมทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรดา้นบุคคลเพื่อส่งเสริมสนบัสนุน การจดัและ
พฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผล
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษา
ของเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการ
ประสานส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน ส่งเสริม
การด าเนินงานของอนุกรรมการ และคณะท างานดา้นการศึกษา ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไป
กบัองคก์ร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทน
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจกรรมภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา ท่ีมิไดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

การบริหารเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 มีนโยบายพฒันาคุณภาพการศึกษา

โดยใชก้ลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนเป็นฐาน เนน้กระจายอ านาจให้โรงเรียนในสังกดัสามารถบริหาร
จดัการศึกษาดว้ยตนเอง ทั้งในดา้นการบริหารทัว่ไป ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล และ
ดา้นวชิาการ เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของแต่ละโรงเรียน โดยมีระบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
ซ่ึงให้โรงเรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยคณะกรรมการท่ีแต่ละกลุ่มโรงเรียนตั้งข้ึน เพื่อ
ประเมินโรงเรียนในกลุ่ม และน าผลการประเมินมาสรุป วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางพฒันาคุณภาพ
การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน ยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการของส านกังานสู่ความเป็นเลิศ โดยการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ วฒันธรรมและค่านิยมใหม่ในการท างานของบุคลากร สร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อกนั เพื่อให้สามารถท างานอย่างมีเอกภาพ น าไปสู่การพฒันาองค์กรทั้งระบบ และสามารถ
ขบัเคล่ือนนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบติัให้สัมฤทธ์ิผลตาม
เป้าหมาย โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงให้ทุก
โรงเรียนเพื่อใชใ้นการพฒันาตามความเหมาะสม 

 เพื่อให้การขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพฒันา
คุณภาพการศึกษา จึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ไวด้งัน้ี  
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 วสัิยทศัน์ 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ส่งเสริม สนบัสนุน ประสานทุก
ภาคส่วน ร่วมจดัการศึกษาอย่างทัว่ถึง พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  เน้นคุณธรรมน า
ความ รู้ตามแนวป รัชญา เศรษฐ กิจพอ เพี ยง  ศึ กษาประวัติศ าสตร์  อ นุ รักษ์  ธ รรมชา ติ 
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมทอ้งถ่ิน กา้วน าเทคโนโลย ีและบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
 พนัธกจิ 
 1. สร้างเสริมโอกาสใหป้ระชากรวยัเรียนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
 2. พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
 3. ส่งเสริมการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมไทยและทอ้งถ่ิน 
 4. บริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
 เป้าประสงค์ 
 1. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม
ทัว่ถึงและตรงตามศกัยภาพ 
 2. ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง 
 3. ผูเ้รียนใชคุ้ณธรรมน าความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวติ 
 4. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามหลกัสูตร และมาตรฐาน 
 5. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีความเขม้แข็งในการบริหารและ
การจดัการศึกษาโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  
 6. สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง ร่วมกับท้อง ถ่ินอนุ รักษ์ธรรมชา ติ ส่ิ งแวด 
ลอ้ม วฒันธรรมไทยและทอ้งถ่ิน  
 7. ส่งเสริม สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้และการบริหารจดัการอยา่งทัว่ถึง     
 กลยุทธ์ 
 1. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมไทยและทอ้งถ่ิน ให้แก่
นกัเรียนทุกคน 
 2. เพิ่มอตัราการเขา้เรียนในทุกระดบั ทั้งเด็กทัว่ไป ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส ลดอตัราการออก
กลางคนัและพฒันารูปแบบการใหบ้ริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนท่ีอยูน่อกระบบการศึกษา 
 3. ยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติพฒันาผูเ้รียน สมรรถนะครู
และบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
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ปฐมวยั และการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ผูเ้รียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร
การศึกษาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
 4. เร่งรัดพฒันาความพร้อมในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่สถานศึกษา
และหน่วยงานการศึกษาในสังกดัเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจดัการ 
 5. สร้างความเขม้แขง็และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจดั
การศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอ านาจอยา่งมีประสิทธิภาพบนหลกัธรรมาภิบาลในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 ค่านิยม SATIN (S–A–T–I–N) 
 S (Service mind) หมายถึง การให้บริการและช่วยเหลือด้วยความยิ้มแยม้ แจ่มใส 
กระตือรือร้น เป็นท่ีพึงพอใจต่อผูรั้บบริการ 
 A (Accountability) หมายถึง ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี ความรับผิดชอบให้
ประสบความส าเร็จ 
 T (Team Work) หมายถึง การท างานเป็นทีมท่ีร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ประเมิน ร่วมรับผดิชอบ ร่วมช่ืนชม/ภาคภูมิใจ ร่วมพฒันาทีมงาน มีการยอมรับให้เกียรติซ่ึงกนัและ
กนั 
 I (Improvement) หมายถึง การพฒันาตนเอง พฒันางาน พฒันาความรู้ ประสบการณ์  และ
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 N (Network) หมายถึงการเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงการท างาน ภายในกลุ่มงาน ต่างกลุ่มงาน 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัเป็นเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในและ ภายนอกองคก์ร      

ภาพความส าเร็จ 
ความส าเร็จของการกระจายอ านาจจะมีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ  และ

เกิดผลเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 1)ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีระบบการบริหารและการจดัการศึกษาท่ี
รองรับการกระจายอ านาจได ้อย่างมีประสิทธิภาพ 2)สถานศึกษาประเภทท่ีหน่ึง มีอิสระคล่องตวั 
สามารถบริหารและจดัการศึกษาในสถานศึกษาไดส้ะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ  บน
พื้นฐานของการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และการบริหารงานด้วยระบบ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา พฒันาคุณภาพการศึกษาสู่เวทีสากล 3) สถานศึกษา
ประเภทท่ีสองบริหารและจดัการศึกษาโดยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน 
ช่วยเหลือเก้ือกลูในการบริหารและการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาสู่การเป็นสถานศึกษาประเภทท่ีหน่ึง
ต่อไป 
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ปัญหาทีพ่บและความต้องการพฒันา 
ปัญหาท่ีพบในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 จากการสรุปผลการ

ประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) รอบสอง
(2550-2554) มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนโดยรวมพบวา่มาตรฐานท่ีอยูใ่นระดบัดีมากคือมาตรฐาน
ท่ี 1,2,3 และ 6 อยูใ่นระดบัพอใชคื้อมาตรฐานท่ี 4 และ 5 มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบั
ดี คือ มาตรฐานท่ี 7,8,9,10,11 และ 12  มาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี 
คือ มาตรฐานท่ี 13 มาตรฐาน ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาอยูใ่นระดบั ดี คือ มาตรฐานท่ี 14 และ
มาตรฐานดา้นการส่งเสริม อยู่ในระดบัพอใช้ คือ มาตรฐานท่ี 15 จากการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีมาตรฐานท่ียงัต้องด าเนินการซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาคือ มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล และมีมาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ดา้นคุณภาพผูเ้รียน และเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาทุกสถานศึกษา จะตอ้งให้ความส าคญัเป็น
อนัดบัหน่ึง และ น าไปพฒันาอยา่งจริงจงัต่อไป29 
 

2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการท าวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

เยือ้น สิทธิศาสตร์ ไดท้  าการศึกษางานวิจยัเร่ืองการพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในโรงเรียนบา้นเครือซูด อ าเภอนาดูน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ผลการวิจยั พบวา่ การประชุมเชิงปฏิบติัการ ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในมีความกระตือรือร้น รู้ถึงขั้นตอนการปฏิบติังานและพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังาน การปฏิบติังาน ส่งผลใหค้รูเกิดทกัษะสามารถวางแผนพฒันาตนเอง ด าเนินงานตามแผน
และประเมินผลการปฏิบติังานมีความยินดีและร่วมมือมีความสนิทสนมคุ้นเคยในระหว่างการ
ท างานมีผลเกิดข้ึนชดัเจนตามขั้นตอนการพฒันา การกระตุน้ก ากบัติดตามการด าเนินงาน ส่งผลให้
บุคลากรสามารถท างานร่วมกนัได ้ มีการช่วยเหลือแนะน าและมีการนิเทศซ่ึงกนัและกนั สามารถ
สะทอ้นผลการปฏิบติังานและน าผลการปฏิบติังานมาปรับปรุงพฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี30 

 

                                                 
29เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 3. 
30เยื้อน สิทธิศาสตร์, “การพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนบา้นเครือ

ซูด อ าเภอนาดูน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2”, การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2548, 142 หนา้. 
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สุขวัฒน์ ทุมสิทธ์ิ ไดท้  าการศึกษางานวิจยัเร่ืองการพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาดา้นผูเ้รียน โรงเรียนบา้นบากหนองแดง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจยั 
พบว่า สภาพก่อนการพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทศัน์และดา้นทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง คือ การด าเนินกิจกรรม
เพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดวิเคราะห์ไม่เป็นอย่างต่อเน่ือง เน่ืองมาจากครูเน้นการแสดงออกมากกว่า
กิจกรรมการฝึกคิดวเิคราะห์ โรงเรียนขาดส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ขาดแหล่งเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต นักเรียนขาดการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเม่ือ
ด าเนินการพฒันาทีมงาน และการนิเทศ ก ากบัติดตาม โดยใชกิ้จกรรมการด าเนินการคิดวิเคราะห์ 
กิจกรรมการประเมินผล กิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือ และกิจกรรมการสังเกต การจดักิจกรรม 
ปรากฏวา่นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพิ่มข้ึนแต่
ยงัมีจุดอ่อน คือ นกัเรียนขาดแหล่งเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เช่น คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต31 

เวชสุวรรณ วรเชษฐ์ ไดท้  าการศึกษางานวิจยัเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศงานประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนบา้นอน้ อ าเภอจตุรพกัตร์พิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจยั พบวา่ 
การพฒันาระบบสารสนเทศงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนบา้นอน้ อ าเภอ จตุรพกัตร์
พิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดงัน้ี ครูมีความรู้ความเขา้ใจ  เห็นความส าคญัของ
ระบบสารสนเทศงานประกนัคุณภาพการศึกษา มีความตระหนกัท างานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมพฒันาระบบสารสนเทศงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาคน้ควา้ดงักล่าว เป็นการสร้างความพร้อมของโรงเรียนในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน พร้อมท่ีจะเปิดเผยและรายงานผลการจดัการศึกษาต่อ
สาธารณชน และหน่วยงานตน้สังกดั ผลการด าเนินการพฒันาบรรลุตามวตัถุประสงค์ คือ ท าให้การ

                                                 
31สุขวฒัน์ ทุมสิทธ์ิ, “การพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาด้านผูเ้รียน

โรงเรียนบา้นบากหนองแดง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด”, การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2548, 158 หนา้. 
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จดัขอ้มูลสารสนเทศงานประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ และเพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศใน
การรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานตน้สังกดัและสาธารณชน32   
 ววิรรธน์  โตเหมือน อา้งใน สุขวฒัน์ ทุมสิทธ์ิ ไดท้  าการศึกษางานวิจยัเร่ือง การท างานเป็น
ทีมท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสงครามผลการวิจัย พบว่า มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยการด าเนินการตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยูใ่นอนัดบัสูงสุด และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
อยูใ่นอนัดบัต ่าสุด33   
 ลดัดา  โสค า ไดท้  าการศึกษางานวจิยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนบัสนุนในดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนบัสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ผลการวิจยัพบวา่บุคลากรสายสนบัสนุนของหน่วยงานสนบัสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม มีส่วนร่วมในดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงระบบของบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมเป็นอนัดบัแรกคือ ร่วมปฏิบติังานและ
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงขอ้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ โดยยึดแนวทางและขั้นตอนตามนโยบาย
ประกนัคุณภาพของหน่วยงาน ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเม่ือทราบผลการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในหน่วยงาน รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในเร่ือง ร่วมด าเนินการจดัเก็บ
ขอ้มูลเก่ียวกบังานท่ีท่านรับผดิชอบท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวับ่งช้ีของหน่วยงาน ร่วมในการ
ด าเนินงานตามแผนประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานในเร่ือง ร่วมปฏิบติัตามแนวทางและวิธีการตามขอ้ก าหนดการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตรวจสอบผลการปฏิบติังานของท่านตามแนวทางและนโยบายการประกนัคุณภาพ เขา้
ร่วมประชุมหารือเตรียมการและลงมติสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของหน่วยงาน และบุคลากร
สายสนบัสนุนมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนในเร่ือง ร่วมวางแผนการจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ร่วมวางแผนก าหนดวิธีการ
จดัเก็บขอ้มูลตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีของหน่วยงาน บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีสถานภาพต่างกนั
มีส่วนร่วมในดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้ง 4 ดา้น แตกต่างกนั โดยบุคลากรสายสนบัสนุนท่ี

                                                 
32เวชสุวรรณ วรเชษฐ์, “การพฒันาระบบสารสนเทศงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนบา้นอน้ อ าเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด”, การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2548, 136 หนา้. 
 33สุขวฒัน์ ทุมสิทธ์ิ, “การพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาด้านผูเ้รียน
โรงเรียนบา้นบากหนองแดง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอด็”, อา้งแลว้, 158 หนา้. 
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มีสถานภาพเป็นขา้ราชการมีส่วนร่วมในด้านการประกนัคุณภาพการศึกษามากกว่าบุคลากรสาย
สนบัสนุนท่ีมีสถานภาพเป็นพนกังานท่ีจา้งตามภารกิจทุกดา้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.0134 
 ยุทธ  วงษ์ศิริ ไดท้  าการศึกษางานวิจยัเร่ืองการศึกษาการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาดา้นผูเ้รียนของโรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหล่ียม  อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นผลการวิจยั
พบวา่การพฒันาระบบขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาดา้น
ผูเ้รียน ให้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้นครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาด้านผูเ้รียน  เป็น
ปัจจุบนัสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ก่อนการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลสารสนเทศตามมาตรฐานดา้น
ผูเ้รียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมสภาพไม่เป็นระบบไม่สมบูรณ์  มีไม่ครบและ
ครอบคลุมตามมาตรฐานดา้นผูเ้รียนไม่เป็นปัจจุบนัและการใชง้านไม่มีความสะดวกรวดเร็วทนัเวลา
ตามตอ้งการ ผูศึ้กษาคน้ควา้และผูร่้วมศึกษาคน้ควา้ไดร่้วมกนัวางแผนการพฒันาระบบโดยใชก้ล
ยุทธการประชุมเชิงปฏิบติัการและการนิเทศในวงรอบท่ี 1 โดยยึดกรอบการพฒันาตามวงจร การ
พฒันาระบบสารสนเทศ SDLC ซ่ึงมี 5 ขั้นตอนคือ การศึกษาและการส ารวจระบบ การวิเคราะห์
ระบบ การออกแบบระบบ การน าระบบไปใช้ การดูแลและบ ารุงรักษาตรวจสอบระบบ  ผล
การศึกษาคน้ควา้ในวงรอบท่ี 1 ตามวงจรการพฒันาระบบ SDLC 5 ขั้นตอนสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 4 ขั้นตอน ไม่บรรลุ 1 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 4 การน าระบบไปใช้ ผูร่้วมศึกษา
ค้นควา้ได้วางแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปรับปรุงโดยใช้กลยุทธการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ปฏิบติัการด าเนินการบนัทึกขอ้มูลตามมาตรฐานดา้นผูเ้รียนให้กบัครูทุกคนในโรงเรียนและ กล
ยทุธการนิเทศ ในวงรอบท่ี 2 การด าเนินงานตามแผนการพฒันาระบบของวงรอบท่ี  2 บรรลุผลตาม
เป้าหมายทุกประการ ผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาดา้น
ผูเ้รียน ดว้ยกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบติัการและการนิเทศ  โดยใชก้รอบการพฒันาตามวงจรการ
พฒันาระบบ SDLC ท าให้การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นผูเ้รียน ของโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้แต่การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ยงัมีอุปสรรค
ดา้นขบวนการท างานซ่ึงจะตอ้งให้ครูทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดา้นการ
จดัเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และบนัทึกขอ้มูล ตามมาตรฐานดา้นผูเ้รียนลงในแบบฟอร์มท่ี
ก าหนดให้เป็นปัจจุบนั ปัญหาน้ีจะเป็นอุปสรรคท่ีจะท าให้การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศตาม

                                                 
34ลดัดา  โสค า, “การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนในด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหน่วยงานสนบัสนุนการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม”, ปริญญานิพนธ์รัฐ
ประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2551, 134 หนา้. 
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มาตรฐานการศึกษาดานผูเ้รียนไม่ถูกตอ้ง ไม่เท่ียงตรง ไม่เป็นปัจจุบนั และท าให้การประมวลผล
ขอ้มูลเป็นสารสนเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซ่ึงโรงเรียนควรจะท าการศึกษาพฒันาด้านน้ี
ต่อไป35   

พงศ์ศักดิ์ ตามสัตย์ ไดศึ้กษาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปางเขต 3 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินการส่วนใหญ่
ด าเนินการอยู่ในระดบัมากทั้ง 8 ดา้น โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการคือการสร้างความตระหนกั การ
พฒันาความรู้ของครูและบุคลากร การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ การจดัระบบข้อมูล
สารสนเทศ การจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา การจดัท ารายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี ส่วนท่ี
พบวา่มีปัญหาคือดา้นการตรวจสอบและทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษา36 
 คะนึงนิจ อุตรพงษ์ ไดศึ้กษาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
กรณีศึกษา โรงเรียนห้วยมา้วิทยาคม จงัหวดัแพร่ ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้ด าเนินงานทุกด้านครอบคลุมมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา มี
การจดัท าแผนการพฒันาสถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบนัพร้อมทั้งมีการนิเทศติดตามประเมินผล มีการ
น าเสนอผลงานต่อสาธารณชนและจดัท ารายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี สภาพปัญหาพบว่า 
ดา้นการติดตามและประเมินผลงานอย่างต่อเน่ือง และดา้นการด าเนินการประกนัเป็นปัญหามาก
ท่ีสุด37 
 บุญช่วย อุปรีที ได้ศึกษาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการด าเนินงาน
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และในทุกดา้นก็อยูใ่นระดบัมาก ปัญหาการด าเนินงาน พบวา่ ดา้นการ

                                                 
35ยุทธ  วงษ์ศิริ, “การศึกษาการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นผูเ้รียนของ

โรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหล่ียม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น”, การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษา
มหาบัณฑติ, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2551, 132 หนา้. 

36พงศ์ศกัด์ิ  ตามสัตย,์ “การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง), 2548, 136 หนา้. 

37คะนึงนิจ  อุตรพงษ์, “การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : 
กรณีศึกษาโรงเรียนห้วยมา้วิทยาคม สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัแพร่”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร- 
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ)์, 2546, 103 หนา้. 
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พฒันามาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั และขา้ราชการครูท่ีอยูใ่นสถานศึกษาท่ี
มีขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
แตกต่างกนั38  
 ดิเรก ศรีโยธา ไดศึ้กษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต 2 พบวา่ สภาพการด าเนินงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 
มาก และในทุกดา้นก็อยูใ่นระดบัมาก ปัญหาการด าเนินงาน พบวา่ ดา้นการด าเนินการพฒันา 
มาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือดา้นการปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง การ 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการ 
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั39 
 คจิตร พงษ์ค าพนัธ์ ไดศึ้กษาการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 3 พบวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา การด าเนินงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การพฒันามาตรฐานการศึกษา การจดัระบบบริหารสารสนเทศ และ
การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ การด าเนินงานตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพของครูและบุคลากร พบวา่ แตกต่างกนั 
โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียในระดบัท่ีสูงกว่า เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่าง
กนั40 

 

                                                 
38บุญช่วย  อุปรีที, “การด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,  
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2552, 156 หนา้. 
 39ดิเรก  ศรีโยธา, “การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต  2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2551, 135 หนา้. 

40คจิตร พงษ์ค  าพนัธ์, “การด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 3”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2549, 128 หนา้. 
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 บักก์ (Bugg) อา้งใน สุขวฒัน์ ทุมสิทธ์ิ ไดศึ้กษาเร่ืองการประกนัคุณภาพและการวางแผน
ปรับปรุงโรงเรียนมธัยมศึกษาในรัฐอิลลินอยส์  ศึกษาการรับประกนัคุณภาพและแผนงานปรับปรุง
โรงเรียนส าหรับพฒันาโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐจ านวน 2 แห่งโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ก่อนการรับประกนัคุณภาพและการวางแผนปรับปรุงโรงเรียนทั้งสองแห่งได้
จดัท าโครงสร้างการปรับปรุงสถานศึกษา การรับประกนัคุณภาพเป็นผลกระทบทางบวกต่อกลยุทธ์
กาสอน การรับประกนัคุณภาพจะช่วยให้โรงเรียนปรับปรุงไดส้ าเร็จ แต่มีอุปสรรคอนัเกิดจากความ
ขาดแคลนโครงสร้างและท่ีตั้ ง การรับประกันคุณภาพจะช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆให้ได้พฒันา
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองแต่หากขาดความเป็นผูน้ า แหล่งงบประมาณกระบวนการก็ไม่สมารถส าเร็จ
ตามเป้าหมายได ้Bugg ช้ีให้เห็นวา่ ส่ิงท่ีดีเหมาะสมกบัการบริหารคุณภาพนั้น ยอ่มเก่ียวขอ้งกบัการ
ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพรายงานแบบยาวในลกัษณะการ
บรรยายมากกว่าแบบอ่ืนนอกจากน้ียงัสรุปว่าผูป้กครองท่ีไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรียนจะประเมิน
คุณภาพของโรงเรียนเกินความเป็นจริง41  
 สมศักดิ์ ชาติวีรัตนไตร อา้งใน บุญช่วย  อุปรีที ไดศึ้กษาการปฏิบติังานตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดั
นครราชสีมา ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการปฏิบติังานตามกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา โดยรวมและราย
ขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียนและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา มีสภาพการปฏิบติังาน ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบติังานตาม
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามวฒิุการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนพบวา่ โดยรวมทั้ง 3 ขั้นตอน คือ
การควบคุม คุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีระดบัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการเปรียบเทียบระดบัการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมมี
ระดบัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0542 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ พอสรุปได้ว่า
กระบวนกาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสถานศึกษาจะตอ้งน าไป
                                                 

41สุขวฒัน์ ทุมสิทธ์ิ, “การพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาด้านผูเ้รียน
โรงเรียนบา้นบากหนองแดง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอด็”, อา้งแลว้, 158 หนา้. 

42บุญช่วย  อุปรีที, “การด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2”, อา้งแลว้, 156 หนา้. 
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ปฏิบติัทั้งน้ีเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาในสถานศึกษามีคุณภาพและไดรั้บมาตรฐานตามท่ีสังคมมุ่งหวงัไว ้
แต่ในความเป็นจริงการปฏิบติังานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาบางเร่ืองยงัคงมีปัญหา
และเป็นอุปสรรคท่ีจะท าให้การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไม่บรรลุวตัถุประสงค์
เท่าท่ีควร จึงส่งผลถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ท าให้ผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัมาตรฐานไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ดงันั้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน
ทั้งในส่วนท่ีด าเนินการแลว้ประสบผลส าเร็จและรับทราบถึงส่วนท่ียงัคงเป็นปัญหาท่ีควรไดรั้บทราบ
แนวทางขอ้เสนอแนะในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในจากผูป้ระสบผลส าเร็จมาใช้เป็นขอ้มูล
แนวทางท่ีจะส่งเสริมและพฒันากระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
ไดรั้บมาตรฐานท่ีดียิง่ข้ึนไปผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองดงักล่าว 
 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษาสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารจาก
หลกัเกณฑ์และวิธีการการประกนัคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี  
  

    ตัวแปรต้น                                                                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 

แผนภาพที ่2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

สถานภาพและ 
ขนาดสถานศึกษา 
1. สถานภาพ ไดแ้ก่ 

    1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
    1.2 ครูผูส้อน 

2. ขนาดสถานศึกษา 
         2.1 ขนาดเล็ก 
         2.2 ขนาดกลาง 
         2.3 ขนาดใหญ่  
 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ประกอบด้วย 8 ด้าน  
1. ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2. ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
5. ดา้นการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. ดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
8. ดา้นการจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 



 

 

 

 

 

บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

การวจิยัเร่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัก าหนดวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษากบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

3.1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ไดแ้ก ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ซ่ึงจากสถิติ
ในปีการศึกษา 2555 มีจ านวน 2,774 คน  

3.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจ  านวน 2,774 ราย ผูว้ิจยัใชต้าราง
ส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 0.95 จากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 2 ไดจ้  านวน 338 คน และเพื่อให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้จิยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple random sampling) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษาแต่ละขนาดดงัตารางท่ี 
3.1 
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ตำรำงที ่3.1  
 

จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมสถำนภำพและขนำดสถำนศึกษำใน
สถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ 
เขต 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

 

ขนำดสถำนศึกษำ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม 
ผู้บริหำร

สถำนศึกษำ 
ครูผู้สอน รวม 

ขนาดเล็ก 73 375 448 9 45 54 
ขนาดกลาง 179 1,898 2,077 22 231 253 
ขนาดใหญ่ 20 229 249 3 28 31 

รวม 272 2,502 2,774 34 304 338 

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยสถานภาพ
และขนาดสถานศึกษา ลกัษณะค าถามเป็นเชิงตรวจสอบรายการ (Check list)  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 จ  าแนกออกเป็น 8 ดา้น 
คือ ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และดา้นจดัใหมี้การพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   
(Rating scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั โดยก าหนดค่า ดงัน้ี 
  5   หมายถึง   มีการประกนัคุณภาพอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
  4   หมายถึง   มีการประกนัคุณภาพอยูใ่นระดบั มาก  
  3   หมายถึง   มีการประกนัคุณภาพอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
  2   หมายถึง   มีการประกนัคุณภาพอยูใ่นระดบั นอ้ย 
  1   หมายถึง   มีการประกนัคุณภาพอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 



55 

  

  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด (Open ended) 
 

3.3 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้าง

เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

การประคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 8 ดา้นไว้
ในบทท่ี 1 แล้วสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้านให้มีความสอดคล้องกับนิยามศพัท์
เฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้นไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี  

 1. ดา้นดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี 5 ขอ้  
 2. ด้านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี 5 ขอ้ 
 3. ดา้นระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มี 5 ขอ้  
 4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา มี 5 ขอ้  
 5. ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มี 5 ขอ้  
 6. ดา้นจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 5 ขอ้  
 7. ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 5 ขอ้ 
 8. ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มี 5 ขอ้  
 9. ขอ้ค าถามแบบปลายเปิด (Open ended) ทั้ง 8 ดา้น มี 8 ขอ้ 
3.3.2 กำรตรวจสอบหำคุณภำพเคร่ืองมือ ด าเนินการใน 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  3.3.2.1 กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับนิยำมเชิงปฏิบัติกำรโดย
ผู้เช่ียวชำญ ผูว้ิจ ัยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญ ได้
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผลทางการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษาและ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา  โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยาม
เชิงปฏิบติัการ (item-objective congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
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โดยรวมมีค่าเท่ากบั 0.80 ซ่ึงค่า IOC รายด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.75 – 1.00  แสดงให้เห็นว่าค่า IOC         
ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัมีค่ามากกว่า 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สามารถสรุปได้ว่าทุกข้อค าถามมี 
ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยาม ดงันั้นสามารถตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมหรือ
มีความตรงเชิงเน้ือหา 

 3.3.2.2 กำรตรวจสอบควำมเ ช่ือมั่นของเคร่ืองมือ  (reliability) ผู ้วิจ ัยได้น า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้ (try-out) กบัผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวมดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient)โดยใช้
วิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากับ    
0.93 และมีค่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 โดยเกณฑค์่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควร
อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด 
สามารถน าไปใชใ้นการวจิยัได ้ดงัตารางท่ี 3.2 
 
 ตำรำงที ่3.2 ค่ำควำมเช่ือมั่นของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิยโดยรวมและรำยด้ำน  
 

ด้ำนที่ รำยด้ำน ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1. ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1.00 
2. ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
0.93 

3. ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 0.86 
4. ด้านการด า เนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
0.86 

5. ดา้นการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 0.86 
6. ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
0.86 

7. ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

0.86 

8. ดา้นการจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 0.80 
รวม 0.93 
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3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม 2556 ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน    
ถึง ผูอ้  านวยการสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 เพื่อขอความร่วมมือ
ให้ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย  ได้ตอบ
แบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี 
 2. ผูว้ิจยัน าหนังสือจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ท่ี ได้รับการ     
ลงนามอนุญาตจากผูอ้  านวยการสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2    
แล้ว ได้ด า เนินการติดต่อกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 เพื่อขอใหต้อบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
 3. จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามในแต่
ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 338 ชุด 
 4. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ได้แก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ซ่ึงไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และใช้แบบสอบถามทั้งหมด 338 ชุด ไดรั้บคืน  
338 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ใชเ้วลา 30 วนั 
 5. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์
ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 338 ชุด 
 6. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวิเคราะห์ และสรุปผลการวจิยั 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 
 2. ศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ซ่ึงการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณพิจารณาจากระดบัคะแนนเฉล่ียของช่วงระดบัคะแนน 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
   4.51 - 5.00 หมายถึง มีการประกนัคุณภาพอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
   3.51 - 4.50 หมายถึง มีการประกนัคุณภาพอยูใ่นระดบั มาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง มีการประกนัคุณภาพอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
   1.51 - 2.50 หมายถึง มีการประกนัคุณภาพอยูใ่นระดบั นอ้ย 
   1.00 - 1.50 หมายถึง มีการประกนัคุณภาพอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 3. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ โดยการทดสอบที (t – test)  
 4. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์การทดสอบค่าเอฟ (F - test) แบบความ
แปรปรวนชนิดทางเดียว (One – Way ANOVA) เม่ือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 5. วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 โดยใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) 
และน าเสนอในรูปแบบความเรียง 
 

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 การทดสอบค่าที (t – test)  และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F – test) แบบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA)1 

                                                 

 
1บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, 

2545), หนา้ 70, 113, 116. 



 

บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมี
วตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาระดับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2  ใน 8 ดา้น คือ 1) ดา้นก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2) ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3) ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดา้นการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา  5) ด้านการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา           
6) ดา้นจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  7) ดา้นจดัท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) ดา้นจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง และเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ใน 8 ดา้นนั้น โดยจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 2 มีประชากร
จากสถิติในปีการศึกษา 2555 จ านวน 2,774 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้ตารางส าเร็จรูป
ของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 338 และเพื่อให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้จิยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษาแต่ละขนาดโดยวิธีจบั
สลากรายช่ือจนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 338 คน แล้วน า
แบบสอบถามมาด าเนินการวเิคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติ
ส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้น ตามท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 
 



60 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวเิคราะห์
ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D.   แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n    แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N   แทน จ านวนประชากร 
df แทน  ค่าความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉล่ียก าลงัสอง (Mean Square) 
t แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test  
F  แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
P-value   แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  
**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 
338 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 338 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม
จ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้จิยัน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลแสดงสถานภาพและขนาดสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าจ านวน ค่าร้อยละ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่ 4.1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

1. สถานภาพ   
1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 34 10.06 
1.2 ครูผูส้อน 304 89.94 

2. ขนาดสถานศึกษา   
2.1 ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) 54 15.98 
2.2 ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 - 300 คน) 253 74.85 
2.3 ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) 31 9.17 

  

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.1 พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็น
กลุ่มตวัอย่าง 338 คนเม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า เป็นครูผูส้อน (ร้อยละ 89.94) มากกว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 10.06) และเม่ือจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลางมากท่ีสุด (ร้อยละ 74.85) รองลงมา คือสถานศึกษาขนาด
เล็ก (ร้อยละ 15.98) และนอ้ยท่ีสุด คือสถานศึกษาขนาดใหญ่ (ร้อยละ 9.17) 
 

 4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

          ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
              ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่   
1) ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบั
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



62 

 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
  ผลการวเิคราะห์ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.2 
   
ตารางที ่4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 

ข้อที่ ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการประกนัคุณภาพ 

X  S.D. แปลผล 
1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3.74 0.93 มาก 
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู้ ศกัยภาพของผูเ้รียน  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน 

3.75 0.88 มาก 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ และ จดัท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.46 0.95 ปานกลาง 

4. ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.79 0.93 มาก 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3.70 0.89 มาก 

รวม 3.69 0.53 มาก 
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 จากผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.2 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก           
(X   = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ และระดบัปานกลาง 1 ขอ้ 
  มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (X  = 3.79) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
วเิคราะห์ และ จดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (X  = 3.46)       
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ควรจดัล าดับ
ความส าคญัของมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินและน าผลการประเมินไปวางแผนพฒันา
ปรับปรุง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 67) 2) ควรระดมความคิดจากบุคลากรช่วยหาวิธีแกปั้ญหาและพฒันา
มาตรฐานการศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 62) และ 3) ควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล จ าแนกตาม
มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี (ค่าความถ่ีเท่ากบั 56) 
  4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t – test) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ  

 

การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

34 3.79 0.39 304 3.66 0.55 1.71 0.08 

 

 จากผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.3 พบวา่ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา
มีระดบัการประกนัคุณภาพมากกวา่ครูผูส้อน 
  4.3.1.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ 
ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F – test) จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
ก าหนด
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตาม 

ขนาดสถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.20 1.60 
5.98* 0.03 ภายในกลุ่ม 335 88.65 0.26 

3.79 3.68 3.74 รวม 337 91.85 - 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.4 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้น
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก 
 ( X = 3.79) 

ขนาดกลาง 
 (X = 3.68) 

ขนาดใหญ่ 
 (X = 3.74) 

ขนาดเล็ก 
( X = 3.79) 
ขนาดกลาง 
( X = 3.68) 
ขนาดใหญ่ 
( X = 3.74) 

 
- 

 
0.11 

 
- 
 

 
0.05* 

 
0.06* 

 
- 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผลการทดสอบรายคู่ระดบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียระดบัการประกนัคุณภาพมากกวา่สถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเปรียบเทียบระดับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษาจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.2.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  ผลการวเิคราะห์ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6  ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท า
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

ข้อที่ 
ด้านการจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการประกนัคุณภาพ 

X  S.D. แปลผล 
1. มีการแต่งตั้ งผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็น

คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
3.83 0.81 มาก 

2. มีการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการอยา่งเป็นระบบ 3.61 0.91 มาก 
3. มีการก าหนด วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จ

ของการพฒันาไวอ้ยา่งชดัเจน 
3.77 0.89 มาก 

4. มีการก าหนดขั้ นตอนวิธีการด าเนินงานผู ้รับผิดชอบ
งบประมาณและระยะเวลาด าเนินงาน ไวอ้ยา่งชดัเจน 

3.82 0.86 มาก 

5. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า ปีสอดคล้องกับ
แผนพฒันาการจดัการศึกษา 

3.59 0.95 มาก 

รวม 3.72 0.53 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.6 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้น
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการแต่งตั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา ( X  = 3.83) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษา (X  = 3.59)       
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ควรวางแผนสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
วิสัยทัศน์ ภารกิจ/พนัธกิจและศักยภาพของสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากับ 78)   2) ควรจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งเนน้การพฒันาทั้งระบบอยา่งรอบดา้น (ค่าความถ่ี



68 

เท่ากบั 69) และ 3) ควรจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 56) 
  4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จ าแนกตาม
สถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการ
จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จ าแนกตาม
สถานภาพ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t – test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ  

 

การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ท่ี มุ่ ง
คุณภาพตามมาตรฐาน 

34 3.75 0.44 304 3.72 0.55 0.48 0.63 

 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.7 พบวา่ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภาย
ใสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการ
จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จ าแนกตาม
สถานภาพ ไม่แตกต่างกัน โดยโดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับการประกันคุณภาพมากกว่า
ครูผูส้อน 
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  4.3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการ
จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวิธีการ
ทดสอบค่าเอฟ (F – test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการจัดท า
แผนพฒันาการ
จัดการศึกษา

ของสถานศึกษา
ทีมุ่่งคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตาม 

ขนาดสถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.58 0.29 

1.04 0.35 
ภายในกลุ่ม 335 93.28 0.28 

3.79 3.68 3.74 รวม 337 93.87 - 

 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้น
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา ไมแ่ตกต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียระดบัการประกนัคุณภาพ
มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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 4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษาจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ 
มีดงัน้ี 
  4.3.3.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ 
  ผลการวเิคราะห์ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายขอ้ 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9  ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 

 

ข้อที่ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ระดับการประกนัคุณภาพ 

X  S.D. แปลผล 
1. มีการจดัโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ไวอ้ยา่งชดัเจน 

และ สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 
3.60 1.02 มาก 

2. มีการจดัโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ไวอ้ยา่งชดัเจน 
และ สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

3.61 0.98 มาก 

3. มีการจดัระบบสารสนเทศไวเ้ป็นหมวดหมู่ครอบคลุม และ
เพียงพอ สืบคน้ไดง่้ายและรวดเร็ว 

3.69 1.05 มาก 

4. มีการแต่งตั้งมอบหมายผูรั้บผิดชอบระบบสารสนเทศได้
อยา่งชดัเจน 

3.59 0.95 มาก 

5. สถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน 
ปรับปรุง พฒันาโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ 

3.81 0.90 มาก 

รวม 3.66 0.62 มาก 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.9 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X   = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผน ปรับปรุง พฒันาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ( X  = 3.81) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดมีการแต่งตั้ง
มอบหมายผูรั้บผดิชอบระบบสารสนเทศไดอ้ยา่งชดัเจน (X  = 3.59)       
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดระบบริหารและ
สารสนเทศ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ควรประชุมช้ีแจงท า
ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร ท่ีเก่ียวขอ้งในการประกนัคุณภาพภายใน (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 52) 2) ควรมอบหมายงานความรับผดิชอบแก่คณะครู สอดคลอ้งกบังานในหนา้ท่ี (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 48)   และ3) ควรระดมความคิดเห็นของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การปฏิบติังานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 41) 
  4.3.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการ
จดัระบบบริหารและสารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t – test) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพ  

 

การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ท่ี มุ่ ง
คุณภาพตามมาตรฐาน 

34 3.87 0.51 304 3.61 0.64 3.07* 0.02 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.10 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้น
การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มากกวา่ครูผูส้อน 
  4.3.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการ
จดัระบบบริหารและสารสนเทศ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F – test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
จัดระบบ
บริหารและ
สารสนเทศ 

ค่าเฉลีย่ตาม 

ขนาดสถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 5.59 2.79 
7.49** 0.01 ภายในกลุ่ม 335 123.48 0.37 

3.87 3.68 3.84 รวม 337 129.07 - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้น
การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก 
 ( X = 3.87) 

ขนาดกลาง 
 (X = 3.68) 

ขนาดใหญ่ 
 (X = 3.84) 

ขนาดเล็ก 
( X = 3.87) 
ขนาดกลาง 
( X = 3.68) 
ขนาดใหญ่ 
( X = 3.84) 

 
- 

 
0.19* 

 
- 
 

 
0.03* 

 
0.16 

 
- 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผลการทดสอบรายคู่ระดบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียระดบัการประกนัคุณภาพมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 
 4.3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา และเปรียบเทยีบระดับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์ มีดงัน้ี 
  4.3.4.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจัดการศึกษา 
  ผลการวเิคราะห์ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษา ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและราย
ขอ้ ผลวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

ตารางที ่4.13  ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา 

 

ข้อที่ 
ด้านการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
ระดับการประกนัคุณภาพ 

X  S.D. แปลผล 
1. ผู้บ ริหาร มีภาวะผู ้น า  สนับส นุนทรัพยากรในการ

ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
3.74 0.83 มาก 

2. ผู้บ ริหาร มีภาวะผู ้น า  สนับส นุนทรัพยากรในการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 

3.74 0.69 มาก 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากบั ติดตาม การด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

3.64 0.81 มาก 

4. บุคลากรมีความตระหนัก กระตือรือร้น และรับผิดชอบ
การด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว ้

3.80 0.94 มาก 

5. มีการรายงานผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 3.73 0.83 มาก 
รวม 3.68 0.57 มาก 

 

 จากผลวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.13 พบวา่ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X   = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ มีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ 
 มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ บุคลากรมีความตระหนัก กระตือรือร้น และ
รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว ้( X  = 3.80) ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ แต่งตั้ ง
คณะกรรมการนิเทศ ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (X  = 3.64)       
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษา ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ควรเปิดโอกาสให้
ผูป้กครอง นกัเรียนและผูแ้ทนชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 78)   2) ควรก าหนดกรอบการด าเนิน งานตามแผนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
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มาตรฐานการศึกษาท่ีระบุไวใ้นแผน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 65) และ 3) ควรจดัให้ มีการนิเทศ ก ากบั 
ติดตามอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบภายในสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 62) 
  4.3.4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจัดการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t – test) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ  

 

การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษา 

34 3.73 0.42 304 3.66 0.60 0.89 0.37 

 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.14 พบวา่ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภาย
ใสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ครูผูส้อน 
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  4.3.4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจัดการศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ 
ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F – test) จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
ด าเนินงาน
ตามแผน 

พฒันาการจัด
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตาม 

ขนาดสถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.51 0.75 
2.35 0.09 ภายในกลุ่ม 335 106.53 0.32 

3.79 3.62 3.68 รวม 337 108.04 - 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.15 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้น
การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั โดย
สถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียระดับการประกันคุณภาพมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและ   
ขนาดใหญ่ 
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 4.3.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และเปรียบเทยีบระดับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์ มีดงัน้ี 
  4.3.5.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
  ผลการวเิคราะห์ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายขอ้     
ผลวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
 
ตารางที ่4.16  ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

ข้อที่ ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ระดับการประกนัคุณภาพ 

X  S.D. แปลผล 
1. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 

รายงานผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
3.84 0.92 มาก 

2. จัดท าแผนการติดตาม  ตรวจสอบ และมอบหมาย
ผูรั้บผดิชอบรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ จากการด าเนินงาน
อยา่งชดัเจน 

3.70 0.81 มาก 

3. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
ทั้งระหวา่ง และหลงัการด าเนินงาน 

3.61 0.87 มาก 

4. สถานศึกษาน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบมาปรับปรุง
พฒันาคูณภาพการจดัการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 

3.62 0.84 มาก 

5. มีการรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ให้ผูท่ี้เก่ียวข้อง
ทราบ 

3.72 0.86 มาก 

รวม 3.70 0.54 มาก 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.16 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้น
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X   = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ มีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และ รายงานผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ( X  = 3.84) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
เขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ทั้งระหวา่ง และหลงัการด าเนินงาน (X  = 3.61)       
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ควรวางแผนแนวการ
ท างานและกระบวนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาร่วมกนั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 85)     
2) ควรตรวจสอบและทบทวนคุณภาพเป็นการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริม 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 64) และ3) ควรแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพและ
รายงานผลใหท้ราบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 58) 
  4.3.5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t – test) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

34 3.70 0.44 304 3.70 0.56 0.02 0.98 

 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ไม่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบั
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 
  4.3.5.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาด
เล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F – test) จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.18 
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ตารางที ่4.18 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
ติดตาม

ตรวจสอบ
คุณภาพ
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตาม 

ขนาดสถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.04 0.52 
1.80 0.16 ภายในกลุ่ม 335 95.81 0.28 

3.80 3.68 3.65 รวม 337 96.86 - 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.18 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้น
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน โดย
สถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียระดับการประกันคุณภาพมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและ   
ขนาดใหญ่ 
 4.3.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.6.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                      ผลการวเิคราะห์ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19  ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ข้อที่ 
ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
ระดับการประกนัคุณภาพ 

X  S.D. แปลผล 
1. แต่งตั้ งผู ้มีส่วนเก่ียวข้องเป็นคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง 
3.61 0.86 มาก 

2. จดัท าแผนการประเมิน และจดัท าเคร่ืองมือในการประเมิน
อยา่งชดัเจน 

3.90 0.91 มาก 

3. เคร่ืองมือประเมินครอบคลุมคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ และคุณภาพการบริหารจดัการ 

3.72 0.99 มาก 

4. สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขทนัทีเพื่อ
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3.76 0.94 มาก 

5. สถานศึกษารายงานผลการประเมินใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 3.83 0.95 มาก 
รวม 3.77 0.55 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก          
(X   = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัท าแผนการประเมิน และจดัท าเคร่ืองมือในการ
ประเมินอย่างชัดเจน ( X  = 3.90) ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ แต่งตั้ งผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง (X   = 3.61)       
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี   
1) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 72) 2) ควร
ส่งรายงานให้หน่วยงานตน้สังกดัผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนตามความเหมาะสม (ค่าความถ่ีเท่ากบั 
69) และ3) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล (ค่าความถ่ีเท่ากบั 61) 
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  4.3.6.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วิธี
ทดสอบค่าที (t – test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.20 
 
ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตาม
สถานภาพ 

 

การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

34 3.89 0.48 304 3.74 0.56 1.91 0.05 

 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.20 พบวา่ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภาย
ใสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพ ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่
ครูผูส้อน 
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  4.3.6.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F – test) 
จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.21 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตาม 

ขนาดสถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.58 1.29 

4.32** 0.01 
ภายในกลุ่ม 335 98.98 0.29 

3.67 3.55 3.85 รวม 337 101.57 - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.21 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้น
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.22 
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ตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก 
 ( X = 3.67) 

ขนาดกลาง 
 (X = 3.55) 

ขนาดใหญ่ 
 (X = 3.85) 

ขนาดเล็ก 
( X = 3.67) 
ขนาดกลาง 
( X = 3.55) 
ขนาดใหญ่ 
( X = 3.85) 

 
- 

 
0.12 

 
- 
 

 
0.18* 

 
0.30* 

 
- 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผลการทดสอบรายคู่ระดบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบัการประกนั
คุณภาพมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 4.3.7 ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.7.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
                      ผลการวเิคราะห์ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
โดยรวมและรายขอ้ ผลวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.23 
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ตารางที ่4.23  ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท า
รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 

ข้อที่ 
ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 
ระดับการประกนัคุณภาพ 

X  S.D. แปลผล 
1. มีการแต่งตั้งผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเป็นคณะกรรมการจัดท า

รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน 
3.64 0.88 มาก 

2. บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรายงานผล
ประเมินคุณภาพภายใน 

3.86 0.91 มาก 

3. บุคลากรทุกฝ่ายสรุปรายงานผลการด าเนินงานของตนเอง
ให้คณะกรรมการรวบรวมและสรุปเป็นรายงานผล
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3.50 1.00 ปานกลาง 

4. รายงานผลประเมินคุณภาพภายในให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบและใหค้วามเห็นชอบ 

3.65 0.97 มาก 

5. รายงานผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและหน่วยงานตน้สังกดัทราบ 

3.62 0.91 มาก 

รวม 3.62 0.91 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.23 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X   = 3.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดบัมาก 4 ขอ้ ยกเวน้ขอ้ 3 บุคลากรทุกฝ่ายสรุป
รายงานผลการด าเนินงานของตนเองให้คณะกรรมการรวบรวมและสรุปเป็นรายงานผลประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการรายงาน
ผลประเมินคุณภาพภายใน (X  = 3.86) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ บุคลากรทุกฝ่ายสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของตนเองให้คณะกรรมการรวบรวมและสรุปเป็นรายงานผลประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (X  = 3.50) 
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 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ ดังน้ี        
1) ควรด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่องของผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 78)     
2) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานคุณภาพการจดัการศึกษาประจ าปี (ค่าความถ่ีเท่ากบั 64) 
และ 3) ควรสรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 58) 
  4.3.7.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการ
จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วิธี
ทดสอบค่าที (t – test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.24 
 
ตารางที ่4.24 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

34 3.73 0.43 304 3.64 0.56 1.25 0.21 

 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.24   พบวา่ ผลการเปรียบเทียบระดบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จ าแนกตาม
สถานภาพ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภาย
ใสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ครูผูส้อน 
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  4.3.7.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการ
จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา จ าแนก
เป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F – test) จากการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.25 
 
ตารางที ่4.25 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 

 

ด้านการจัดท า
รายงาน

ประจ าปีทีเ่ป็น
รายงาน
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน 

ค่าเฉลีย่ตาม 

ขนาดสถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.82 0.91 

3.24* 0.04 
ภายในกลุ่ม 335 93.18 0.28 

3.69 3.58 3.75 รวม 337 95.01 - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.25 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้น
การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่
ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.26 
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ตารางที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท า
รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก 
 ( X = 3.69) 

ขนาดกลาง 
 (X = 3.58) 

ขนาดใหญ่ 
 (X = 3.75) 

ขนาดเล็ก 
( X = 3.69) 
ขนาดกลาง 
( X = 3.58) 
ขนาดใหญ่ 
( X = 3.75) 

 
- 

 
0.11 

 
- 
 

 
0.06* 

 
0.17* 

 
- 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผลการทดสอบรายคู่ระดบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มี
ค่าเฉล่ียระดบัการประกนัคุณภาพมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 4.3.8 ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.8.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
                      ผลการวเิคราะห์ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายขอ้ 
ผลวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.27 
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ตารางที ่4.27  ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 

ข้อที่ ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ระดับการประกนัคุณภาพ 

X  S.D. แปลผล 
1. น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้เป็นขอ้มูลในการ

ปรับปรุง พฒันาคุณภาพการศึกษา 
3.81 0.82 มาก 

2. สร้างจิตส านึกและความตระหนกัใหก้บับุคลากรทุกฝ่ายให้
เ ห็นว่าการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็น
วฒันธรรมการท างานปกติ 

3.53 0.99 มาก 

3. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาอยา่งเด่นชดั 

3.68 0.96 มาก 

4. มอบหมายงานใหก้บัผูรั้บผดิชอบตามความรู้ความสามารถ 
และความสมคัรใจ 

3.72 0.97 มาก 

5. พฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยจัด
บรรยากาศ ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก และพฒันาครูให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ตลอดเวลา 

3.52 1.00 มาก 

รวม 3.67 0.55 มาก 
  

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.27 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X   = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การปรับปรุง พฒันาคุณภาพการศึกษา (X  = 3.81) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ พฒันาสถานศึกษาให้
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยจดับรรยากาศ ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก และพฒันาครูให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ตลอดเวลา (X   = 3.52) 
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 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ ดังน้ี 1) ควรก าหนด
มาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด (ค่าความถ่ีเท่ากับ 76)            
2) ควรน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุง พฒันาคุณภาพการศึกษา 
(ค่าความถ่ีเท่ากับ61) และ 3) ควรให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนในการ
ด าเนินงาน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 54) 
  4.3.8.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที    
(t – test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.28 
 
ตารางที ่4.24 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

34 3.73 0.43 304 3.63 0.57 1.35 0.17 

 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.28 พบวา่ การเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์     
เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนั โดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่า
ครูผูส้อน 
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  4.3.8.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาด
เล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F – test) จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.29 
 
ตารางที ่4.29 ผลการเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
พฒันา
คุณภาพ
การศึกษา

อย่างต่อเน่ือง 

ค่าเฉลีย่ตาม 

ขนาดสถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.90 0.45 
1.47 0.23 ภายในกลุ่ม 335 101.61 0.30 

3.74 3.60 3.75 รวม 337 102.51 - 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.29 พบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้น
การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั โดย
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2  
ใน 8 ดา้น คือ 1) ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3) ดา้นการจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4) ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา  5) ดา้นการจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ดา้นจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 7) ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) ดา้นจดัให้มีการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ใน 8 
ดา้นนั้น โดยจ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 จากสถิติในปีการศึกษา 
2555 จ านวน 2,774 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวน 338 คน โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งและใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple random sampling) และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 338 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 ของแบบสอบถามทั้งหมด 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาระดับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2  ใน 8 ดา้น คือ  
1) ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3) ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  
4) ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา  5) ดา้นการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6) ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 7) ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) ดา้นจดัให้มีการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ใน 8 
ดา้นนั้น โดยจ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามสถานภาพของผู ้ ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่  สถานภาพ และขนาดสถานศึกษา  
ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ใน 8 ด้าน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likerts Scale) ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 
โดยแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือถือเท่ากบั 0.94 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ส่วนสถิติอา้งอิงใช้ค่าสถิติการทดสอบที (t – test) และการทดสอบค่าเอฟ            
(F – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé)  โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยั ตามขอ้
คน้พบ (fact –findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย  
 การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียด ในแต่ละส่วน 
ดงัต่อไปน้ี 
             5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    จากการวิเคราะห์ผลวิจยั พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง        
338 คน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า เป็นครูผูส้อน (ร้อยละ 89.94) มากกว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (ร้อยละ 10.06) และเม่ือจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
อยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลางมากท่ีสุด (ร้อยละ 74.85) รองลงมา คือสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 
15.98) และนอ้ยท่ีสุด คือสถานศึกษาขนาดใหญ่ (ร้อยละ 9.17) 
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 5.1.2 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และเปรียบเทยีบระดับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดสถานศึกษา ผลการศึกษามีดงัน้ี 
 จากการศึกษาพบวา่ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก (X   = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ มีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ 
และระดบัปานกลาง 1 ขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมใน
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (X  = 3.79) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวเิคราะห์ และจดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (X  = 3.46)   
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ควรจดัล าดับ
ความส าคญัของมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินและน าผลการประเมินไปวางแผนพฒันา
ปรับปรุง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 67) 2) ควรระดมความคิดจากบุคลากรช่วยหาวิธีแกปั้ญหาและพฒันา
มาตรฐานการศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 62) และ 3) ควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล จ าแนกตาม
มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี (ค่าความถ่ีเท่ากบั 56) 
 ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภาย
ใสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีระดบัการประกนัคุณภาพมากกวา่ครูผูส้อน และเม่ือจ าแนกตามขนาด พบวา่  แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียระดบัการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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 5.1.3 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษาจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา ผลการศึกษามีดงัน้ี 
   จากการศึกษาพบว่า  ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X  = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการ
แต่งตั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา          
( X  = 3.83) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
การจดัการศึกษา (X  = 3.59)       
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ควรวางแผนสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
วิสัยทัศน์ ภารกิจ/พนัธกิจและศักยภาพของสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากับ 78) 2) ควรจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งเนน้การพฒันาทั้งระบบอยา่งรอบดา้น (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 69) และ 3) ควรจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 56) 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการจดัท าแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เม่ือจ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดยโดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการประกนัคุณภาพ
มากกว่าครูผูส้อน และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกนั โดยสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียระดบัการประกนัคุณภาพมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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 5.1.4 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดสถานศึกษาจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ผลการศึกษามีดงัน้ี 
 จากผลการศึกษาพบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X   = 3.66) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สถานศึกษาน าขอ้มูลสารสนเทศมาใช้
ในการวางแผน ปรับปรุง พฒันาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ( X  = 3.81) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดมีการ
แต่งตั้งมอบหมายผูรั้บผดิชอบระบบสารสนเทศไดอ้ยา่งชดัเจน (X  = 3.59)       
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดระบบริหารและ
สารสนเทศ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ควรประชุมช้ีแจงท า
ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร ท่ีเก่ียวขอ้งในการประกนัคุณภาพภายใน (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 52) 2) ควรมอบหมายงานความรับผดิชอบแก่คณะครู สอดคลอ้งกบังานในหนา้ท่ี (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 48)   และ 3) ควรระดมความคิดเห็นของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 41) 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการจดัระบบริหาร
และสารสนเทศ เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่า
ครูผูส้อน และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และเม่ือท าการทดสอบรายคู่ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ีย
ระดบัการประกนัคุณภาพมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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   5.1.5 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ผลการศึกษามีดงัน้ี 
   จากการศึกษาพบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X   = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ บุคลากรมีความตระหนกั กระตือรือร้น และรับผิดชอบการด าเนินงานตาม
แผนท่ีก าหนดไว ้( X  = 3.80) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากบั ติดตาม 
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (X  = 3.64)       
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษา ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1)  ควรเปิดโอกาส
ให้ผูป้กครอง นักเรียนและผูแ้ทนชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากับ 78) 2) ควรก าหนดกรอบการด าเนิน งานตามแผนสอดคล้องกับ
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาท่ีระบุไวใ้นแผน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 65) และ 3) ควรจดัให้ มีการ
นิเทศ ก ากบั ติดตามอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบภายในสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 62)  
  ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดยผู ้บริหาร
สถานศึกษามีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ครูผูส้อน และ
เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียระดบั
การประกนัคุณภาพมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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 5.1.6 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
เปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการศึกษามีดงัน้ี 
   จากการศึกษาพบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X   = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ รายงานผลการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง ( X  = 3.84) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ ทั้งระหวา่ง และหลงัการด าเนินงาน (X  = 3.61)       
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ควรวางแผนแนวการ
ท างานและกระบวนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาร่วมกนั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 85)     
2) ควรตรวจสอบและทบทวนคุณภาพเป็นการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริม 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 64) และ3) ควรแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพและ
รายงานผลใหท้ราบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 58) 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
แตกต่างกนั และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมี
ค่าเฉล่ียระดบัการประกนัคุณภาพมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 5.1.7 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการศึกษามีดงัน้ี 
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 จากการศึกษาพบวา่ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X   = 
3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัท าแผนการประเมิน 
และจดัท าเคร่ืองมือในการประเมินอยา่งชดัเจน ( X  = 3.90) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ แต่งตั้งผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง (X   = 3.61)       
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี   
1) ควรแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากับ 72)          
2) ควรส่งรายงานให้หน่วยงานตน้สังกดัผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนตามความเหมาะสม (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 69) และ3) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล (ค่าความถ่ีเท่ากบั 61)  

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่
ครูผูส้อน และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และเม่ือท าการทดสอบรายคู่ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียระดับการประกันคุณภาพมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กและ    
ขนาดกลาง 
 5.1.8 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการศึกษามีดงัน้ี 
 จากการศึกษาพบวา่ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X   = 
3.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ ยกเวน้ขอ้ 3 บุคลากรทุกฝ่ายสรุปรายงานผลการด าเนินงานของตนเอง
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ให้คณะกรรมการรวบรวมและสรุปเป็นรายงานผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการรายงานผลประเมินคุณภาพภายใน (X  = 3.86) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ บุคลากรทุกฝ่ายสรุป
รายงานผลการด าเนินงานของตนเองให้คณะกรรมการรวบรวมและสรุปเป็นรายงานผลประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา (X  = 3.50) 
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคญั ดังน้ี        
1) ควรด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่องของผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 78)     
2) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานคุณภาพการจดัการศึกษาประจ าปี (ค่าความถ่ีเท่ากบั 64) 
และ 3) ควรสรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 58) 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั โดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่า
ครูผูส้อน และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และเม่ือท าการทดสอบรายคู่ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบัการประกนัคุณภาพมากกว่าสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 5.1.9 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และ
เปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการศึกษามีดงัน้ี 
   จากการศึกษาพบว่า ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X   = 3.67) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดบั
มากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการปรับปรุง พฒันาคุณภาพการศึกษา  ( X  = 3.81) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ พฒันา
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สถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยจดับรรยากาศ ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก และพฒันา
ครูใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ตลอดเวลา 
(X   = 3.52) 
 และจากขอ้เสนอแนะ ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ ดังน้ี 1) ควรก าหนด
มาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด (ค่าความถ่ีเท่ากับ 76)            
2) ควรน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุง พฒันาคุณภาพการศึกษา 
(ค่าความถ่ีเท่ากับ61) และ 3) ควรให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนในการ
ด าเนินงาน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 54) 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่  ไม่แตกต่าง
กนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มากกวา่ครูผูส้อน และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาด
ใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่สถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดกลาง  

 
5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
 จากผลการวิจัยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจยัโดยแบ่ง
เน้ือหาออกเป็น 8 ดา้น ดงัน้ี 
 5.2.1 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
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  1. ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   
   ผลการวิจยั พบว่า ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก  โดยมีขอ้สังเกตจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกบั
มาตรฐานการศึกษาชาติ  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า  สถานศึกษาทุกแห่งไดจ้ดัให้มีการประกนั
คุณภาพภายในมานาน  ประกอบกับมีการน ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในทุก
สถานศึกษาท าให้ฝ่ายเข้ามาร่วมก าหนดเป้าหมายและทิศทางการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พงศ์ศักดิ์   ตามสัตย์  ไดศึ้กษาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปางเขต  3  ผลการศึกษาพบว่า  ระดบัการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ด าเนินการอยูใ่นระดบัมากทั้ง 8  ดา้น  โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการคือการสร้าง
ความตระหนกั  การพฒันาความรู้ของครูและบุคลากร  การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ  การ
จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา  การจดัท ารายงานคุณภาพสถานศึกษา
ประจ าปี    ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ และ จดัท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ โดยธรรมชาติของสังคมไทยท่ี
ชอบท าตาม ไม่ชอบคิดและท าอะไรท่ีแปลกออกไปท าให้บุคลากรขาดการคิดท่ียึดสภาพของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์  สอดคล้องกับการศึกษาของ   สมศักดิ์  ชาติวีรัตนไตร  ได้ศึกษาการ
ปฏิบติังานตามกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการปฏิบติังานตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดั
นครราชสีมา โดยรวมและรายขั้นตอนทั้ ง 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียนและการประเมินคุณภาพการศึกษา มีสภาพการปฏิบติังาน 
  2. การเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา   
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร ผลการวิจยั  พบว่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า  การ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านการก าหนดมาตรฐานการประกนัคุณภาพ
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ภายในครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาในแต่ละสถานศึกษาก็ด าเนินการร่วมกนัท าให้มุมมองและ
แนวคิดในประเด็นดงักล่าวไม่แตกต่างกนั  สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ  บุญช่วย  อุปรีที  ได้
ศึกษาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลย  เขต  2  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และ
ในทุกด้านก็อยู่ในระดบัมาก  ปัญหาการด าเนินงาน  พบว่า  ด้านการพฒันามาตรฐานการศึกษา  
รองลงมาคือดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั   
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบวา่ แตกต่างกนัอยา่ง และ
ท าการเปรียบเทียบรายคู่  พบวา่แตกต่างกนั โดย สถานศึกษาขนาดกลาง กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
มีความแตกต่างกนั การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการมุ่งเน้นมาตรฐาน ผล
การเรียนรู้ ของผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานช่วงชั้นท่ีหลกัสูตรก าหนด ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ี
สถานศึกษาทุกแห่งต้องให้ความส าคญั ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่กระบวนการท างานใน
สถานศึกษาอาจมีระบบท่ีชดัเจน มีผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานหลายคนอาจเป็นรองผูอ้  านวยการฝ่าย
วชิาการ หรือหวัหนา้วิชาการ อีกทั้งสถานศึกษาขนาดใหญ่ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีเป็น
ปัจจุบันและกระท าทุกปีการศึกษา จึงท าให้บุคลากรตระหนักและเห็นความส าคัญมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลาง ส่งผลให้นกัเรียนของโรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ เยือ้น สิทธิศาสตร์ ได้ท าการศึกษางานวิจยัเร่ืองการพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในโรงเรียนบา้นเครือ ผลการวิจยั พบวา่ การประชุมเชิงปฏิบติัการ การก าหนดมาตรฐานของ
โรงเรียน ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในมี
ความกระตือรือร้น รู้ถึงขั้นตอนการปฏิบติังานและพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน การปฏิบติังาน ส่งผลให้ครู
เกิดทกัษะสามารถวางแผนพฒันาตนเอง ด าเนินงานตามแผนและประเมินผลการปฏิบติังานมีความ
ยินดีและร่วมมือมีความสนิทสนมคุน้เคยในระหวา่งการท างานมีผลเกิดข้ึนชดัเจนตามขั้นตอนการ
พฒันา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพงศ์ศักดิ์  ตามสัตย์ ได้ศึกษาการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปางเขต 3 ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ด าเนินการอยู่ในระดบัมากทั้ง 8 ดา้น โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการคือการสร้าง
ความตระหนกั การพฒันาความรู้ของครูและบุคลากร การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ การ
จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ การจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา การจดัท ารายงานคุณภาพสถานศึกษา
ประจ าปี ส่วนท่ีพบวา่มีปัญหาคือดา้นการตรวจสอบและทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 5.2.2 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
  1. ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  ผลการวิจยั พบว่า ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  อยู่ในระดบัมาก   โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียง
ค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี มีการแต่งตั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษา มีการก าหนดขั้นตอนวิธีการด าเนินงานผูรั้บผิดชอบงบประมาณและ
ระยะเวลาด าเนินงาน ไวอ้ย่างชัดเจน  ส่วนท่ีมีคาเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ  มีการจดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษา  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาทุกแห่ง
ให้ความส าคัญกับเร่ืองการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน  
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  แต่ท่ียงัเป็นปัญหา
ส าหรับการด าเนินงานคือไม่สามารถจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีให้สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบั
แผนพัฒนาสถานศึกษา  จึงส่งผลให้การจัดการศึกษายงัมีทิศทางท่ีไม่สอดคล้องร้อยรัดกัน  
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ   คจิตร  พงษ์ค าพันธ์   ได้ศึกษาการด าเนินงานตามระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 3  
พบวา่  การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    การด าเนินงานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  การพฒันามาตรฐานการศึกษา  
การจดัระบบบริหารสารสนเทศ  และการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ส่วนด้านท่ีมีการ
ปฏิบติัน้อยท่ีสุด  คือ  การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   เม่ือเปรียบเทียบตาม
สถานภาพของครูและบุคลากร  พบวา่  แตกต่างกนั  โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียในระดบัท่ีสูงกวา่  เม่ือ
เปรียบเทียบตามขนาดสถานศึกษา  พบวา่  ไม่แตกต่างกนั 
  2. การเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดสถานศึกษา 
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  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร  พบว่าผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าในสภาพการ
ด าเนินงานในสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใน  ผูท่ี้ขับเคล่ือนหลักคือ
ครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยเฉพาะการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา  และแผนปฏิบติั
การประจ าปี  จึงส่งผลให้มีแนวคิดในประเด็นดงักล่าวสอดคล้องสัมพนัธ์กนั  สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ ดิเรก  ศรีโยธา ได้ศึกษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ขนาดเล็ก  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต  2  พบวา่  ระดบัการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  และในทุกด้านก็อยู่ในระดบัมาก  ปัญหาการด าเนินงาน  พบว่า  ด้านการด าเนินการ
พฒันามาตรฐานการศึกษา  รองลงมาคือดา้นการปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  และ บุญช่วย  อุปรีที  ไดศึ้กษาการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเลย  เขต  2  ผลการศึกษาพบวา่  สภาพการด าเนินงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และ
ในทุกด้านก็อยู่ในระดบัมาก  ปัญหาการด าเนินงาน  พบว่า  ด้านการพฒันามาตรฐานการศึกษา  
รองลงมาคือดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั   
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา   พบว่าไม่แตกต่างกนั การ
จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เป็นการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ สถานศึกษาทุกแห่ง ตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมนูญและแผนกล
ยทุธ์ของสถานศึกษา แผนพฒันาสถานศึกษามีทั้งแผนระยะสั้นเรียกวา่แผนปฏิบติัการประจ าปี แผน
ระยะปานกลาง เรียกว่าแผนพฒันาสถานศึกษา ซ่ึงเดิมท่ีเรียกว่าธรรมนูญโรงเรียน ซ่ึงสถานศึกษา
ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นขนาดใดก็ล้วนแต่ต้องจัดท าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
สอดคลอ้ง กบั กฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดย
สถานศึกษาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมีการวิเคราะห์ความตอ้งการความจ าเป็นอย่าง
เป็นระบบ ก าหนดวิธีด าเนินงานท่ีมีหลักวิชาการ ผลการวิจยั ข้อมูลเชิงประจกัษ์ท่ีอ้างอิงได้ มี
แผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับก าหนดบทบาทผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องและการบริหารทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาการวางแผนเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเป็น
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กระบวนการท่ีมีขั้นตอนเป็นระบบ เพื่อท่ีจะสร้างหรือปรับแต่งวิสัยทศัน์ จดัล าดบัความส าคญัของ
ภารกิจ ก าหนดรูปแบบและวิธีการจดัระบบองค์กรและการบริหารสถานศึกษา กระบวนการ
วางแผนเป็นกลไกท่ีจะสร้างองค์ประกอบขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจะสนบัสนุนและรองรับการพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา สอดคล้องกบั คะนึงนิจ อุตรพงษ์ ได้ศึกษาการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนห้วยมา้วิทยาคม จงัหวดัแพร่ ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้ด าเนินงานทุกด้านครอบคลุม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของ
การประกนัคุณภาพการศึกษา มีการจดัท าแผนการพฒันาสถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบนัพร้อมทั้งมีการ
นิเทศติดตามประเมินผล มีการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชนและจดัท ารายงานคุณภาพสถานศึกษา
ประจ าปี ระดับปัญหาพบว่า ด้านการติดตามและประเมินผลงานอย่างต่อเน่ือง และด้านการ
ด าเนินการประกนัเป็นปัญหามากท่ีสุด 
 5.2.3 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดจ าแนกตาม
สถานภาพของบุคลากร และขนาดสถานศึกษา 
  1. ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ผลการวิจยั พบว่า ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  อยู่ในระดบัมาก    โดยมีขอ้สังเกตจากการ
วิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ีสถานศึกษาน าขอ้มูลสารสนเทศมาใช้ใน
การวางแผนปรับปรุงพฒันาโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ   มีการจดัระบบสารสนเทศไวเ้ป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุม และ เพียงพอ สืบค้นได้ง่าย และ รวดเร็ว  ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการแต่งตั้ ง
มอบหมายผูรั้บผิดชอบระบบสารสนเทศไวอ้ย่างชัดเจน  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากว่า  การ
จดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น  ยิ่งปัจจุบนัสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งใช้ขอ้มูล
สารสนเทศในการบริหาร  โดยเช่ือว่าสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ท าให้การตดัสินใจมีความแม่นย  า  จึง
ส่งผลใหส้ถานศึกษาทุกแห่งไดใ้ห้ความส าคญักบังานดา้นสารสนเทศ  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
พงศ์ศักดิ์  ตามสัตย์  ไดศึ้กษาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาล าปางเขต  3  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัการด าเนินการส่วนใหญ่ด าเนินการอยู่
ในระดบัมากทั้ง 8  ดา้น  โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการคือการสร้างความตระหนกั  การพฒันาความรู้
ของครูและบุคลากร  การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ  การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ส่วน 
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คะนึงนิจ   อุตรพงษ์  ได้ศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
กรณีศึกษา  โรงเรียนหว้ยมา้วทิยาคม  จงัหวดัแพร่  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาได้ด าเนินงานทุกด้านครอบคลุมมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา  มี
การจดัท าแผนการพฒันาสถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบนัพร้อมทั้งมีการนิเทศติดตามประเมินผล  มีการ
น าเสนอผลงานต่อสาธารณชน  การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ และจดัท ารายงานคุณภาพสถานศึกษา
ประจ าปี 
  2. การเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร  พบว่า ผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่  ท่ี
เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นการบริหาร การจดัวาง
ระบบงานในสถานศึกษา และระบบสารสนเทศ เพื่อใหก้ารบริหารสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายท่ี
วางเอาไว ้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจและภารกิจของสถานศึกษา ท าให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดส้ัมผสักบัภารกิจเหล่าน้ีมากกว่าครูผูส้อน จึงท าให้มีความเขา้ใจและตระหนกัเห็น
ความส าคญัมากกว่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมศักดิ์  ชาติวีรัตนไตร ได้ศึกษา ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนพบวา่ โดยรวมทั้ง 3 ขั้นตอน คือการควบคุม คุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและ
ปรับปรุงคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา มีระดบัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยมีด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ไดใ้ชก้ารบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ ในการจดัการศึกษา จึงมีความตระหนกัเห็น
ความจ าเป็นมากกว่าครูผูส้อน และการเปรียบเทียบระดบัการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมมีระดบัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเพราะด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และ ด้านการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณคุณภาพภายในโดยที
สถานศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบติัมากกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลางตามล าดบั 
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  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบวา่แตกต่างกนั และท าการ
เปรียบเทียบรายคู่พบวา่  สถานศึกษาขนาดเล็ก กบั สถานศึกษาขนาดกลาง  แตกต่างกนัอยา่งมี โดย
สถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียสูงกว่า  การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ เป็นขอ้มูลซ่ึงได้ถูก
กระท าให้มีความสัมพันธ์หรือมีความหมายน าไปใช้ประโยชน์ได้เป็นข้อมูลท่ีสามารถใช้
ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้ การจดัระบบบริหารและสารสนเทศเป็นหัวใจ
และเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะช่วยให้การบริหารสถานศึกษาประสบ
ผลส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดใดก็ล้วนมีความจ าเป็นต้องน าไปเป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารจดัการ แต่ดว้ยความเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กซ่ึงมีขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรจึงดูเหมือนวา่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัระบบบริหารและสารสนเทศนอ้ยลงไป สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เวชสุวรรณ 
วรเชษฐ์ ไดท้  าการศึกษางานวิจยัเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนบา้นอน้ ผลการวิจยั พบว่า การพฒันาระบบสารสนเทศงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดงัน้ี ครูมีความรู้ความเขา้ใจ เห็นความส าคญั
ของระบบสารสนเทศงานประกนัคุณภาพการศึกษา มีความตระหนกัท างานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมพฒันาระบบสารสนเทศงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาคน้ควา้ดงักล่าว เป็นการสร้างความพร้อมของโรงเรียนในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน พร้อมท่ีจะเปิดเผยและรายงานผลการจดัการศึกษาต่อ
สาธารณชน และหน่วยงานตน้สังกดั ผลการด าเนินการพฒันาบรรลุตามวตัถุประสงค์ คือ ท าให้การ
จดัขอ้มูลสารสนเทศงานประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ และเพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศใน
การรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานตน้สังกัดและสาธารณชน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พงศ์ศักดิ์  ตามสัตย์  ได้ศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปางเขต 3 ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการด าเนินการส่วน
ใหญ่ด าเนินการอยูใ่นระดบัมากทั้ง 8 ดา้น โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการคือการสร้างความตระหนกั การ
พฒันาความรู้ของครูและบุคลากร การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ การจดัระบบข้อมูล
สารสนเทศ การจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา การจดัท ารายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี ส่วนท่ี
พบวา่มีปัญหาคือดา้นการตรวจสอบและทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 5.2.4 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
  1. ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
  ผลการวิจยั พบว่า ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก  โดยมี
ขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ีบุคลากรมีความตระหนกั 
กระตือรือร้น และ รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว ้  สถานศึกษาใชแ้ผนพฒันาการ
จดัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานของสถานศึกษา  โดยมีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีภาวะผูน้ า สนบัสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา    ท่ี
เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรั้บ
การพฒันาในเร่ืองการจดัท าแผนและการปฏิบติัตามแผนพฒันาสถานศึกษา  ซ่ึงเดิมเรียกวา่ธรรมนูญ
โรงเรียน  อีกทั้งในการการประเมินภายนอกของสถานศึกษาในรอบท่ี 1  และรอบท่ี 2  ท่ีผา่นมา
ส่งผลใหส้ถานศึกษาไดพ้ฒันาในเร่ืองดงักล่าว  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  คะนึงนิจ  อุตรพงษ์  
ไดศึ้กษาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  กรณีศึกษา  โรงเรียนห้วยมา้
วิทยาคม  จังหวดัแพร่  ผลการศึกษาพบว่า  ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
สถานศึกษาไดด้ าเนินงานทุกด้านครอบคลุมมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา  มีการจดัท าแผนการ
พฒันาสถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบนัพร้อมทั้งมีการนิเทศติดตามประเมินผล  มีการน าเสนอผลงานต่อ
สาธารณชนและจดัท ารายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี  และการศึกษาของ บักก์(Bugg) ได้
ศึกษาเร่ืองการประกันคุณภาพและการวางแผนปรับปรุงโรงเรียนมธัยมศึกษาในรัฐอิลลินอยส์  
ศึกษาการรับประกนัคุณภาพและแผนงานปรับปรุงโรงเรียนส าหรับพฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
รัฐจ านวน  2  แห่งโดยการวจิยัเชิงคุณภาพผลการวจิยัสรุปไดว้า่ขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัมีลกัษณะ
การประเมินคุณภาพภายในต่างกนั  และการรับประกนัคุณภาพและการวางแผนปรับปรุงโรงเรียน
ทั้งสองขนาดไดจ้ดัท าโครงสร้างการปรับปรุงสถานศึกษา  การรับประกนัคุณภาพเป็นผลกระทบ
ทางบวกต่อกลยทุธ์การสอน 
 



111 
 
  2. การเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้าน การด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจัดการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร  พบว่าผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ในการด าเนินงาน
ตามแผนงานของสถานศึกษาจะมีผูท่ี้เก่ียวข้องโดยตรงประกอบด้วยผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน ช่วยกนัขบัเคล่ือนภารกิจงานตามแผนพฒันาสถานศึกษา  เพื่อให้บรรลุกบัเป้าหมายตาม
วิสัยทศัน์ท่ีวางเอาไว ้ จึงท าให้แนวคิดของบุคลากรทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ  ดิเรก  ศรีโยธา  ไดศึ้กษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ขนาดเล็ก  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต  2  พบวา่  ระดบัการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  และในทุกด้านก็อยู่ในระดบัมาก  ปัญหาการด าเนินงาน  พบว่า  ด้านการด าเนินการ
พฒันามาตรฐานการศึกษา  รองลงมาคือดา้นการปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  และการศึกษาของ บุญช่วย  อุปรีท ี 
ไดศึ้กษาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลย  เขต  2  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัการด าเนินงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
และในทุกดา้นก็อยูใ่นระดบัมาก  ปัญหาการด าเนินงาน  พบวา่  ดา้นการพฒันามาตรฐานการศึกษา  
รองลงมาคือดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั   
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบวา่  ไม่แตกต่างกนั  การ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  เป็นการก ากบั ติดตามการด าเนินงาน 
อย่างต่อเน่ืองให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้โดยจัดท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะวา่สถานศึกษาทุกแห่งก็ลว้นแต่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในภารกิจของตนเอง ท าให้การขบัเคล่ือน
ต่างๆ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเป็นไปตามแผนปฏิบติัการของโรงเรียน ซ่ึงท าให้บุคลากร
เห็นความส าคญัของการด าเนินงานตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว ้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุให้การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน มุ่งเน้นการกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี



112 
 
เก่ียวขอ้ง สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วิวรรธน์ โตเหมือน ได้ท าการศึกษางานวิจยัเร่ือง การ
ท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงครามผลการวิจัย พบว่า มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยการ
ด าเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยู่ในอันดับสูงสุด สอดคล้องกับการศึกษาของ     
คะนึงนิจ อุตรพงษ์ ไดศึ้กษาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กรณีศึกษา 
โรงเรียนห้วยมา้วิทยาคม จงัหวดัแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา สถานศึกษาได้ด าเนินงานทุกด้านครอบคลุมมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา มีการจดัท า
แผนการพฒันาสถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบนัพร้อมทั้งมีการนิเทศติดตามประเมินผล มีการน าเสนอ
ผลงานต่อสาธารณชนและจดัท ารายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี ระดบัปัญหาพบว่า ดา้นการ
ติดตามและประเมินผลงานอยา่งต่อเน่ือง และดา้นการด าเนินการประกนัเป็นปัญหามากท่ีสุด 
 5.2.5 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
เปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
  1. ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบั
ปฏิบติัไดด้งัน้ี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ รายงานผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง  มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ   ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุดคือ    ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ทั้งระหว่าง และ หลงัการ
ด าเนินงาน   ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่  การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกฎกระทรวง
ท่ีสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งปฏิบติัตาม  อีกทั้งยงัมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งศูนยเ์ครือข่ายและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จึงส่งผลให้ระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก  สอดคลอง้กบัผลการศึกษาของ  คจิตร  พงษ์ค าพันธ์  ไดศึ้กษาการด าเนินงานตามระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 3  
พบวา่  การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    การด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  การพฒันามาตรฐาน
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การศึกษา  การจดัระบบบริหารสารสนเทศ  และการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  และ
การศึกษาของ  ดิเรก  ศรีโยธา  ไดศึ้กษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ขนาดเล็ก  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต  2  พบวา่  ระดบัการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  และในทุกดา้นก็อยูใ่นระดบัมาก   
  2. การเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร  พบว่า ผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากว่า  ในการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีการขบัเคล่ือนอย่างเป็นระบบ  ประกอบกบั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดใ้ห้ความส าคญัและมีการนิเทศก ากบัติดตามอยู่เสมอ  อีกทั้งมีการ
พฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา  จึงส่งผลต่อระดบัการให้ความส าคญัไม่
แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ดิเรก  ศรีโยธา  ไดศึ้กษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต  2  พบวา่  สภาพการ
ด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และในทุกดา้นก็อยู่ในระดบัมาก  ปัญหาการด าเนินงาน  
พบวา่  ดา้นการด าเนินการพฒันามาตรฐานการศึกษา  รองลงมาคือดา้นการปรับปรุงพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน  และ
การศึกษาของบุญช่วย  อุปรีที  ไดศึ้กษาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย  เขต  2  ผลการศึกษาพบว่า  ระดบัการ
ด าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และในทุกดา้นก็อยูใ่นระดบัมาก  ปัญหาการด าเนินงาน  พบวา่  
ดา้นการพฒันามาตรฐานการศึกษา  รองลงมาคือดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั   
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบวา่  ไม่แตกต่างกนั  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล ผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการของเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อสะทอ้น
ภาพการจดัการศึกษาตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีก าหนดไวแ้ละรายงานผลการด าเนินงานให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบรวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ความเขม้แข็งและย ัง่ยืน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่มีการด าเนินงานตามหลกัการประกนัคุณภาพ
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ภายใน และการด าเนินงานของสถานศึกษาภายใตว้งจรคุณภาพท่ีมีการใชอ้ย่างเป็นปัจจุบนั ท าให้
สถานศึกษาทุกแห่งมีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานของตนเองอยู่เสมอ สอดคล้องกบั 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุให้การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอกระบบการประกนัคุณภาพภายในมุ่งเนน้การกระจาย
อ านาจไปสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นระบบท่ีสถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งภายใตก้ารก ากบัดูแลและสนบัสนุนส่งเสริมของหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อสร้างความมัน่ใจ
ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลกัวิชาขอ้มูลหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุญช่วย อุปรีที ได้ศึกษาการด าเนินงานตามระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า ระดบัการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และในทุกดา้นก็อยู่ในระดบัมาก ปัญหาการ
ด าเนินงาน พบว่า ด้านการพฒันามาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน และ
ขา้ราชการครูท่ีอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกนั 
 5.2.6 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
  1. ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบั
ปฏิบติัไดด้งัน้ี จดัท าแผนการประเมิน และ จดัท าเคร่ืองมือในการประเมินอยา่งชดัเจน  สถานศึกษา
รายงานผลการประเมินให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ   ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือแต่งตั้งผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากว่า
สถานศึกษาทุกแห่งได้มีการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามาเป็นเวลานาน  จึงมี
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ความเข้าใจในกรอบภารกิจงานท่ีชัดเจน  สามารถปฏิบัติได้  ประกอบกับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาไดอ้บรมพฒันาผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายในอยู่เสมอ  จึง
ส่งผลใหร้ะดบัความเขา้ใจในการด าเนินงานอยูใ่นระดบัท่ีสูง  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  พงศ์
ศักดิ์  ตามสัตย์  ไดศึ้กษาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาล าปางเขต  3  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัการด าเนินการส่วนใหญ่ด าเนินการอยูใ่น
ระดบัมากทั้ง 8  ดา้น  โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการคือการสร้างความตระหนกั  การพฒันาความรู้ของ
ครูและบุคลากร  การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ  การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัท า
แผนพฒันาสถานศึกษา  การจดัท ารายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี  และการศึกษาของ วิวรรธน์  
โตเหมือน  ไดท้  าการศึกษางานวิจยัเร่ือง การท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงครามผลการวิจยั  พบวา่  มีการ
ด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  โดยการด าเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยูใ่นอนัดบั  
  2. การเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร  พบว่าผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู ้สอนมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า  ในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาในทุกดา้น  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูไดด้ าเนินงาน
ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด  มีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น  มีการนิเทศการด าเนินงานอยูเ่สมอ  จึง
ท าใหร้ะดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  บุญช่วย  อุปรีที  ไดศึ้กษา
การด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเลย  เขต  2  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และในทุก
ดา้นก็อยูใ่นระดบัมาก  ปัญหาการด าเนินงาน  พบวา่  ดา้นการพฒันามาตรฐานการศึกษา  รองลงมา
คือดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ี
มีต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ไม่แตกต่างกัน  และ ดิเรก  ศรีโยธา  ได้ศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต  2  พบว่า  ระดบัการด าเนินงาน
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  และในทุกดา้นก็อยู่ในระดบัมาก  ปัญหาการด าเนินงาน  พบวา่  ดา้นการ
ด าเนินการพฒันามาตรฐานการศึกษา  รองลงมาคือด้านการปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 
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  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบวา่ แตกต่างกนั และท าการ
เปรียบเทียบรายคู่  พบว่า  สถานศึกษาขนาดกลาง กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่  แตกต่างกนั โดย
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่   การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เป็นกระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลกด าเนินงานของสถานศึกษาวา่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามดชันีบ่งช้ี ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง หรือมีการพฒันาบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพภายในอยู่เสมอ จึงส่งผลให้การ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีระดบัท่ีสูงกว่า สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ บักก์ (Bugg) ไดศึ้กษาเร่ืองการประกนัคุณภาพและการวางแผนปรับปรุงโรงเรียน
มธัยมศึกษาในรัฐอิลลินอยส์ ศึกษาการรับประกนัคุณภาพและแผนงานปรับปรุงโรงเรียนส าหรับ
พฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐจ านวน 2 แห่งโดยการวิจยัเชิงคุณภาพผลการวิจยัสรุปได้ว่า 
ขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัมีลกัษณะการประเมินคุณภาพภายในต่างกนั และการรับประกนัคุณภาพ
และการวางแผนปรับปรุงโรงเรียนทั้งสองขนาดไดจ้ดัท าโครงสร้างการปรับปรุงสถานศึกษา การ
รับประกนัคุณภาพเป็นผลกระทบทางบวกต่อกลยุทธ์การสอน การรับประกนัคุณภาพจะช่วยให้
โรงเรียนปรับปรุงได้ส าเร็จ แต่มีอุปสรรคอนัเกิดจากความขาดแคลนโครงสร้างและท่ีตั้ ง การ
รับประกนัคุณภาพจะช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆให้ไดพ้ฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองแต่หากขาดความ
เป็นผูน้ า แหล่งงบประมาณกระบวนการก็ไม่สมารถส าเร็จตามเป้าหมายได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ คะนึงนิจ อุตรพงษ์ ได้ศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
กรณีศึกษา โรงเรียนห้วยมา้วิทยาคม จงัหวดัแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้ด าเนินงานทุกด้านครอบคลุมมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา มี
การจดัท าแผนการพฒันาสถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบนัพร้อมทั้งมีการนิเทศติดตามประเมินผล มีการ
น าเสนอผลงานต่อสาธารณชนและจดัท ารายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี  
 5.2.7 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
  1. ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
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  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ีย
ระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการรายงานผลประเมินคุณภาพภายใน  
รายงานผลประเมินคุณภาพภายในให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบและให้ความ
เห็นชอบ   และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ  บุคลากรทุกฝ่ายสรุปรายงานผลการด าเนินงานของตนเองให้
คณะกรรมการรวบรวมและสรุปเป็นรายงานผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี  ซ่ึงตามกฎกระทรวงได้
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องจดัท าและส่งหน่วยงานต้นสังกัดหลังมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  และน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน  เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาท่ีผา่นมาวา่เป็นอยา่งไรบา้ง  ตอ้งพฒันาในเร่ืองใดในปีต่อไป  จึงท าให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ได้ด าเนินการท่ีเป็นปัจจุบนั  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  คจิตร  พงษ์ค าพันธ์  ได้ศึกษาการ
ด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่นเขต 3  พบวา่  การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    การ
ด าเนินงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  
การพฒันามาตรฐานการศึกษา  การจดัระบบบริหารสารสนเทศ  และการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  และคะนึงนิจ   อุตรพงษ์  ได้ศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  กรณีศึกษา  โรงเรียนห้วยมา้วิทยาคม  จังหวดัแพร่  ผลการศึกษาพบว่า  ระดบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาไดด้ าเนินงานทุกดา้นครอบคลุมมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของการประกนั
คุณภาพการศึกษา  มีการจดัท าแผนการพฒันาสถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบนัพร้อมทั้งมีการนิเทศติดตาม
ประเมินผล  มีการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชนและจดัท ารายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี   
  2. การเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการจัดท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร  พบว่าผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการจดัท า
รายงานผลการปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็นการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการท่ีประกอบไป
ดว้ยหลายภาคส่วนร่วมกนั  เพื่อให้การประเมินเป็นไปอยา่งครอบคลุมทุกดา้น  จึงจะท าให้ขอ้มูลท่ี
ไดส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานท่ีแทจ้ริง  ซ่ึงครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษาก็เป็นส่วนหน่ึงของ
คณะท างานจึงส่งผลให้ระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  บุญช่วย  
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อุปรีที  ได้ศึกษาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย  เขต  2  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก  และในทุกด้านก็อยู่ในระดับมาก  ปัญหาการด าเนินงาน  พบว่า  ด้านการพฒันา
มาตรฐานการศึกษา  รองลงมาคือด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  และ ดิเรก  ศรีโยธา  ได้ศึกษาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เลยเขต  2  พบวา่  ระดบัการด าเนินงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และในทุกดา้นก็อยูใ่นระดบั
มาก  ปัญหาการด าเนินงาน  พบวา่  ดา้นการด าเนินการพฒันามาตรฐานการศึกษา  รองลงมาคือดา้น
การปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมี
ต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่
แตกต่างกนั 
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบวา่  แตกต่างกนั  และท า
การเปรียบเทียบรายคู่  พบวา่  สถานศึกษาขนาดกลาง กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่  โดยสถานศึกษา
ขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียสูงกวา่  การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  เป็น
การน าเสนอผลการสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน และ ผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษา ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความเป็นระบบในการบริหารงาน มีผูรั้บผิดชอบโดยตรง และมี
ปฏิทินงานท่ีชดัเจนท าให้การจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสะทอ้นผลการด าเนินงานท่ี
แทจ้ริงของบุคลากรทุกคนทั้งองคก์ร ส่วนสถานศึกษาขนาดกลางอาจขาดแคลนซ่ึงบุคลากรท าให้มี
อุปสรรค์ในการด าเนินงาน หรืออาจขาดความเขา้ใจในการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ บักก์ (Bugg) ไดศึ้กษาเร่ืองการประกนัคุณภาพและการวางแผนปรับปรุงโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในรัฐอิลลินอยส์ ศึกษาการรับประกันคุณภาพและแผนงานปรับปรุงโรงเรียนส าหรับพฒันา
โรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐจ านวน 2 แห่งโดยการวิจยัเชิงคุณภาพผลการวิจยัสรุปไดว้่า ขนาด
สถานศึกษาท่ีต่างกนัมีลกัษณะการประเมินคุณภาพภายในต่างกนั และการรับประกนัคุณภาพและ
การวางแผนปรับปรุงโรงเรียนทั้ งสองขนาดได้จัดท าโครงสร้างการปรับปรุง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พงศ์ศักด์ิ ตามสัตย์ ได้ศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปางเขต 3 ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการด าเนินการส่วน
ใหญ่ด าเนินการอยูใ่นระดบัมากทั้ง 8 ดา้น โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการคือการสร้างความตระหนกั การ
พฒันาความรู้ของครูและบุคลากร การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ การจดัระบบข้อมูล
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สารสนเทศ การจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา การจดัท ารายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี  และ
บุญช่วย  อุปรีที  ไดศึ้กษาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย  เขต  2  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัการด าเนินงานโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก  และในทุกด้านก็อยู่ในระดบัมาก  ปัญหาการด าเนินงาน  พบว่า  ด้านการพฒันา
มาตรฐานการศึกษา  รองลงมาคือด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  และครูผูส้อนท่ีอยูใ่นสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
แตกต่างกนั   
 5.2.8 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และ
เปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
  1. ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 
  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบั
ปฏิบติัได้ดงัน้ี น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุง พฒันาคุณภาพ
การศึกษา  มอบหมายงานใหก้บัผูรั้บผดิชอบตามความรู้ ความสามารถ และ ความสมคัรใจ  ส่วนท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ  พฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยจดับรรยากาศ ส่ือ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก และพฒันาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 
แบ่งปันความรู้ตลอดเวลา  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาทุกแห่งไดด้ าเนินการประกนั
คุณภาพภายในมาระยะหน่ึงซ่ึงทุกแห่งมีการพฒันากระบวนการจึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่ง
มีระบบ  มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั  จึงส่งผลให้ระดบัการด าเนินงานอยู่ใน
ระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุญช่วย  อุปรีที  ไดศึ้กษาการด าเนินงานตามระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย  เขต  2  ผลการศึกษา
พบว่า  สภาพการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และในทุกดา้นก็อยู่ในระดบัมาก  และ
ดิเรก  ศรีโยธา  ไดศึ้กษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต  2  พบวา่  ระดบัการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และ
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ในทุกด้านก็อยู่ในระดบัมาก  ปัญหาการด าเนินงาน  พบว่า  ดา้นการด าเนินการพฒันามาตรฐาน
การศึกษา  รองลงมาคือดา้นการปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
  2. การเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร  พบว่าผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู ้สอนมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากว่าในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกแห่งขบัเคล่ือนในรูปแบบของคณะกรรมการท่ี
ประกอบไปดว้ยหลายภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาอย่างรอบดา้น  เพื่อให้
บรรลุวิสัยทศัน์  และเป้าประสงคข์องการจดัการศึกษา  คณะท างานท่ีส าคัญประกอบดว้ยผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ครู  ผูป้กครอง  และชุมชน  ดงันั้นจึงท าให้  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบั
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ดิเรก  ศรีโยธา  ได้ศึกษาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เลยเขต  2  พบวา่  สภาพการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และในทุกดา้นก็อยูใ่นระดบัมาก  
ปัญหาการด าเนินงาน  พบวา่  ดา้นการด าเนินการพฒันามาตรฐานการศึกษา  รองลงมาคือดา้นการ
ปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมี
ต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่
แตกต่างกนั  และเยือ้น สิทธิศาสตร์. ไดท้  าการศึกษางานวิจยัเร่ืองการพฒันาการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียนบา้นเครือซูด อ าเภอนาดูน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม 
เขต  2  ผลการวจิยั พบวา่ การประชุมเชิงปฏิบติัการ การก าหนดมาตรฐานของโรงเรียน  ส่งผลให้ครู
มีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในมีความกระตือรือร้น รู้ถึง
ขั้นตอนการปฏิบติังานและพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน การปฏิบติังาน ส่งผลให้ครูเกิดทกัษะสามารถ
วางแผนพฒันาตนเอง ด าเนินงานตามแผนและประเมินผลการปฏิบติังานมีความยินดีและร่วมมือมี
ความสนิทสนมคุน้เคยในระหวา่งการท างานมีผลเกิดข้ึนชดัเจนตามขั้นตอนการพฒันา การกระตุน้
ก ากบัติดตามการด าเนินงาน ส่งผลใหบุ้คลากรสามารถท างานร่วมกนัได ้มีการช่วยเหลือแนะน าและ
มีการนิเทศซ่ึงกนัและกนั สามารถสะทอ้นผลการปฏิบติังานและน าผลการปฏิบติังานมาปรับปรุง
พฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี 
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบวา่ไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเกิดจากการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เป็นกลไกของระบบประกนัคุณภาพ
ภายใน เพื่อให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการส่งเสริม พฒันาและประเมินประสิทธิภาพด าเนินงานของ
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ระบบประกนัคุณภาพ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า แมว้่าสถานศึกษาขนาดใหญ่จะมีระบบการ
บริหารและบุคลากรท่ีมีความพร้อมมากกว่า แต่ในสภาพปัจจุบนัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
ฐานะหน่วยงานบงัคบับญัชาไดเ้ขา้มาก ากบัติดตามการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองผ่าน
ทางกระบวนการนิเทศก์ การอบรมสัมมนา อีกทั้งการประกันคุณภาพภายในเป็นกฎกระทรวง 
ดงันั้นสถานศึกษาทุกแห่งจึงตอ้งด าเนินการ จึงส่งผลให้มีการขบัเคล่ือนในสถานศึกษาทุกแห่ง 
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับ
กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุให้การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอกระบบการประกนัคุณภาพภายในมุ่งเนน้การกระจาย
อ านาจไปสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นระบบท่ีสถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งภายใตก้ารก ากบัดูแลและสนบัสนุนส่งเสริมของหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อสร้างความมัน่ใจ
ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลกัวิชาขอ้มูลหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของดิเรก ศรีโยธา 
ได้ศึกษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลยเขต 2 พบวา่ สภาพการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และในทุกดา้นก็อยูใ่น
ระดบัมาก ปัญหาการด าเนินงาน พบวา่ ดา้นการด าเนินการพฒันามาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือ
ดา้นการปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัท่ีไดศึ้กษาระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 2 มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัดงัน้ี 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1. จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการจดัท ารายงาน

ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดงันั้นจึงควรให้บุคลากรทุกฝ่ายสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของตนเองให้คณะกรรมการรวบรวมและสรุปเป็นรายงานผลประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
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 2 จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการจดัระบบบริหาร และ สารสนเทศ ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ มีการแต่งตั้งมอบหมายผูรั้บผิดชอบระบบสารสนเทศไวอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้นจึง
ควรประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของบุลากรท่ีเก่ียวข้องในการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

 3. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ พฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจดับรรยากาศ ส่ือ ส่ิง
อ านวยความสะดวก และพฒันาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และ แบ่งปันความรู้ตลอดเวลา ดงันั้นจึงควรให้มีการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ โดยจดับรรยากาศ ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก และพฒันาครูผูส้อนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ แบ่งปันความรู้ตลอดเวลา  

 4. จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ขอ้ท่ีมี การปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ า สนบัสนุนทรัพยากร
ในการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาในการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ดงันั้นจึงควรใหผู้บ้ริหารส่งเสริม สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความ
สะดวก และ ก ากบันิเทศ ติดตาม อยา่งต่อเน่ือง 

 5. จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
พบว่า ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ และ จดัท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดงันั้นจึงควรให้มีการประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการประกนัคุณภาพภายใน  

 6. จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ทั้งระหว่าง และ 
หลงัการด าเนินงาน ดงันั้นจึงควรให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ทั้ง
ระหวา่ง และ หลงัการด าเนินงาน 

 7. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ มี
การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษา ดงันั้นจึงควรจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษา และสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และ ศกัยภาพของสถานศึกษา 

 



123 
 

 8. จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือแต่งตั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองดงันั้นจึงควรด าเนินการแต่งตั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง  

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คือ ควรจดัล าดับ
ความส าคญัของมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินและน าผลการประเมินไปวางแผนพฒันา
ปรับปรุง ควรระดมความคิดจากบุคลากรช่วยหาวิธีแกปั้ญหาและพฒันามาตรฐานการศึกษา และ 
ควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี ดังนั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรให้ความส าคญัและน าผลการวิจยัเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและ
การพฒันา เพื่อให้การประกนัคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
  2. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คือ ควรวางแผนสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ ภารกิจ/
พนัธกิจและศกัยภาพของสถานศึกษา  ควรจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาทั้งระบบอยา่งรอบดา้น และควรจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรใหค้วามส าคญัและ
น าผลการวจิยัเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและการพฒันา เพื่อให้การประกนัคุณภาพทางการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  3. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัระบบริหารและสารสนเทศ คือ ควรประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจ
ในบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากร ท่ีเก่ียวขอ้งในการประกนัคุณภาพภายใน ควรมอบหมายงานความ
รับผิดชอบแก่คณะครู สอดคล้องกบังานในหน้าท่ี และควรระดมความคิดเห็นของคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน ดงันั้น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวข้อง ควรให้ความส าคญัและน าผลการวิจยัเป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาและการพฒันา เพื่อให้การประกนัคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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  4. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา คือ ควร
เปิดโอกาสให้ผูป้กครอง นกัเรียนและผูแ้ทนชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา ควรก าหนดกรอบการด าเนิน งานตามแผนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและมาตรฐาน
การศึกษาท่ีระบุไวใ้นแผน และควรจดัให้ มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบภายใน
สถานศึกษา ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรให้ความส าคญัและน าผลการวิจยัเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนา เพื่อให้การประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  5. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คือ ควรวางแผนแนวการ
ท างานและกระบวนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ควรตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพ เป็นการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริม และควรแต่งตั้งให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพและรายงานผลให้ทราบ ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรให้ความส าคญัและน าผลการวิจยัเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและการพฒันา 
เพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  6. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คือ  
ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรส่งรายงานให้หน่วยงานตน้
สังกดัผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนตามความเหมาะสม และควรแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเคร่ืองมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้ น ผู ้บริหารสถานศึกษาและผู ้เ ก่ียวข้อง ควรให้ความส าคัญและน า
ผลการวิจยัเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและการพฒันา เพื่อให้การประกนัคุณภาพทางการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  7. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน คือ 
ควรด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องของผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัท ารายงานคุณภาพการจดัการศึกษาประจ าปี และควรสรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง ดงันั้น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวข้อง ควรให้ความส าคญัและน าผลการวิจยัเป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาและการพฒันา เพื่อให้การประกนัคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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  8. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง คือ ควรก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาอยา่งเด่นชดั ควรน าผลการประเมินคุณภาพภายในมา
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง พฒันาคุณภาพการศึกษา และ ควรให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วม
เพื่อสนบัสนุนในการด าเนินงาน ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรให้ความส าคญัและ
น าผลการวจิยัเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและการพฒันา เพื่อให้การประกนัคุณภาพทางการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป   
จากผลการวจิยั มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี  
1. ควรศึกษาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในดา้นการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหวา่งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กบั โรงเรียนมธัยมศึกษา วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
3. ควรศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 2 ในเชิงคุณภาพ โดยวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

4. ควรศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 2 กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมากข้ึน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นตน้ 
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 1) หนังสือทัว่ไป 

กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดระบบบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงสร้างใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ.  กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2546. 

______. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2553. 

______. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ . กรุงเทพมหานคร : ส านกังาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2546. 

______. ส านักทดสอบทางการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา :   ระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2549. 

กล้า  ทองขาว. ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : ระบบงานแผนเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2549. 

ชาญชยั อาจินสมาจารย.์ การฝึกอบรมและการพฒันาบุคคล. กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพ, 
2549. 

ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ.์ การบริหารวิชาการ. ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านกัวิทยบริการ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 2549. 

นิพนธ์  กินาวงศ.์ หลกัการบริหารการศึกษา.  พิษณุโลก : มปท., 2548. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์. การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย. พิมพ์คร้ังท่ี 6. 

กรุงเทพมหานคร : จามจุรี, 2549. 
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริมกรุงเทพ, 

2548. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 .รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2550 เล่ม 124 ตอนที ่47ก .ราชกิจจานุเบกษา : 24 สิงหาคม 2550. 
สมพร  เฟ่ืองจนัทร์. แนวคิดและหลกัการจัดการในองค์การสาธารณะ.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2549. 
สมศักด์ิ  คงเท่ียง. เอกสารประกอบการบรรยาย EA713 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2548. 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2. รายงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2554. บุรีรัมย ์: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2, 2554. 

ส านักทดสอบทางการศึกษา. มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส์ านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553. 

ส านกันายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 3)พ.ศ. 
2553. กรุงเทพมหานคร : ส านกันายกรัฐมนตรี, 2542. 

 

 2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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คะนึงนิจ   อุตรพงษ์. “การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรณีศึกษา
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สังกัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดัแพร่”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร- 
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2546. 

บุญช่วย  อุปรีที. “การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2552. 

พงศศ์กัด์ิ  ตามสัตย.์ “การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง เขต 3”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลัย : 
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พระนครศรีอยธุยา, 2549. 

ยุทธ  วงษ์ศิริ. “การศึกษาการพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านผูเ้รียนของโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น”. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2551. 
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เขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต  2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2551. 

ลดัดา  โสค า. “การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนบัสนุนในดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานสนบัสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม”. ปริญญานิพนธ์รัฐประ
ศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2551. 

เวชสุวรรณ วรเชษฐ์. “การพฒันาระบบสารสนเทศงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนบา้น
อน้ อ าเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด”. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2548. 

สุขวฒัน์ ทุมสิทธ์ิ. “การพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นผูเ้รียนโรงเรียนบา้นบาก
หนองแดง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด”. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2548. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
 
 

 

 



131 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกดั 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามน้ีมี 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ  
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐาน ประกอบดว้ย  ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดา้นจดัท าแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ  ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ดา้นจดัให้มี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ดา้นจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ดา้นจดัให้มีการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดบั   
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open 
ended) 
 2. แบบสอบถามชุดน้ีจัดท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา  ณ  
โอกาสน้ี 
 

                                                                       เสนาะ  สุภาษิต 
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

         มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 

ตอนที ่1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน (    )  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริง เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

1. สถานภาพ/ต าแหน่งหนา้ท่ี 
 (    )  ผูบ้ริหาร 
 (    )  ครูผูส้อน 

 
2. ขนาดสถานศึกษา 

    (    )  ขนาดเล็ก  จ  านวนนกัเรียน    1 – 120    คน 
    (    )  ขนาดกลาง  จ  านวนนกัเรียน  121 – 300   คน 
    (    )  ขนาดใหญ่  จ  านวนนกัเรียน   301   คน  ข้ึนไป 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง   การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน   
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 2 จ  าแนกออกเป็น  8 ดา้น  ประกอบดว้ย  
ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ด้านจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ด้านจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ  ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ดา้นจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ด้านจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้าน จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  จดัให้มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาขีดเคร่ืองหมาย  / ลงในช่องท่ีก าหนดใหต้ามสภาพการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของท่านวา่มีการการด าเนินงานอยูใ่นระดบัใด 
ระดบัการด าเนินงาน 

5  หมายถึง  มีสภาพการด าเนินงานระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีสภาพการด าเนินงานระดบัมาก 
3  หมายถึง  มีสภาพการด าเนินงานระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีสภาพการด าเนินงานระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีสภาพการด าเนินงานระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตวัอยา่ง 

ข้อ ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 
 
0 

การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
การส ารวจความพร้อมดา้นทรัพยากร  ส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีใชใ้นการการประเมินผลภายใน 

  
/ 

   

 
ขอ้  0  หมายความวา่  สถานศึกษาของท่านมีการส ารวจความพร้อมดา้นทรัพยากร  ส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีใชใ้นการประเมินผลภายใน  โดยมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “มาก” 
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ข้อ ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 

ด้านก าหนนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบั สาระการ

เรียนรู้ ศกัยภาพของผูเ้รียน ชุมชน และ ทอ้งถ่ิน 
     

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจดัท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

4. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

  
 

   

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหค้วามเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

ด้านจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

6. มีการแต่งตั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 

     

7. มีการศึกษาสภาพปัจจุบนั และ ความตอ้งการอยา่งเป็นระบบ      
8. ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และ ความส าเร็จของการ

พฒันา ไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม 
     

9. ก าหนดขั้นตอนวธีิการด าเนินงาน ผูรั้บผิดชอบ งบประมาณ และ 
ระยะเวลาด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

10. จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดั
การศึกษา 
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ข้อ ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 

ด้านจัดระบบบริหนารและสารสนเทศ 
11. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัระบบบริหารจดัการของ

สถานศึกษา 
     

12. มีการจดัโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ไวอ้ยา่งชดัเจน และ 
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

     

13. มีการจดัระบบสารสนเทศไวเ้ป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม และ 
เพียงพอ สืบคน้ไดง่้าย และ รวดเร็ว 

     

14. มีการแต่งตั้งมอบหมายผูรั้บผิดชอบระบบสารสนเทศไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

  
 

   

15. สถานศึกษาน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผน ปรับปรุง 
พฒันาโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ 

     

ด้านด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
16. สถานศึกษาใชแ้ผนพฒันาการจดัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา 
     

17. ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า สนบัสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษา 

     

18. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

19. บุคลากรมีความตระหนกั กระตือรือร้น และ รับผิดชอบการ
ด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว ้

     

20. มีการรายงานผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อ ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 

ด้านจัดให้นมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
21. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ รายงานผล

การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
     

22. จดัท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ และ มอบหมายผูรั้บผิดชอบ 
รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ จากการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

     

23. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ทั้ง
ระหวา่ง และ หลงัการด าเนินงาน 

     

24. สถานศึกษาน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ มาปรับปรุง 
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 

     

25. มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ      
ด้านจัดให้นมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

26. แต่งตั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในอยา่งต่อเน่ือง 

     

27. จดัท าแผนการประเมิน และ จดัท าเคร่ืองมือในการประเมิน
อยา่งชดัเจน 

     

28. เคร่ืองมือประเมินครอบคลุมคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ และ คุณภาพดา้นการบริหารจดัการ 

     

29. สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขทนัทีเพื่อการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

     

30. สถานศึกษารายงานผลการประเมินใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ      
ด้านจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

31. มีการแต่งตั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นคณะกรรมการจดัท ารายงาน
ผลประเมินคุณภาพภายใน 

     

32. บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการรายงานผล
ประเมินคุณภาพภายใน 

     

33. บุคลากรทุกฝ่ายสรุปรายงานผลการด าเนินงานของตนเองให้
คณะกรรมการรวบรวมและสรุปเป็นรายงานผลประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ข้อ ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 

34. รายงานผลประเมินคุณภาพภายในใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบและใหค้วามเห็นชอบ 

     

35. รายงานผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งและหน่วยงานตน้สังกดัทราบ 

     

ด้านจัดให้นมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
36. น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

ปรับปรุง พฒันาคุณภาพการศึกษา 
     

37. สร้างจิตส านึกและความตระหนกัใหก้บับุคลากรทุกฝ่ายใหเ้ห็น
วา่การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นวฒันธรรมการ
ท างานปกติ 

     

38. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาอยา่งเด่นชดั 

     

39. มอบหมายงานใหก้บัผูรั้บผดิชอบตามความรู้ ความสามารถ 
และ ความสมคัรใจ 

     

40. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยจดั
บรรยากาศ ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก และพฒันาครูใหเ้ป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 
แบ่งปันความรู้ตลอดเวลา 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open ended) 

ค าช้ีแจง  กรุณาให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานรวมทั้งขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาต่อไป 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
.................................................................................................................................................................  
2.ด้านจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................  
3.ดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ   
................................................................................................................................................................. 
4.ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   
................................................................................................................................................................. 
5.ดา้นจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
............................................................................................................................................................................................. 
6.จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
........................................................................................................................................................... 
7.ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
................................................................................................................................................................. 
8.ดา้นจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
................................................................................................................................................................. 

 
 

                                                             
ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามการวจิยั 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรยง   ศรีตะวนั     
 การศึกษา :  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (วิจยัการเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม 

 สาขายทุธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค) มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 
ต าแหน่งงาน : ผูช่้วยศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 
2. ดร.อดุลย์  สุชิรัมย์      
 การศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 

 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
ต าแหน่งงาน :  ศึกษานิเทศก ์วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 

       ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
           

3. นายสุรศักดิ์  ป่ินเพชร    
  การศึกษา : การศึกษามหาบณัฑิต (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ต าแหน่งงาน :  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหวัสะพาน 
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว116 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง   ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนำคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร      ผูช่้วยศำสตรำจำรยบ์รรยง  ศรีตะวนั 

  ด้วย นำยเสนำะ  สุภำษิต นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วทิยำเขตอีสำน รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205056 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “กำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย ์
เขต 2” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว116 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง   ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนำคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร      ดร.อดุลย ์ สุชิรัมย ์

  ด้วย นำยเสนำะ  สุภำษิต นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วทิยำเขตอีสำน รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205056 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “กำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย ์
เขต 2” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว116 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง   ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนำคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร      นำยสุรศกัด์ิ  ป่ินเพชร 

  ด้วย นำยเสนำะ  สุภำษิต นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วทิยำเขตอีสำน รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205056 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “กำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย ์
เขต 2” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

     ดชันีความสอดคลอ้งของ แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2   พิจารณาโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 
ตอนที ่1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 
        ผูบ้ริหาร 
        ครูผูส้อน 

1 1 1 3 1 

2. ขนาดของสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก  จ  านวนนกัเรียน 1–120   คน 
ขนาดกลาง จ านวนนกัเรียน121–300  คน  
ขนาดใหญ่  จ  านวนนกัเรียน   301   คน  
ข้ึนไป 

1 1 1 3 1 

 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 รวม 8 ดา้น 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1.ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 1 1 3 1 
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

สอดคลอ้งกบั สาระการเรียนรู้ ศกัยภาพ
ของผูเ้รียน ชุมชน และ ทอ้งถ่ิน 

1 1 1 3 1 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และ
จดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(ต่อ) 

4. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

2. ด้านจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

6. มีการแต่งตั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษา 

1 1 1 
 

3 
 

1 

7. มีการศึกษาสภาพปัจจุบนั และ ความ
ตอ้งการอยา่งเป็นระบบ 

1 1 1 3 1 

8. ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และ 
ความส าเร็จของการพฒันา ไวอ้ยา่ง
ชดัเจนเป็นรูปธรรม 

1 1 1 3 1 

9. ก าหนดขั้นตอนวธีิการด าเนินงาน 
ผูรั้บผดิชอบ งบประมาณ และ ระยะเวลา
ด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

1 1 0 2 .66 

10. จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี สอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาการจดัการศึกษา 

1 1 1 3 1 

3.ด้าน จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
11. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ

จดัระบบบริหารจดัการของสถานศึกษา 
1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ(ต่อ) 

12. มีการจดัโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา ไวอ้ยา่งชดัเจน และ 
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

13. มีการจดัระบบสารสนเทศไวเ้ป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุม และ เพียงพอ 
สืบคน้ไดง่้าย และ รวดเร็ว 

1 1 0 2 .66 

14. มีการแต่งตั้งมอบหมายผูรั้บผิดชอบระบบ
สารสนเทศไวอ้ยา่งชดัเจน 

0 1 1 2 .66 

15. สถานศึกษาน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้น
การวางแผน ปรับปรุง พฒันาโรงเรียน
อยา่งเป็นระบบ 

1 1 1 3 1 

4 ด้าน ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
16. สถานศึกษาใชแ้ผนพฒันาการจดั

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

17. ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า สนบัสนุนทรัพยากร
ในการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษา 

1 1 1 3 1 

18. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากบั ติดตาม 
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

1 1 0 2 .66 

19. บุคลากรมีความตระหนกั กระตือรือร้น 
และ รับผดิชอบการด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้

0 1 1 2 .66 

20. มีการรายงานผลการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
R IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

5. ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
21. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และ รายงานผลการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 3 1 

22. จดัท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ และ 
มอบหมายผูรั้บผิดชอบ รวบรวมขอ้มูล
สารสนเทศ จากการด าเนินงานอยา่ง
ชดัเจน 

 

0 1 1 2 .66 

23. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ทั้งระหวา่ง และ หลงั
การด าเนินงาน 

 

1 1 0 2 .66 

24. สถานศึกษาน าผลจากการติดตาม 
ตรวจสอบ มาปรับปรุง พฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 

1 1 1 3 1 

25. มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

1 1 1 3 1 

6. ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
26. แต่งตั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็น

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
อยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 3 1 

27. จดัท าแผนการประเมิน และ จดัท า
เคร่ืองมือในการประเมินอยา่งชดัเจน 

0 1 1 2 .66 

28. เคร่ืองมือประเมินครอบคลุมคุณภาพ
ผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ 
คุณภาพดา้นการบริหารจดัการ 

1 1 0 2 .66 

 



150 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
R IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

6. ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(ต่อ) 
29. สถานศึกษาน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงแกไ้ขทนัทีเพื่อการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

1 1 1 3 1 

30. สถานศึกษารายงานผลการประเมินใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งทราบ 

1 1 1 3 1 

7.ด้าน จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
31. มีการแต่งตั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็น

คณะกรรมการจดัท ารายงานผลประเมิน
คุณภาพภายใน 

1 1 1 3 1 

32. บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผดิชอบใน
การรายงานผลประเมินคุณภาพภายใน 

0 1 1 2 .66 

33. บุคลากรทุกฝ่ายสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของตนเองใหค้ณะกรรมการ
รวบรวมและสรุปเป็นรายงานผลประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1 1 0 2 .66 

34. รายงานผลประเมินคุณภาพภายในให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบและใหค้วามเห็นชอบ 

1 1 1 3 1 

35. รายงานผลประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งและ
หน่วยงานตน้สังกดัทราบ 

1 1 1 3 1 

8. ด้านจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
36. น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้

เป็นขอ้มูลในการปรับปรุง พฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
R IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ด้านจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง(ต่อ) 
37. สร้างจิตส านึกและความตระหนกัใหก้บั

บุคลากรทุกฝ่ายใหเ้ห็นวา่การพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพภายในเป็น
วฒันธรรมการท างานปกติ 

0 1 1 2 .66 

38. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอตั
ลกัษณ์ของสถานศึกษาอยา่งเด่นชดั 

1 1 1 3 1 

39. มอบหมายงานใหก้บัผูรั้บผดิชอบตาม
ความรู้ ความสามารถ และ ความสมคัรใจ 

0 1 1 2 .66 

40. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ โดยจดับรรยากาศ ส่ือ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก และพฒันาครูใหเ้ป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ แบ่งปันความรู้
ตลอดเวลา 

1 1 0 2 .66 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทรศพัท ์043-241495 

 
ที่ ศธ 6012(2)/178 

 

 
    มหำวทิยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยั   วทิยำเขตอีสำน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง  ต ำบลในเมือง 
   อ ำเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  2 เมษำยน 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อกำรวจิยั 

เจริญพร   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย ์เขต 2 

 ด้วย นำยเสนำะ  สุภำษิต นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลัย  
วทิยำเขตอีสำน  รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205056 ก ำลงัท ำสำรนิพนธ์เร่ือง “กำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย ์
เขต 2” โดยมี พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร. เป็นอำจำรยท่ี์ปรึกษำ และ ดร.นิรันดร์  เนตรภกัดี 
เป็นท่ีปรึกษำร่วม 
 

 มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  วิทยำเขตอีสำน  จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำก
ท่ำนเพื่ออนุญำตให้ นกัศึกษำดงักล่ำว เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกหน่วยงำนของท่ำน เพื่อน ำขอ้มูลท่ีได้
ไปด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกัไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี 
 

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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                                                          ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ- สกุล  : นายเสนาะ สุภาษิต 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  : 1 กรกฎาคม 2504 
 
ภูมิล ำเนำเดิม  : 1 หมู่ท่ี 12 ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  : 1 หมู่ท่ี 12 ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์
 
ประวตัิกำรศึกษำ    
 พ.ศ. 2537 : ครุศาสตรบณัฑิต (วชิาเอกสังคมศึกษา) วทิยาลยัครูบุรีรัมย ์
 
สถำนทีท่ ำงำน  : โรงเรียนบา้นส าโรงโคกเพชร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกบุรีรัมย ์เขต 1 อ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์
 
ต ำแหน่งกำรงำน  : ครู ค.ศ. 3  
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