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คําสําคัญ : บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา/การประกันคุณภาพภายใน  

สุครไทย กรมลี : “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2”. คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก. 171 หน้า. ปี พ.ศ. 2561. 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู และเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน และ 
ประสบการณ์การทํางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จํานวน 309 คนจากสถานศึกษา163 แห่ง โดยการสุ่ม
แบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ ซึ่งมีความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.991 โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ (t-test) และการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียวด้วย (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามความ

คิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในภาพรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือด้านจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด้านดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และด้าน
ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

2. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าโดยรวมท้ัง 8 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู พบว่า
โดยรวมทั้ง 8 ด้าน แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน โดยรวม
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พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 อยู่ 7 ด้านส่วนด้านที่ไม่พบความแตกต่างคือ ด้านดําเนินงานตามแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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The purposes of this research were to study the role of educational 
administrators with the internal quality assurance follow the teachers under the 
Affiliations of Loei primary educational service area office 2 opinions to compare the 
role of educational administrators with the internal quality assurance follow the 
teachers under the Affiliations of Loei primary educational service area office 2 
opinions classified by educational level, school size and work experience. The 
research instrument was a questionnaire includes the personal information of the 
respondents by using program (SPSS) The basic statistical analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test (One-way ANOVA).  

The research found that  
1. The role of educational administrators with the internal quality assurance 

follow the teachers under the Affiliations of Loei primary educational service area 
office 2 opinions found that the overall in high level To consider in each individual 
aspect ranking in the order of mean from high to low as the operation of educational 
development plan for educational institution, to provide the educational 
development plan for educational institution that focus on the educational standard 
of educational institution, the strategy of the educational standard of educational 
institution, to provide the internal quality assurance follow the educational standard 
of educational institution, to do the management system and information system 
and the least average aspect is the development of quality education.  

2. The comparison of The role of educational administrators with the 
internal quality assurance follow the teachers under the Affiliations of Loei primary 
educational service area office 2 opinions., classified by education level, it was found 



ง 
 

that the total of 8 items were not significantly different at the 0.05 level. Classified 
by the different of the school sized that had the operation of internal quality 
assurance according to the opinions of the teacher It was found that the total of 8 
different statistically significant differences at 0.01level, classified by work experience. 
It was found that teachers with different working experiences had a total of seven 
opinions, which differed significantly at the 0.01 level. The aspect that was not found 
the different, was the operation of educational development plan for educational 
institution.  
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ประกาศคุณปูการ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จเรียบร้อยได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความเมตตาอนุเคราะห์อย่างดีย่ิง
จาก ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล  อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ บุญช่วย ศิริเกษ  
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้คําปรึกษา และช่วยเหลือแนะนําตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้
ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ในการทํางานวิทยานิพนธ์ครั้งน้ี จึงขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี  
 ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร สดเอ่ียม   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ  ดร.สมพงษ์  พรมใจ ดร.พิทยา แสงสว่าง และ ดร.สุภชัย 
จันปุ่ม ที่กรุณาได้ตรวจสอบ ให้คําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุง การทําเครื่องมือการวิจัยให้มีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ซึ่งมีส่วน
สําคัญที่ทําให้การทําวิทยานิพนธ์ในครั้งน้ีมีความสมบูรณ์ทุกขั้นตอนผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละ
ของแต่ละท่านเป็นอย่างย่ิง นอกจากน้ียังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อํานวยการโรงเรียนบ้าน 
ซําบ่าง ตลอดจนเพ่ือนครูทุกท่าน ที่ให้การช่วยเหลือในการทํางานต้ังแต่เริ่มต้นขอขอบคุณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่อํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดี 
 ขอบคุณคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ให้ความรู้  
ขอขอบคุณ ที่ให้โอกาสและช่วยให้คําแนะนําในการศึกษา 
 คุณงามความดีประโยชน์อันพึงเกิดจากงานวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ความกตัญญูกตเวทีแด่บิดามารดา  คุณพ่อสูนย์ คุณแม่ทองดี  กรมลี ของข้าพเจ้า ผู้ให้กําเนิดและให้
ทุกสิ่งทุกอย่าง และขอน้อมถวายบูชาแด่พระรัตนตรัย คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีพระคุณ  ขอบคุณ 
เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้อง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ซึ่งเป็นผู้มีส่วน
ร่วมที่สําคัญย่ิงในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นกําลังใจตลอดเวลาใน
การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีแก่ผู้วิจัยตลอดมาจนสําเร็จการศึกษาในที่สุด  
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ตารางที่  หน้า 
3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเลย เขต 2  57 
4.1 แสดงจํานวน และร้อยละข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  64 
4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
โดยรวมทุกด้าน 66 

4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 68 

4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 70 

4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 72 

4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 74 

4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 76 
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ตารางที่  หน้า 
4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 78 

4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 80 

4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 82 

4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา 84 

4.12 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถาน ศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามขนาดโรงเรียน 86 

4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนิน 
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยรวมและ
รายด้าน จําแนกตามขนาดโรงเรียน 88 

4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้าน
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน 90 
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4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้าน
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน 90 

4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านจัด 
ระบบบริหารและสารสนเทศ จําแนกตามขนาดโรงเรียน 91 

4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้าน
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จําแนกตามขนาด
โรงเรียน 91 

4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านจัด
ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน 92 

4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านจัด
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน 92 

4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านจัด 
ทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จําแนกตามขนาดโรงเรียน 93 
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4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านจัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จําแนกตามขนาดโรงเรียน 93 

4.22 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถาน ศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 94 

4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยรวม
และรายด้าน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 96 

4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้าน
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 98 

4.25 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านจัด 
ทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 98 

4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านจัด 
ระบบบริหารและสารสนเทศ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 99 

4.27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านจัด
ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประสบ การณ์ทํางาน 99 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านจัด
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกษา จําแนก
ตามประสบการณ์ทํางาน 100 

4.29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านจัด 
ทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จําแนกตามประสบ 
การณ์ทํางาน 100 

4.30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านจัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จําแนกตามประสบ การณ์ทํางาน 101 
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1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม 

เน่ืองจากเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดชีวิต ต้ังแต่การวางรากฐาน
พัฒนาการของชีวิตต้ังแต่แรกเกิด การพัฒนาศักภาพและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดํารงชีพ
และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์พัฒนา
ประเทศอย่างย่ังยืน เพ่ือให้การศึกษาของประเทศก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้เข้าสู่สังคมสื่ออ่ิมตัว
ที่มีความซับซ้อนเป็นโลกเดียวกันและหลากหลาย เป็นโลกของการปฏิวัติเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ
สังคมย่ิงใหญ่กว่าวัฒธรรมการพิมพ์หรือการสื่อสาร ปัญญา จากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสังคมที่มี
รูปแบบการจัดการศึกษาเป็นแบบด้ังเดิม แต่ในยุคปัจจุบันยุคสังคมความรู้ความต้องการทักษะการคิด
ขั้นสูงขึ้นกว่าเดิม เพ่ือให้สามารถเป็นผู้เรียนที่พ่ึงตนเองได้ตลอดชีวิต และเป็นประชากรที่มีคุณภาพ
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 107-108) 

บทบาทของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่สําคัญย่ิงต่อผลกระทบที่ทําให้ทัศนคติแรงจูงใจและผลการ
ปฏิบัติงานของคนในองค์กรแตกต่างกันได้มากแต่ประเด็นที่น่าศึกษาคือการที่ผู้นําบางคนสามารถชนะ
ใจผู้ใต้บังคับบัญชาจนทําให้เขาเหล่าน้ันผูกพันทุ่มเททํางานแบบถวายชีวิตแต่ในเวลาเดียวกันผู้นําบาง
คนก็เป็นผู้ที่ถูกจงเกลียดจงชังจากผู้ร่วมงานอาจถึงขั้นรวมกลุ่มกันเพ่ือขับไล่ก็มีอยู่เช่นกันในยุคก่อนมี
การเช่ือกันมากว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของผู้นําน้ันน่าจะอยู่ที่บุคลิกลักษณะของผู้นําเป็น
สําคัญแต่จากการพิสูจน์กันอย่างถ่องแท้กับปรากฏว่าบุคลิกลักษณะเป็นเพียงปัจจัยประกอบส่วนน้อย
เท่าน้ันและไม่มีอิทธิพลเท่าใดนักจากการศึกษาค้นคว้าในเวลาต่อมาได้กลับมามุ่งสนใจที่พฤติกรรม
ผู้นํา (Leadership behavior) ซึ่งหมายถึงแบบของพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้นําที่มีความเหมาะสม
ที่ผู้นําควรจะประพฤติปฏิบัติเพ่ือเอาชนะใจผู้ร่วมงานเช่นการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานมีอิสระ
ในการทํางานด้วยตนเองการเข้าไปร่วมเป็นผู้ ช้ีนําและลงมือทําด้วยกันกับกลุ่มหรือการใช้วิธี
ประชาธิปไตยสูงหรือการมีส่วนร่วมเป็นต้น (ศิริชัย พลับพิบูลย์, 2548 หน้า 1) 

ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีบทบาทและมีความสําคัญอย่างย่ิงในหน่วยงานที่จะต้องแสดง
บทบาทพฤติกรรมผู้นํา (วิรัชสงวน วงศ์วาน, 2547 หน้า 3) ประกอบผู้บริหารต้องเป็นผู้นําโดย
ตําแหน่งซึ่งนอกจากต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อผลของความสําเร็จของ
งานทั้งปวงในหน่วยงานด้วย (วีระ ประเสริฐศิลป์, 2546 หน้า 12) และในการที่ผู้บริหารจะดําเนินการ
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บริหารการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพน้ันยังมีองค์ประกอบหลายด้านที่สําคัญนอกจาก
การจัดโครงสร้างงานอย่างเหมาะสมแล้วบุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบใน
ภาระหน้าที่สูงด้วยผู้บริหารจะต้องเน้นผู้มีศักยภาพต้องสามารถแสดงพฤติกรรมผู้นําในการบริหารงาน
เพราะพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างย่ิงในการบริหารการศึกษาซึ่งถ้ามีการ
บริหารและการจัดการที่ดีหน่วยงานก็จะสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการ
บริหารและการจัดการที่ดีเป็นปัจจัยช้ีขาดความสําเร็จ (สุวรรณทองคํา, 2545 หน้า 1) 

ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีผู้นํา
หรือผู้บริหารองค์กรยังต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและสามารถแสดงพฤติกรรมในการ
บริหาร มีวิสัยทัศน์กว้างไกลท่ีจะบริหารองค์กรของตนเอง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย น่ัน
ย่อมหมายถึง ผู้บริหารจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้นํา หรือแสดงพฤติกรรมในการบริหารเป็นผู้นํา
ด้วยการจูงใจให้บุคลากรในองค์กรร่วมมือกันทํางานอย่างมีความสุข ผู้บริหารจะต้องแสดงพฤติกรรม
เป็นผู้นําให้เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ร่วมงาน ประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเป็นธรรมในการบริหารงานอันจะส่งผลต่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร ทํา
ให้ทุ่มเทให้แก่งาน ผู้นําต้องสร้างความผูกพันรักใคร่ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้เกิดความรัก และ
ความศรัทธาในตัวผู้นําพร้อมที่จะร่วมมือกันทํางานให้หน่วยงานหรือองค์กรของตนประสบผลสําเร็จ 
การแสดงพฤติกรรมผู้นําด้านใดด้านหน่ึงย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารงานในหน่วยงาน และจะส่งผล
ถึงบรรยากาศขององค์กรได้ และประสิทธิภาพในการทํางาน  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัด และ โรงเรียนเอกชนตลอดทั้งยังประสานส่ง 
เสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ สถาบัน และองค์กรอ่ืน ๆ ที่จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แห่งบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง 
ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีส่วนสําคัญที่สุดซึ่งจะ
นําเอานโยบายและโครงการต่าง ๆ ไปปฏิบัติถ้าการดําเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยดีย่อมเป็นผลดี
ต่อคณะครูและผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวใน
การบริหารงานพฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเป็นอันมาก
ถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมทางการบริหารถูกต้องเหมาะสมตามหลักทฤษฎีการบริหารแล้ว
การบริหารย่อมได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกคนโดยได้ทั้งงานและนํ้าใจการบริหารงานก็จะ
ประสบความสําเร็จแต่ถ้าพฤติกรรมทางการบริหารขัดแย้งกับคณะครูในโรงเรียนย่อมจะเกิดปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนขึ้นได้อย่างไรก็ตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ยัง
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สามารถพัฒนาได้อีกเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาสูงสุดผู้รายงาน
จึงคิดว่าควรจะได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย 8 ภารกิจหลักได้แก่แนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาการจัดระบบบริหารและนิเทศภายในสถานศึกษาการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษาการจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ 
ให้ทราบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับใดและใช้เป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการ
ปรับปรุงการบริหารของตนเอง 

จากสถานภาพดังกล่าวจึงทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ 1) ปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับความ
เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ เน่ืองจากมองว่าเป็นการเพ่ิมภาระงาน มองว่าเป็นเพียงงานที่ทําเป็น
ครั้งคราวเท่าน้ัน และไม่เกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นการสูญเสียงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ โดยไม่
คุ้มค่า 2 )ปัญหาที่เก่ียวเน่ือง กับการปฏิบัติเรื่องการประกันคุณภาพ เช่น การจัดการเอกสารต่าง ๆ 
และการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานจริง และ 3) ปัญหาเก่ียวเนื่องกับ
การใช้ผลจากการประเมินและตรวจสอบ โดยผู้ถูกประเมินไม่ยอมรับผลการประเมินที่แท้จริง ก่อให้ 
เกิดความไม่พอใจและส่งผลให้เกิดการรายงานผลท่ีผิดพลาดจากความเป็นจริงนอกเหนือไปจากน้ี ทาง 
โรงเรียนไม่ได้มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการภายในโรงเรียนให้ดีย่ิงขึ้น 
ทําให้การประเมินน้ันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดต่อโรงเรียน โดย ดร. จํารัส ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การ
ร่วมกันทําความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องน้ันเป็น
เรื่องที่สําคัญอย่างย่ิง ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดแล้วจะก่อให้เกิดปัญหา และ จะขยายให้เกิดปัญหาใน
วงกว้างเพ่ิมมากย่ิงขึ้น (จํารัส นองมาก, 2545) 

จากรายงานการวิจัยดังกล่าวข้างต้น พบว่าสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังมีปัจจัยหลายประการที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่จะส่งผลให้การพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไม่ประสบความสําเร็จ การบริหารจัด การ 
ศึกษายังไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักเรียนยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ดี เท่าที่ควร 
และผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไปสู่ยุทธศาสตร์แห่งความสําเร็จ และเป็นแกนหลักสําคัญ
ในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับแกนนําอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยผลักดัน สนับสนุน ประสานงานให้บุคลากร
ภายในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องร่วมกันทํางานเป็นทีม เพ่ือ พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และมาตรฐานของผู้เรียน ให้ผสมผสานกับการวางแผน การ
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ดําเนินงาน การปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบ การตรวจติดตามคุณภาพ ระบบการ
ประเมินตนเอง ให้เป็นระบบ ครบวงจร รวมท้ังการกํากับ ดูแล ให้มีการดําเนินงานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง มุ่งสู่ผลประโยชน์ที่ จะเกิดกับผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุข  

จากปัญหาดังกล่าวล้วนแล้วเกิดจากบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามความคิดของข้าราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในการบริหารและจัดการตามบทบาทของตนเองที่จะ
ปฏิบัติ ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู 
เพ่ือที่จะได้นําไปปรับปรุงพัฒนาตนเองในส่วนที่ต้องแก้ไขให้ดีขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีย่ิงขึ้นต่อการ
ทํางานในหน่วยงานน้ัน 

 

1.2 คําถามการวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ีได้ต้ังคําถามการวิจัย ดังน้ี 
   1.2.1 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม 

ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็น
อย่างไร 

  1.2.2 ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีวุฒิ
การศึกษา ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแตกต่างกันหรือไม่ 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน และ ประสบการณ์การทํางาน 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
1.4.1 ข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถาน 

ศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 แตกต่างกัน  

1.4.2 ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกัน  

1.4.3 ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกัน  

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ี 
1.5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.5.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จํานวน 163 โรงเรียน จําแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 96 
โรงเรียน มีครูจํานวน 491 คน ขนาดกลาง 63 โรงเรียน ครูจํานวน 925 คน และขนาดใหญ่ 4 โรงเรียน 
ครูจํานวน 153 คนรวมครูผู้สอนทั้งสิ้น 1,569 คน 

 1.5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie& Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ซึ่งผู้วิจัยได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratifiled Random Sampling) ตามสัดส่วนครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้วยวิธีการ
จับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 97 คน ขนาดกลางจํานวน 182 
คน และขนาดใหญ่จํานวน 30 คน รวมท้ังสิ้น 309 คน 

1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษา

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
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2553 ว่าด้วยแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษายึด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 8 ประการ  

1.5.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1.5.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
   1) วุฒิการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ 
    - ระดับปริญญาตรี 
   - สูงกว่าปริญญาตรี 
   2) ขนาดของโรงเรียนซึ่งแบ่งเป็น 3 ขนาด 
    - ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา 
    - ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนต้ังแต่ 121-600 คน 
    - ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียน 601 คนขึ้นไป 
   3) ประสบการณ์การทํางานซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ 
   - น้อยกว่า 5 ปี 
   - 5-10 ปี 
   - มากกว่า 10 ปี 
 1.5.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านต่าง ๆ ดังน้ี  
   1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
  4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
  6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน 

ศึกษา 
  7) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวทางการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการ 
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ศึกษา พ.ศ. 2553 สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หน้า 15) ดังน้ี 

 
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.7.1 ทําให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ทราบถึงข้อมูลและ

ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

1.7.2 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 ทั้ง 8 ประการ 

ข้อมูลทั่วไป 
 

1. วุฒิการศึกษา 
1.1 ปริญญาตรี 
1.2 สูงกว่าปริญญาตรี 

2. ขนาดโรงเรียน 
2.1 ขนาดเล็ก 
2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ่ 

3. ประสบการณ์การทํางาน 
3.1 น้อยกว่า 5 ปี 
3.2 5-10 ปี 
3.3 มากกว่า 10 ปี 

 

บทบาทของผู้บริหารในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน 
 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา 

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา  
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ 

ภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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1.7.3 เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปวางแผนกําหนดนโยบายในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 

1.8 คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาในการ

ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน หมายถึง

ลักษณะหรือพฤติกรรมที่ผู้บริหารปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การดําเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือจัดระบบใน
การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การบริหารจัดการดําเนินกิจกรรม ตาม 
ปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้บริหารทางการศึกษา ว่าการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และทําให้ผู้เรียน
มีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

บทบาทผู้บริหารในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน หมายถึง แนวคิดและหลักการ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามระบบ หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน มี 8 ประการ ประกอบด้วย 

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การสร้างหรือกําหนด แนวปฏิบัติ
หรือวิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและตัวบ่งช้ีซึ่งพิจารณาสาระสําคัญที่จะกําหนดในมาตร 
ฐานสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้ปฏิบัติ โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนด 
และตระหนักในคุณค่าความสําคัญตามมาตรฐาน ที่เก่ียวกับปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตของการ
จัดการศึกษา เพ่ือการกํากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ และประกันคุณภาพของสถานศึกษาตรงตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ได้กําหนดไว้ โดยให้มีการประกาศใช้และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การคิดเตรียมการ หรือ ข้อกําหนด กรอบภาระงาน ที่จะทํางานให้
สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลให้แก่สถานศึกษาได้อย่างไร ซึ่งประกอบไปด้วย แผน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะมุ่งเน้นกระบวนการสร้างคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษากําหนด ถือเป็นแผนระยะยาวที่สถานศึกษาจะต้องใช้เป็นแนวทางสําหรับการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย การดําเนินงาน การวัด
และประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การจัดทําข้อมูลของสถานศึกษาที่เป็นจริงและ
เป็นปัจจุบันให้เป็นระบบ เพราะ ข้อมูลสารสนเทศจะเป็นตัวบอกข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องสําคัญอย่างย่ิง และ มีความจําเป็นต่อการวางแผนการดําเนินงาน การรวบ 
รวมข้อมูล การวิเคราะห์ การตรวจสอบ ดังน้ันสถานศึกษาจําเป็นที่จะต้องจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ เพียงพอต่อการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบระยะเวลา
และกิจกรรมโครงการที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดมีการนิเทศ กํากับ 
ติดตามจากผู้บริหารสถานศึกษา หากพบปัญหาอุปสรรคอะไรผู้บริหารจะเป็นผู้ให้คําแนะนําช่วยเหลือ
ให้งานสําเร็จเป็นไปตามที่ต้ังไว้ 

จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการติดตามตรวจสอบ 
เป็นการประมาณค่าการดําเนินงานว่า ดีเย่ียม ดีมาก พอใช้ ปรับปรุง ได้ผลตามที่ต้ังเป้าหมายไว้หรือไม่
ถ้าได้ผลตามเป้าหมายก็แสดงว่าการทํางานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและจัดทํารายงานการติด 
ตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะข้อแก้ไข และมีมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 
การประเมินผลดําเนินการ การจัดกิจกรรม/โครงการการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีหรือเป้าหมายที่กําหนดไว้รวมไปถึงการประเมินผลสัมฤทธ์ิที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกระดับช่วงช้ันที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด และ
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานระดับสถานศึกษาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีการท่ี
หลากหลาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปี โดยระบุความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาของสถานศึกษาจะต้องมีเน้ือหาครอบคลุมข่ายการดําเนินงานทุกเรื่องหรือทุกมาตรฐานที่กําหนด
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ไว้เป็นเกณฑ์ในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้อ่านรายงานทราบว่าการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานบรรลุผลมากน้อยแค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอะไรจะได้หาแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไปแล้วนําเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผย 
ต่อสาธารณชน 

จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาวิเคราะห์
สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ ปรับปรุง แก้ไข ออกแบบ พร้อมนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ 

- ระดับปริญญาตรี 
- สูงกว่าปริญญาตรี 
ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การแบ่งขนาดตามจํานวนนักเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเลย เขต 2 (เอกสารลําดับที่ 2/2558 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, 
หน้า 8 ) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 

- ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา 
- ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนต้ังแต่ 121-600 คน 
- ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียน 601 คนขึ้นไป 
ประสบการณ์การทํางาน หมายถึง จํานวนปีในการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ 
- ตํ่ากว่า 5 ปี 
- 5-10 ปี  
- มากกว่า 10 ปี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา

ที่มีหน้าที่ควบคุมกํากับดูแลจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดเลยเขต 2 จํานวน 6 อําเภอ คือ อําเภอ
วังสะพุง อําเภอภูหลวง อําเภอเอราวัณ อําเภอผาขาว อําเภอหนองหิน และอําเภอภูกระดึง 

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารในสถาน 
ศึกษา เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

ข้าราชการครู หมายถึง ตําแหน่งข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนคือต้ังแต่ครู
ผู้ช่วยจนถึงครูเช่ียวชาญพิเศษท่ีปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตาม

ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในครั้งน้ี 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทผู้บริหาร 
 2.1.1 ความหมายของผู้บริหาร 
 2.1.2 บทบาทของผู้บริหาร 
2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   
2.3 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 2.3.1 ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน 
  2.3.2 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  2.3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2.4 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.4.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4.3  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 2.4.4  ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 2.4.5  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2.4.6  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4.7  จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 2.4.8  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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2.1 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทผู้บริหาร 
2.1.1 ความหมายของผู้บริหาร 
ดรัคเคอร์ (Drucker. 1967 อ้างใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2545, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของ

ผู้บริหารไว้ว่าผู้บริหารหมายถึงบุคคลที่รับผิดชอบให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผลซึ่งระหว่างคําว่า “ผู้นํา” และ “ผู้บริหาร” มักใช้เรียกบุคคลที่อยู่ในตําแหน่งระดับ
บริหารขององค์การและมีบทบาทในการนําสมาชิกขององค์การไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้และมีคนจํานวน
มากเข้าใจว่า “ผู้นํา” กับ “ผู้บริหารหรือนักบริหาร” คือบุคคลคนเดียวกันซึ่งเป็นความเข้าใจท่ีผิด
เพราะแม้ว่าบุคคลท้ังสองกลุ่มจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบใกล้เคียงกันคือการรับผิดชอบทําให้เป้าหมาย
ขององค์การที่ต้ังไว้บรรลุผลแต่ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างคนทั้งสองกลุ่มคือพฤติกรรมการบริหารที่
แตกต่างกัน 

ผู้บริหาร (Executive) จะต้องเป็นผู้นําโดยบทบาทและหน้าที่ที่มีอยู่ตามท่ีสถาบันหรือ
หน่วยงานน้ันเป็นผู้มอบหมายในหน้าที่ให้อยู่แล้วในขณะที่ผู้มีภาวะผู้นําจะไม่ใช่ผู้บริหารเพราะไม่ได้รับ
การแต่งต้ังและมอบหมายให้ทํางานในตําแหน่งผู้บริหารซึ่งสอดคล้องกับคําพูดที่ว่า “ผู้บริหารจะต้อง
เป็นผู้นําในขณะที่ผู้มีภาวะผู้นําอาจจะไม่ใช่ผู้บริหาร” เพราะฉะน้ันหัวหน้าที่มีความเป็นผู้นําอยู่ด้วยจะ
ปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปได้ดีกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้บริหารอย่างเดียวและในทํานองเดียวกันผู้ที่ไม่มีตําแหน่ง
หรือไม่ได้เป็นผู้บริหารก็อาจจะแสดงบทบาทของการเป็นผู้นํากลุ่มไม่ราบรื่นนัก 

นอกจากน้ี สแตท (Stadt. 1974 อ้างใน อรรณพ จีนะวัฒน์, 2541, หน้า 44) ได้ศึกษา
ค้นพบว่าลักษณะของผู้บริหารที่ดีควรประกอบด้วยคุณสมบัติดังน้ีคือการคํานึงถึงมาตรฐานในการ
ทํางานการเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้กล้าคิดกล้าเสี่ยงและกล้าทํามีความรับผิดชอบมีความสามารถในการ
แบ่งงานให้ผู้อ่ืนทํามีวินัยในตนเองมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการสื่อความคิดกล่าวโดย
สรุปได้ว่าผู้บริหารจะนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จได้น้ันจําเป็นต้องมีพฤติกรรมภาวะผู้นําควบคู่กันไป
ด้วยเพราะผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน์กําหนดจุดหมายและทิศทาง
ขององค์การว่าจะไปในทิศทางใดซึ่งการกําหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดการลงมือปฏิบัติ
ในปัจจุบันรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในองค์การเกิดความร่วมมือร่วมใจเพ่ือปฏิบัติงานจน
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การจนทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.1.2 บทบาทของผู้บริหาร  
 2.1.2.1 ความหมายของบทบาท 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของคาว่า “บทบาท” (role) ไว้แตกต่างกันดังน้ี 
 บุญช่วย ศิริเกษ (2540, หน้า 239) กล่าวไว้ว่า บทบาท หมายถึง การประกอบพฤติ 

กรรมตามตําแหน่งซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม หรือตามลักษณะการรับรู้ หรือตามที่มีการ
แสดงจริง บทบาทจึงเป็นผลรวมของสิทธิและหน้าที่ 
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 ปราชญา กล้าผจญ (2540, หน้า 125) ได้ให้ความหมายของบทบาทสรุปได้ว่า
หมายถึงสิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับตําแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย 

 จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2540, หน้า 37) ได้กล่าวไว้ว่า บทบาท หมายถึง 
การที่บุคคลกระทําภาระหน้าที่ที่กําหนดไว้ในสถานภาพน้ัน บทบาทท่ีเป็นพฤติกรรมที่เห็นได้เป็นการ
กระทําของบุคคล 

 กนกวรรณ เพียงเกต (2541, หน้า 22) ได้ให้ความหมายของบทบาทไว้ว่าบทบาท
หมายถึงพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลที่แสดงออกตามสถานภาพท่ีดํารงอยู่บทบาทท่ีแสดงออก
น้ีถูกกําหนดโดยความคาดหวังของสังคมอย่างชัดเจนภายใต้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของสังคมน้ัน ๆ ว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรบ้างถ้าสถานภาพบุคคลเปลี่ยนแปลงไปบทบาทก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปด้วยและการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กันภายในสังคมทําให้บุคคลแต่ละคนต้องมี
บทบาทเพ่ิมมากขึ้น (Role-set) ดังน้ันถ้าสมาชิกในสังคมทุกคนแสดงบทบาทได้ดังที่สังคมคาดหวัง
เอาไว้สังคมน้ัน ๆ ก็จะเป็นระเบียบไม่สับสนวุ่นวาย 

 จักรรัช ธีระกุล (2542, หน้า 45) ได้ให้ความหมายของบทบาทหมายถึงแบบแผน
นวัตกรรมอันเก่ียวกับสถานภาพหรือตําแหน่งทางสังคมบทบาทเป็นความเคลื่อนไหวของสถานภาพ
หรือหน้าที่ตามสถานภาพน่ันเอง 

 มัย สุขเอ่ียม (2542, หน้า 95) ให้ความหมายของบทบาทไว้ว่าบทบาท คือ การ
ปฏิบัติตามหน้าที่ของสถานภาพหรือตามฐานะตําแหน่งที่บุคคลมีอยู่เช่นมีฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือ
เลี้ยงดูบุตรมนุษย์แต่ละคนจะมีหลายบทบาทสุดแต่ว่าจะอยู่ในสภาพใดบางคนอยู่บ้านมีบทบาทเป็น
พ่อแม่เมื่อไปทํางานมีบทบาทเป็นหัวหน้างานหรือเป็นลูกน้องเป็นต้นบทบาทของมนุษย์จะสะท้อนให้
เห็นถึงวิถีทางในการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและช่วยให้สังคมเป็น
ปึกแผ่น 

 สุวิทย์ แบ่งทิศ (2545, หน้า 17) ให้ความหมายของบทบาทไว้ว่าบทบาท หมายถึง 
การประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ตามสถานภาพของแต่ละบุคคลที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

 สรรเพชร อิสริยวัชรากร (2546, หน้า 194) ให้ความหมายของบทบาทไว้ว่า
บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําที่บุคคลแสดงออกตามตําแหน่งหน้าที่ที่ตนได้รับการแสดง 
ออกน้ันย่อมผูกพันกับความรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่งกับความคาดหวังของผู้อ่ืนที่มีส่วนเก่ียวข้อง
กับตําแหน่งน้ัน 

 ดวงแก้ว โพธิ์อ้น (2550, หน้า 19) ได้ให้ความหมายของบทบาทไว้ว่า หมายถึง การ
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีการกําหนดไว้หรือได้รับมอบหมายเป็นความมุ่งหวังของบุคคลอ่ืนที่คาดว่าบุคคล
ในตําแหน่งจะพึงกระทําหรือแสดงพฤติกรรมออกมาตามสถานภาพ 

 อุดม ธาระณะ (2552, หน้า 25) บทบาทหมายถึง การกระทําของบุคคลที่กระทํา
ตามหน้าที่และสถานภาพสังคมกําหนดหรือตามฐานะตําแหน่งที่บุคคลมีอยู่ 
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  สุริยาดา เล็งนู (2554, หน้า 17) สรุปบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นพฤติ 
กรรมที่ถูกกําหนดขึ้นจากความสัมพันธ์กับงาน ซึ่งการกําหนดบทบาทน้ันจะขึ้นอยู่กับตําแหน่งของ
ผู้บริหารหรือสถานะและอํานาจหน้าที่ที่เป็นทางการ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคล
สําคัญที่สังคมคาดหวังว่าจะเป็นตัวจักรสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ด้านขององค์กร อันมีผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ฉะน้ันผู้บริหารพึงตระหนักในความสําคัญของภาระและ
บทบาทหน้าที่ของตนให้มากและทําให้ดีที่สุดสมกับสังคมให้ความไว้วางใจยกย่องและให้เกียรติ 

  ภารดี อนันต์นาวี (2555, หน้า 260) ได้ให้ความหมาย บทบาทของผู้บริหาร คือ 
แบบแผนพฤติกรรมที่ถูกคาดหวังอย่างมีเหตุผลตามตําแหน่งของผู้บริหารการศึกษา ที่กําหนดขึ้นใน
หน่วยงานทางการศึกษา 

  วาสนา บูระพา (2557, หน้า 24) ได้ให้ความหมาย บทบาทของผู้บริหาร หมายถึง 
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งผู้บริหารจะ
เป็นผู้อํานวยความสะดวกสนับสนุน และให้คําปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามที่ได้รับมอบหาย เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กรน้ัน  

  จากความหมายข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า บทบาทของผู้บริหาร หมายถึง การปฏิบัติ 
งานตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า หรือลักษณะพฤติกรรมที่
แสดงออกมาในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้และเป็นสิ่งที่บุคคล
จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับตําแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายผู้บริหารพึงตระหนักใน
ความสําคัญของภาระและบทบาทหน้าที่ของตนให้มากและทําให้ดีที่สุดสมกับสังคมให้ความไว้วางใจ
ยกย่องและให้เกียรติ 

 2.1.2.2 ความสําคัญของบทบาท 
  ดวงแก้ว โพธิ์อ้น (2550, หน้า19) กล่าวว่าการปฏิบัติตามบทบาทน้ันมีความสําคัญ

ต่อสังคมและองค์การบุคคลควรปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่หรือบทบาทของตนเองจะทําให้องค์การมี
ประสิทธิภาพและสังคมมีความสงบสุข 

  ดนุชา สลีวงศ์ (2556, หน้า79) กล่าวว่า ผู้บริหารเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของนักประกันคุณภาพ การศึกษา เน่ืองจากการทําประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการ
ประเมินความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการทํางานของ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ
ทุกหน่วยงาน หากผู้บริหารเปิดใจยอมรับและให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ การศึกษาแล้ว 
ย่อมจะส่งผลให้บุคลากรให้หน่วยงานน้ัน ๆ ยอมรับการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน 
หาก หน่วยงานใด ผู้บริหารไม่ยอมรับแล้ว จะส่งผลให้บุคลากรไม่กล้าทําหน้าที่อย่างเต็มที่ และงาน
ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาย่อมไม่ประสบความสําเร็จ  
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  จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของผู้นําหรือผู้บริหารเป็นปัจจัย
สําคัญในการรวมกลุ่มและจูงใจคนในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์การการ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าหรือเกิดประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลผู้นําหรือ
ผู้บริหารจะต้องมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการกับทรัพยากรทางการบริหารและสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม 

 2.1.2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 
 สําหรับทฤษฎีที่เก่ียวกับบทบาทได้มีนักสังคมวิทยา นักจิตวิทยาและผู้รู้ได้อธิบาย 
 ถึงทฤษฎีที่เก่ียวกับบทบาทไว้ในหลายลักษณะดังน้ี 
 1. ทฤษฎีบทบาทของ Ralph Linton Linton (อ้างใน ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545, 

หน้า 115) กล่าวไว้ว่า ตําแหน่งหรือสถานภาพเป็นผู้กําหนดบทบาท เช่น บุคคลที่มีตําแหน่งเป็นครูต้อง
แสดงพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เป็นต้น ผู้ที่มีตําแหน่งจะปฏิบัติหน้าที่ได้สมบทบาทหรือ 
ไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น บุคลิกของผู้สวมบทบาท ลักษณะของสังคม ตลอดจน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมน้ันด้วย 

 2. ทฤษฎีกระบวนการระบบสังคมของ Getzels และ Guba Getzels และ Guba 
(1968 หน้า 56 อ้างใน เศกสรรค์ สุขแสง, 2553, หน้า 147-149) ได้กล่าวเก่ียวกับบทบาทไว้ว่า ใน
ระบบสังคมหน่ึง ๆ จะประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านสถาบันมิติ (Nomothetic Dimension) และด้าน
บุคลามิติ (Idiographic Dimension)  

  2.1 ด้านสถาบันมิติประกอบด้วย 
 2.1.1 สถาบัน (Institution) ได้แก่ หน่วยงานหรือองค์การ ซึ่งจะเป็นกรมกอง

โรงเรียน โรงพยาบาล บริษัท ร้านค้า หรือโรงงานต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรม (Culture) ของหน่วยงานหรือ
องค์การน้ันครอบคลุมอยู่ 

 2.1.2 บทบาทตามหน้าที่ (Role) สถาบันจะกําหนดบทบาท หน้าที่ และ
ตําแหน่งต่าง ๆ ให้บุคคลปฏิบัติมีกฎและหลักการอย่างเป็นทางการ และมีธรรมเนียม (Ethics) การ
ปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อบทบาทอยู่ 

 2.1.3 ความคาดหวังของสถาบันหรือบุคคลภายนอก (Expectations) เป็น
ความคาดหวังที่สถาบัน หรือบุคคลภายนอกคาดว่าสถาบันจะทํางานให้บรรลุเป้าหมาย เช่นโรงเรียนมี
ความคาดหวังที่จะต้องผลิตนักเรียนที่ดีมีคุณภาพ ความคาดหวังมีค่านิยม (Values) ของสังคมครอบ 
คลุมอยู ่ 

  2.2 ด้านบุคลามิติประกอบด้วย 
 2.2.1 บุคลากรแต่ละคน (Individual) ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันน้ัน ๆ เป็น

บุคคลในระดับต่าง ๆ เช่น ในโรงเรียนมีผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ คนงาน ภารโรง มีวัฒนธรรม
ย่อยที่ครอบคลุมต่างไปจากวัฒนธรรมโดยส่วนรวม 



   16 
 

 2.2.2 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ
เจตคติ อารมณ์ และแนวคิด ซึ่งบุคคลที่เข้ามาทํางานในสถาบันน้ันจะมีความแตกต่างปะปนกันอยู่และ
มีธรรมเนียมของแต่ละบุคคลเป็นอิทธิพลครอบงําอยู่ 

 2.2.3 ความต้องการส่วนตัว (Need-dispositions) บุคคลที่มาทํางานสถาบัน
มีความต้องการที่แตกต่างกันไป บางคนทํางานเพราะต้องการเงินเลี้ยงชีพ บางคนทํางานเพราะความรัก 
บางคนต้องการเกียรติยศช่ือเสียง ความก้าวหน้า บางคนต้องการการยอมรับ บางคนต้องการความ
มั่นคง ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากน้ันยังมีค่านิยมของตนเองครอบคลุมอยู่ 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ในด้านสถาบันมิติน้ันจะยึดถือเรื่องสถาบันซึ่งมี
บทบาทต่าง ๆ เป็นสําคัญ บทบาทที่สถาบันได้คิดหรือกําหนดไว้จะต้องช้ีแจงให้บุคลากรในสถาบันได้
ทราบอย่างเด่นชัดเพ่ือจะได้กําหนดการคาดหวังที่สถาบันได้กําหนดไว้ในบทบาทของตนออกมาตรง 
กับความต้องการของผลผลิตของสถาบันน้ัน ส่วนในด้านบุคลามิติ ประกอบด้วย ตัวบุคคลที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในสถาบันน้ัน ซึ่งบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยู่ก็มีบุคลิกภาพที่เป็นตัวเองที่ไม่เหมือนกัน ในแต่ละคนต่างก็ 
มีความต้องการในตําแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งสองมิติน้ีระบบสังคมเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารงานเป็นอันมาก ถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดีการบริหารงานน้ันสามารถที่
จะสังเกตพฤติกรรมได้(Social Behavior or Observed Behavior) 

 3. ทฤษฎีบทบาทของ Nadel  
 Nadel (อ้างใน ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545, หน้า 116) กล่าวว่า บทบาท คือส่วน 

ประกอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 3 ลักษณะคือ 
 3.1 ส่วนประกอบที่ส่งเสริมบทบาท เช่น ครูต้องพูดเก่งหรือมีอารมณ์ขัน 
 3.2 ส่วนประกอบที่มีผลสําคัญต่อบทบาทและขาดมิได้เช่นเป็นครูต้องสอนหนังสือ

เป็นแพทย์ต้องรักษาคนไข้ เป็นตํารวจต้องจับผู้ร้าย 
 3.3 ส่วนประกอบที่เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ครูต้องเป็นสมาชิกคุรุสภา เป็นต้น 
 ถ้ากําหนดให้ P คือ บทบาท 
 a คือ ส่วนประกอบที่ส่งเสริมบทบาท 
 b คือ ส่วนประกอบที่มีผลสําคัญต่อบทบาทและขาดมิได 
 c คือ ส่วนประกอบที่เป็นไปตามกฎหมาย 
 ดังน้ัน จึงเขียนเป็นสมการบทบาทได้ว่า 
 P = a + b + c + … + n  
 จากสมการอธิบายได้ว่า บทบาทต้องประกอบด้วยส่วนประกอบหลาย ๆ ส่วนอย่าง

น้อย 3 ส่วนขึ้นไปจนถึง n ส่วน 
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 จากความหมายของบทบาท แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท จึงสรุปได้ว่า
บทบาทหมายถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมา ซึ่งอยู่ในฐานะหรือตําแหน่งหรือมีสถานภาพ
อย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งสังคมได้กําหนดให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ บทบาท และสถานภาพเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน
น่ันคือสถานภาพจะกําหนดว่าบุคคลน้ัน ๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร ส่วนบทบาทเป็นการ
ปฏิบัติตามหน้าที่สังคมได้กําหนดไว้ ในแต่ละสถานภาพ การแสดงบทบาท จะสอดคล้องกับบรรทัด
ฐานของสังคม ในสถานภาพหน่ึง ๆ บุคคลอาจจะต้องแสดงบทบาทมากมาย 

 

2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ไว้ดังน้ี  

มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ 
ศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภาย 
ในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วย 
งานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรา 49 ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีให้มีการประเมินคุณภาพภาย 
นอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอ
ผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มี
ข้อมูลเก่ียวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคําร้องขอของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทําการประเมินคุณภาพภาย 
นอกของสถานศึกษานั้น 
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มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่
กําหนด ให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําข้อเสนอแนะ การ
ปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หาก
มิได้ดําเนินการดังกล่าว ให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือ
ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข  

จากหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การ
ประกันคุณภาพภายในเป็นสิ่งจําเป็นที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยจะต้องดําเนินการประกันคุณภาพภาย 
ในเป็นประจําทุกปี และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการ 
ศึกษา และจะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และมีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ทราบ 

 

2.3 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2.3.1 ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติเพ่ือ

คุณภาพของสถานศึกษา จึงมีนักวิชาการ นักการศึกษาและแหล่งวิชาการหลายแหล่งได้ให้ความหมาย
ของคําว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังน้ี 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเองหรือ
โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 4) สถานศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงหลักการและกระบวนการดังต่อไปน้ี  

หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี 3 ประการคือ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543, หน้า 11)  

1. จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในคือการที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่การจับผิดหรือทําให้บุคลากรเสียหน้าโดยเป้าหมาย
สําคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

2. การที่จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 1.1 ต้องทําให้การประกันคุณภาพการ 
ศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ 
ใช่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการดาเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาจะต้อง
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วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมีเป้าหมายชัดเจนทาตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตสานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 

3. การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครู
อาจารย์และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษาโดยในการดําเนินงานจะต้องให้ผู้เก่ียวข้องเช่นผู้เรียนชุมชน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายวางแผนติดตาม
ประเมินผลพัฒนาปรับปรุงช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองสังคมและประเทศชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือกระบวนการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นภารกิจที่สถานศึกษาต้องทําอยู่แล้ว การประกันคุณภาพจึงไม่ 
ใช่เรื่องใหม่หรือเป็นเรื่องแปลกแยกจากงานปกติ และไม่ใช่การประเมินเพ่ือประเมินไม่เน้นการสร้าง
เอกสาร แบบวัด หรือแบบประเมินเป็นจํานวนมาก แต่เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนา โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 12) กล่าวว่า การประกันคุณภาพภาย 
ในสถานศึกษา หมายถึง การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
ดูแลสถานศึกษานั้น 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2546, หน้า 6) ให้ความ 
หมายไว้ว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือหน่วย 
งานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น 

สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2554, หน้า 7) ให้ความหมายของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่า เป็นระบบที่
สถานศึกษาสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ทั้ง ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถาน
ประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อหรือทํางาน ว่าสถานศึกษาสามารถ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกําหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
รวมท้ังสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชนตามความเหมาะสม ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ทั้งองค์กร โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครู และผู้บริหารตระหนักถึง
เป้าหมาย คือ ผลประโยชน์เกิดกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, หน้า 2) กล่าวไว้ว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคัญประการหน่ึงที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ให้ดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ที่จบการศึกษามี
คุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถานประกอบการท่ีรับช่วงผู้จบการศึกษาเข้า
ศึกษาต่อหรือรับเข้าทางาน มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

อุทุมพร จามรมาน และคณะ (2543) กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2544, หน้า 34-42) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา คือการประเมินผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากภายในโดย
บุคลากรของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ดูแลสถานศึกษานั้น 

รุ่ง แก้วแดง (2545, หน้า 171) กล่าวว่า ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในมาตรา 
22 ใช้คําว่าผู้เรียนเป็นสําคัญ เพราะฉะน้ัน ความหมายของคําว่า การประกันคุณภาพการศึกษาจะ
หมายถึง การประกันคุณภาพการเรียนของผู้เรียน เอาผู้เรียนเป็นตัวต้ังประเมินจากผู้เรียนเป็นหลัก 
ประเมินทุกสิ่งทุกอย่างจากผู้เรียน 

ภารดี อนันต์นาวี (2545, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาคือการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแล 

ณรงค์ ณ ลําพูน และเพ็ชรี รูปวิเชตร (2546 หน้า 19) กล่าวว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความมั่นใจและเช่ือมั่นต่อ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่าการดําเนินงานของสถานศึกษา ได้เป็นไปตามพันธกิจที่ได้ร่วมกันกําหนดไว้
น้ัน และก่อให้เกิดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพอันพึงพอใจ และพึงประสงค์ตามท่ีได้คาดหวังไว้ 

ไครเยอร์ (Cryer, 1993 อ้างใน ดวงแก้ว โพธ์ิอ้น, 2550, หน้า 30) กล่าวว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาคือแผนงานและปฏิบัติการทั้งหลายท่ีเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการให้
การศึกษาจะสนองตอบต่อคุณภาพที่กําหนดเมื่อประมวลมุมมองทั้งหลายจากสถานการณ์กําหนดกิจ 
กรรมและกระบวนการให้เป็นไปเพ่ือบรรลุถึงการสร้างปัญญา (intellect) ความเช่ียวชาญ (profess-
sionalization) และการมีจรรยาบรรณ (code of ethics) การประกันคุณภาพการศึกษาจึงหมายถึง
ปฏิบัติการท้ังหลายที่มีแผนและเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการให้การศึกษาจะได้คุณภาพตาม
ปรัชญาที่กําหนด 
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วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2551, หน้า 75) ได้กล่าวถึง การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการ หรือกลไกใด ๆ ที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง นับว่าเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจต่อสังคม ผู้ปกครอง ประชาชนและ
สถานประกอบการ ว่าสถาบันการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2555) 
กล่าวถึงความหมาย อ้างใน ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2557, หน้า 4) ของการประกันคุณภาพการศึกษาว่า 
หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพ่ือ พัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง 
ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม
โดยรวม 

นิติธร ปิลวาสน์ (2556) อ้างใน ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2557, หน้า 4) กล่าวว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติ ภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผน
ที่กําหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality 
Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ 
และมาตรฐานของ ดัชนีช้ีวัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 

ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2557, หน้า 4) การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดกระบวน 
การต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุม การตรวจสอบ การประเมิน การรักษาและการพัฒนาคุณภาพของระบบ 
สถาบัน หรือหลักสูตร เพ่ือให้ผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม 
ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม มีความมั่นใจว่าผู้สําเร็จการศึกษา มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกําหนดและสังคมคาดหวัง 
สามารถดํารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชนตาม
ความเหมาะสม โดยการประกันคุณภาพ การศึกษาจะต้องมีการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างบุคลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันการศึกษา 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การดําเนินงาน
ต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือจัดระบบในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด  

2.3.2 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, หน้า 9) ได้กําหนดแนวทางในการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในไว้ว่า ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal 
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Quality Assurrance) เป็นระบบที่สถานศึกษาสร้างความมั่นใจ (Assure) แก่ผู้รับบริการทั้งผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถานประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อหรือทํางาน ว่าสถาน 
ศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด ผู้สําเร็จการ ศึกษามี
ความรู้ความสามารถมีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกําหนดและสังคมคาดหวัง
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนตาม
ความเหมาะสมด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ทั้งองค์กรโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผู้บริหารตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นอันดับ
แรก ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกสําคัญประการหน่ึง ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ผู้เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ และถูกกําหนดให้สถานศึกษาทุก
แห่งต้องดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และประกาศกฎกระทรวง  

ดังน้ัน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา จึงยึด
หลักการ 3 ประการ คือ 

1. การกระจายอํานาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการ
บริหาร และตัดสินใจดําเนินงานท้ังด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร 
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และผู้สอนทําบทบาทหน้าที่ในการสอน จัดกิจกรรมและพัฒนาสื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ สามารถจัดการศึกษา
ได้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ความต้องการของชุมชนและสังคมได้มากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทํางาน (Participation) หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาค 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะทํางานในส่วน 
อ่ืน ๆ ของสถานศึกษา โดยมีการร่วมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา 

 1. การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)  
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย (Goals) ที่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ

ชุมชนต้องได้รับรู้เพ่ือการพัฒนาร่วมกัน และเพ่ือการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา
ว่าสามารถนําพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานที่ได้กําหนดร่วมกันไว้หรือไม่ จากเป้าหมายและจุดเน้นการ
พัฒนาดังกล่าว สถานศึกษาต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(School Improvement Plan) เลือกกลวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม และสามารถทําให้เกิดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์เป้าหมายและจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ เพ่ือเป็น
สัญญาประชาคม และเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีทิศทางการทํางานที่ชัดเจนสู่เป้าหมายเดียวกัน 
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จากหลักการดังกล่าวข้างต้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีกระบวนการดําเนินการที่
สัมพันธ์ต่อเน่ือง 3 ขั้น คือ 

1. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือ
โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

ทั้งน้ี เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนากิจกรรม/โครงการ พัฒนาที่จัดขึ้น
จึงต้องอยู่บนฐานความเป็นจริง มีความเป็นไปได้และสําเร็จผลในเวลาอันเหมาะสม 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าว 
หน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงานการติด 
ตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เมื่อจะตรวจสอบความก้าวหน้า สถานศึกษาจะต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงแนวโน้มผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการบริหารจัดการของสถานศึกษา ดังน้ัน จึง
จําเป็นต้องมีการวางระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนและการปฏิบัติงาน
เป็นประจําทุกปี มีวิธีการเก็บข้อมูลที่ไม่ยุ่งยากและเกิดจากการปฏิบัติจริง ข้อมูลสารสนเทศที่จะแสดง
แนวโน้มผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้ไม่ควรจะน้อย
กว่า 3 ปีการศึกษา ดังน้ัน ครูทุกคนต้องสามารถแสดงข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล 
รายห้องเรียน รายช้ัน รายกลุ่มสาระ จนเป็นข้อมูลรวมระดับสถานศึกษาได้ หรือโครงการอ่ืน ๆ ที่
สถานศึกษาดําเนินการก็ต้องสามารถตอบได้ว่า เหตุใดจึงเพ่ิมกิจกรรมใหม่ขึ้นหรือปรับลดกิจกรรม
บางอย่างลง ข้อมูลสารสนเทศเหล่าน้ีจะถูกนําไปสรุปรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ เพ่ือ
ร่วมกันหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและ
โครงสร้าง การวางแผนและการดําเนินงานตามแผน รวมทั้ง “สร้างจิตสํานึก”ให้เห็นว่าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็น “ความรับผิดชอบร่วมกัน” ของทุกคน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นคําที่มีความหมายกว้างมากแต่ในระดับสถานศึกษานั้น 
แท้จริงแล้วคือหน้าที่หลักของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยมีคุณภาพที่ต้องการให้เกิด
กับผู้เรียนเป็นเป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบันกําหนดในรูปของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ฉะน้ัน ใน
การคิดกิจกรรม/โครงการหรือพัฒนานวัตกรรมใด ต้องสะท้อนผลที่เกิดกับผู้เรียนได้อย่างไรก็ตาม การ
ดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จได้ต้องเกิดจากผู้ปฏิบัติงานทุกคนทํางานอย่างเป็นระบบ ทํางานร่วมกัน
ได้ดี รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เลือกแนวทางที่ดีที่สุด ยอมรับผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
และพร้อมที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น 
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สถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพนําโดยผู้บริหารที่เป็นผู้นําทางวิชา 
การสูงย่อมมีการพัฒนาคณะครูอาจารย์ให้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ มีภาวะผู้นําเช่น 
เดียวกัน ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนย่อมมีประสิทธิภาพ ชอบที่จะกําหนดเป้าหมายที่ท้าทาย 
แสวงหาวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่ที่จะทําให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ จัดการเรียนรู้ที่สนุก กระตุ้น
ให้คิดและทดลองทําความสนุกในการเรียนรู้ทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน การจัดการ
ศึกษาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน อันเน่ืองมาจากการที่ทุกคนทุก
ฝ่ายมีอุดมการณ์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน จากความเช่ือมโยงของการปฏิบัติงานดังกล่าวมั่นใจว่า
ผู้เรียนต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่สถานศึกษากําหนดอย่างแน่นอน 

2.3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ใน

ส่วนที่เก่ียวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญสรุปได้ดังน้ีข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ 
“การประเมินคุณภาพภายใน” หมายความว่าการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการ

ติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายในซึ่งกระทาโดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา 

“การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความว่าการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการ
ติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาซึ่งกระทา
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมิน
ภายนอก 

“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา” หมายความว่ากระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาและจัดทารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความว่ากระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่
คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบ
และโครงสร้างการวางแผนและการดาเนินการตามแผนรวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 

ซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพทั้งภายในให้สถานศึกษาดําเนินการโดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังต่อไปน้ี 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
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3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
 

2.4 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ได้นําเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพทั้งภายในไว้ดังน้ี 
2.4.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4.1.1 ความหมาย 
 ดวงแก้ว โพธิ์อ้น (2550, หน้า 48) มาตรฐานการศึกษาเป็นสภาพท่ีพึงประสงค์ที่ 

จะให้เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณหรือคุณภาพซึ่งแสดงได้โดยประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในปัจจุบันน้ีมาตรฐานสถานศึกษาได้ถูกกําหนดให้เป็นเป้าหมายหลัก
ของระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ผู้บริหารและครูต้องใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ให้
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดคือ มาตรฐานด้านปัจจัยซึ่งจะเกี่ยวกับบุคลากรและงบประมาณ มาตรฐานด้าน
กระบวนการจะประกอบด้วยการบริหารและการจัดการเรียนการสอน และมาตรฐานด้านผลผลิตจะ
มุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญ การกําหนดมาตรฐานในระดับสถานศึกษาควรให้ผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา
เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน เมื่อกําหนดมาตรฐาน
แล้ว จึงกําหนดตัวบ่งช้ีหรือตัวช้ีวัดและเกณฑ์ไว้แปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานหรือบอก 

 จํารัส นองมาก (2544, หน้า 23 อ้างใน คณะกรรมการดําเนินงานการวิจัย สาขา
วิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง, 2554, หน้า 9) การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาเป็น
การจัดทํารายละเอียดลักษณะหน่วยงานที่มีคุณภาพในแต่ละด้านจะต้องเป็นเช่นไร เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้อง
ได้ปฏิบัติให้บรรลุลักษณะ ดังกล่าว มาตรฐานคุณภาพจึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการก่อสร้างของ
วิศวกร โดยปกติ แล้วหน่วยงานต่าง ๆ จะร่วมกันกําหนดมาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานเป็นความ
คาดหวัง ที่จะต้องผลักดันให้บรรลุถ้าเป็นสถานศึกษาส่วนใหญ่กรมต้นสังกัดจะกําหนดมาตรฐาน 
คุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดไว้ให้โดยระบุลักษณะคุณภาพในแต่ละเรื่องพร้อมตัวบ่งช้ี แสดงถึง
คุณภาพตามลักษณะดังกล่าวเพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่ 
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 พงษ์นภา หุนมาตรา (2553, หน้า 7) ได้ให้ความหมายว่า การกําหนดและจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาระดับโรงเรียน ซึ่งกําหนดโดยชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มุ้งเน้นมาตรฐาน
ด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงช้ันที่หลักสูตร
กําหนดโดยมีการประชุม ทําประชาพิจารณ์ ทดลองใช้ ตรวจสอบปรับปรุงมาตรฐานประกาศใช้และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ และคณะ (2555, หน้า 4) มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อ 
กําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และเป็นเกณฑ์
หรือข้อตกลงในการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การกําหนดและจัดทํามาตรฐานการศึกษา 
หมายถึง การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาเป็นการจัดทํารายละเอียดลักษณะหน่วยงานที่มี
คุณภาพในแต่ละด้านและมีข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน และเป็นเกณฑ์หรือข้อตกลงในการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาในสถานศึกษาทั่ว
ประเทศ 

 2.4.1.2 แนวคิดและหลักการ 
 สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หน้า 5) ได้การกําหนดมาตรฐานการศึกษามีเป้าหมายสําคัญเพ่ือวาง
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงเป็นเรื่องจําเป็นที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและประโยชน์ของมาตรฐาน
การศึกษารายละเอียดและความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาระดับต่าง ๆ กระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประยุกต์แนวคิดสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อครู ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักการและอุดมการณ์ในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.4.1.3 ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หน้า 29-32) ได้กําหนดกระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา สามารถดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1. แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครองชุมชน และผู้เก่ียวข้องอ่ืน  
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  2. สร้างจิตสํานักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติ 
การหรือช้ีแจงเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตร 
ฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การประเมินคุณภาพภายนอก แนวทางการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประโยชน์
ของการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ เป็นขั้นตอนสําคัญที่

คณะกรรมการฯ จะต้องวิเคราะห์เน้ือหาสาระสําคัญที่จะนํามากําหนดโครงสร้างของมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา โดยศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาสาระของมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีต่าง ๆ 
ประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก หลักสูตร
สถานศึกษา จุดเน้น บริบท ความต้องการ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา รวมทั้งด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย เป้าหมาย สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น  

 ขั้นตอนที่ 3 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย 
 หลังจากที่สถานศึกษาได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี

ต่าง ๆ แล้ว สถานศึกษาดําเนินการสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น เพ่ือหลอมรวมกําหนดเป็นมาตร 
ฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านผู้เรียน ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด้านมาตรการส่งเสริม หรือมาตรฐาน
ด้านอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาอาจกําหนดขึ้นเพ่ิมเติมนอกเหนือมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นก็ได้ 

 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการพิจารณา

ทบทวนเน้ือหาสาระที่กําหนดในมาตรฐานและตัวบ่งช้ีรวมถึงค่าเป้าหมายความสําเร็จที่สถานศึกษาได้
กําหนดขึ้นว่าเหมาะสม ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นไปได้ โดยให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  

 ขั้นตอนที่ 5 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นเคร่ืองบอกทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยรวม ดังน้ัน การนํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เผยแพร่และแจ้ง
ให้กลุ่มผู้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม เช่น การแจ้งใน
ที่ประชุม จดหมายข่าว ประกาศเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา (2553, หน้า 23-40) การจัดทํามาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา จากแนวคิดของการ ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ด้าน การยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การใช้ สถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และการร่วมคิด
ร่วมทําการกระจาย อํานาจทางการศึกษา และการแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เป็นแนวคิดที่
แสดงถึง ความรับผิดชอบของสถานศึกษาในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพการศึกษาอย่างดีที่สุด 
ดังน้ัน ในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐาน การ 
ศึกษาของตนเองได้ ซึ่งมาตรฐานน้ันจะต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และมาตรฐานการ 
ศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความต้องการ ศักยภาพและ ความพร้อมของสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน ในการร่วมมือร่วมใจ กันจัดการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา แนวทางในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 

1. ต้ังคณะทํางานศึกษามาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น วิเคราะห์ศักยภาพ ความพร้อมความ
จําเป็นของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน หรือผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการศึกษา (Stakeholders) 
และนํามายกร่างกําหนดมาตรฐานของ สถานศึกษา ซึ่งคณะทํางานอาจจะ  

  1.1 ปรับ-เพ่ิมกลุ่มมาตรฐาน  
  1.2 ปรับ-เพ่ิมรายการมาตรฐาน  
  1.3 ปรับ-เพ่ิมตัวช้ีวัดแต่ละมาตรฐาน และ  
  1.4 กําหนดเกณฑ์หรือระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน และแต่ละตัวช้ีวัด  
2. จัดประชุมเพ่ือให้ทุกคนที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ พิจารณากําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาทั้งครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนคณะกรรม 
การสถานศึกษา 

3. ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลังจาก ผ่านความเห็นขอบ
ของทุกคน  

4. เผยแพร่และสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ความผูกพัน ที่ทุก คนจะต้องร่วมมือร่วม
ใจกันในการดําเนินการจัดการศึกษาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่ทุกคนร่วมกันกําหนด 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย สรุปได้ว่า การสร้างหรือกําหนดแนวปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติ 
งานที่มีคุณภาพมาตรฐานและตัวบ่งช้ีซึ่งพิจารณาสาระสําคัญที่จะกําหนดในมาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือ 
ให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้ปฏิบัติ โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนด และตระหนักในคุณค่า
ความสําคัญเก่ียวกับปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการศึกษา เพ่ือการกํากับ ติดตาม ดูแล 
ตรวจสอบ และประกันคุณภาพของสถานศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กําหนดไว้ โดยให้มีการ
ประกาศใช้และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
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2.4.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 2.4.2.1 ความหมาย 
  ดวงแก้ว โพธิ์อ้น (2550, หน้า 56) สถานศึกษาจะต้องจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจําปีโดย
สถานศึกษานําข้อมูลสารสนเทศ ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ มาวิเคราะห์สถานภาพทั้งภายนอก
และภายในสถานศึกษาและตัดสินใจวางแผนกําหนดยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี โดยการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย การดําเนินงาน การวัดและประเมินผลที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

  ชนันชิดา รัตนปราณี (2553, หน้า 15) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการคิดเตรียมการ
เอาไว้ล่วงหน้าเพ่ือจะทํางานให้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนจะต้องมีการกําหนดวัตถุ 
ประสงค์เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้เพ่ือทํางาน
ให้บรรลุผล งานในส่วนน้ีของสถาบันการศึกษา คือ แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา หรือแผน 
ปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่จะดําเนินการให้ประสบ
ผลสําเร็จ 

 พงษ์นภา หุนมาตรา (2553, หน้า 7) ได้ให้ความหมายว่า การดําเนินการจัดทําแผน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้บทเรียนจาก จุดเด่น และ จุดด้อย ที่
ผ่านการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ชัดเจนโดยชุมชน
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนารวมทั้ง มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวปฏิบัติ
และกําหนดสภาพความสําเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเน่ือง ชัดเจนและเป็นรูปธรรมครอบคลุมการ
พัฒนาทุกกิจกรรมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การดําเนินการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน หมายถึง การดําเนินการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อย่างเป็นระบบผ่านการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมาย การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
ชัดเจนโดยชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัดเจน
และเป็นรูปธรรมครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย 

 2.4.2.2 แนวคิดและหลักการ 
 สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หน้า 5) ได้การกําหนดแนวคิดและหลักการการจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาไว้ดังน้ี 
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 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เน้นให้มีการ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบและดําเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการ
วางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความสําคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
ปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเก่ียว 
ข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อสรุป
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในสถาน 
ศึกษาที่เป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการรับบริการทาง
การศึกษา 

 ทั้งน้ี สถานศึกษาจะต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยบุคลากรผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษา ได้แก่ ผู้แทนของครูผู้สอน ผู้แทนของกรรมการสถานศึกษา ผู้แทน
ของผู้ปกครอง ผู้เรียน ผู้แทนขององค์การ หน่วยงานและสถาบัน ตลอดจนสถานประกอบการต่าง ๆ 
ในชุมชน ให้เข้ามาร่วมคิดร่วมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือ
ช่วยกันกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เง่ือนไข และภาพแห่งความสําเร็จ ซึ่งครอบคลุมภารกิจ
และความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นกระบวนการ
สร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด ถือเป็นแผนระยะยาวที่สถานศึกษาจะต้อง
ใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ในการกําหนดโครงการพัฒนาในแต่ละด้านที่
ตรงกับความต้องการยกระดับคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 2.4.2.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา สามารถดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 แต่งต้ังคณะทํางาน 
 คณะทํางานควรประกอบด้วยคณะบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา 

เช่น หัวหน้างาน ผู้แทนครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และชุมชน ตามความเหมาะสม เพ่ือให้คณะทํางานดําเนินการ
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

 ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของ
สถานศึกษา 

 การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภาย 
นอกด้านโอกาส อุปสรรค์ในการจัดการศึกษา จัดเก็บหรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่อไปน้ี 
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 ข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย และอ่ืน ๆ  
 - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 
 - นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
 - นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 - แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับชาติ ระดับหน่วยงาน 
 - มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน 
  - นโยบายและสภาพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน 
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System)และผลการประเมิน

คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT : National Test, O-NET : Ordinary National Education Test) 
  - คุณภาพผู้เรียนจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
  - สุขภาพผู้เรียน ได้แก่ บันทึกสุขภาพ นํ้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย 
  - อัตราการมาเรียนและอัตราผู้เรียนออกกลางคัน 
  - ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น ป.พ.6 ข้อมูลจากโปรแกรม SDQ ฯลฯ 
 2. ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา เช่น 
  - กฎหมาย นโยบาย และสภาพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
  - มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  - รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจากประเมินคุณภาพภายนอกของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบแรกและรอบสอง 
  - หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
  - การดําเนินงานและสรุปผลงานโครงการ/กิจกรรม 
  - แผนการจัดการเรียนรู้ของครู/แผนการจัดประสบการณ์ 
  - บันทึกผลหลังสอง/บันทึกผลการจัดประสบการณ์ 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
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  - ผลการประเมินครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  - รายงานผลการประเมินตนเองประจําปีของครู 
  - บันทึกความดีของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
  - ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  - บันทึกการนิเทศ/การสังเกตการณ์สอน แฟ้มสะสมงานของครู ฯลฯ 
 3. ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เช่น 
   - แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา สถานประกอบการ ปราชญ์

ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   - บันทึกการประชุมครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - ความร่วมมือของชุมชนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   - ลักษณะสภาพแวดล้อมของชุมชน 
 4.  ข้อมูลด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เช่น 
  - ศาสนา เอกลักษณ์ของชุมชน ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น 
  - โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ

จุดเน้นของสถานศึกษา 
 5.  ข้อมูลด้านมาตรการส่งเสริม เช่น โครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย 

จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพ

ภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษานั้น มีการวิเคราะห์หลายแนวทาง แต่ที่นิยมใช้อย่าง
แพร่หลาย ได้แก่ รูปแบบการวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT Analysis ซึ่งมีข้อควรคํานึง ดังน้ี 

 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์สภาพที่เป็น
โอกาส หรือสภาพที่สถานศึกษาสามารถนํามาพัฒนาจุดแข็งหรือปรับปรุงแก้ปัญหาจุดที่ควรพัฒนา 
และสภาพที่เป็นปัญหาอุปสรรค หรือสภาพที่สถานศึกษาต้องหาทางหลีกเลี่ยง โดยพิจารณาจากองค์ 
ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมายท่ีมีผลกระทบ
ต่อสถานศึกษาโดยใช้หลักการระดมสมอง ผลการวิเคราะห์ได้สภาพที่เป็นโอกาสและปัญหาอุปสรร
ของสภาพแวดล้อมภายนอก 

  2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์สภาพที่เป็นจุดแข็ง 
เพ่ือคงสภาพหรือพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นหรือสภาพท่ีเป็นจุดที่ควรพัฒนา หรือสภาพที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยน 
แปลง หรือยุบเลิก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านโครงสร้างและนโยบายการบริหาร การบริการ
และผลผลิต คน การเงิน วัสดุ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ 
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 3. ประมวลผลการวิเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส ปัญหาอุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน 
และสังเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นจุดยืนหรือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ขั้นที่ 4 การนําผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา
ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

 การนําผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา ประมวล
เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และป้าหมายของสถานศึกษามีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 

 4.1 วิสัยทัศน์ เป็นทิศทางหรือสภาพสถานศึกษาที่พึงปรารถนาในอนาคตของสถาน 
ศึกษา ควรมีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจจะเป็น 3 หรือ 5 ปี ที่มีความเป็นไปได้ โดยเมื่อสถาน 
ศึกษาได้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจนประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน์แล้ว สถานศึกษาควรแก้ไข
และพัฒนาจุดที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น คง หรือ เพ่ิม จุดเด่นของสถานศึกษาให้มากขึ้น จนบรรลุวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษา เมื่อครบรอบระยะเวลาของวิสัยทัศน์ที่กําหนด สถานศึกษาสามารถปรับวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

 4.2 การกําหนดพันธกิจ ดําเนินการโดยนําวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา แต่ละคํา แต่ละ
ข้อความ แต่ละส่วน มากําหนดภาระงาน ซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามกิจกรรมคํา
สําคัญ/ข้อความในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

 4.3 การกําหนดเป้าหมาย ดําเนินการโดยนําพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่า ถ้า
ดําเนินการตามพันธกิจที่กําหนดแล้ว จะเกิดผลผลิตอะไร ผลผลิตที่จะเกิดขึ้นน้ัน คือ เป้าหมายที่
ต้องการ ซึ่งจะต้องตอบการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วน  

 ขั้นที่ 5 กําหนดกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และช่ือโครงการ/กิจกรรม 
 เมื่อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษาชัดเจนแล้ว ให้นําข้อมูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเหล่าน้ันไปเป็นฐานคิดในการกําหนดกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และช่ือ
โครงการ/กิจกรรม 

 5.1 การกําหนดกลยุทธ์ (ระดับองค์กร) 
 การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรซึ่งเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน ดําเนินการโดยนํา

เป้าหมายมาจัดหมวดหมู่หรือกลุ่มตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แล้วนํากลุ่มเป้าหมายมา
พิจารณาว่าจะใช้ข้อความหรือคําใดที่ครอบคลุมสื่อความได้ชัดเจน สําหรับต้ังเป็นช่ือกลยุทธ์ เช่น 

 กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ : สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ : ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
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 กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่สอง 

 5.2 การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ ดําเนินการโดยนําเป้าหมายมาพิจารณาว่าแต่ละ

เป้าหมาย ช้ีวัดความสําเร็จได้จากตัวบุคคลหรืองาน หรือหน่วยงาน เช่น นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
งานสารสนเทศ งานวัดผลประเมินผล หรือชุมชน ฯลฯ  

 5.3 การกําหนดช่ือโครงการ/กิจกรรม 
 การกําหนดช่ือโครงการ/กิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ แล้ว

พิจารณาหาช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมกลยุทธ์น้ัน ๆ และเป็นรูปธรรมสามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอาจดําเนินการ

เป็นปีงบประมาณหรือปีการศึกษา ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามความพร้อมและการพิจารณาของสถานศึกษา
และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีขั้นตอนสําคัญ ดังน้ี 

 1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 2. ให้กําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการประจําปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหรือ

คณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย สรุปได้ว่า หมายถึง การคิดเตรียมการ หรือ ข้อกําหนดกรอบ

ภาระงานท่ีจะทํางานให้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลให้แก่สถานศึกษา โดยการ
กําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย การดําเนินงาน การวัดและประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.4.3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 2.4.3.1 ความหมาย 
  ดวงแก้ว โพธิ์อ้น (2550, หน้า 47) ได้ให้ความหมายว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็น

เรื่องสําคัญอย่างย่ิงเรื่องหน่ึงที่จําเป็นต่อการวางแผนการดําเนินงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การตรวจสอบและทบทวนอย่างต่อเน่ืองทําให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยให้สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอ ต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 



   35 
 

  พงษ์นภา หุนมาตรา (2553, หน้า 6) กล่าวว่า การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
หมายถึง การดําเนินการจัดระบบบริหารภายในโรงเรียนโดยมีโครงสร้างและกําหนดภารกิจหน้าที่
อย่างชัดเจน มีคณะทํางานจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็นและสอดคล้อง
กับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน รวมท้ังมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและนําข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

  วาสนา บูระพา (2557, หน้า 54) กล่าวว่า การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับโครงสร้างการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้องได้รับรู้ 

  จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย สรุปได้ว่า การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง 
การดําเนินงานการบริหารเก่ียวกับโครงสร้างการบริหารจัดการ เพ่ือตรวจสอบการจัดทําข้อมูล
สารสนเทศ อย่างเป็นระบบและนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมูลอย่างเพียงพอ ต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 2.4.3.2 แนวคิด 
  ระบบสารสนเทศ (InformationSystem) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุด และการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบเพ่ือ
สะดวกต่อการนําไปใช้ สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบจะสามารถนําไปใช้สนับสนุนการบริหาร
และการตัดสินใจทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้บริหารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันย่ิงขึ้น 

  เจษฏาพร ยุทรนวิบูลย์ชัย (2550) สารสนเทศ (Information) หมายถึง สิ่งที่ได้จาก
การประมวลผลข้อมูลและสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์
ในอนาคตได้ สารสนเทศอาจแสดงใน รูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ 

  สุภาพร เชิงเอ่ียม (2552) สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่มีความหมาย 
ต่อผู้ใช้ข้อมูลน้ัน คําว่ามี ความหมายหมายถึง ข้อมูลน้ันจะต้องมีสาระสําคัญ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูล น้ันได้  

  สัลยุทธ์ สว่างวรรณ (2545, หน้า 6) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ (Information 
System) หมายถึง กลุ่มของระบบงานท่ีประกอบด้วยฮาร์ดแวร์หรือตัวอุปกรณ์ และซอฟแวร์หรือ
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่รวบรวมประมวลผลจัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุน 
การตัดสินใจและการควบคุมภายในองค์กร 

  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2546, หน้า 281) ให้ความหมายของระบบสารสนเทศไว้ว่า 
ระบบ สารสนเทศ หมายถึง การรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ (ข้อมูล การประมวลผล การเช่ือมโยง 
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เครือข่าย) เพ่ือนําเข้า(Input) สู่ระบบใด ๆ แล้วนํามาผ่านกระบวนการบางอย่าง (Process) ที่อาจใช้ 
คอมพิวเตอร์ช่วยเพ่ือเรียบเรียงเปลี่ยนแปลง และจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Output) คือ สารสนเทศ 
ที่สามารถใช้สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้  

  2.4.3.3 ขั้นตอนในการจัดระบบสารสนเทศ มี 5 ขั้นตอนดังน้ี 
  1. การรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ น้ัน จะต้องกําหนดรายการข้อมูลที่

ต้องการ กําหนดวิธีการจัดเก็บ สร้างหรือจัดหาเคร่ืองมือในการจัดเก็บให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล เช่น แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบสังเกต เป็นต้น 
นอกจากน้ัน ควรกําหนดเวลาในการจัดเก็บหรือผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ โดยต้องคํานึงถึงข้อมูลที่
ตรงกับความต้องการที่กําหนดไว้และมีความเช่ือถือได้ 

  2. การตรวจสอบข้อมูล 
 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะนําไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลก่อน โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล 

  3. การประมวลผลข้อมูล 
 ขั้นน้ีเป็นการนําข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็นการเปลี่ยน 

แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นําไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดเป็นสารสนเทศอยู่แล้ว ก็นํามาจัดกลุ่ม 
แยกแยะ ตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ ซึ่งการประมวลผลนั้นอาจเป็นการจัดหมวดหมู่ 
การเรียงลําดับ การแจงนับ ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิติที่ง่ายและตรงที่สุด ค่าสถิติที่นิยมนํา 
มาใช้ เช่น ร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานหรือแม้กระทั่งการแจกแจงความถี่ 
ที่เป็นการหาค่าสถิติที่ง่ายที่สุด 

  4. การนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
 ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดทําเป็นสารสนเทศที่มีความหมายชัดเจน 

มีความกะทัดรัด ตรงกับความต้องการและสะดวกต่อการนําไปใช้ อาจนําเสนอในรูปของตาราง แผน 
ภาพกราฟหรืการบรรยายเป็นความเรียงก็ได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการนําไปใช้และ
ลักษณะของสารสนเทศน้ัน ๆ  

  5. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 
 การจัดเก็บส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วนที่เป็นสารสนเทศไว้ในสื่อต่าง ๆ อย่างมี

ระบบ สะดวกต่อการค้นหาเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ อาจจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มอิเล็กทรอ นิกส์
ตามศักยภาพของสถานศึกษา แต่ต้องคํานึงถึงระบบของการค้นหาให้สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การนําข้อมูลไปประมวลผลใหม่ รวมทั้งการนําสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ในงานต่าง ๆ  
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จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ (InformationSystem) หมายถึงกระบวน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุด มีการประมวลผลข้
อมูลและสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ในอนาคตได้ 
สารสนเทศอาจแสดงใน รูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ 

2.4.4 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4.4.1 ความหมาย 
 จํารัส นองมาก (2544, หน้า 3 อ้างใน ดวงแก้ว โพธ์ิอ้น, 2550, หน้า 57) กล่าวถึง

การปฏิบัติตามแผนว่าเป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจากการวางแผน คือผู้เก่ียวข้องจะต้องดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดไว้ให้เป็นไปตามลักษณะงาน ห้วงเวลา และความรับผิดชอบของแต่ละส่วน โดย
ผู้บริหารอาจจะต้อง นิเทศ แนะนํากํากับ ติดตาม หากพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็คอยแนะนํา 
ช่วยเหลือให้งานทั้งปวงเป็นไปตามที่ต้ังความหวังไว้ 

 ดวงแก้ว โพธิ์ อ้น (2550, หน้า 58) สรุปได้ว่าการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องมีการ
ควบคุม กากับติดตามและนิเทศ ให้การดําเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี มีการ
ปฏิบัติตามกําหนดเวลาตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายกําหนดไว้ 

 ชนันชิดา รัตนปราณี (2553, หน้า 15) เป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจากการวางแผน 
กล่าวคือผู้เก่ียวข้องจะต้องดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ให้เป็นไปตามลักษณะของงานห้วงเวลา 
และมีความรับผิดชอบของงานแต่ละส่วน โดยผู้บริหารอาจจะต้องนิเทศ กํากับ ติดตามหากพบปัญหา
อุปสรรคอะไรก็คอยแนะนําช่วยเหลือให้งานทั้งปวงได้เป็นไปตามที่ต้ังความหวังไว้ 

 พงษ์นภา หุนมาตรา (2553, หน้า 7) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การกําหนดแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
กําหนดแนวทางในการนําแผนสู่การปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจยอมรับปัญหาและเป้าหมายท่ี
ต้องการพัฒนา มีการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการท่ีกําหนดไว้รวมท้ังมีการกํากับ ติดตาม นิเทศ 
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน รวมท้ังมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา จะต้องดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ให้เป็นไปตามลักษณะงาน ห้วง
เวลา และความรับผิดชอบของแต่ละส่วน โดยผู้บริหารอาจจะต้อง นิเทศ แนะนํากํากับ ติดตามประเมิน 
ผลและรายงานผลการดําเนินงาน รวมท้ังมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
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 2.4.4.2 แนวคิด 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษามีโครงการ /กิจกรรมที่ต้อง

ดําเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลสําเร็จตามทีระบุในตัวช้ีวัดของโครงการการดําเนินงาน
ตามแผนน้ัน สถานศึกษาต้องสร้างระบบการทํางานที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมในเทคนิคการบริการ
และการจัดการที่จะทําให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จบรรลุเป้าหมาย 
สะท้อนให้เห็นว่ามีการดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบที่ตรวจสอบได้วงจรเดมมิง (Deming 
Cycle) เป็นกระบวนการดําเนินงานเชิงระบบ ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554 ซ, หน้า 9)  

 1. ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการกําหนดกรอบงานที่ต้องการแก้ปัญหา ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยพิจารณาว่าต้องนําข้อมูลอะไรบ้างทีเก่ียวข้อง มา
วิเคราะห์ แล้วกําหนดทางเลือก ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การวางแผนจะช่วยให้สามารถ คาด 
การณ์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการลงมือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนา ตามทางเลือก 
ที่กําหนดไว้ในแผน ขณะเดียวกันมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าดําเนินไปในทิศทางที่
กําหนดไว้หรือไม่  

 3. ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนา ซึ่งทําให้ทราบว่า การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ โดย
กําหนดความถี่ของการตรวจสอบตามความเหมาะสม  

 4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Act) เป็นการพิจารณาผลการตรวจสอบและอาจนําผล
การตรวจสอบมาดําเนินการ 2 กรณี คือ  

  4.1 ถ้ามีผลการปฏิบัติงานที่ดี ให้นํากระบวนการปฏิบัติน้ัน มาจัดทําเป็นมาตร 
ฐาน การปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

  4.2 ถ้าผลงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องนําผลการประเมินมาพิจารณาว่าการ
ดําเนินการอย่างไรต่อไป เพ่ือให้บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการที่จะทําให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาประสบผลสําเร็จบรรลุเป้าหมาย สะท้อนให้เห็นว่ามีการดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มี
ระบบที่ตรวจสอบได้วงจรเดมมิง (Deming Cycle) เป็นกระบวนการดําเนินงานเชิงระบบ คือ ขั้นวาง 
แผน (Plan) ขั้นปฏิบัติ (Do) ขั้นตรวจสอบ (Check) ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Act) 

2.4.5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 2.4.5.1 ความหมาย 
  ดวงแก้ว โพธิ์อ้น (2550, หน้า 62) กล่าวโดยสรุปว่าการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะต้องมีการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยที่
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สถานศึกษาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมมีการวางแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการ 
ศึกษาอย่างมีระบบและใช้วิธีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาที่หลากหลายครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองจากบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

  พงษ์นภา หุนมาตรา (2553, หน้า 7) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง การดําเนินการตรวจสอบทบทวนและรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาของโรงเรียน มีการจัดทําแผนพัฒนา ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลายมีการวิเคราะห์ สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานคุณภาพประจําปี โดยการ
ดําเนินงานร่วมกันของคณะบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและผู้เก่ียวข้อง รวมท้ังนําผลการตรวจสอบไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ และคณะ (2555, หน้า 20) ได้ให้ความหมายว่าเป็นกระบวน 
การหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 

  1. การประเมินความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาและการจัดทํารายงานของสถาน 
ศึกษาต่อประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีลักษณะเป็นการติดตามและตรวจสอบของสถานศึกษา 

  2. การติดตามและตรวจสอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  3. มาตรการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ชนันชิดา รัตนปราณี (2553, หน้า 15) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการประมาณค่า

การดําเนินงานว่าเด่น ด้อย ดี ไม่ดี มากน้อยแค่ไหน โดยเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คาดหวังเอาไว้กับสิ่ง
ที่ทําได้จริง ถ้าสิ่งที่ทําได้จริงมากกว่าสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ ก็แสดงว่าดีประสบผลสําเร็จ แต่ถ้าสิ่งที่ทําได้
จริงน้อยกว่าที่คาดไว้ก็แสดงว่าไม่ดี ต้องปรับปรุงแก้ไข การประเมินในขั้นตอนน้ี มุ่งที่จะได้ทราบสภาพ
การดําเนินงานจริงว่าเป็นไปแค่ไหน ผลการประเมินจึงมุ่งเพ่ือพัฒนางานมากกว่าการจับผิดผู้ปฏิบัติ 

 ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2557, หน้า 7)การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการติดตามตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และจัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่าการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมาย 
ถึง การจัดทําแผนพัฒนา ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยใช้วิธีการที่หลากหลายมีการ
วิเคราะห์ สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานคุณภาพประจําปี โดยการดําเนินงานร่วมกันของ
คณะบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและผู้เก่ียวข้องกระบวนการติดตามตรวจสอบ  

 2.4.5.2 แนวคิด 
  ขั้นตอนและกระบวนการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
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ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ เพ่ือให้การบริหารจัดการคุณภาพมี
ประสิทธิภาพจะใช้วงจรเดมมิ่ง ( PDCA) เป็นเคร่ืองมือติดตามตรวจสอบคุณภาพซึ่งประกอบด้วย 

 1. การวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นองค์ประกอบแรกท่ีสําคัญ
ที่สุด การวางระบบที่ดีจะต้องกําหนดขั้นตอนการทํางานเป็นกระบวนการมาตรฐานแต่ละขั้นตอนมี
วิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและการบันทึกการทํางานทุกขั้นตอนเป็นปัจจุบัน ข้อมูลจากบันทึกน้ีจะ
นําไปสู่การตรวจสอบ ประเมินตนเอง และให้ผู้อ่ืนตรวจสอบได้เพราะข้อมูลที่ได้จะเป็นสารสนเทศท่ีจะ
สะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของระบบย่อยน้ัน หลาย ๆ ระบบย่อยก็จะเห็น
คุณภาพรวมของโรงเรียนทั้งหมด  

 การเตรียมการและการวางแผน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี  
 1) การแต่งต้ังบุคลากรให้เข้ามาดําเนินการในการตรวจติดตามคุณภาพ  
 2) ช้ีแจงแนวการดําเนินงาน ระดับคุณภาพให้บุคลากรทุกคนรู้และเข้าใจ ช้ีแจงวัตถุ 

ประสงค์และขอบข่ายสาระสําคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการศึกษา  
 3) การตกลงเก่ียวกับตารางการติดตามคุณภาพการศึกษา  
 4) การทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งจะนํามาใช้ในการติดตามคุณภาพ  
 5) สรุปประเด็นสําคัญของการติดตามคุณภาพให้สมาชิกในทีมตรวจสอบคุณภาพ

ได้รับทราบ  
 6) สร้างแบบรายการหรือเคร่ืองมือในการติดตามคุณภาพการศึกษา 
 2. การดําเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าทั้งด้านปัจจัย ด้าน

กระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ เป็นการปฏิบัติร่วมกันของทุกที่ได้รับมอบหมายตามกระบวน 
การ วิธีการที่กําหนดและต้องดําเนินการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ  

  ทั้งน้ี เพ่ือให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
ย่ิง ๆ ขึ้น สถานศึกษาควรใช้แนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1) กําหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพเป็นรายกิจกรรมของทุกฝ่าย ทุกงาน และทุก
คนในโรงเรียน 

 2) สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แก่ครู
ทุกคนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 3) วางระบบเครือข่ายการทํางาน และมอบหมายงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
แก่คณะผู้ปฏิบัติงานแต่ละคณะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ โดยกําหนดเร่ืองที่จะตรวจสอบเป็นเรื่อง ๆ ไว้ในปฏิทินปฏิบัติการ 

 4) คณะผู้ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้แก่ บุคลากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี หรือกิจกรรมที่สถานศึกษากําหนดขึ้น จะเป็นผู้ตรวจสอบ
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ผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง การดําเนินงาน
ของตนเองให้เป็นไปตามแผน 

 5) กลุ่มงาน/หมวดวิชา/โครงการ/ฝ่ายงาน ศึกษา รวบรวมร่องรอยการดําเนินงาน
และผลการตรวจสอบของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายน้ัน ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติไปสู่
เป้าหมาย 

 6) คณะทํางานที่สถานศึกษาแต่งต้ังให้ทําหน้าที่ตรวจสอบ และรายงานคุณภาพการ 
ศึกษา จะศึกษาและรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานการดําเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานเสนอเพ่ือดําเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

 3. การรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการตรวจสอบ/ประเมิน
ตนเอง ร่วมกันประเมิน หรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินเพ่ือเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานเป็นองค์ 
ประกอบที่มีความสําคัญและจําเป็นในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สาระสําคัญของการายงาน
ประกอบด้วย 

  1)  ระยะเวลาของการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  2)  ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 
  3)  วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  4)  ประเด็นที่ทําได้สําเร็จเป็นที่น่าพอใจและประเด็นที่ไม่เป็นไปตามสภาพท่ี

คาดหวัง 
  5)  ประเด็นเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสิ่งที่ดีให้ดีย่ิงขึ้นและการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ไม่

เป็นไปตามสภาพที่คาดหวังเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
 4. การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เป็นการเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเป็นการแก้ไขพัฒนาระบบ เป็นการนําผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนาระบบ ซึ่งอาจ
แก้ไขพัฒนาในส่วนที่เป็นกระบวนการของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สาระสําคัญ
ประกอบด้วย   

  1) ระบุประเด็นที่ทําได้สําเร็จเป็นที่น่าพอใจ และประเด็นที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่
คาดหวัง 

  2) จัดทําและบันทึกข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสิ่งที่ดีให้ดีย่ิงขึ้น และการแก้ไขปรับ 
ปรุงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวังเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

  3) กําหนดระยะเวลาในการปรับปรุง 
  4) ตรวจสอบการดําเนินงานซ้ํา เพ่ือนําผลไปใช้พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 วัตถุประสงค์การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถติดตามรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการดําเนินงาน

และการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง 
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 2. เพ่ือรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

 3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและ
เป็นที่ยอมรับ 

 4. เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เก่ียวข้อง 
 5.เพ่ือเตรียมพร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้น

สังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 กระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดําเนินการดังน้ี 
 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
 2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคล และระดับสถานศึกษาอย่าง

น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 3. รายงานและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
 4. เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก

หน่วยงานต้นสังกัด 
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย สรุปได้ว่า ขั้นตอนและกระบวนการการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการดําเนินงานด้าน ได้แก่ ด้าน
ปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ เพ่ือให้การบริหารจัดการคุณภาพมีประสิทธิภาพจะ
ใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) เป็นเคร่ืองมือติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

2.4.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4.6.1 ความหมาย 
  ดวงแก้ว โพธิ์อ้น (2550, หน้า 63) สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยที่สถานศึกษาและผู้เก่ียวข้อง ต้องดําเนินการให้มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาซึ่งดําเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทุกระดับช่วงช้ันที่หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด และมีการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาตามมาตรฐานระดับสถานศึกษาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย 

  ทรงสิทธิ์ เหลืองธิชัยวานิช (2554, หน้า 8) กล่าวว่า การประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิตามหลักสูตร 
และตามช่วงช้ัน ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 

  ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ และคณะ (2555, หน้า 4) ได้ให้ความหมายว่า คือการประเมิน 
ผลดําเนินการ การจัดกิจกรรม/โครงการการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาตามแผนปฏิบัติ
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ราชการหรือเป้าหมายที่กําหนดเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปให้มีศักยภาพ
มากขึ้น 

 วาสนา บูระพา (2557, หน้า 58) กล่าวว่า การประเมินคุณภาพภายในตามมาตร 
ฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และนํา
ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบมาประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ประจําปีการศึกษา ซึ่งขอ้มูลที่ได้จะนําไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การประเมินผลดําเนินการ การจัดกิจกรรม/โครงการการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาโดยพิจารณาตามแผนปฏิบัติราชการหรือเป้าหมายที่กําหนดเพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปให้มีศักยภาพมากขึ้น มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิตามหลักสูตร และ
ตามช่วงช้ัน ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 

 2.4.6.2 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายใน 
 การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) เป็นระบบและกลไก

ในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่
กําหนดโดยสถานศึกษาและ/หรือหน่วยงานต้นสังกัด ต้องดําเนินการให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา อย่างต่อเน่ือง กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 การประเมินคุณภาพภายในกระทําโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผู้เก่ียวข้องอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด 
ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทํางานของตนเอง โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่นําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และพร้อมที่
จะได้รับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย 

 2.4.6.3 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายใน 
   1. ขั้นการเตรียมการ 
    1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกคนโดยทําความเข้าใจเก่ียวกับ

การประเมินคุณภาพภายในในประเด็นที่สําคัญ ๆ เช่น การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญต่อ
การพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นอย่างไร เน้นยํ้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือ
การตอบคําถามหรือการสัมภาษณ์โดยยึดหลักการตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง 

   1.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานด้านการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

   2. ขั้นดําเนินงาน 
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  ขั้นดําเนินงานเป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) 
ของเดมมิ่ง ซึ่งวงจรของเดมม่ิงประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ตรวจสอบผล
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (Check) และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (ACT) 

   3. ขั้นการจัดทํารายงานผลการประเมิน 
  เมื่อสถานศึกษาดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

เสร็จแล้ว จะจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสรุปจุดแข็งและ
จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัด ผู้เก่ียวข้อง และสารธารณชนทราบ 

 2.4.6.4 กระบวนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา ดําเนินการดังน้ี 

  1. ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คนที่ประกอบ 
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  2. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผ็วิจัยสรุปได้ว่า เป็นระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดโดยสถานศึกษาและ/
หรือหน่วยงานต้นสังกัด ต้องดําเนินการให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา อย่าง
ต่อเน่ือง 

2.4.7 จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 2.4.7.1 ความหมาย 
 การจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษา หมายถึง การจัดทํารายงานการพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นผลมาจากการดําเนินงานทั้งหมดของสถาน 
ศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและนําเสนอรายงานแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
ผู้อ่านรายงานทราบว่าการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานบรรลุผลมากน้อยแค่ไหน 
มีปัญหาอุปสรรคอะไรจะได้หาช่องทางปรับปรุงพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

  จํารัส นองมาก (2544, หน้า 81 อ้างใน ดวงแก้ว โพธ์ิอ้น, 2550, หน้า 63) กล่าว
ว่ารายงานการประเมินตนเองประจําปีของสถานศึกษา จะต้องมีเน้ือหาครอบคลุมข่ายการดําเนินงาน
ทุกเรื่องหรือทุกมาตรฐานที่กําหนดไว้เป็นเกณฑ์ในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้อ่าน
รายงานทราบว่าการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานบรรลุผลมากน้อยแค่ไหน มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรจะได้หาช่องทางปรับปรุงพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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  สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์ (2542, หน้า 229 อ้างใน ดวงแก้ว โพธ์ิอ้น, 2550, หน้า 63) 
กล่าวว่า การรายงานเป็นภาระหน้าที่หลักของสถานศึกษาที่จะต้องดําเนินการ เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องได้รับ
รู้ความสําเร็จและความล้มเหลวของสถานศึกษา 

 ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ และคณะ (2555, หน้า 4) เป็นรายงานท่ีแสดงถึงผลการ
ดําเนินงานในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานต้นสังกัด
ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้องทราบและใช้ประกอบการประเมินของสถานศึกษา 

  วาสนา บูระพา (2557, หน้า 59) กล่าวว่า การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน 
ประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมสนับสนุน และร่วมดําเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพเพ่ือเสนอสถานศึกษา การนําข้อมูลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบ 
และทบทวนภายในภายนอกมาประมวลเป็นผลการจัดทํารายงานประจําปี 

  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การจัดทํารายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบ
ปีที่ผ่านมาของสถานศึกษา นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งจะนําไปใช้เป็นข้อมูล
สําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 

 2.4.7.2 แนวคิด 
 วัตถุประสงค์การจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษา ก็เพ่ือนําเสนอผลการพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสารารณชน และเพ่ือเป็นฐานข้อมูลของสถานศึกษาในการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลสําหรับรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 ประโยชน์การจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษามีดังน้ี 
 1. ทําให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้ง

ในด้านจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา โอกาส และข้อจํากัด นําไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป 

 2. ทําให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และผู้เก่ียวข้องให้ความสําคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ร่วมกัน 

  3. ทําให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในส่วนที่ดี และส่วนที่ควรพัฒนา โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวง
กว้าง และให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
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  4. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีฐานข้อมูลในการกําหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งระดับ 
ประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 

  5. สถานศึกษาใช้รายงานประจําปีเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วย 
งานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

 ขั้นตอนการจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษามีดังน้ี 
  1. แต่งต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาควรแต่งต้ังคณะทํางานจากบุคคลผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  1.1 ผู้อํานวยการโรงเรียน 
  1.2 รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
  1.3 หัวหน้ากลุ่มฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารงาน 
  1.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 
  1.5 ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผล 
 การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผลเป็นขั้นตอนสําคัญที่จะทําให้

รายงานประจําปีมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา  
 3. เขียนรายงานประจําปีของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสามารถกําหนดรูปแบบรายงานประจําปีของสถานศึกษาได้ตามความ

เหมาะสม โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายนําเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระสําคัญอาจ
แบ่งเป็น 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ตอนท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีของ

สถานศึกษา 
 ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช้ 
 4. นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  หลังจากเขียนรายงานประจําปีเสร็จสมบูรณ์ สถานศึกษาจะต้องนําเสนอคณะกรรม 

การสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือรับรองผล
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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 5. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เก่ียวข้อง 
 เมื่อสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว จะต้องรายงานและเปิดเผยผลการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งสามารถดําเนินการได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม 

2.4.8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  2.4.8.1 ความหมาย 
  มีผู้ให้ความหมายในการจัดให้มีพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองไว้ดังน้ี 
 ดวงแก้ว โพธิ์อ้น (2550, หน้า 66) สรุปได้ว่าการดําเนินงานประกันคุณภาพการ 

ศึกษาภายในให้ความสําคัญต่อแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นตามข้อมูลผล
การประเมินสภาพปัญหาและความจํา เป็นและศักยภาพของสถานศึกษา ดําเนินการบริหาร จัดการ
ตามภาระงานของสถานศึกษาให้สามารถดําเนินงานตามแผนดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพ มีการตรวจ 
สอบและทบทวน อยู่ตลอดเวลา ต้ังแต่ครูเตรียมการสอนก่อนเข้าห้องเรียน กระบวนการเรียนการสอน 
การสอบ ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนคุณลักษณะผู้เรียนและการบริหารจัดการทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีจะมีการบันทึกการตรวจสอบของ
ตนเองของหมวดวิชาและของสถานศึกษาไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือให้เห็นร่องรอยหลักฐานของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและใช้เป็นข้อมูลในการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ต่อ
นักเรียน ผู้ปกครอง สาธารณชน และ ต้นสังกัด การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาจะมีร่องรอยหลักฐานปรากฏว่า ได้ดําเนินการก็สามารถเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพของ
ผู้เรียนตามภาระความรับผิดชอบที่แท้จริงและเสนอรายงานผลการพัฒนาคุณภาพตนเองเพ่ือรับการ
ประเมินภายนอกได้ 

 ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ และคณะ (2555, หน้า 4) การพัฒนากระบวนการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้วยการจัดการคุณภาพ หมายถึง การดําเนินการออก 
แบบและพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นระบบท่ี
ชัดเจนทุกขั้นตอน เพ่ือให้ผู้บริหารครูตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับสถานศึกษาเข้าใจและร่วมกันใน
การทําประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้ดําเนินไปตามเป้าหมายที่กําหนดหรือมี
คุณภาพมากย่ิงขึ้น 

 ชนันชิดา รัตนปราณี (2553, หน้า15) เป็นการนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนางาน กล่าวคือ ถ้าผลการปฏิบัติในห้วงเวลาที่ผ่านมายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องแสวงหาวิธี 
ดําเนินการให้เหมาะสมกว่าเดิม แต่ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว การดําเนินงานต่อไป
จะได้เปลี่ยนเป้าหมายให้สูงขึ้น เพ่ือเป็นการท้าทายการดําเนินงานของบุคลากร และเป็นการสร้าง
หลักประกันว่าการดําเนินงานในองค์กรมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีหยุดอยู่กับที่ 
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  การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองมีดําเนินการดังน้ี 
 1. ส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานปกติของสถานศึกษา 

 2. นําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนาไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 

  3. เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนา 

 วาสนา บูระพา (2557, หน้า 60) กล่าวว่า จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
สถานศึกษา 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง มีการตรวจสอบติดตามและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผลสูงสุดต่อสถานศึกษา และการนําผลการประเมินภายในไปใช้
เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีในปีการศึกษาต่อไป  

 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
2.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
ประภา ตันติวุฒิ (2548) ศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินงานเพ่ือรองรับการประกันคุภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีสภาพการดําเนินงาน
ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่สถานศึกษาต้อง
ปฏิบัติเพ่ือการดํารงและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่าต่อเน่ือง ผลการวิจัยพบว่า 
สถานศึกษาดําเนินงานด้านการผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมาก 

ปริญญา กระแสร์สุนทร (2549) ได้ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพ ภายในสถาน 
ศึกษาช้ันพ้ืนฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 1) การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาช้ัน
พ้ืนฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุดคือ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา รองลงมา
คือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี การประเมินคุณภาพ
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การศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และการ
ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ และ 2) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขนาดใหญ่ และ
ขนาดเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งภาพรวมและราย
ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สงัด สอนสาย (2549) ศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ช่วงช้ันที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า1)ระดับ
สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อยคือการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาการควบคุมภาพการศึกษาและการ
ตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษามีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ผลการเปรียบเทียบสภาพการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจําแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่าข้าราชการครูมี
ความคิดเห็นต่อสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) สภาพด้านการควบคุมคุณภาพการศึกษาพบว่าครูปฏิบัติงานโดยไม่คํานึง
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดโรงเรียนไม่ได้จัดทําคู่มือการดําเนินงานประกันคุณภาพโรงเรียนมี
การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นสภาพนอกห้องเรียนมาก
เกินไปปัญหาด้านการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาพบว่าคณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาปฏิบัติงานหลายงานขาดการประสานงานติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา
พรรณนางานไม่ชัดเจนขาดผู้รับผิดชอบที่เข้าใจระบบประกันคุณภาพอย่างเต็มที่ไม่มีระบบการตรวจ 
สอบการปฏิบัติงานและโครงการอย่างชัดเชนไม่ได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนปัญหาด้านการ
ประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาพบว่าไม่ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานในโรงเรียนขาดการ
ประสานงานอย่างต่อเน่ืองในการเตรียมรับการประเมินจากองค์กรประเมินจากภายนอกและมีโอกาส
ในการนําผลงานไปแสดงสู่ชุมชนน้อย 

โจระพัน สายบัว (2550) ได้ศึกษาการบริหารการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า โดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน มี
ระดับการบริหารการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ คือ ด้านการวางแผน ด้าน
การปฏิบัติตามแผน ด้านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน และด้านการตรวจสอบประเมินผล 

ดวงแก้ว โพธิ์อ้น (2550) ได้ทําการศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริง
และบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามการรับรู้ของบุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามการรับรู้ของ
รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนในภาพรวมพบว่าบทบาทที่ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับ
มากส่วนรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือการพัฒนามาตร 
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ฐานการศึกษาการจัดระบบบริหารและสารสนเทศการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาการรายงานคุณภาพการศึกษาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาการผดุงระบบการประกันคุณภาพและการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 2) บทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยบทบาทที่คาดหวังมากกว่า
บทบาทท่ีปฏิบัติจริง 3) การรับรู้ของรองผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภาพภายในตามการรับรู้ของรองผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในช่วงช้ันที่ 1-2, 1-3 และ 3-4 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

สริต วิจิตรโชติ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือประกัน คุณภาพการ 
ศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ระบบ และ
ด้านการเตรียมการ ส่วนด้านการปฏิบัติตามระบบและด้านการกํากับติดตามและ ประเมินผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือ ประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาเห็นความสําคัญของระบบ สารสนเทศมากขึ้นเพราะจํา 
เป็นต้องจัดข้อมูลต่าง ๆ ให้สอดรับกับการประกันคุณภาพ ประกอบกับ สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องเตรียม
ข้อมูลไว้เพ่ือรองรับ ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประกัน คุณภาพภายนอก 

พิเชษฐ์ วายุวรรธนะ (2550) ได้ศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาที่ส่ง 
ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ การประเมินผลคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 

สมชาย พึ่งอ่ิม (2551) ได้ศึกษาเรื่องการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภาย 
ในสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การพิจารณาค่าเฉล่ียการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ีสอง 
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมทั้ง 8 ภารกิจ 
พบว่า มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมากทุกภารกิจ ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าในปัจจุบันสถานศึกษาต่าง ๆ 
ต้องดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ชนินทร ศรีทอง (2551) ได้ทําการวิจัย เรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติ 
จริงและบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากร
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริง ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในภาพ 
รวม พบว่า บทบาทท่ีปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปี การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษา การ
ผดุงระบบการประกันคุณภาพ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และการพัฒนามาตรฐานการ 
ศึกษา และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 2) บทบาทของผู้บริหารที่คาดหวังในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังน้ี การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปีการผดุงระบบประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษา และด้านที่
อยู่ในระดับมาก คือ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 3) บทบาทของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาที่ปฏิบัติจริง และบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
บทบาทที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบทบาทที่ปฏิบัติจริงทุกด้านซึ่งเป็นไปตามสมมติกับการวิจัย4)
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดหวังในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามการ
รับรู้ของรองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ หรือครูวิชาการและครูผู้สอน ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 5) บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามการรับรู้ของรอง
ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หรือครูวิชาการ และครูผู้สอน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

พิเชษฐ์ิ ฟองศรี (2552) ได้ทําการศึกษา การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษาที่เปิดสอนช่วงช้ันที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมทั้ง 8 องค์ประกอบ มีการดําเนินการอยู่
ในระดับมาก โดยมีการดําเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด 1 องค์ประกอบ คือ ด้านการจัดทําแผน พัฒนา
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คุณภาพการศึกษาและมีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก 7 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ย คือ 
ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ด้านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาและด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ และมีข้อเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและครูทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน 

พรพิมล สุขะวัธนกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนแม่พระฟาติมาโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า 
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแม่พระฟาติมาตามมาตรฐานระบบประกัน
คุณภาพภายใน 8 ด้าน โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 8 ด้าน ดังน้ี ลําดับที่ 1 การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ลําดับที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 3 การดําเนิน 
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ลําดับที่ 5 การ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีลําดับที่ 6 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 7 
การประเมินคุณภาพการศึกษาลําดับที่ 8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 

ไพทูล บุญม่ัง (2552) ได้ทําวิจัยเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ปีการศึกษา 2552-2554 พบว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นกรอบแนวทางที่สําคัญในการดําเนินการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกําหนด ให้ครอบคลุมทั้งด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวจะบรรลุผลสําเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องซึ่งได้แก่ผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

สูรียาดา เล็งนู (2554) ได้ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานตามบทบาทของ ผู้บริหารสถานศึกษาใน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 สรุปได้ดังน้ี 1) ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามบทบาท ของผู้บริหารตามทัศนะ
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ระดับ การปฏิบัติงานตาม
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการ ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษามีการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 2) ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตาม บทบาทของผู้บริหารตาม
ทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ต้านการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับมาก โดยข้อที่ได้
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของโรงเรียน 
ส่วนทัศนะต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการประกัน คุณภาพการศึกษา
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ระดับปานกลาง มี 1 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ผู้บริหารเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความ เข้าใจเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน และ 3) ผลการศึกษาระดับ การปฏิบัติงานตาม
บทบาทของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสงขลา เขต 3 
ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ผู้บริหารสร้างความมั่นใจ ให้แก่บุคลากรและผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอกและน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ผู้บริหาร
ส่งเสริมในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาน ศึกษาแก่ชุมชนและผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง 

ประเสริฐ คําน้อย (2555) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน 1) ด้าน
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงพบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาด้านผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 
ประเด็นที่บทบาทมากที่สุด คือ มีการวางตนไม่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
มีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 2) ด้านประชากร พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาด้านวิชาการอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีบทบาทมากที่สุด คือ การมี คณะกรรมการที่ปรึกษา
งานวิชาการ และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนางานวิชาการอย่างเป็น ระบบและส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ หลักสูตรและความ
ต้องการของท้องถิ่น 3) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า บทบาทผู้บริหาร สถานศึกษาด้านบริหาร 
งานบุคคลอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีบทบาทมากที่สุดคือ การสนับสนุนให้ บุคลากรในโรงเรียนร่วม 
กันทํางานเป็นหมู่คณะ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไปพบว่า บทบาทผู้บริหาร สถานศึกษาด้านการ
บริหารงานทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีบทบาทมาก คือ การดูแล สอดส่องบุคลากรของ
โรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ ของชุมชนในการ
พัฒนาโรงเรียน จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้อง กับนโยบายและ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษา รวมทั่งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และ 5) ด้านการบริหาร งบประมาณ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มี บทบาทมากที่สุดคือ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือใช้จ่ายงบประมาณและการจัดทําแผนการใช้ และจัดสรรงบประมาณของสถาน 
ศึกษา รองลงมาคือ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานด้าน การเงินและงบประมาณ การให้
ความเห็นชอบกับการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานด้านการเงิน และงบประมาณ การให้ความ
เห็นชอบกับการจัดต้ังงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนประจําปี การจัดต้ังและรับผิดชอบการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

นริศ เชื่ออํ่า (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถม 
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการ
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ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาอํานาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เรียงลําดับจากปัญหามากไปน้อย ได้แก่ การจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการจัดให้มีการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา และ การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 2) ผล
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ พบว่า โมเดลของระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา ที่
ได้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีความเหมาะสม 3) ผลการประเมินระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และการใช้ประโยชน์มากที่สุด  

2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
บอย์ และโบว์เดน (1997) ได้ศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย  

ในการเพ่ิมรูปแบบในการตรวจสอบมาตรฐาน พบว่าส่วนมากจะใช้การปฏิบัติตามการตรวจสอบ
มาตรฐานโดยการตรวจสอบในด้านวัฒนธรรมการทํางานโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ รวม 
ถึงการตรวจสอบค่านิยมของสถาบันด้านการประเมินผลมีการพัฒนาการประเมินผล การควบคุม
ตรวจสอบ รวมถึงนโยบายและโครงสร้างที่เปลี่ยนไป 

เนวิลล์ (1998) ได้ศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพและการวางแผนปรับปรุงในโรงเรียน
ประถมศึกษา 2 โรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนของรัฐอิลลินอยส์ที่มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นผล
การศึกษาบทบาท 1) กิจกรรมท่ีทําร่วมกันด้วยการประกันคุณภาพและการวางแผนที่เหมาะสมเป็น
ประโยชน์ในด้านความร่วมมือ และเพ่ิมความมั่นใจในการวางแผนปรับปรุงโรงเรียนอย่างเป็นวัฏจักร  
2) โครงการของรัฐได้ทําให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีและ3) การสนทนาเรื่องหลักสูตรมี
ความสัมพันธ์กับกิจกรรม การสังเกตและเป็นโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนในการประกันคุณภาพ 

ปีเตอร์ (1993) ได้นําเสนอแนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสภาบัน
การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยในข้ันแรกกล่าวถึง ความจําเป็นของการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต ช้ีให้เห็นว่าคุณภาพมีความสําคัญต่อการศึกษาอย่างย่ิง 
จากน้ันได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นสําคัญ มีการกําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้อย่างชัดเจน ให้ทุกคนที่เก่ียวข้องมี
ส่วนร่วม มีการตัดสินใจ โดยใช้รากฐานข้อมูลที่มีคุณภาพกําหนดระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพ ทั้ง
ในส่วนของกระบวนการและผลลัพธ์ มุ่งมั่นให้สถานศึกษาเป็นเสมือนองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการ
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พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และมีการวางแผนจัดการดําเนินงานคุณภาพเชิงรุกและได้มีการสรุปการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาว่าไม่สามารถรับประกันคุณภาพผู้เรียนได้ แต่กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาสามารถใช้วิธีการที่จะนําไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

สรุปผลการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องที่เก่ียว 
กับบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูกับการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีความสําคัญมากต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ันงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงเป็นหน้าที่สําคัญของผู้บริหารท่ีจะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
เพราะงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานท่ีโรงเรียนจะต้องให้ความสําคัญอย่างย่ิง คุณภาพ
การศึกษาจะดีได้น้ันก็ต้องเก่ียวกับตัวครูผู้สอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ 
ที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจง่ายย่ิงขึ้น จึงจะเกิดผลสําเร็จต่อสถานศึกษา   

 
 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนิน 

งานประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยตามความคิดเห็นข้าราชการ
ครู เป็นหน่วยวิเคราะห์ และมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ข้าราชการครู เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ในการ
ดําเนินการวิจัยได้กําหนดขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ

และระเบียบ ผู้วิจัยจึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยไว้ ๓ ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาวรรณกรรมที่

เก่ียวข้องกับการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และสร้าง
เครื่องมือ พร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทําการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติและแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่
ได้จากการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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3.2 ระเบียบการวิจัย 
เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดระเบียบวิธีวิจัย

ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้
ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.2.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จํานวน 163 โรงเรียน จําแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 96 โรงเรียน มี
ครูจํานวน 491 คน ขนาดกลาง 63 โรงเรียน ครูจํานวน 925 คน และขนาดใหญ่ 4 โรงเรียน ครูจํานวน 
153 คนรวมครูผู้สอนท้ังสิ้น 1,569 คน (อ้างอิง สารสนเทศการศึกษา ประจําปีการศึกษา พุทธศักราช 
2559 : ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559) 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie 
& D.W.Morgan, 1970 อ้างถึงใน พิมพ์อร สดเอ่ียม (2557, หน้า 35) ซึ่งผู้วิจัยได้มาโดยการสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน (Stratifiled Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้วย
วิธีการจับฉลาก เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 96 โรงเรียน มีครูจํานวน 491 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 
97 คน ขนาดกลาง 63 โรงเรียน ครูจํานวน 925 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 182 คน และขนาดใหญ่ 4 
โรงเรียน ครูจํานวน 153 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 309 คน จากจํานวนครู 
1,569 คน แล้วผู้วิจัยได้ทําการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยวิธีการจับฉลากเพ่ือ
ระบุผู้ตอบแบบสอบถาม รายละเอียดดังตารางที่ 3.1  

 
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเลย เขต 2 
 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดเล็ก 491 97 
ขนาดกลาง 925 182 
ขนาดใหญ่ 153 30 

รวม 1,569 309 
 

ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559) 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ี เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม เก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารสถาน 

ศึกษาในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยทฤษฏีและ
แนวคิด การทบทวนเอกสารผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตามผลการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย การนิยาม ซึ่ง
มีคําถามปิดและเปิด แล้วนําไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา (Content 
validity) แล้วจึงนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 
ตัวอย่าง แล้วนําข้อบกพร่องมาปรับปรุง จึงเป็นเคร่ืองมือที่ได้มาตรฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา 
ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การทํางาน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีทั้งหมด 8 ประการ ได้แก่  

  1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  2.  จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
  3.  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
  4.  ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  5.  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
  6.  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  7.  จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  8.  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตาม
เกณฑ์วิธีการของลิเคิอร์ท (Likert scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 หน้า 106) โดยแบ่งระดับในการ
วัดออกเป็น 5 ระดับ โดยกําหนดค่าระดับ ดังน้ี  

5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระปานกลาง  
2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การกําหนด
ค่าตัวแปร เป็นการแปลความหมายค่าเฉล่ียแล้วนําไปเปรียบเทียบโดยแปลความหมายตามเกณฑ์ของ
บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 106) แล้วนําค่าเฉล่ียที่ได้มาจัดช่วง ว่าอยู่ในช่วงใดมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับ น้ัน ๆ ด้ังน้ี  

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดับมาก  
ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.4.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
   1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบทบาทของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

  2. กําหนดกรอบเน้ือหาของแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการวิจัย 
  3. สร้างแบบสอบถามและกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแล้วนําเสนอแบบสอบถาม

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
3.4.2 การตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยเมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผู้วิจัยนําไปตรวจหา

คุณค่าเคร่ืองมือวิจัย ตามข้ันตอน ดังน้ี 
   1. การหาความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามเสนอ

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วส่งให้ผู้เช่ียวชาญผู้ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย จํานวน 5 ท่าน 

  ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 คน ได้ตรวจสอบความถูกต้องในด้านความตรงของเน้ือหา รูปแบบ
ของแบบสอบถาม (Format) ความเหมาะสมด้านภาษาและการใช้ถ้อยคํา (Wording) ความสมบูรณ์
ของคําช้ีแจงและความเหมาะสมของการใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม เมื่อรับแบบสอบถามคืนจาก
ผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object Congruence 
: IOC) หรือ IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป (Rovinelli and Hambleton, 1997 อ้างถึงใน 

   ภัทราพร เกษสังข์ (2549, หน้า 138) แล้วนําข้อแก้ไขทั้งหมดมาปรับปรุงแบบ 
สอบถามให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ จากผลการวิเคราะห์ข้อคําถามในการวิจัย
ครั้งน้ี มีค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งถือว่าเป็นข้อคําถามที่อยู่ในเกณฑ์ 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง) 
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3.4.3 ภายหลังจากน้ันผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งเป็นประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการ 
ศึกษา จํานวน 30 ชุด และนําไปหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าสัม 
ประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach, 1974, p. 202) ได้ค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .991 

3.4.4 เมื่อทําการทดลองใช้และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแล้ว ได้นําแบบ 
สอบถามมาปรับปรุงเป็นครั้งสุดท้าย แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและนําไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 

 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยนําแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปดําเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
3.5.1 ขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ถึงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพ่ือให้ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5.2 นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง 

3.5.3 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างแล้วมาจัดกระทําดังน้ี 
   1. เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบ 

สอบถาม 
   2. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วมาลงรหัสของแบบสอบถาม 
   3. นําแบบสอบถามมากรอกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทําการวิเคราะห์

ต่อไป 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลในการวิจัยครั้งน้ี ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยการจําแนกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วุฒิการศึกษา 

ขนาดของโรงเรียน ประสบการณ์การทํางาน โดยการแจงนับความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Devia-
tion) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

สําหรับการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่มี วุฒิการศึกษา ต่างกันโดยใช้การทดสอบค่าด้วย (t-
test) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครู ที่มีขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การทํางาน ต่างกัน โดยใช้การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ด้วย F-test (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

 

3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
สถิติที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องน้ี ได้แก่ 
3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อย

ละ(Percentage) สถิติค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3.7.2 สถิติเชิงอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบสมมติฐาน

ด้วยสถิติ t-test และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวค่า One-way ANOWA ถ้าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟ
เฟ่ (Scheffé) 

 



 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนิน 

งานประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน และ ประสบการณ์การทํางาน ผู้วิจัยได้นําเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังน้ี  

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  แทน คะแนนค่าเฉล่ีย 
S.D.  แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
n แทน  จํานวนประชากร 
P แทน  ค่าร้อยละ 
f  แทน  ค่าความถ่ี 
T-test  แทน  ค่าทดสอบที (T-test) 
F-test  แทน  ค่าทดสอบเอฟ (F-test)  
* แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
** แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ

ตาราง และมีคําอธิบายใต้ตาราง เรียงตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1. ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามความ

คิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
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 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
2. เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การทํางาน 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยเรื่องน้ี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จํานวน 163 โรงเรียน ซึ่งมีลักษณะข้อมูลทั่วไป 
คือ วุฒิการศึกษา ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ทํางาน ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) 
และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอตามตารางประกอบการบรรยายปรากฏดังภาพตาราง
ดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และร้อยละข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

          

       (n = 309) 
ข้อมูลส่วนตัว จํานวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา   
ปริญญาตร ี 252 81.60 
สูงกว่าปริญญาตรี 57 18.40 

รวม 309 100 
ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 97 31.40 
ขนาดกลาง 182 58.90 
ขนาดใหญ ่ 30 9.70 

รวม 309 100 
ประสบการณท์ํางาน 
ประสบการณ์ทํางานน้อยกว่า 5 ปี 42 13.60 
ประสบการณ์ทํางาน 5 - 10 ปี 93 30.10 
ประสบการณ์ทํางานมากกว่า 10 ปี 174 56.30 

รวม 309 100 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ครูที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี 
จํานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 81.60 และมีวุฒิการศึกษาวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.40 และมีครูผู้สอนอยู่โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 มีครู 
ผู้สอนอยู่โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 58.90 มีครูผู้สอนอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ 
จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปี จํานวน 174 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.30 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ทํางาน 5-10 ปี จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 30.10 และ
ประสบการณ์ทํางานน้อยกว่า 5 ปี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60  
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ตอนท่ี 2 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถม ศึกษาเลย เขต 2  

การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพ่ือศึกษา
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2553 ว่าด้วยแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษายึด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 8 ประการ คือ 1) กําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 โดยผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
นําเสนอในรูปตารางดังต่อไป 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
โดยรวมทุกด้าน 

 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการดําเนนิงานประกัน
คุณภาพภายในตามความคดิเห็นของขา้ราชการคร ู

ระดับบทบาท 
   S.D. ระดับ 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.17 0.56 มาก 
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.18 0.56 มาก 

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.16 0.53 มาก 
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4.27 0.52 มาก 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.13 0.55 มาก 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.17 0.53 มาก 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการดําเนนิงานประกัน
คุณภาพภายในตามความคดิเห็นของขา้ราชการคร ู

ระดับบทบาท 

   S.D. ระดับ 
7. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4.38 0.48 มาก 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 4.11 0.49 มาก 

รวม 4.20 0.49 มาก 
  

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (= 4.20, S.D.=0.49 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือด้านจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน (=4.38, S.D.=0.48 ) ด้านดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษา (=4.27, S.D.= 0.52) ด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (= 4.18, S.D.= 0.56) ด้านจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (=4.17, S.D.= 0.53) ด้านกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (=4.17, S.D.= 0.56) ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (=4.16, 
S.D.= 0.53) และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
(=4.11, S.D.= 0.49)  
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับบทบาท 

   S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัตของสถานศึกษา 4.21 0.63 มาก 
2. ผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตร 
ฐานสถานศึกษา 4.40 0.65 มาก 
3. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตามขอบ 
ข่ายงานตามมาตรฐานสถานศึกษา 4.31 0.60 มาก 
4. ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสําคัญของมาตรฐานสถานศึกษา 4.30 0.65 มาก 
5. ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษามีกระบวน 
การขั้นตอนการจัดทําที่เป็นระบบสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 4.29 0.61 มาก 
6. โรงเรียนมีการประชุมช้ีแจงและแบ่งงานในการจัดทํามาตรฐาน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 4.27 0.58 มาก 
7. มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการศึกษา
ให้เหมาะสม 3.95 0.63 มาก 
8. มาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.40 0.65 มาก 
9. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาครอบคลุมสาระการเรียนรู้กระ 
บวนการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถาน 
ศึกษาและท้องถิ่น 4.22 0.63 มาก 
10. มีการเผยแพร่มาตรฐานสถานศึกษาแก่บุคลากรในสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่สู่สาธารณชน 4.13 0.65 มาก 

รวม 4.17 0.56 มาก 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความคิดเห็นในด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.17, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ีย
มากที่สุดมีสองข้อด้วยกัน ได้แก่ข้อ 2 ผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตร 
ฐานสถานศึกษา (=4.40, S.D.=0.65) และข้อ 8 มาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องและตรงตามมาตร 
ฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (=4.40, S.D.=0.65) รองลงมา คือ ข้อ 3 ผู้บริหารครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตามขอบข่ายงานตามมาตรฐานสถานศึกษา (=4.31, 
S.D.=0.60) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสม (= 3.95, S.D.=0.63) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 

ด้านจัดทาํแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

ระดับบทบาท 

   S.D. ระดับ 
1. สถานศึกษามีการจัดต้ังคณะจัดทํา การคิดเตรียมการ กรอบ
ภาระงานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.23 0.61 มาก 
2. มีการจัดต้ังคณะจัดทํา การคิดเตรียมการ กรอบภาระงานเพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 4.23 0.72 มาก 
3. มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพ่ือนําไปสู่การทํา swot และ
กําหนดเป้าหมายตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 3.97 0.77 มาก 
4. มีการประชุมเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.27 0.65 มาก 
5. ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีมีความสอดคล้องกับแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งมีระยะเวลา 3 - 5ปี 4.22 0.50 มาก 
6. มีการประชุมวิเคราะห์สังเคราะห์ในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างจริงจังเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษา 4.15 0.61 มาก 
7. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาตามสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 4.24 0.55 มาก 
8. มีการวัดและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรมทุกปี 4.28 0.69 มาก 
9. ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ส่งเสริมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ้งเน้นคุณภาพ
นักเรียน 4.20 0.56 มาก 
10. มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ 4.14 0.66 มาก 

รวม 4.18 0.56 มาก 
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.18, 
S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 8 มีการวัดและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมทุกปี (=4.28, S.D.=0.69) รองลงมา คือ ข้อ 
4 มีการประชุมเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(= 4.27, S.D.= 0.65) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพ่ือ
นําไปสู่การทํา swot และกําหนดเป้าหมายตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (=3.97, S.D.= 0.77)  
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 

ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ระดับบทบาท 

   S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารมีการจัดทําข้อมูลสถานศึกษาท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
อย่างเป็นระบบ 4.09 0.63 มาก 
2. ผู้บริหารจัดทําข้อมูลสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในอย่างเพียงพอ 4.09 0.75 มาก 
3. ผู้บริหารจัดทําข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาโดยมีโครง 
สร้างบริหารกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน  4.17 0.58 มาก 
4. โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะทํางานจากบุคลากรตัวแทนผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาในการดําเนินงานของสถานศึกษา 4.28 0.64 มาก 
5. มีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นระบบ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4.14 0.65 มาก 
6. มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน
และสามารถนําไปใช้บริหารงานในการประกันคุณภาพภายในได้
อย่างดี  4.11 0.57 มาก 
7. มีการจัดข้อมูลสารสนเทศเพ่ือตอบรับการประเมิน และตรวจ 
สอบคุณภาพสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 4.13 0.59 มาก 
8. มีการดําเนินงานจัดข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงาน
ธุรการ และการเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4.33 0.63 มาก 
9. มีการดําเนินงานจัดข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานวิชา 
การครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 4.21 0.57 มาก 
10. มีการดําเนินงานจัดข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการบริหารงาน
ทั่วไปถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4.22 0.58 มาก 

รวม 4.16 0.53 มาก 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (=4.16, S.D=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 8 มี
การดําเนินงานจัดข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ และการเงินให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน (=4.33, S.D.=0.63) รองลงมา คือ ข้อ 4 โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะทํางานจากบุคลากร 
ตัวแทนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาในการดําเนินงานของสถานศึกษา (=4.28, S.D.=0.64) 
และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดมีสองข้อด้วยกัน คือ ข้อ 1 ผู้บริหารมีการจัดทําข้อมูลสถานศึกษาที่เป็นจริง
และเป็นปัจจุบันอย่างเป็นระบบ (=4.09, S.D.=0.63) และข้อ 2 ผู้บริหารจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่
เอ้ือต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ (=4.09, S.D.=0.63)  
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ด้านดําเนนิงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับบทบาท 

   S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารประชุมช้ีแจงรายระเอียดของแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีให้แก่บุคลากรให้เข้าใจก่อนนํา 
ไปปฏิบัติ 4.32 0.58 มาก 
2. ผู้บริหารมีการประชุมแบ่งงานเพ่ือดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี 4.34 0.54 มาก 
3. ผู้บริหารนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนนําไปใช้ 4.18 0.60 มาก 
4. ผู้บริหารได้ดําเนินงานตามแผนแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่
ได้กําหนดไว้  4.25 0.61 มาก 
5. ผู้บริหารได้ประชุมช้ีแจงเพ่ือให้บุคลากรดําเนินงานตามกิจกรรม/
โครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  4.18 0.56 มาก 
6. ในการดําเนินงานมีกิจกรรมหลากหลายมีกิจกรรมชัดเจน และ
ปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กําหนด  4.15 0.60 มาก 
7. ในการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ เสร็จทันเวลาที่กําหนด 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 4.28 0.59 มาก 
8. ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนคุณภาพการ 
ศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 4.21 0.67 มาก 
9. ผู้บริหารมีการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือใน
การนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 4.20 0.62 มาก 
10. ผู้บริหารให้คําปรึกษาแก้ไขปัญหาแก่บุคลากรเมื่อพบปัญหา
จากการดําเนินงานตามแผน เพ่ือให้งานสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้ังไว้ 4.21 0.61 มาก 

รวม 4.27 0.52 มาก 
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 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความคิดเห็นในด้านดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย (=4.27, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ข้อ2 ผู้บริหารมีการประชุมแบ่งงานเพ่ือดําเนินงานตามแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี (=4.34, S.D.=0.54) รองลงมาคือ ข้อ 1
ผู้บริหารประชุมช้ีแจงรายละเอียดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีให้แก่
บุคลากรให้เข้าใจก่อนนําไปปฏิบัติ (=4.32, S.D.=0.58) และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ใน
การดําเนินงานมีกิจกรรมหลากหลายมีกิจกรรมชัดเจนและปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กําหนด (=
4.15, S.D.=0.60)  
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
ระดับบทบาท 

   S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารมีการจัดการวางแผนตรวจสอคุณภาพการศึกษาโดย
กําหนดและแบ่งงานกันรับผิดชอบจากบุคลากรทุกฝ่าย 4.12 0.64 มาก 
2. ผู้บริหารมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่หลากหลาย 4.09 0.64 มาก 
3. ผู้บริหารใช้เกณฑ์ในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการ 
ศึกษาในรูปแบบของเชิงปริมาณและคุณภาพ 4.06 0.58 มาก 
4. มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกครั้ง 
เป็นรายลักอักษรตามความเป็นจริง ต่อหน่วยงานต้นสังกัดคณะ 
กรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 4.16 0.67 มาก 
5. นํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่ต้ังไว้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 4.09 0.65 มาก 
6. ผู้บริหารนําผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์
สังเคราะห์หาปัญหาและข้อบกพร่องทุกคร้ัง 4.00 0.68 มาก 
7. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาคุณภาพ
การศึกษาที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย 4.07 0.62 มาก 
8. ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องและครอบ 
คลุมมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 4.25 0.66 มาก 
9. มีการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบ 
สนองต่อผู้เรียน 4.18 0.60 มาก 
10. ผู้บริหารมีการติดต่อประสานงานกับชุมชนองค์กรเพ่ือให้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 4.15 0.61 มาก 

รวม 4.13 0.55 มาก 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาการศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย (=4.13, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่า 
เฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ข้อ 8 ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องและครอบคลุมมาตร 
ฐานการศึกษา การบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ (=4.25, S.D.=0.66) รองลงมา คือ 
ข้อ 9 มีการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน (= 4.18, 
S.D.=0.60) และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ผู้บริหารนําผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามา
วิเคราะห์สังเคราะห์หาปัญหาและข้อบกพร่องทุกคร้ัง (=4.00, S.D.=0.68) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดับบทบาท 

   S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการ 4.17 0.61 มาก 
2. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4.15 0.69 มาก 
3. ผู้บริหารใช้แผนปฏิบัติการประจําปีเป็นเคร่ืองมือและแนวทาง
ในการประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  4.18 0.59 มาก 
4. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบ 
คลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.22 0.58 มาก 
5. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การอ่าน 
คิดวิเคราหะและเขียน รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับช่วง
ช้ันให้ตรงตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 4.19 0.58 มาก 
 6. ผู้บริหารจัดให้ทําเอกสารร่องรอยในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ
เพ่ือรองรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด 4.21 0.56 มาก 
7. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ระดับสถานศึกษาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีการท่ีหลาก 
หลาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4.15 0.56 

มาก 
 

8. ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานมีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจนโดยให้บุคลากรผู้ประเมินแจ้งผลให้ผู้เรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบ พร้อมให้คําแนะนํา 4.22 0.65 มาก 
9. ผู้บริหารนําผลการประเมินมาวิเคราะห์หาปัญหาเพ่ือหาแนว 
ทางพัฒนาให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 4.16 0.60 มาก 
10. มีวิธีการที่หลากหลายในการประเมินผลการเรียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 4.18 0.62 มาก 

รวม 4.17 0.53 มาก 
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 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (=4.17, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีสองข้อด้วยกัน ได้แก่ ข้อ 4 ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (=4.22, S.D=0.58) และข้อ8ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานมีผู้รับผิดชอบชัดเจนโดยให้บุคลากรผู้ประเมินแจ้งผลให้ผู้เรียน
และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ พร้อมให้คําแนะนํา (=4.22, S.D=0.65) รองลงมา คือ ข้อ 6 ผู้บริหารจัดให้
ทําเอกสารร่องรอยในการดําเนินงานด้านต่างๆเพ่ือรองรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด (=
4.21, S.D.=0.56) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีสองข้อด้วยกัน คือ ข้อ 2 ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา (X =4.15, S.D.=0.69) และ ข้อ 7 ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานระดับสถานศึกษาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง (=4.15, S.D.=0.56) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ด้านจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 

ด้านจัดทาํรายงานประจําปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับบทบาท 

   S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารแต่งต้ังบุคลากรจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจํา 
ปีโดยมีผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 4.32 0.56 มาก 
2. ผู้บริหารมีการประชุมวางแผนการจัดทํารายงานคุณภาพการ 
ศึกษาประจําปี 4.27 0.55 มาก 
3. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายผลการดําเนินงานคุณภาพ
การศึกษาในรอบปีโดยระบุความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 4.13 0.62 มาก 
4. ผู้บริหารจัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานของสถาน 
ศึกษาเพ่ือจัดทํารายงานอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ 4.23 0.59 มาก 
5. ในการรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีเน้ือหาครอบ 
คลุมข่ายการดําเนินงานทุกเรื่อง 4.18 0.59 มาก 
6. มีการรายงานคุณภาพของสถานศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานทุก
มาตรฐานที่กําหนดไว้เป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพของสถานศึกษา 4.22 0.57 มาก 
7. มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีที่ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา การริหารการจัดการ การจัดการเรียนรู้ จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา 4.22 0.55 มาก 
8. ผู้บริหารนําผลการรายงานมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 4.27 0.68 มาก 
9. จัดให้มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับรายงานอย่างชัดเจน 4.27 0.64 มาก 
10. จัดให้มีรูปเล่มรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 4.43 0.57 มาก 

รวม 4.38 0.48 มาก 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (=4.38, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 10 จัดให้มีรูปเล่มรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีต่อหน่วย 
งานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน (=4.43, S.D.=0.57) รองลงมาคือ ข้อ 1 
ผู้บริหารแต่งต้ังบุคลากรจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีโดยมีผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน  
(=4.32, S.D.=0.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายผล
การดําเนินงานคุณภาพการศึกษาในรอบปีโดยระบุความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ (=4.13, 
S.D.=0.62) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เลย เขต 2 ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

ด้านจัดให้มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ระดับบทบาท 

   S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารจัดให้มีการนําผลการประเมินตนเองของบุลากรมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหาจุดเด่นและจุดด้อยตามข้อมูลที่เป็น
จริง 4.03 0.65 มาก 
2. ผู้บริหารจัดให้มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือหาจุดเด่นและจุดด้อยตามข้อมูลที่เป็น
จริง 4.12 0.64 มาก 
3. ผู้บริหารนําข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ จากผลการ
ประเมินมา ปรับปรุง แก้ไข ออกแบบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  4.04 0.60 มาก 
4. ผู้บริหารมีการปรับปรุง และแก้ไข กระบวนการบริหารข้อมูลสาร 
สนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 4.20 0.58 มาก 
5. ผู้บริหารมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับบุคลากร 
เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.10 0.58 มาก 
6. มีการแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 4.20 0.63 มาก 
7. มีการนําผลการประเมินมาใช้พิจารณายกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 4.20 0.50 มาก 
8. มีการปรับปรุงออกแบบพัฒนากิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้อง
และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 4.24 0.61 มาก 
9. มีการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและผู้ที่เก่ียวข้องทุกครั้ง 4.26 0.53 มาก 
10. มีการจัดทําเสนอเผยแพร่แนวทางแผนการพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ที่เก่ียวข้องและสาธารณชนอย่าง
ต่อเน่ือง 4.18 0.57 มาก 

รวม 4.11 0.49 มาก 
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 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ 
เน่ือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (=4.11, S.D.=0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อ
ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 9 มีการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกครั้ง (=4.26, S.D.=0.53 ) รองลงมาคือ ข้อ 8 มีการปรับปรุงออกแบบพัฒนา
กิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน (=4.24, S.D.=0.61) และข้อ
ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ผู้บริหารจัดให้มีการนําผลการประเมินตนเองของบุลากรมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพ่ือหาจุดเด่นและจุดด้อยตามข้อมูลที่เป็นจริง (=4.03, S.D.=0.65) ตามลําดับ 
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2. เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน และ ประสบการณ์การทํางาน  

 สมมุติฐานข้อที่ 1 ข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกัน 
  
ตารางที่ 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ความคิดเหน็ของข้าราชการคร ู
ปริญญาตร ี สูงกว่า 

ปริญญาตร ี t Sig. 

  S.D.   S.D. 
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.17 0.57 4.14 0.48 0.33 0.74 
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 4.19 0.54 4.14 0.61 0.49 0.62 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.14 0.53 4.20 0.46 0.81 0.46 
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 4.27 0.53 4.22 0.49 0.60 0.55 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการ 
ศึกษา 4.14 0.56 4.06 0.46 1.08 0.28 
6.จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตร 
ฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.18 0.50 4.14 0.61 0.48 0.63 
7. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน 
คุณภาพภายใน 4.36 0.51 4.45 0.33 1.75 0.18 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 4.10 0.48 4.09 0.52 0.17 0.87 

รวม 4.12 0.48 4.13 0.50 1.13 0.26 
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   จากตารางที่ 4.11 ผลวิเคราะห์พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าโดยรวมและรายด้านทั้ง 8 ประการไม่แตกต่างกัน ไม่
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
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สมมุติฐานข้อที่ 2 ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถาน 

ศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ความคิดเหน็ของข้าราชการคร ู
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

  S.D. 
แปล
ผล   S.D.   S.D.   S.D. 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 4.23 0.51 4.06 0.57 4.61 0.36 4.17 0.56 มาก 
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา 4.23 0.53 4.07 0.54 4.66 0.44 4.18 0.56 มาก 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.23 0.51 4.04 0.51 4.55 0.37 4.16 0.53 มาก 
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 4.28 0.61 4.19 0.46 4.61 0.33 4.27 0.52 มาก 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 4.17 0.51 4.01 0.56 4.68 0.27 4.13 0.55 มาก 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภาย 
ในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 4.24 0.56 4.05 0.48 4.66 0.33 4.17 0.53 มาก 
7. จัดทํารายงานประจําปีที่ เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 4.39 0.40 4.32 0.53 4.65 0.29 4.38 0.48 มาก 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาอย่างต่อเน่ือง 4.14 0.55 4.02 0.44 4.50 .029 4.11 0.49 มาก 

รวม 4.25 0.51 4.10 0.46 4.58 0.32 4.20 0.49 มาก 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าโดยภาพรวม ผลปรากฏ
ดังน้ี 

โรงเรียนขนาดเล็ก ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก (=4.25, S.D.=0.51) และทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 7 จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน (=4.39, S.D.=0.40) รองลงมา คือ ด้านที่ 4 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (=4.28, S.D.=0.61) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 8 จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (=4.14, S.D.=0.55) 

โรงเรียนขนาดกลาง ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก (=4.10, S.D.=0.46) และทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านที่ 7จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน (=4.32, S.D.=0.53) รองลงมา คือด้านที่ 4 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (=4.19 S.D.=0.46) และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 5.จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (=4.01, S.D.=0.56) 

โรงเรียนขนาดใหญ่ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.58, S.D.=0.32) และทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านที่ 5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (= 
4.68, S.D.=0.27) รองลงมา คือด้านที่ 6.จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (=4.66, S.D.=0.33) และข้อ 2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (=4.66, S.D.=0.44) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านที่ 8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (=4.50, S.D.=0.29) 
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ตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยรวม
และรายด้าน จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ความคิดเหน็ของข้าราชการคร ู
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

8.498 
88.411 

2 
306 

4.249 
.289 

14.706 .000** 

รวม 96.909 308    
2.จัดทําแผนพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณ 
ภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

9.193 
86.792 

2 
306 

4.597 
.284 

16.206 .000** 

รวม 95.985 308    
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
7.283 
77.761 

2 
306 

3.641 
.254 

14.329 .000** 

รวม 85.044 308    
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.655 
79.585 

2 
306 

2.327 
.260 

8.949 .006** 

รวม 84.239 308    
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

11.615 
81.945 

2 
306 

5.807 
.268 

21.686 .000** 

รวม 93.560 308    
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

10.196 
76.368 

2 
306 

5.098 
.250 

20.426 .000** 

รวม 86.563 308    
7. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.713 
69.486 

2 
306 

1.356 
.227 

5.973 .003** 

รวม 72.199 308    
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 
 

ความคิดเหน็ของข้าราชการคร ู
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig 

8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

6.084 
67.891 

2 
306 

3.042 
.222 

13.711 .000** 

รวม 73.976 308    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

6.395 
67.115 

2 
306 

3.197 
.219 

14.578 .000** 

รวม 73.510 308    
 

  จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ scheffé ดังตารางที่ 4.14-4.21  
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ตารางที่ 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน   
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.23 4.06 4.61 
ขนาดเล็ก 4.23   0.38* 
ขนาดกลาง 4.06   0.55* 
ขนาดใหญ ่ 4.61    

   

 จากตารางที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 โรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่าง กับขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่าง กับขนาดกลาง  
 
ตารางที่ 4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน   
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.23 4.07 4.66 
ขนาดเล็ก 4.23   0.43* 
ขนาดกลาง 4.07   0.59* 
ขนาดใหญ ่ 4.66    

   

 จากตารางที่ 4.15 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ความคิดเห็น
ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
แตกต่าง กับ ขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่าง กับ ขนาดกลาง  
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน   
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.23 4.04 4.55 
ขนาดเล็ก 4.23   0.32* 
ขนาดกลาง 4.04   0.51* 
ขนาดใหญ ่ 4.55    

   

 จากตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้านจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่าง กับ ขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่าง กับ ขนาดกลาง  
 
ตารางที่ 4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน   
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.28 4.19 4.61 
ขนาดเล็ก 4.28   0.33* 
ขนาดกลาง 4.19   0.42* 
ขนาดใหญ ่ 4.61    

   

 จากตารางที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้านดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่าง กับขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่แตก 
ต่าง กับ ขนาดกลาง  
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ตารางที่ 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จําแนกตามขนาด
โรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน   
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.17 4.01 4.68 
ขนาดเล็ก 4.17   0.51* 
ขนาดกลาง 4.01   0.67* 
ขนาดใหญ ่ 4.68    

   

 จากตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่าง กับ ขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่าง กับ ขนาด
กลาง  
 
ตารางที่ 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน   
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.24 4.05 4.66 
ขนาดเล็ก 4.24    0.42* 
ขนาดกลาง 4.05    0.61* 
ขนาดใหญ ่ 4.66    

   

 จากตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่าง กับขนาดเล็ก และ
โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่าง กับขนาดกลาง  
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ตารางที่ 4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน   
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.39 4.32 4.65 
ขนาดเล็ก 4.39   0.26* 
ขนาดกลาง 4.32   0.33* 
ขนาดใหญ ่ 4.65    

   

 จากตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้านจัดทํารายงานประจําปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่าง กับ ขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่
แตกต่าง กับ ขนาดกลาง  
 
ตารางที่ 4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จําแนกตามขนาด
โรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน   
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.14 4.02 4.50 
ขนาดเล็ก 4.14   0.36* 
ขนาดกลาง 4.02   0.48* 
ขนาดใหญ ่ 4.50    

   

 จากตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่าง กับ ขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่าง 
กับขนาดกลาง  
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 สมมติฐานข้อที่ 3 ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทของผู้บริหารสถาน 

ศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ความคิดเหน็ของข้าราชการคร ู
น้อยกว่า  

5 ปี 
5 - 10 ป ี มากกว่า  

10 ปี   S.D. 
แปล
ผล 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 4.23 0.41 4.31 0.40 4.07 0.64 4.17 0.56 มาก 
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา 4.47 0.51 4.23 0.51 4.08 0.56 4.18 0.56 มาก 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.44 0.54 4.29 0.41 4.01 0.53 4.16 0.53 มาก 
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 4.39 0.39 4.27 0.51 4.22 0.55 4.27 0.52 มาก 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 4.41 0.50 4.15 0.53 4.05 0.55 4.13 0.55 มาก 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภาย 
ในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 4.34 0.37 4.23 0.51 4.10 0.55 4.17 0.53 มาก 
7. จัดทํารายงานประจําปีที่ เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 4.47 0.42 4.46 0.40 4.30 0.52 4.38 0.48 มาก 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาอย่างต่อเน่ือง 4.25 0.48 4.21 0.46 4.01 0.48 4.11 0.49 มาก 

รวม 4.34 0.46 4.17 0.38 4.17 0.53 4.20 0.49 มาก 
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 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน โดยภาพรวม ผลปรากฏดังน้ี 
 อายุน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก (=4.34, S.D.=0.46) และทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ ด้านที่ 7 จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน (=4.47, S.D.=0.42) และด้านที่ 2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (=4.47, S.D.=0.51) รองลงมา คือ ด้านที่ 3จัด 
ระบบบริหารและสารสนเทศ (=4.44, S.D.=0.54) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านที่ 1 กําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (=4.23, S.D.=0.41) 
 อายุ 5-10 ปี ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก (=4.17, S.D.=0.38) และทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ ด้านที่ 7 จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(=4.46, S.D.=0.40) รองลงมา คือ ด้านที่ 1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (=
4.31, S.D.=0.40) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านที่ 5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา (=4.15, S.D.=0.53) 
 อายุมากกว่า 10 ปี ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก (=4.17, S.D.=0.53) และทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ ด้านที่ 7 จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน (=4.30, S.D.=0.52) รองลงมา คือ ด้านที่ 4 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (=4.22, S.D.=0.55) และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือด้านที่8 จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (=4.01, S.D.=0.48) และด้านที่ 3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(=4.01, S.D.=0.53) 
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ตารางที่ 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยรวม
และรายด้าน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ความคิดเหน็ของข้าราชการคร ู
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.695 
93.214 

2 
306 

1.848 
.305 

6.065 
 

.003** 

รวม 96.909 308    
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณ 
ภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5.360 
90.625 

2 
306 

2.680 
.296 

9.050 .000** 

รวม 95.985 308    
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
8.567 
76.477 

2 
306 

4.284 
.250 

17.140 .000** 

รวม 85.044 308    
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.957 
83.282 

2 
306 

.479 

.272 
1.759 .174 

รวม 84.239 308    
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.578 
88.982 

2 
306 

2.289 
.291 

7.871 .000** 

รวม 93.560 308    
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.402 
84.162 

2 
306 

1.201 
.275 

4.402 .014** 

รวม 86.563 308    
7. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.019 
70.180 

2 
306 

1.010 
.229 

4.402 .013** 

รวม 72.199 308    
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) 
 

ความคิดเหน็ของข้าราชการคร ู
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig 

8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.438 
70.538 

2 
306 

1.719 
.231 

7.457 .001** 

รวม 73.976 308    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.885 
47.579 

2 
306 

1.442 
.155 

2.194 .000** 

รวม 50.434 308    
 

 จากตารางที่ 4.23 ผลวิเคราะห์ ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ทํางานโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 7 ด้านได้แก่ ด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จึงได้ทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ scheff’e ดังตารางที่ 4.24 – 4.30 ส่วนด้านดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ์
ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน   
น้อยกว่า 5 ป ี 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ป ี

4.23 4.31 4.07 
น้อยกว่า 5 ปี 4.23    
5 - 10 ปี 4.31     0.24* 
มากกว่า 10 ปี 4.07    

   

 จากตารางที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ข้าราชการครูที่มีประสบ 
การณ์ทํางาน มากกว่า 10 ปี กับ 5-10 ปี มีความคิดเห็นด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน   
น้อยกว่า 5 ป ี 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ป ี

4.47 4.23 4.08 
น้อยกว่า 5 ปี 4.47     0.39* 
5 - 10 ปี 4.23     
มากกว่า 10 ปี 4.08    

   

 จากตารางที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ข้าราชการครูที่มีประสบ 
การณ์ทํางาน มากกว่า 10 ปี กับ น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน   
น้อยกว่า 5 ป ี 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ป ี

4.44 4.29 4.01 
น้อยกว่า 5 ปี 4.44    0.43* 
5 - 10 ปี 4.29     0.28* 
มากกว่า 10 ปี 4.01    

   

 จากตารางที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ทํางาน 
มากกว่า 10 ปี แตกต่าง กับ น้อยกว่า 5 ปี และ มากกว่า 10 ปี แตกต่าง กับ 5-10 ปี มีความคิดเห็นด้าน
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ แตกต่างกัน 
 
 
ตารางที่ 4.27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประสบ 
การณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน   
น้อยกว่า 5 ป ี 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ป ี

4.41 4.15 4.05 
น้อยกว่า 5 ปี 4.41     
5 - 10 ปี 4.15  0.26*    
มากกว่า 10 ปี 4.05  0.36*   

   

 จากตารางที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ทํางาน 
น้อยกว่า 5 ปี แตกต่าง กับ 5-10 ปี และ น้อยกว่า 5 ปี แตกต่าง กับ มากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็น ด้าน
จัดให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน   
น้อยกว่า 5 ป ี 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ป ี

4.34 4.23 4.10 
น้อยกว่า 5 ปี 4.34    0.24* 
5 - 10 ปี 4.23     
มากกว่า 10 ปี 4.10    

   

 จากตารางที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ทํางาน 
มากกว่า 10 ปี แตกต่าง กับ น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็น ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จําแนก
ตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน   
น้อยกว่า 5 ป ี 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ป ี

4.47 4.46 4.30 
น้อยกว่า 5 ปี 4.47    
5 - 10 ปี 4.46     0.16* 
มากกว่า 10 ปี 4.30    

   

 จากตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ทํางาน 5-
10 ปี กับ มากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นด้านจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภาย 
ในแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 2 ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จําแนกตามประสบ 
การณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน   
น้อยกว่า 5 ป ี 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ป ี

4.25 4.21 4.01 
น้อยกว่า 5 ปี 4.25    0.24* 
5 - 10 ปี 4.21    0.20* 
มากกว่า 10 ปี 4.01     

   

 จากตารางที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ทํางาน 
มากกว่า 10 ปี แตกต่าง กับ น้อยกว่า 5 ปี และ มากกว่า 10 ปี แตกต่าง กับ 5-10 ปี ข้าราชการครูมี
ความคิดเห็น ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง แตกต่างกัน 
 
  



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
2 ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qunatitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน และ ประสบ 
การณ์การทํางาน 8 ประการ ซึ่งประกอบด้วย  

1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 

ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratifiled Random Sampling) 
ตามสัดส่วนครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้วยวิธีการจับฉลาก และใช้วิธีเปิดตารางสําเร็จรูป
ของ เครจซี่ และมอร์แกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan, 1970 ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก จํานวน 97 คน ขนาดกลางจํานวน 182 คน และขนาดใหญ่จํานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 309  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการแจงนับ
ความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยายและใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ด้วย F-test (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) ผู้วิจัยขอแสดงผลการวิจัยโดยสรุปตามลําดับดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
2” สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คําถามเก่ียวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ครูที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.60 

และมีวุฒิการศึกษาวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.40 และมีผู้ที่สอนอยู่โรงเรียนขนาดเล็ก คิด
เป็นร้อยละ 31.40 มีผู้ที่สอนอยู่โรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.90 มีผู้ที่สอนอยู่โรงเรียนขนาด
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 9.70 มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมา 
คือ มีประสบการณ์ทํางาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.10 และประสบการณ์ทํางานน้อยกว่า 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 13.60  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 ทั้ง 8 ประการ พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย (=4.20, S.D.=.49 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากมากค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือด้านจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (=4.38, S.D.=.48 ) ด้านดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (=4.27, S.D.= .52) ด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (=4.18, S.D.= .56) ด้านกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (=4.17, S.D.= .56) ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (=4.17, S.D.= .53) ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(=4.16, S.D.= .53) และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง (=4.11, S.D.= .49) ตามลําดับมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามของข้าราชการ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความคิดเห็นในด้านกําหนดมาตร 
ฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุดมีสองข้อด้วยกัน ได้แก่ข้อ 2 ผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนด
มาตรฐานสถานศึกษา และข้อ 8 มาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ ข้อ 3 ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติ
ตามขอบข่ายงานตามมาตรฐานสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 มีการกํากับติดตาม 
ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสม  

2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 8 มีการวัดและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
ชัดเจนเป็นรูปธรรมทุกปี รองลงมา คือ ข้อ 4 มีการประชุมเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 มีการวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อยเพ่ือนําไปสู่การทํา swot และกําหนดเป้าหมายตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 
ข้อ 8 มีการดําเนินงานจัดข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการบริหารงานธุรการ และการเงินให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน รองลงมา คือ ข้อ 4 โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะทํางานจากบุคลากร ตัวแทนผู้ปกครองคณะ 
กรรมการสถานศึกษาในการดําเนินงานของสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีสองข้อด้วยกัน 
คือ ข้อ 1 ผู้บริหารมีการจัดทําข้อมูลสถานศึกษาที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันอย่างเป็นระบบ และข้อ 2 
ผู้บริหารจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่เอ้ือต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ  

4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความคิดเห็นในด้าน
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ข้อ 2 ผู้บริหารมีการประชุมแบ่งงานเพ่ือดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี รองลงมาคือ ข้อ 1 ผู้บริหารประชุมช้ีแจง
รายระเอียดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีให้แก่บุคลากรให้เข้าใจก่อน
นําไปปฏิบัติ และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ในการดําเนินงานมีกิจกรรมหลากหลายมีกิจกรรม
ชัดเจนและปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กําหนด 
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5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามของ 
ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัดให้ 
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ข้อ 8 ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องและครอบ 
คลุมมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ ข้อ 9 มีการตรวจ 
สอบกระบวนการเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 
6 ผู้บริหารนําผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์หาปัญหาและข้อบกพร่องทุก
ครั้ง  

6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีความ
คิดเห็นในด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดมีสองข้อด้วยกัน ได้แก่ ข้อ 4 
ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ข้อ8 ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานมีผู้รับผิดชอบชัดเจนโดยให้บุคลากรผู้ประเมินแจ้งผลให้
ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมให้คําแนะนํา รองลงมา คือ ข้อ 6 ผู้บริหารจัดให้ทําเอกสารร่องรอย 
ในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดมี
สองข้อด้วยกัน คือ ข้อ 2 ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ ข้อ 7 
ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานระดับสถานศึกษาด้วยเครื่องมือที่
เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

7. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัด 
ทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 10 จัดให้มีรูปเล่มรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน รองลงมาคือ ข้อ 1 ผู้บริหาร
แต่งต้ังบุคลากรจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีโดยมีผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน และข้อที่
มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายผลการดําเนินงานคุณภาพการ 
ศึกษาในรอบปีโดยระบุความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ตามลําดับ 

8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 9 มีการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพต่อหน่วยงานต้น



106 
 

สังกัดและผู้ที่เก่ียวข้องทุกครั้ง รองลงมาคือ ข้อ 8 มีการปรับปรุงออกแบบพัฒนากิจกรรม/โครงการ ให้
สอดคล้องและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ผู้บริหารจัดให้
มีการนําผลการประเมินตนเองของบุลากรมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหาจุดเด่นและจุดด้อยตาม
ข้อมูลที่เป็นจริง (= 4.03, S.D.=.65) ตามลําดับ 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน และ ประสบการณ์ทํางาน  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า การวิจัยและการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา พบว่าโดยรวมท้ัง 8 ประการไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วน ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์
ทํางาน บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งผู้วิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายดังน้ี 

1. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภาย 
ใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าโดยรวมท้ัง 8 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า โดยรวมทั้ง 8 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน โดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 7 ด้านได้แก่ ด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ด้านจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผู้วิจัย
ขออภิปรายประเด็นสําคัญที่เป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

5.2.1 การวิเคราะห์ระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามความคิด 
เห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ความคิด 
เห็น ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกเป็น 8 
ประการได้แก่ 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสาร 
สนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจ 
สอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา 7) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว้ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สมมารถนําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงแก้ว โพธิ์อ้น ศึกษาบทบาทของผู้บริหาสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาด 
หวังในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีอภิปรายผลว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติ
จริงในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามการรับรู้ของรองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชา 
การและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีความตระหนัก ความพยายาม เอาใจใส่การดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของตนเอง สู่มาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ จํารัส นองมาก ที่ให้
ความเห็นว่า ปัจจุบันหน่วยงานที่จัดการศึกษาได้ต่ืนตัวและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ิมขึ้นและ การประกันคุณภาพที่ถูกต้องคือ การมุ่งทํางานที่รับผิดชอบอยู่ให้มีคุณภาพ
ย่ิงขึ้น พัฒนางานที่ทําอยู่ให้ดีขึ้น การประกันคุณภาพจึงมีแต่ผลพัฒนาทั้งกระบวนการและผลสัมฤทธ์ิ
ของงานและสอดคล้องกับ รุ่ง แก้วแดง กล่าวว่า ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงต่อความสําเร็จ 
หรือความล้มเหลวขององค์กร ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเป็นผู้นําทางวิชาการ สามารถท่ีจะประสานการมี
ส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้เก่ียวข้องมีความสามารถในการระดม
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ทรัพยากร เพ่ือการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจะต้องเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 ว่าด้วยเร่ืองมาตร 
ฐานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มาตราที่ 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกข้ึน มาตราที่ 48 กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องกําหนดมาตรฐานการศึกษา โดยจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดทํา
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา กระแสร์
สุนทร ได้ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาช้ันพ้ืนฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า 1) การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาช้ันพ้ืนฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพ 
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากรายด้าน พบว่า ผู้บริหารดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
มากที่สุดคือ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา รองลงมาคือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี การ ประเมินคุณภาพาการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการ 
ศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการ 
ศึกษา ตามลําดับ และ 2) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขนาดใหญ่ และขนาดเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ รวมทั้งงานวิจัยของ พิเชษฐ์ วายุวรรธนะ 
ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันให้ความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาผลการวิจัยรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มากและเมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
กําหนดมาตรฐานสถานศึกษา และ มาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบปรับปรุง
แก้ไขมาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมช้ีแจง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทราบซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาได้กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงานโดยจัดทํามาตรฐานและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษาที่กําหนดไว้ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารสถาน 
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ศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ์ วายุวรรธนะ ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการจัดการ 
ศึกษาในปัจจุบันให้ความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และงานวิจัยที่ใกล้เคียงของ
ชนินทร ศรีทอง ได้ทําการวิจัย เรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาด 
หวังในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามการรับรู้ของบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายข้อ มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผู้บริหารกําหนดให้มีการจัดทําแผนโครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีการสนับสนุนส่งเสริมให้
มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ มีการวัดและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมทุกปี และข้อที่มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพ่ือนําไปสู่การทํา swot และกําหนดเป้าหมาย
ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารได้กําหนดกระบวนการทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยจัดทําโครงการพัฒนาสถานศึกษาอย่างครบถ้วน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพทูล บุญม่ัง ได้ทําวิจัยเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วมของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ปีการศึกษา 2552-2554 พบว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาเป็นกรอบแนวทางที่สําคัญในการดําเนินการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกําหนด ให้ครอบคลุมทั้งด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวจะบรรลุผลสําเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องซึ่งได้แก่ผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม งานวิจัยที่ใกล้เคียงของ ดวงแก้ว 
โพธิ์อ้น ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงและบทบาทท่ีคาดหวังในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในตามการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติจริงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นลําดับแรก 
อาจเป็นเพราะว่า มาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณารายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการดําเนินงานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
บริหารงานธุรการ และการเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมี
การจัดทําข้อมูลสถานศึกษาท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบันอย่างเป็นระบบ และผู้บริหารจัดทําข้อมูล
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สารสนเทศที่เอ้ือต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารมีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานระบบสารสนเทศ โดยแต่งต้ังเจ้าหน้าที่จัดระบบข้อมูล/
สารสนเทศอย่างเพียงพอต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยตรง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สริต วิจิตรโชติ ได้ศึกษาเร่ืองการจัดระบบสารสนเทศเพื่อประกัน คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ระบบ และด้านการเตรียม 
การ ส่วนด้านการปฏิบัติตามระบบและด้านการกํากับติดตามและ ประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ผล 
การวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือ ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะสถานศึกษาเห็นความสําคัญของระบบ สารสนเทศมากขึ้นเพราะจําเป็นต้องจัดข้อมูลต่าง ๆ 
ให้สอดรับกับการประกันคุณภาพ ประกอบกับ สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องเตรียมข้อมูลไว้เพ่ือรองรับ ทั้ง
การประเมินคุณภาพภายในและการประกัน คุณภาพภายนอก งานวิจัยที่ใกล้เคียงของ ชนินทร ศรีทอง 
ได้ทําการวิจัย เรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายข้อ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีธรรมนูญสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
เป็นแผนแม่บทในการบริหารงานตามภารกิจ และนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนประกอบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมและราย
ข้ออยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือผู้บริหารมีการประชุมแบ่งงาน
เพ่ือดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ในการดําเนินงานมีกิจกรรมหลากหลายมีกิจกรรมชัดเจนและปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่
กําหนด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารนําโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สถานศึกษากําหนดไว้ ให้บรรลุเป้าหมาย อันนําไปสู่คุณภาพทางการศึกษา รองรับการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ์ ฟองศรี ได้ทําการศึกษา การดําเนิน 
งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนช่วงช้ันที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําพูน เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวม
ทั้ง 8 องค์ประกอบ มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก โดยมีการดําเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา กระแสร์สุนทร ได้ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษาช้ันพ้ืนฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 1) การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน สถาน 
ศึกษาชั้นพ้ืนฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากรายด้าน พบว่า 
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ผู้บริหารดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุดคือ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งานวิจัยที่ใกล้เคียงของ ชนินทร ศรีทอง ได้ทําการวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติ
จริงและบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากร
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพ 
รวมและรายข้อ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการประจําปีซึ่งกําหนดให้มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมิน 
ผล และสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มากและเมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีความ
สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และข้อที่มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารนําผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์หาปัญหา
และข้อบกพร่องทุกครั้ง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษากําหนดการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติ 
งานของสถานศึกษาและแจ้งให้ครูทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบทที่เป็นจริงของ
สถานศึกษา และมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมและติดตามควบคุมการรายงานและสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาจากแผนงาน/โครง 
การในแตะละปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศ เชื่ออํ่า ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ผลการวิจัย
พบว่า 1) ปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เรียงลําดับจากปัญหามากไปน้อย ได้แก่ 
การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การ
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน รวมทั้งงานวิจัยของ สูรียาดา เล็งนู ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของ ผู้บริหารสถานศึกษา
ในการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้รับการ
ประเมินรอบแรกและรอบสองเรียบร้อยแล้วจึงทําให้ทราบถึงผลการประเมินทําให้ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความชัดเจนในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือหาข้อบกพร่องและรวมกันปรับปรุงพัฒนา 

6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ใน
ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือผู้บริหารจัดให้ 
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มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานมีผู้รับผิดชอบชัดเจนโดยให้บุคลากรผู้ประเมินแจ้งผลให้ผู้เรียน และ 
ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ พร้อมให้คําแนะนํา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และผู้บริหารจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานระดับ
สถานศึกษาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีการท่ีหลากหลาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารได้แต่งต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ 
ช้ัน โดยส่งเสริมสนับสนุนเคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวิชา/ทุกระดับช้ัน และสร้าง
ความตระหนักให้นักเรียนได้ทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล สุขะ 
วัธนกุล ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแม่พระฟาติมาโรงเรียน
สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนแม่พระฟาติมาตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายใน 8 ด้าน โดยภาพรวม 
มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 8 ด้าน งานวิจัยที่ใกล้คียง ชนินทร ศรีทอง ศึกษาบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตามการรับรู้ของบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายข้อ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ครอบคลุมตามสาระการเรียนรู้และคุณลักษณะ
ที่สําคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา 

7. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ในภาพรวมและรายข้อ 
อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดให้มีรูปเล่มรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน และ ข้อที่มีค่าเฉล่ีย
น้อยที่สุด คือ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายผลการดําเนินงานคุณภาพการศึกษาในรอบปีโดย
ระบุความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร แต่งต้ังคณะกรรมการจัด 
การระบบการทํารายงานประจําปี โดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเก็บรวบรวมข้อมูลครอบคลุมตามแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาและดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดรับกับป้าหมายการพัฒนาตามแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภา ตันติวุฒิ ศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนิน 
งานเพ่ือรองรับการประกันคุภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 มีสภาพการดําเนินงานในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากการผดุงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นสิ่งที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติเพ่ือการดํารงและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษาอย่าต่อเน่ือง ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาดําเนินงานด้านการผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับมาก และงานวิจัยของ อุสมาน หะมิ ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการดําเนินการประกัน
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า  
1) ผลการเปรียบเทียบ สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในจังหวัดนราธิวาส ตามทัศนะของบุคลากรที่มีตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน และ 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนราธิวาส ตามทัศนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มี
ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยที่ใกล้เคียง ชนินทร 
ศรีทอง ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายข้อ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผู้บริหารจัดให้มีการทํารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านผู้บริหาร ครู 
นักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกําหนดให้มีการพัฒนา ทบทวน จุดเน้น ความสําเร็จเพ่ือนํามา
กําหนดเป้าหมายใหม่ 

8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มากและเมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการรายงานผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้องทุกครั้ง และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารจัด
ให้มีการนําผลการประเมินตนเองของบุลากรมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหาจุดเด่นและจุดด้อยตาม
ข้อมูลที่เป็นจริง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการทํารายงานคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลของข้อมูลให้สอดรับกับป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา และมีการนําเสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งให้กับต้นสังกัด
ทราบ สอดคล้องกับงานวิจัย ประภา ตันติวุฒิ ศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินงานเพ่ือรองรับการประกัน 
คุภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีสภาพการ
ดําเนินงานในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่สถาน 
ศึกษาต้องปฏิบัติเพ่ือการดํารงและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่าต่อเน่ือง ผลการวิจัย
พบว่า สถานศึกษาดําเนินงานด้านการผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมาก และงาน 
วิจัยที่ใกล้เคียง ชนินทร ศรีทอง ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่
คาดหวังในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากรของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายข้อ มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสร้างจิตสํานึกในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาให้เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างต่อเน่ือง 
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5.2.2 การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน และ ประสบการณ์ทํางาน  

 1. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าโดยรวมทั้ง 8 ประการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  

 2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า โดยรวมทั้ง 8 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.01 จะเห็นว่าค่าเฉล่ียของโรงเรียนขนาดใหญ่มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรการบริหารมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลาง  

 3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน โดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 7 ด้านได้แก่ ด้าน
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านจัดให้มี 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด้านจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ส่วนด้านดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษา ไม่แตกต่าง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา น้ันผู้บริหารสถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
ได้แบ่งงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความตะนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยสําหรับสถานศึกษา 
  1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนา

บุคลากรครูทุกคนให้มีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้อง
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และตรงตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนปฏิบัติตามขอบข่ายงานตามมาตรฐานสถานศึกษา มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสม เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น 

 2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมทุกปี มีการประชุมเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพ่ือนําไปสู่การทํา swot และกําหนดเป้าหมายตรง
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการดําเนินงานจัด
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ และการเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โรงเรียนมีการ
แต่งต้ังคณะทํางานจากบุคลากร ตัวแทนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ผู้บริหารมีการจัดทําข้อมูลสถานศึกษาที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันอย่างเป็นระบบ ผู้บริหาร
จัดทําข้อมูลสารสนเทศที่เอ้ือต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ  

 4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีการ
ประชุมแบ่งงานเพ่ือดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี ผู้บริหาร 
ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีให้แก่บุคลากร
ให้เข้าใจก่อนนําไปปฏิบัติ ในการดําเนินงานมีกิจกรรมหลากหลายมีกิจกรรมชัดเจนและปฏิบัติงาน  
ตามช่วงเวลาที่กําหนด 

  5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ผู้เรียนและ ผู้บริหารนําผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์หาปัญหาและ
ข้อบกพร่องทุกคร้ัง  

 6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานมีผู้รับผิดชอบชัดเจนโดยให้บุคลากรผู้ประเมินแจ้งผลให้
ผู้เรียนและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ พร้อมให้คําแนะนํา ผู้บริหารจัดให้ทําเอกสารร่องรอยในการดําเนินงาน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานระดับสถานศึกษาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  
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 7. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ผู้บริหารควรจัดให้ 
มีรูปเล่มรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
สาธารณชน ผู้บริหารแต่งต้ังบุคลากรจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีโดยมีผู้รับผิดชอบงาน
อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายผลการดําเนินงานคุณภาพการศึกษาในรอบปีโดยระบุ
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารควรมีการรายงานผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้องทุกคร้ัง มีการปรับปรุงออกแบบ
พัฒนากิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารจัดให้มีการนํา
ผลการประเมินตนเองของบุลากรมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหาจุดเด่นและจุดด้อยตามข้อมูล 
ที่เป็นจริง  

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
   1. การศึกษาวิจัยสภาพปัญหาการจัดการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
   2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จากการประเมินภายนอก ในระดับคุณภาพดีหรือดีมากทุมาตรฐาน 
   3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสําเร็จใน

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
   4. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายใน 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการดําเนนิงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ตามความคิดเห็นของข้าราชการคร ูสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

……………………………………………… 
 
คําชี้แจง  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ข้าราชการครู ในกํากับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลยเขต 2 

2. แบบสอบถามฉบับน้ี ผู้วิจัยจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครู ในกํากับสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน และ ประสบการณ์การ
ทํางาน 3) เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

3. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ วุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน 

และประสบการณ์การทํางาน โดยใช้คําถามแบบเลือกตอบ (Check List)  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 มีทั้งหมด 8 ประการ ได้แก่ 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทําแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัด 
ระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดให้มีการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratig Scale) โดยแบ่งระดับ
การวัดเป็น 5 ระดับ  

4. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและทุกตอนตามความเป็นจริง ผลที่ได้จะเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู ผู้วิจัยจะเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพ 
รวม โดยจะเก็บข้อมูลรายฉบับเป็นความลับ จึงขอรับรองว่าการตอบของท่านจะไม่มีผลเสียหายต่อตัว
ท่านและสถานศึกษาของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้น 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ีอย่างดีย่ิงและ
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 
 

สุครไทย กรมลี 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม วุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน 
และประสบการณ์การทํางาน โดยใช้คําถามแบบเลือกตอบ (Check List)  

  
คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ตามความเป็นจริง  
 
1. วุฒิการศึกษา  
   ปริญญาตรี    
  สูงกว่าปริญญาตร ี 
  
2. ขนาดของโรงเรียน 
  ขนาดเล็ก 
  ขนาดกลาง  
  ขนาดใหญ ่
 
3. ประสบการณ์การทํางาน 
  น้อยกว่า 5 ปี     
  5 - 10 ปี    
  มากกว่า 10 ปี 
 
  



148 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

  
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคําถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 มีทั้งหมด 8 ประการ ได้แก่ 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทํารายงานประจําปี 
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ตามความคิดเห็นของท่านโดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังน้ี ระดับ 5 หมายถึง ผู้ตอบมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  

ระดับ  5  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
ระดับ  4  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
ระดับ  3  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
ระดับ  2  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
ระดับ  1  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 

ข้อที ่ ความคิดเหน็ของข้าราชการคร ู
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
1. ผู้บริหารกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐาน

และตัวช้ีวัตของสถานศึกษา 
     

2. ผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตร 
ฐานสถานศึกษา 

     

3. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตามขอบ 
ข่ายงานตามมาตรฐานสถานศึกษา 

     

4. ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสําคัญของมาตรฐานสถาน 
ศึกษา 
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ข้อที่ ความคิดเหน็ของข้าราชการคร ู
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
5. ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษามีกระบวน 

การข้ันตอนการจัดทําที่เป็นระบบสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

6. มีการประชุมช้ีแจงและแบ่งงานในการจัดทํามาตรฐานสถาน 
ศึกษาอย่างเป็นระบบ 

     

7. มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการ 
ศึกษาให้เหมาะสม  

     

8. มาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

9. มาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้กระบวนการ
เรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา
และท้องถิ่น 

     

10. มีการเผยแพร่มาตรฐานสถานศึกษาแก่บุคลากรในสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

     

ด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
11. มีการจัดต้ังคณะจัดทํา การคิดเตรียมการ กรอบภาระงานเพ่ือ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     

12. มีการจัดต้ังคณะจัดทํา การคิดเตรียมการ กรอบภาระงานเพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 

     

13. มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพ่ือนําไปสู่การทํา swot และ
กําหนดเป้าหมายตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

     

14. มีการประชุมเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

15. ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีมีความสอดคล้องกับแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งมีระยะเวลา 3-5 ปี 

     

16. มีการประชุมวิเคราะห์สังเคราะห์ในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างจริงจังเพ่ือ 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษา 
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ข้อที่ ความคิดเหน็ของข้าราชการคร ู
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
17. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาตามสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

     

18. มีการวัดและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัด 
เจนเป็นรูปธรรมทุกปี 

     

19. ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่ง 
เสริมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ้งเน้น
คุณภาพนักเรียน 

     

20. มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้ 
ต้ังไว้ 

     

ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ      
21. ผู้บริหารมีการจัดทําข้อมูลสถานศึกษาที่เป็นจริงและเป็น

ปัจจุบันอย่างเป็นระบบ 
     

22. ผู้บริหารจัดโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่
เอ้ือต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ 

     

23. ผู้บริหารจัดระบบภายในสถานศึกษาโดยมีโครงสร้างบริหาร
กําหนดหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน  

     

24. มีการแต่งต้ังคณะทํางานจากบุคลากร ตัวแทนผู้ปกครองคณะ 
กรรมการสถานศึกษาในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

     

25. มีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นระบบ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

     

26. มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็วต่อการใช้
งานและสามารถนําไปใช้บริหารงานในการประกันคุณภาพภาย 
ในได้อย่างดี  

     

27. มีการจัดข้อมูลสารสนเทศเพ่ือตอบรับการประเมินและตรวจ 
สอบคุณภาพสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 

     

28. มีการดําเนินงานจัดข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงาน
ธุรการ และการเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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29. มีการดําเนินงานจัดข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงาน

วิชาการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
     

30. มีการดําเนินงานจัดข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคลและงานบริหารทั่วไปถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

     

ด้านดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      
31. ผู้บริหารประชุมช้ีแจงรายระเอียดของแผนพัฒนาคุณภาพการ 

ศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีให้แก่บุคลากรให้เข้าใจก่อน
นําไปปฏิบัติ 

     

32. ผู้บริหารมีการประชุมแบ่งงานเพ่ือดําเนินงานตามแผนคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี 

     

33. ผู้บริหารนําแผนคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจํา 
ปีของสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืน 
ฐานเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนนําไปใช้ 

     

34. ผู้บริหารได้ดําเนินงานตามแผนแล้วเสร็จตามกอบระยะเวลา 
ที่ได้กําหนดไว้  

     

35. ผู้บริหารได้ประชุมช้ีแจงเพ่ือให้บุคลากรดําเนินงานตาม
กิจกรรม/โครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

     

36. ในการดําเนินงานมีกิจกรรมหลากหลายมีกิจกรรมชัดเจน และ
ปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กําหนด  

     

37. ในการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ เสร็จทันเวลาที่กําหนด 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 

     

38. ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

     

39. ผู้บริหารมีการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ
ในการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปี 

     

40. 
 

ผู้บริหารให้คําปรึกษาแก้ไขปัญหาแก่บุคลากรเมื่อพบปัญหา
จากการดําเนินงานตามแผน เพ่ือให้งานสําเร็จตรงตามวัตถุ 
ประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

     



152 

ข้อที่ ความคิดเหน็ของข้าราชการคร ู
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ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      
41. ผู้บริหารมีการจัดการวางแผนตรวจสอคุณภาพการศึกษาโดย

กําหนดและแบ่งงานกันรับผิดชอบจากบุคลากรทุกฝ่าย 
     

42. ผู้บริหารมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่หลากหลาย      
43. ผู้บริหารใช้เกณฑ์ในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการ 

ศึกษาในรูปแบบของเชิงปริมาณและคุณภาพ 
     

44. มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกคร้ัง 
เป็นรายลักอักษรตามความเป็นจริง ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 

     

45. นํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่ต้ังไว้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพ่ือนําไปปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

     

46. ผู้บริหารนําผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์
สังเคราะห์หาปัญหาและข้อบกพร่องทุกคร้ัง 

     

47. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาคุณภาพ
การศึกษาที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย 

     

48. ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต้องสอดคล้องและครอบ 
คลุมมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ กระบวนการจัด 
การเรียนรู้ 

     

49. มีการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบ 
สนองต่อผู้เรียน 

     

50. ผู้บริหารมีการติดต่อประสานงานกับชุมชนองค์กรเพ่ือให้มีส่วน
ร่วมในการวางแผนแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

     

ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
51. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินการจัดกิจกรรม/

โครงการ  
     

52. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      
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5 4 3 2 1 
53. ผู้บริหารใช้แผนปฏิบัติการประจําปีเป็นเคร่ืองมือและแนวทาง

ในการประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
     

54. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบ 
คลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

55. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การ
อ่าน คิดวิเคราหะและเขียน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุก
ระดับช่วงช้ันให้ตรงตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 

     

56. ผู้บริหารจัดให้ทําเอกสารร่องรอยในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ
เพ่ือรองรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด 

     

57. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ระดับสถานศึกษาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีการท่ีหลาก 
หลาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

58. ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานมีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจนโดยให้บุคลากรผู้ประเมินแจ้งผลให้ผู้เรียนและผู้ที่เก่ียว 
ข้องทราบ พร้อมให้คําแนะนํา  

     

59. ผู้บริหารนําผลการประเมินมาวิเคราะห์หาปัญหา เพ่ือหาแนว 
ทางพัฒนาให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

     

60. มีวิธีการที่หลากหลายในการประเมินผลการเรียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

     

ด้านจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน      
61. ผู้บริหารแต่งต้ังบุคลากรจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา

ประจําปีโดยมีผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 
     

62. ผู้บริหารมีการประชุมวางแผนการจัดทํารายงานคุณภาพการ 
ศึกษาประจําปี 

     

63. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายผลการดําเนินงานคุณภาพ
การศึกษารอบปีโดยระบุความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

     

64. ผู้บริหารจัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาเพ่ือจัดทํารายงานอย่างเป็นระบบและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
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65. ในการรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องมีเน้ือ 

หาครอบคลุมข่ายการดําเนินงานทุกเรื่อง 
     

66. ในการรายงานคุณภาพของสถานศึกษาจะต้องตรงตามมาตร 
ฐานทุกมาตรฐานที่กําหนดไว้เป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 

     

67. ในการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา การริหารการจัดการ การจัดการเรียนรู้ จุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา 

     

68. ผู้บริหารนําผลการรายงานมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในแต่ละมาตร 
ฐานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

     

69. จัดให้มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับรายงานอย่างชัดเจน      
70. จัดให้มีรูปเล่มรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีต่อหน่วย 

งานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
     

ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง      
71. ผู้บริหารจัดให้มีการนําผลการประเมินตนเองของบุลากรมา

วิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหาจุดเด่นและจุดด้อยตามข้อมูล 
ที่เป็นจริง 

     

72. ผู้บริหารจัดให้มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหาจุดเด่นและจุดด้อยตามข้อมูล 
ที่เป็นจริง 

     

73. ผู้บริหารนําข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ จากผล
การประเมินมา ปรับปรุง แก้ไข ออกแบบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

     

74. ผู้บริหารมีการปรับปรุง และแก้ไข กระบวนการบริหารข้อมูล
สารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

     

75. ผู้บริหารมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
บุคลากร เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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76. มีการแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนา 
     

77. มีการนําผลการประเมินมาใช้พิจารณายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

     

78. มีการปรับปรุงออกแบบพัฒนากิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้อง
และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 

     

79. มีการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้องทุกคร้ัง 

     

80. มีการจัดทําเสนอเผยแพร่แนวทางแผนการพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ที่เก่ียวข้องและสาธารณชน
อย่างต่อเน่ือง 

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถาม (IOC) 
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ค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC) 
ของตัวแปรความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อบทบาทของผู้บริหารในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 
 

ข้อที ่
ความคิดเหน็ของขา้ราชการครูต่อบทบาทของ
ผู้บริหารการดําเนนิงานประกันคณุภาพภายใน 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

ด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        
1. ผู้บริหารกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานได้ตรง

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัตของสถานศึกษา 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 
2. ผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ

กําหนดมาตรฐานสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ปฏิบัติตามขอบข่ายงานตามมาตรฐานสถาน 
ศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสําคัญของมาตร 
ฐานสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5. ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถาน 
ศึกษามีกระบวนการขั้นตอนการจัดทําที่เป็น
ระบบสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืน 
ฐาน 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

6. โรงเรียนมีการประชุมช้ีแจงและแบ่งงานในการ
จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

7. มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสม 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

8. มาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องและตรงตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

9. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาครอบคลุม
สาระการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ผลการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษาและ
ท้องถิ่น 0 0 +1 +1 +1 .60 ใช้ได้ 
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10. มีการเผยแพร่มาตรฐานสถานศึกษาแก่บุคลากร
ในสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่
สู่สาธารณชน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

ด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
11. สถานศึกษามีการจัดต้ังคณะจัดทําการคิดเตรียม 

การกรอบภาระงานเพ่ือจัดทาํแผนพัฒนาคณุภาพ 
การศึกษา 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

12. มีการจัดต้ังคณะจัดทํา การคิดเตรียมการ กรอบ
ภาระงานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

13. มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพ่ือนําไปสู่การทํา 
swot และกําหนดเป้าหมายตรงตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

14. มีการประชุมเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

15. ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งมี
ระยะเวลา 3-5 ปี  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

16. มีการประชุมวิเคราะห์สังเคราะห์ในการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจําปีอย่างจริงจังเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษา 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

17. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาตามสภาพความต้องการ
ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

18. มีการวัดและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมทุกปี +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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19. ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนส่งเสริมในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มุ้งเน้นคุณภาพนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

20. มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือให้
งานสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ        
21. ผู้บริหารมีการจัดทําข้อมูลสถานศึกษาที่เป็นจริง

และเป็นปัจจุบันอย่างเป็นระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
22. ผู้บริหารจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ 0 +1 +1 +1 0 .60 ใช้ได้ 
23. ผู้บริหารจัดทําข้อมูลสารสนเทศภายในสถาน 

ศึกษาโดยมีโครงสร้างบริหารกําหนดหน้าที่รับ 
ผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน  0 +1 +1 +1 0 .60 ใช้ได้ 

24. โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะทํางานจากบุคลากร 
ตัวแทนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การดําเนินงานของสถานศึกษา 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

25. มีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง
และเป็นระบบเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

26. มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่สะดวกรวด 
เร็วต่อการใช้งานและสามารถนําไปใช้บริหาร 
งานในการประกันคุณภาพภายในได้อย่างดี  0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

27. มีการจัดข้อมูลสารสนเทศเพ่ือตอบรับการ
ประเมิน และตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา
อย่างเพียงพอ 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

28. มีการดําเนินงานจัดข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การบริหารงานธุรการและการเงินให้ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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29. มีการดําเนินงานจัดข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

30. มีการดําเนินงานจัดข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
การบริหารงานทั่วไปถูกต้องและเป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

ด้านดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
31. ผู้บริหารประชุมช้ีแจงรายระเอียดของแผน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีให้แก่บุคลากรให้เข้าใจก่อนนําไปปฏิบัติ 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

32. ผู้บริหารมีการประชุมแบ่งงานเพ่ือดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผน 
ปฏิบัติการประจําปี 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

33. ผู้บริหารนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 
แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอ
ความเห็นชอบก่อนนําไปใช้ 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

34. ผู้บริหารได้ดําเนินงานตามแผนแล้วเสร็จตาม
กรอบระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้   +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

35. ผู้บริหารได้ประชุมช้ีแจงเพ่ือให้บุคลากรดําเนิน 
งานตามกิจกรรม/โครงการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

36. ในการดําเนินงานมีกิจกรรมหลากหลายมีกิจ 
กรรมชัดเจน และปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่
กําหนด  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

37. ในการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ เสร็จ
ทันเวลาที่กําหนด บรรลุวัตถุประสงค์และเป้า 
หมายของกิจกรรม/โครงการ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

38. ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา +1 +1 +1 +1 +1  1.0 ใช้ได้ 
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39. ผู้บริหารมีการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นเครื่องมือในการ นิเทศ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี +1 +1 +1 +1 +1  1.0 ใช้ได้ 

40. ผู้บริหารให้คําปรึกษาแก้ไขปัญหาแก่บุคลากร
เมื่อพบปัญหาจากการดําเนินงานตามแผน เพ่ือ 
ให้งานสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ +1 +1 +1 +1 +1  1.0 ใช้ได้ 

ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา        
41. ผู้บริหารมีการจัดการวางแผนตรวจสอคุณภาพ

การศึกษาโดยกําหนดและแบ่งงานกันรับผิดชอบ 
จากบุคลากรทุกฝ่าย 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

42. ผู้บริหารมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่
หลากหลาย 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

43. ผู้บริหารใช้เกณฑ์ในการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบของเชิงปริมาณ
และคุณภาพ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

44. มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทุกครั้งเป็นรายลักอักษรตามความเป็น 
จริง ต่อหน่วยงานต้นสังกัดคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

45. นํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ว่าบรรลุ.เป้า 
หมายหรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

46. ผู้บริหารนําผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
มาวิเคราะห์สังเคราะห์หาปัญหาและข้อบกพร่อง
ทุกครั้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

47. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนเสนอแนะวิธีแก้ไข
ปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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48. ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีความ
สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
การบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

49. มีการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้วิธีการจัด 
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

50. ผู้บริหารมีการติดต่อประสานงานกับชุมชนองค์ 
กรเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
51. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินการ

จัดกิจกรรม/โครงการ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
52. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
53. ผู้บริหารใช้แผนปฏิบัติการประจําปีเป็นเคร่ืองมือ

และแนวทางในการประเมินการจัดกิจกรรม/
โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

54. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

55. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราหะและเขียน รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับช่วงช้ันให้ตรง
ตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

56. ผู้บริหารจัดให้ทําเอกสารร่องรอยในการดําเนิน 
งานด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการประเมินจากหน่วย 
งานต้นสังกัด 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

57. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานระดับสถานศึกษาด้วยเครื่องมือที่
เหมาะสมและวิธีการท่ีหลากหลาย อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที ่
ความคิดเหน็ของขา้ราชการครูต่อบทบาทของ
ผู้บริหารการดําเนนิงานประกันคณุภาพภายใน 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

58. ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
มีผู้รับผิดชอบชัดเจนโดยให้บุคลากรผู้ประเมิน
แจ้งผลให้ผู้เรียนและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ พร้อม
ให้คําแนะนํา 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

59. ผู้บริหารนําผลการประเมินมาวิ เคราะห์หา
ปัญหาเพ่ือหาแนวทางพัฒนาให้ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

60. มีวิธีการท่ีหลากหลายในการประเมินผลการ
เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
61. ผู้บริหารแต่งต้ังบุคลากรจัดทํารายงานคุณภาพ

การศึกษาประจําปีโดยมีผู้รับผิดชอบงานอย่าง
ชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

62. ผู้บริหารมีการประชุมวางแผนการจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปี +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

63. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายผลการ
ดําเนินงานคุณภาพการศึกษาในรอบปีโดยระบุ
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

64. ผู้บริหารจัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือจัดทํารายงาน
อย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

65. ในการรายงานคุณภาพการศึกษาของสถาน 
ศึกษามีเน้ือหาครอบคลุมข่ายการดําเนินงาน 
ทุกเรื่อง +1 +1 +1 0 +1 .80 ใช้ได้ 

66. มีการรายงานคุณภาพของสถานศึกษาที่ตรง
ตามมาตรฐานทุกมาตรฐานที่ กําหนดไว้เป็น
เกณฑ์ประกันคุณภาพของสถานศึกษา 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

67. มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีที่ครอบ 
คลุมมาตรฐานการศึกษา การริหารการจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที ่
ความคิดเหน็ของขา้ราชการครูต่อบทบาทของ
ผู้บริหารการดําเนนิงานประกันคณุภาพภายใน 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

68. ผู้บริหารนําผลการรายงานมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

69. จัดให้มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับรายงานอย่างชัดเจน 0 +1 +1 0 +1 .60 ใช้ได้ 
70. จัดให้มีรูปเล่มรายงานคุณภาพการศึกษาประจํา 

ปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และสาธารณชน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
71. ผู้บริหารจัดให้มีการนําผลการประเมินตนเอง

ของบุลากรมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือหา
จุดเด่นและจุดด้อยตามข้อมูลที่เป็นจริง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

72. ผู้บริหารจัดให้มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหาจุด 
เด่นและจุดด้อยตามข้อมูลที่เป็นจริง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

73. ผู้บริหารนําข้อมูลที่ ได้จาการวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ จากผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข 
ออกแบบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

74. ผู้บริหารมีการปรับปรุง และแก้ไข กระบวนการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุ บันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

75. ผู้บริหารมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
ร่วมกับบุคลากร เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

76. มีการแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ 
ให้เกิดการพัฒนา +1 +1 +1 0 +1 .80 ใช้ได้ 

77. มีการนําผลการประเมินมาใช้พิจารณายกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที ่
ความคิดเหน็ของขา้ราชการครูต่อบทบาทของ
ผู้บริหารการดําเนนิงานประกันคณุภาพภายใน 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

78. มีการปรับปรุงออกแบบพัฒนากิจกรรม/โครง 
การให้สอดคล้องและพัฒนาในการจัดการเรียน
การสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

79. มีการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้องทุกคร้ัง 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

80. มีการจัดทําเสนอเผยแพร่แนวทางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
ผู้ที่เก่ียวข้องและสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง 0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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 Reliability 
 

Item-Total Statistics 
 Scale  

Mean if  
Item Deleted 

Scale  
Variance if 

Item Deleted 

Corrected  
Item -Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if  

Item Deleted 
a01 328.83 2193.523 .644 .992 
a02 328.80 2191.683 .654 .992 
a03 328.57 2192.461 .842 .990 
a04 328.70 2190.079 .874 .990 
a05 328.67 2206.989 .709 .991 
a06 328.63 2191.620 .732 .991 
a07 328.83 2192.420 .762 .991 
a08 328.67 2202.437 .675 .992 
a09 328.70 2199.528 .732 .991 
a10 328.87 2192.671 .779 .991 
b11 328.67 2175.678 .907 .989 
b12 328.63 2192.585 .720 .991 
b13 328.97 2207.068 .692 .991 
b14 328.57 2202.599 .688 .992 
b15 328.50 2204.259 .651 .992 
b16 328.67 2189.057 .820 .990 
b17 328.73 2200.892 .727 .991 
b18 328.87 2196.809 .721 .991 
b19 328.83 2208.695 .665 .992 
b20 328.83 2194.075 .786 .991 
c21 328.70 2172.769 .875 .990 
c22 328.80 2174.166 .860 .990 
c23 328.60 2203.076 .690 .991 
c24 328.47 2197.361 .750 .991 
c25 328.53 2197.637 .756 .991 
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 Scale  
Mean if  

Item Deleted 

Scale  
Variance if 

Item Deleted 

Corrected  
Item -Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if  

Item Deleted 
c26 328.80 2187.338 .772 .991 
c27 328.70 2178.493 .843 .990 
c28 328.67 2190.713 .754 .991 
c29 328.67 2198.782 .685 .992 
c30 328.63 2193.413 .795 .991 
d31 328.67 2182.713 .860 .990 
d32 328.63 2178.723 .901 .989 
d33 328.83 2193.523 .644 .992 
d34 328.57 2192.461 .842 .991 
d35 328.70 2190.079 .874 .990 
d36 328.67 2206.989 .709 .991 
d37 328.60 2195.076 .813 .991 
d38 328.90 2184.714 .865 .990 
d39 328.80 2187.200 .774 .991 
d40 328.73 2193.237 .745 .991 
e41 328.87 2194.878 .748 .991 
e42 329.00 2180.138 .825 .990 
e43 329.00 2193.172 .830 .990 
e44 328.67 2198.023 .695 .992 
e45 328.77 2186.668 .805 .990 
e46 328.83 2189.109 .765 .991 
e47 328.80 2192.648 .838 .990 
e48 328.77 2192.185 .774 .991 
e49 328.83 2190.695 .835 .990 
e50 328.97 2189.757 .799 .991 
f51 329.00 2185.379 .797 .991 
f52 328.97 2183.275 .842 .990 
f53 328.87 2186.740 .863 .990 
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 Scale  
Mean if  

Item Deleted 

Scale  
Variance if 

Item Deleted 

Corrected  
Item -Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if  

Item Deleted 
f54 328.60 2200.524 .729 .991 
f55 328.60 2200.110 .688 .992 
f56 328.70 2195.045 .749 .991 
f57 328.93 2199.995 .775 .991 
f58 328.77 2195.840 .723 .991 
f59 328.80 2197.131 .830 .990 
f60 328.87 2193.154 .772 .991 
g61 328.43 2202.530 .720 .991 
g62 328.60 2193.076 .789 .991 
g63 328.90 2186.714 .838 .990 
g64 328.80 2193.959 .767 .991 
g65 328.67 2194.230 .796 .991 
g66 328.60 2188.662 .804 .990 
g67 328.53 2198.120 .749 .991 
g68 328.70 2199.459 .687 .991 
g69 328.57 2194.668 .758 .991 
g70 328.50 2219.431 .459 .992 
h71 328.83 2187.592 .785 .991 
h72 328.80 2180.855 .816 .990 
h73 328.80 2194.717 .714 .991 
h74 328.80 2192.993 .781 .991 
h75 328.80 2199.545 .734 .991 
h76 328.83 2190.557 .746 .991 
h77 328.70 2201.321 .660 .992 
h78 328.80 2193.200 .830 .990 
h79 328.80 2201.821 .699 .992 
h80 328.83 2192.557 .760 .991 
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Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

.991 80 
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