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การศึกษาครัง้นีมี้ความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบุรี 
เขต 1 ใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 2) การพฒันามาตรฐานการศกึษา 
3) การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 4) การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
5) การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 6) การประเมินคณุภาพการศกึษา 7) การรายงาน
คณุภาพการศึกษาประจําปีและ 8)การผดงุระบบการประกนัคณุภาพ ตามความคิดเห็นของครู
จําแนกตาม ระดบัชัน้ท่ีปฏิบตัิการสอน ท่ีตัง้ และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศกึษาครัง้นี ้
เป็นข้าราชการครู สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดบั การ
วิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้การ
เปรียบเทียบพหคุณู โดยวิธี LSD  (Fisher ‘s Least – Signifinicant Different) 

 
 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

1.aการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
 2.aการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสําหรับครูใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของโรงเรียนในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ตามความ
คิดเห็นของครูจําแนกตามท่ีตัง้ในอําเภอต่างกันมีการพฒันาการดําเนินงานการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนความคิดเห็นของครู
จําแนกตามระดบัชัน้และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกตา่งกนั ไมแ่ตกตา่งกนั 
 3.aข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1  สรุปได้วา่ 



 ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ให้มีการจดัอบรมและส่งครูไปเข้ารับการอบรม
เก่ียวกบัการพฒันาสารสนเทศ ด้านการพฒันามาตรฐานการศกึษา ควรมีการศกึษาและวิเคราะห์
มาตรฐานการศกึษา ระดบัสถานศกึษาให้ชดัเจน สอดคล้องกบัมาตรฐานของหน่วยงานต้นสงักดั 
และสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน ด้านการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ ควรมีการศึกษา
วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นของท้องถ่ิน  ด้านการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ได้แก่ ประชุมผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ก่อนทําโครงการ/กิจกรรมชีแ้จงทําความเข้าใจในการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ให้มีการ
ประชมุและแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และทบทวนคณุภาพการศึกษา มอบหมาย ชีแ้จง
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความสามารถ ด้านการประเมิน
คณุภาพการศกึษา ควรมีการประเมินคณุภาพผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนโดยประเมินก่อน-
หลงั ระหว่างเรียน และประเมินเม่ือสิน้ปีการศึกษา ด้านการรายงานคณุภาพการศึกษาประจําปี 
ควรมีการรายงานผลทกุภาคเรียนและเม่ือสิน้ปีการศกึษาให้ต้นสงักดัและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทราบ 
และด้านการผดุงระบบการประกันคุณภาพ ควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้เกิดความ
เข้าใจในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
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           This term paper aimed to study and compare the implementation and the 
development of internal education quality assurance (between the required standard and 
the current implementation) of the basic education schools under the office of Ratchaburi 
Educational Service Area 1. The study was done in eight quality domains: 1) the system of 
administration and information technology, 2) the development of educational standard,  
3) the planning of educational development, 4) the implementation in accordance with the 
educational development plans, 5) the investigation and review of educational quality,  
6) the evaluation of educational quality, 7) the annual report of educational quality, 8) the 
support of educational quality assurance.  The study was carried out by investigating 
opinions of the teachers categorized (categories of variables) by educational levels, 
locations, and sizes of the schools. The sample in this study was 400 teachers in schools 
under the office of Ratchaburi Educational Service Area 1. A five-rating scale 
questionnaire was used to collect the data. The statistics calculated for data analysis were 
percentages (%), means ( x ), and standard deviations (SD.). A t-test was employed to 
examine the differences between the required level of internal education quality 
assurance and the current implementation of educational development. A One Way 
Analysis of Variance (ANOVA) and Least Significant Difference (Fisher’s Least Significant 
Difference: LSD) were used to compare each pair of variables (categories) to determine 
whether the expected significance level of 0.05 occurred. 
 
 



 

 The results revealed that: 
1.  For the overview and the individual quality domains, the level of the  

development of internal education quality assurance of basic education schools was very 
high. 

2.  The level of teachers’ opinions about the implementation of internal education  
quality assurance that has been developed in which the different districts (Amphoe) the 
schools were situated was different at the significance level of 0.05. However, the school 
sizes did not affect the level of teachers’ opinions about the implementation of internal 
education quality assurance. 

3. The suggestions arising from the implementation and the development of  
internal education quality assurance of basic education schools under the office of 
Ratchaburi Educational Service Areas 1 are reviewed as follows: 
            To the quality domain of the administration and information  technology system, 
teachers should be encouraged to participate in seminars about information development 
to gain information for personal benefits and the seminars about this should occasionally 
be conducted for them. About the development of educational standards, an analysis of 
educational standards in accordance with the standards required by original affiliations 
(e.g. Ministry of Education, Basic Education Commission) and needed by the community 
has to be made. For the educational development planning, community’s wants should be 
gathered and analyzed. Upon the implementation in accordance with the educational 
development plans, some activities should be taken into consideration, such as holding 
meetings among stakeholders (e.g. to provide them with information about the 
educational development planning, to launch projects, and to manage activities). For the 
domain of investigation and review of educational quality, a committee for this task has to 
be formed. Their duties are to examine educational quality and review current occurrence 
to the original affiliations. For the evaluation of educational quality, the committee has to 
evaluate students’ learning achievement (before-learning, while-learning, and end of a 



 

semester). For the annual report of educational quality, a report of learning achievement 
has to be written for each semester and end of academic year and submitted to the 
original affiliations and to the related sectors. For the support of educational quality 
assurance, a teacher encouragement program has to be made for teachers to understand 
educational quality assurance system. 

 



ประกาศคุณูปการ 
 
สารนิพนธ์ฉบับนีสํ้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะผู้ วิจัยได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์  เกษรแพทย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ สภุากิจ ประธานและท่ี
ปรึกษาสารนิพนธ์ ซึ่งได้ให้คําแนะนํา เสนอแนวทางและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาโดย
ตลอด ขอกราบขอบพระคณุท่านเป็นอยา่งสงูมาไว้ ณ ท่ีนี ้
 ขอขอบพระคณุอาจารย์ ดร. นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ กรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ท่ีได้
กรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนํา และแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ เป็นอยา่งดียิ่ง 

ขอขอบพระคณุaนายธนกานต์aบรูณะกลุaนายเอือ้กวินaสืบเสาะaนายสริุยะaชมศรีเมฆ 
นางทิพยรัตน์ ไชยลงักา นางช่อทิพย์ อินแสน ท่ีได้กรุณาตรวจแก้ไขและให้คําแนะนําเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการสอบถามและเก็บข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ 

ขอขอบพระคณุนางสาวสมหมาย ลิม้ทุติเนตร ผู้ อํานวยการโรงเรียนวดัปรักแรต จงัหวดั
ราชบรีุ ท่ีกรุณาให้ความอนเุคราะห์ในการทดลองเคร่ืองมือ (Try - out) รวมทัง้ผู้บริหารโรงเรียนและ
คณะครูท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามและอํานวยความสะดวกในการวิจยั 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา สามีและบุตร ตลอดจนเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนนักศึกษา
ปริญญาโท รุ่น 20 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาท่ีคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและให้กําลังใจ 
ขอขอบพระคณุอีกหลายท่านท่ีมิได้กลา่วนามในท่ีนี ้ ซึง่มีสว่นช่วยเหลือในการทําสารนิพนธ์สําเร็จ
ได้ด้วยดี 

ประโยชน์และคณุค่าอนัเกิดจากสารนิพนธ์ฉบบันีท่ี้มีต่อวงการศกึษา  ขอยกคณุความดีนี ้
เป็นเคร่ืองบชูาพระคณุบดิา มารดา อาจารย์และผู้ มีพระคณุทกุท่าน 

 
                     พงษ์นภา  หนุมาตรา 
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 บทที่ 1  
บทนํา 

 
ภมูิหลัง 

 การจดัการศึกษาให้มีคณุภาพเป็นเร่ืองจําเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากโลกก้าวเข้าสู่สงัคมแห่ง
การเรียนรู้ หรือเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท่ีเรียกว่าเศรษฐกิจฐานความรู้ มีการเปล่ียนแปลงด้านสงัคม 
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วเกิดความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รัฐจําเป็นต้อง
พฒันาการศึกษาของคนในชาติให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถแข่งขนักบันานาประเทศได้ ในขณะท่ีการแข่งขนัในสงัคมโลกเพิ่มความรุนแรงขึน้ แตก่ลบั
พบว่าคณุภาพการศกึษาของประเทศไทยด้อยกว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย – แปซิฟิก จากการ
วิจยัเอกสารของสถาบนั International Institute for Management Development (IMD) ในปี 
พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีสมรรถนะด้านโครงสร้างพืน้ฐานการศกึษาอยูใ่นอนัดบัท่ี 48 สงูกว่าเพียง 
3 ประเทศคือ อินเดีย ฟิลปิปินส์ และอินโดนีเซีย (สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2551 : 6)  

อย่างไรก็ตามการจดัการศึกษาของประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสําคญักบัการพฒันา
คณุภาพการศึกษาอย่างมากและให้แนวปฏิบตัิอย่างชดัเจน โดยอาศยัระบบการประกนัคณุภาพ
เป็นกลไกขบัเคลื่อนและมีผลบงัคบัใช้ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งระบุไว้ในหมวดท่ี 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา (มาตรา 47–51) โดยมีมาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ในส่วนท่ีเก่ียวกับสถานศึกษา
โดยตรงกําหนดไว้ในมาตราท่ี 48 ระบไุว้วา่ ให้สถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศกึษาท่ีต้องดําเนินการต่อเน่ือง โดยมีการจดัทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชนทําหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมายและแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัตามท่ีกําหนดไว้
อย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกห้าปี โดยสถานศึกษาและบุคลากรรวมทัง้ผู้ปกครองและผู้ เก่ียวข้องให้
ข้อมลูเพิ่มเตมิ (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2549 : 40) 
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 การประกนัคณุภาพจึงเป็นกลไกสําคญัในการพฒันาคณุภาพการศกึษา เพราะเป็นระบบ
ท่ีสร้างความมัน่ใจให้ทัง้ผู้บริหาร ครูและบคุลากรของสถานศกึษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชมุชนและ
สงัคมเช่ือมัน่ได้ว่าสถานศกึษาสามารถจดัการศึกษา ให้มีคณุภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ สําเร็จการศกึษาต้องมีความรู้ความสามารถ มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามท่ีหลกัสตูรกําหนด
และสังคมต้องการ และสืบเน่ืองจากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กระจายบทบาทการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษาเป็นหน่วยรับผิดชอบจดั และพฒันาคณุภาพการศึกษาให้เป็นท่ีเช่ือมัน่
และพอใจของผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชมุชนและสงัคม ดงันัน้หน่วยงานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายจะต้องมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตัง้แต่การวางแผนดําเนินงานและตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
ภาระรับผิดชอบอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด
ไว้ (สมคดิ พรมจุ้ย ; และสพุกัตร์ พิบลูย์. 2544 : 41-43) 

จากภารกิจข้างต้น โรงเรียนต้องดําเนินการประเมินการพฒันาคณุภาพของตนเอง โดยใน
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนนัน้จะต้องมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยู่ใน
กระบวนการบริหาร และการจดัการเรียนการสอนตามปกติของโรงเรียน เพ่ือพฒันาผู้ เรียนอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา อนัเป็นการสร้างความมัน่ใจว่า โรงเรียนจะจดัการศึกษาให้มีคณุภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานเพ่ือทําให้เด็กไทยเป็นคนดี มีความสามารถ มีความสขุ สร้างสรรค์สงัคม สามารถ
ร่วมมือและแขง่ขนักบัประเทศอ่ืนๆ ได้อยา่งมีศกัดิศ์รีในสงัคมโลกตอ่ไป การประกนัคณุภาพจึงเป็น
งานสําคัญของโรงเรียน เพ่ือผู้ เรียนและสังคมโดยรวม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาต.ิ 2549 : คํานํา) 
 การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาทําให้สถานศกึษามีระบบการบริหารจดัการท่ี
มีประสิทธิภาพมีการทํางานท่ีมีเป้าหมายและแผนการดําเนินงานท่ีชดัเจน ทัง้นีใ้นการดําเนินการ
ตามแผนเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายนัน้ จะต้องมีการประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมิน
ตนเอง เพ่ือตรวจสอบทบทวนและนําผลมาปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา  
ตอ่จากนัน้หน่วยงานต้นสงักดัจึงต้องดําเนินการประเมินตรวจสอบตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ือให้
ได้ข้อมลูไปสู่การปรับปรุงพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองพร้อมท่ีจะรับการประเมินคณุภาพภายนอก
ตอ่ไป การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาดําเนินการตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และสถานศึกษาจะต้องจัดทํารายงานผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เ รียบร้อยก่อนเ ร่ิมปีการศึกษาใหม่ของทุกปี  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2543 : 68)  
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สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและเกณฑ์ตวัชีว้ดัของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยในปีการศึกษา 2549 ได้มีการกําหนดมาตรฐานระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 18 มาตรฐาน 25 ตวับ่งชี ้และระดบัการศกึษาปฐมวยั 18 มาตรฐาน 82 ตวั
บ่งชี ้โดยดําเนินตามขัน้ตอนการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา คือมีการเตรียมการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา การดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา และการรายงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและส่งแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาประจําปีให้ต้นสงักดัทราบ 

จากผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2552 ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศกึษาปฐมวยัจํานวน 182 โรงเรียน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 7 มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐาน
ท่ี 1, 7, 8, 9, 11, 15, แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ท่ี 17 ร ะ ดั บ ดี  11ม า ต ร ฐ า น  ไ ด้ แ ก่ ม า ต ร ฐ า น ท่ี 
2,3,4,5,6,10,12,13,14,16 และมาตรฐานท่ี18 สําหรับผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จํานวน  194 โรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 6 
มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานท่ี1, 3,7,8,9, และมาตรฐานท่ี 10 ระดบัดี 12มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐาน
ท่ี 2,4,5,6,11,12,13,14,15,16 , 17และมาตรฐานท่ี18  

จากภาระงานดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ราชบรีุ เขต 1 
ซึ่งผลจากการศึกษาครัง้นีจ้ะช่วยให้สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ทราบถึงการ
ดําเนินงานและแนวทางการพฒันาการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน เพ่ือเป็นข้อมูลให้สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา นํามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม
พฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในอยา่งเป็นระบบถกูต้อง มุง่สูเ่ป้าหมายของการจดั
การศกึษา คือ  การพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพสงูสดุตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล และพร้อมท่ีจะ
รับการประเมินภายนอกได้อยา่งมัน่ใจ 
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

1.aเพ่ือศกึษาการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) การจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ 2) การพฒันามาตรฐานการศกึษา 3) การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ



 4 

การศกึษา 4) การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 5) การตรวจสอบและทบทวน
คณุภาพการศกึษา 6) การประเมินคณุภาพการศกึษา 7) การรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี
และ 8) การผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 
 2.aเพ่ือเปรียบเทียบการพฒันาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ครูจําแนกตามระดบัชัน้ท่ีปฏิบตักิารสอน  ท่ีตัง้และ ขนาดของโรงเรียน 
 3.aเพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1   
 
สมมตฐิานการวจิัย 

aการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูจําแนกตาม
ระดบัชัน้ท่ีปฏิบตักิารสอน ท่ีตัง้และขนาดของโรงเรียน แตกตา่งกนั  

 
ความสาํคัญของการวจิัย   

ผลการวิจยันีจ้ะช่วยให้สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ทราบถึงการพฒันาการ
ดําเนินงานการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
พฒันาการดําเนินงานประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ของโรงเรียน ในสงักัด
สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง และ
พฒันาการดําเนินงานประกนัคณุภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ข้อมลูสําคญัในการส่งเสริมให้สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี 
เขต 1 พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน ตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 ในการวิจัยเร่ืองนีมุ้่งศึกษาการพฒันาการดําเนินงาน แนวทางพฒันา และเปรียบเทียบ 
การดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ใน 8 ด้าน ได้แก่ 

    1.1 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
    1.2 การพฒันามาตรฐานการศกึษา 
    1.3 การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
    1.4 การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
    1.5 การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 
    1.6 การประเมินคณุภาพการศกึษา 
    1.7 การรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี 
    1.8 การผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 

 
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    2.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่ ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี   
เขต 1 ซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีในปีการศกึษา 2552 จํานวน 2,674 คน 
     2.2 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มท่ีa1aได้แก่  ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี  เขต  1 
ประกอบด้วย 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอวดัเพลง อําเภอปากท่อ อําเภอจอมบึง 
อําเภอสวนผึง้และอําเภอบ้านคา สุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้กลุ่มโรงเรียนทกุอําเภอ 
ตามสดัส่วนระดบัชัน้ท่ีปฏิบตัิการสอน ท่ีตัง้และ ขนาดโรงเรียน แบบแบ่งชัน้ โดยใช้สตูรของ Taro 
Yaman’e เพ่ือกําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ได้จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 400 คน 

กลุม่ท่ี 2 ได้แก่ ข้าราชการครูท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานการประกนัคณุภาพการศกึษา สงักดั
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 จํานวน 55 คน (จากกลุม่ตวัอยา่ง 400 คนใน 6 อําเภอ) 
เพ่ือตอบแบบคําถามปลายเปิด ดงันี ้
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 ระดบัชัน้ท่ีสอน  2 ระดบัๆ ละ 5 คน รวม 10 คน 
 ท่ีตัง้ของโรงเรียน 6 อําเภอ ๆ ละ 5 คน  รวม  30  คน 
 โรงเรียนขนาดเลก็  ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดละ 5 คน รวม 15 คน 
 

3. ขอบเขตด้านตวัแปร  
ตวัแปรท่ีศกึษา ได้แก่ 

     3.1.aตวัแปรอิสระ เป็นสถานภาพของครูได้แก่ ระดับชัน้ท่ีปฏิบัติการสอน ท่ีตัง้และ
ขนาดของโรงเรียน  
     3.2.aตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ใน 8 ด้าน 
ได้แก่ 
         3.2.1 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

        3.2.2 การพฒันามาตรฐานการศกึษา 
        3.2.3 การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
        3.2.4 การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
        3.2.5 การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 
        3.2.6 การประเมินคณุภาพการศกึษา 
        3.2.7 การรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี 
        3.2.8 การผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.aการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน หมายถึง การปฏิบตัิงานเก่ียวกบั
การพัฒนาท่ีโรงเรียนร่วมมือ กับชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ประกอบด้วย 8 ด้าน 
ได้แก่ 

    1.1aการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การดําเนินการจัดระบบบริหาร
ภายในโรงเรียนโดยมีโครงสร้างและกําหนดภารกิจหน้าท่ีอย่างชัดเจน มีคณะทํางานจาก
ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศท่ีจําเป็นและสอดคล้องกับการพฒันาคุณภาพ
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โรงเรียน    รวมทัง้มีการจดัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ และนําข้อมลูสารสนเทศ ไปใช้เป็นแนวทาง  
การบริหารงานอยา่งมีคณุภาพ 

    1.2aการพัฒนามาตรฐานการศึกษา หมายถึง การกําหนดและจัดทํามาตรฐาน
การศกึษา ระดบัโรงเรียน ซึง่กําหนดโดยชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มุ่งเน้นมาตรฐานด้านผล
การเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีเหมาะสมกบัสภาพผู้ เรียน  มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชัน้ท่ีหลกัสตูรกําหนด 
โดยมีการประชุม ทําประชาพิจารณ์  ทดลองใช้ ตรวจสอบปรับปรุงมาตรฐานประกาศใช้และ
เผยแพร่สูส่าธารณชน 

    1.3aการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา หมายถึง การดําเนินการจดัทําแผนเพ่ือ
พฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้บทเรียนจาก จุดเด่น และจุดด้อยท่ี
ผ่านมากําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมาย การจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้ชดัเจนโดย
ชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันารวมทัง้ มีส่วนร่วมในการกําหนด
แนวปฏิบตัิและกําหนดสภาพความสําเร็จของการพฒันาไว้อย่างตอ่เน่ือง ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
ครอบคลมุการพฒันาทกุกิจกรรม และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทกุฝ่าย  
     1.4aการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดแนวทางในการนําแผนสู่การปฏิบตัิโดย
ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ ยอมรับปัญหาและเป้าหมายท่ีต้องการพัฒนา มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรม โครงการท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้มีการกํากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลและรายงานผล      
การดําเนินงาน รวมทัง้มีการปรับปรุงและพฒันาแผนการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

    1.5aการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา หมายถึง การดําเนินการตรวจสอบ
ทบทวนและรายงานการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการจดัทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายมี    
การวิเคราะห์ สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานคุณภาพประจําปี โดยการดําเนินงาน
ร่วมกันของคณะบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและผู้ เก่ียวข้อง รวมทัง้นําผลการตรวจสอบ และ
ทบทวนคณุภาพการศกึษาไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาตอ่ไป 
     1.6aการประเมินคณุภาพการศกึษา หมายถึง การดําเนินการวดัและประเมินผลผู้ เรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน รวมทัง้
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินงานประเมินผลสมัฤทธ์ิในทุกช่วงชัน้ ทุกกลุ่มสาระโดยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
และมีการแจ้งผลการประเมินรวมทัง้ข้อเสนอแนะให้ผู้ เรียนและผู้ เก่ียวข้องทราบ 
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    1.7aการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี หมายถึง การดําเนินการรายงานจาก   
การประเมินภายในของสถานศึกษาท่ีได้พฒันางานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาท่ีทุกคนมี
ส่วนร่วมและดําเนินงานมาตลอดปีการศึกษา จัดทําเป็นรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือให้ ทราบผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาทัง้ในด้านความสําเร็จ 
และปัญหาอปุสรรคท่ีต้องการ ความร่วมมือในการแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
     1.8aการผดุงระบบการประกันคุณภาพ หมายถึง การส่งเสริมพัฒนา และประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดย       
การสง่เสริมให้บคุลากรเข้าใจและรักษาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา มีการปรับปรุงพฒันา
กิจกรรม โครงการท่ีประสบผลสําเร็จและท่ีเป็นอุปสรรค ให้มีคณุภาพ โดยนําเทคนิคและวิธีการ
ใหมท่ี่หลากหลายมาใช้ในการดําเนินงาน 
 2.aสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน หมายถึง โรงเรียนของรัฐในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ราชบรีุ เขต 1 ท่ีเปิดสอนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 3.aสถานภาพของครู หมายถึง การปฏิบตัิการสอนของครูในระดบัชัน้ ท่ีตัง้และขนาดของ
โรงเรียน ดงันี ้
  3.1 ระดบัชัน้ท่ีปฏิบตักิารสอน หมายถึง 
   3.1.1 ระดบัประถมศกึษา คือ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 – 6 
   3.1.2 ระดบัมธัยมศกึษา คือ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 
  3.2 ท่ีตัง้ของโรงเรียน หมายถึง อําเภอท่ีโรงเรียนสงักัดอยู่ ได้แก่อําเภอเมือง
ราชบรีุ อําเภอวดัเพลง อําเภอปากท่อ อําเภอจอมบงึ อําเภอสวนผึง้และอําเภอบ้านคา 

 3.3 ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรียนท่ีกรมวิชาการได้แบ่งไว้เป็น   
3 ขนาดคือ 

      3.3.1aโรงเรียนขนาดเลก็ คือ โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไมเ่กิน 120 คน 
      3.3.2aโรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนระหวา่ง 121-300 คน 
     3.3.3aโรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนท่ีมีนกัเรียน 301 คนขึน้ไป 
4.aครู หมายถึง ผู้ ทําหน้าท่ีปฏิบัติการสอน เป็นข้าราชการครู ในสถานศึกษา สังกัด

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1   
5.aครูผู้ รับผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษา หมายถึง ครูผู้ ทําหน้าท่ีปฏิบตัิการสอน 

เป็นครูประจําการในตําแหน่งข้าราชการครู ในสถานศึกษาและมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน     
การประกนัคณุภาพการศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1   
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6.aสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 หมายถึง หน่วยงานทางการศกึษาท่ี กํากบั 
ดแูล การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา ซึง่ประกอบด้วย 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง
ราชบรีุ อําเภอวดัเพลง อําเภอปากท่อ อําเภอจอมบงึ อําเภอสวนผึง้และอําเภอบ้านคา 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 

ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี  ้ผู้ วิจัยต้องการศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบุรี 
เขต 1 โดยอาศยักรอบแนวคิดจากการแนวทางในการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา
ของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานประกนัคณุภาพ
ภายในไว้ดงันี ้1) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  ด้วยการจดัทําโครงสร้างการบริหารจดัการ
ให้เอือ้ต่อการดําเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ เก่ียวข้อง มีการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือกําหนดแนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ และแต่งตัง้
คณะบุคคลทําการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา รวมทัง้จัดให้มีข้อมูลท่ี
เพียงพอในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือนํามากําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและ
แผนพฒันา 2) การพฒันามาตรฐานการศกึษา โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ี
สอดคล้องกบัมาตรฐานช่วงชัน้ท่ีหลกัสตูรกําหนด 3) การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา ด้วย
การจัดทําแผนอย่างเป็นระบบพืน้ฐานของข้อมูลสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์  และแนวปฏิบัติ ท่ีชัดเจน  สมบูรณ์  คลอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมท่ีเป็น
ส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็นท่ียอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องนําไป
ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมท่ีกําหนดอย่างสอดรับกับวิสัยทัศน์และ
มาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 4) การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา โดย
การกํากับ ติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีกําหนดไว้โดยจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปีท่ีชดัเจนครอบคลมุงาน/โครงการของ
สถานศกึษา  5) การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา จะประกอบด้วยการตรวจสอบและ
ทบทวนภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการและการตรวจสอบและทบทวนจาก
หน่วยงานต้นสงักัด 6) การประเมินคณุภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสมัฤทธ์ิของ
ผู้ เรียนในระดบัชัน้ท่ีเป็นตวัประโยค ได้แก่ประถมศกึษาปีท่ี 3 และ 6 มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และ 6 ใน
วิชาแกนร่วมโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน จากหน่วยงานส่วนกลางร่วมกบัต้นสงักดั (เขตพืน้ท่ี) 
ดําเนินการ  7) การรายงานคณุภาพการศึกษาประจําปี  เป็นการนําข้อมลูผลการประเมิน
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มาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผลการ
พฒันาคุณภาพประจําปีการศึกษาซึ่งจะนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ตอ่ไป และ 8) การผดงุระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา  เป็นกลไกสว่นหนึ่งของระบบประกนั
คุณภาพภายใน เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลบัเพ่ือการส่งเสริม พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของระบบประกนัคณุภาพนํามากําหนดเป็นตวัแปรต้น   

 สําหรับตวัแปรอิสระ ผู้วิจยัได้ศึกษารายงานการวิจยั กฤษณา กูรมะสวุรรณ (2546) ได้
ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมการประกนัคณุภาพอยู่ในระดบัมาก สภาพการประกัน
คณุภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก กลางและใหญ่อยู่ในระดบัมากและมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และงานวิจัยของสุภางค์  จันทวานิช(อ้างถึงในณรงค์  อินทร์สุข 
2545 : 48) ซึง่ศกึษาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนในชนบท กรณีศกึษาในภาคกลางและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ในหกปัจจยัพบวา่ปัจจยัหนึ่งท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษา คือ ทําเลท่ีตัง้ของ
โรงเรียน   

นํามาสรุปเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงัภาพประกอบ 1 
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      ตวัแปรอสิระ                                                ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 

 
สถานภาพของครู  
- ระดบัชัน้ท่ีปฏิบตักิารสอน 
- ท่ีตัง้ของโรงเรียนท่ีปฏิบตักิารสอน 
- ขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบตั ิ
  การสอน 
 

 
การพัฒนาการดาํเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ใน 8 ด้าน ได้แก่ 
  1. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
  2.การพฒันามาตรฐานการศกึษา 
  3.การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
  4.การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 
  5.การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ
การศกึษา 
  6.การประเมนิคณุภาพการศกึษา 
  7.การรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี 
  8.การผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานการ

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ราชบรีุ เขต 1 ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้า เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1.aนโยบายการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาราชบรีุ เขต 1 

2.aหลกัการ แนวคดิ การประกนัคณุภาพการศกึษา 
    2.1aความหมายการประกนัคณุภาพการศกึษา 
    2.2aหลกัการประกนัคณุภาพการศกึษา 
    2.3aแนวคดิเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา   
3.aแนวทางพัฒนาและวิธีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพืน้ท่ี

การศกึษาราชบรีุ เขต 1 

4.aการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
    4.1aการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
    4.2aการพฒันามาตรฐานการศกึษา  
    4.3aการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
    4.4aการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา  
    4.5aการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา  
    4.6aการประเมินคณุภาพการศกึษา  
    4.7aการรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี  
    4.8aการผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 

5.aสถานภาพของตวัแปรอิสระ 
    5.1aระดบัชัน้ท่ีปฏิบตักิารสอน 

    5.2aท่ีตัง้ของโรงเรียน 
    5.3aขนาดของโรงเรียน 
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6.aงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
     6.1aงานวิจยัในประเทศ 
     6.2aงานวิจยัตา่งประเทศ 
 
1. นโยบายการดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของสาํนักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาราชบุรี เขต 1 

พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ได้ให้ความสําคญัของการประกนั
คณุภาพการศึกษาทุกระดบัโดยกําหนดให้เป็นหมวดหนึ่งในพระราชบญัญัติ คือ หมวดท่ี 6 เร่ือง
มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา ตัง้แตม่าตรา 47 – 51 ดงันี ้

มาตรา 47 ให้มี ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา เพ่ือพฒันาคณุภาพ และ มาตรฐาน
การศึกษา ทุกระดบั ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกัน
คณุภาพภายนอกระบบ หลกัเกณฑ์ และ วิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสงักดั และ สถานศกึษา จดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา และ ให้ถือว่า การประกนัคณุภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํา รายงานประจําปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสงักัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพฒันา
คณุภาพ และ มาตรฐานการศกึษา และ เพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพภายนอก 

มาตรา 49 ให้มี สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา มีฐานะเป็น 
องค์การมหาชนทําหน้าท่ี พฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมิน คณุภาพภายนอก และ ทําการประเมินผล 
การจดัการศึกษา เพ่ือให้มี การตรวจสอบคณุภาพ ของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง ความมุ่งหมาย 
และ หลกัการ และแนวการจดัการศกึษา ในแตล่ะระดบั ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัินีใ้ห้มี
การประเมินผลคณุภาพภายนอก ของสถานศกึษาทกุแห่ง อย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในทกุห้าปี นบัตัง้แต่
การประเมินครัง้สดุท้าย และเสนอผลการประเมิน ตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 

มาตรา 50 ให้สถานศกึษา ให้ความร่วมมือ ในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีมี
ข้อมลูเก่ียวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทัง้
ผู้ปกครอง และ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ สถานศึกษาให้ข้อมลูเพิ่มเติม ในส่วนท่ีพิจารณาเห็นว่า 
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิภารกิจของสถานศึกษา ตามคําร้องขอ ของ สํานกังานรับรองมาตรฐาน 
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และประเมินคณุภาพการศกึษา หรือบคุคล หรือ หน่วยงานภายนอก ท่ีสํานกังานดงักลา่วรับรอง ท่ี
ทําการประเมินคณุภาพภายนอก ของสถานศกึษานัน้ 

มาตรา 51 ในกรณีท่ี ผลการประเมินภายนอก ของสถานศกึษาใด ไม่ได้ตามมาตรฐานท่ี
กําหนด ให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาaจัดทําข้อเสนอแนะ         
การปรับปรุงแก้ไข ต่อหน่วยงานต้นสงักัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไข ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด หากมิได้ดําเนินการดงักลา่วให้สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
รายงานตอ่คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการการอาชีวศกึษา หรือ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขa(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาต.ิ 2549 : 40 ) 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้กําหนดนโยบายในการประกันคุณภาพ
การศกึษา (quality assurance) ประกอบด้วย การดําเนินงานท่ีสําคญั 3 ประการ คือ  

1.aการพฒันาคณุภาพการศึกษา (quality development) คือกระบวนการ หรือ แนว
ปฏิบตัิท่ีนําการศึกษาเข้าสู่คณุภาพ ประกอบด้วย การกําหนดมาตรฐานการศึกษาทัง้ด้านปัจจยั 
กระบวนการ และผลผลิต รวมทัง้การดําเนินการจดัทําแผนในการพฒันาคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือให้การดําเนินงานพฒันาไปสู่มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ โดยมุ่งเน้นระบบและกลไก
การปฏิบตัิงานตามแผน รวมทัง้ติดตาม กํากบัการดําเนินงานอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง และปรับ
พฒันาให้ดียิ่งขึน้ 

2.aการตรวจสอบคณุภาพการศกึษา (quality audit) คือกระบวนการหรือแนวปฏิบตัิใน
การดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุงคณุภาพการศกึษา ประกอบด้วย การประเมินความก้าวหน้าของ
โรงเรียน และการจัดทํารายงานของโรงเรียนต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้อง การติดตามและตรวจสอบของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัต้องมีมาตรการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนท่ีมีคุณภาพไม่ถึง
เกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.aการประเมินคุณภาพการศึกษา  (qualityaassessment)aคือ  กระบวนหรือแนว
ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด ประกอบด้วย การทบทวน
คณุภาพการศึกษา การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินผล
การพฒันาคณุภาพการศกึษาในภาพรวมหรือการประเมินคณุภาพการศกึษา 

 สรุปนโยบายในการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ประกอบด้วย การดําเนินงานท่ีสําคญั 3 ประการ คือ การควบคมุคณุภาพการศกึษา การ
ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา และการประเมินคณุภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพฒันา
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คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้การดําเนินการพฒันาไปสู่มาตรฐานท่ีกําหนด มีการ
ปรับปรุงคณุภาพการศกึษา ตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาและรายงานให้ผู้ เก่ียวข้องได้รับรู้ 

 
2. หลักการ แนวคดิการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเทศชาติจะพัฒนาไปอย่างมั่นคงถาวรนัน้ต้องอาศัยกําลังคนในชาติท่ีมีความรู้
ความสามารถ อนัเป็นผลมาจากการได้รับการศกึษาอบรมท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานเป็นสําคญั  
มีหลายๆ ครัง้ท่ีเรามองเห็นว่าการศกึษาเป็นเพียงดอกผลของการเศรษฐกิจ นัน้ก็คือ เราคิดเอาเอง
ว่า ถ้าบ้านเมืองมีความเจริญในด้านเศรษฐกิจดีขึน้ จะทําให้มีการศึกษาดีขึน้ด้วยคือเห็นว่า
เศรษฐกิจต้องดีก่อนแล้วการศกึษาจึงจะดีตาม แต่แท้ท่ีจริงแล้วเราต้องมองว่าการศกึษาเป็นได้ทัง้
สองอย่าง คือเป็นดอกผลของเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกนัมนัก็เป็นเมล็ดพนัธุ์ ท่ีทําให้เศรษฐกิจของ
ชาติเจริญได้ด้วย ดงันัน้ผู้ รู้ได้กลา่วไว้ว่า “Education is the flowers of economic and, at the 
same time, the seeds” และการศกึษาก็เป็นทัง้ดอกผลและเมล็ดพนัธุ์ของระบบอ่ืนด้วยเช่นกนั 
(กมล สดุประเสริฐ อ้างถึงใน อดุม อรุณราช, 2548 : 45) 

 
2.1 ความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกนัคณุภาพการศึกษา (Quality assurance) เป็นศพัท์ทางวงการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ท่ีวงการศึกษานํามาใช้เพ่ือการบริหารและจัดการเชิงคุณภาพขององค์การทาง
การศกึษา เดล (Dale) ได้อธิบายถึงวิวฒันาการของการบริหารและการจดัการเชิงคณุภาพในทาง
อตุสาหกรรม โดยแบง่ออกเป็นสองประเภท คือ แบบท่ีเน้นการตรวจจบั (Detection) อนัได้แก่ การ
ตรวจสอบคณุภาพ (Quality inspection) และการควบคมุคณุภาพ (Quality control) ซึง่ทัง้สอง
กิจกรรมนีเ้น้นความแม่นยําและประสิทธิภาพของการตรวจจบัความผิดท่ีเกิดขึน้ แต่จุดอ่อนก็คือ
เป็นการลงมือกระทําหลงัจากข้อผิดพลาดหรือปัญหาเกิดขึน้แล้ว (Reaction) การบริหารและการ
จดัการเชิงคณุภาพแบบท่ีสองเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้ใหมใ่นสองทศวรรษหลงันีมี้ลกัษณะท่ีเน้นการป้องกนั
ก่อนท่ีจะมีความผิดเกิดขึน้ (Preventive) อนัได้แก่ การประกนัคณุภาพและการจดัการเชิงคณุภาพ
ทัง้ระบบ (Total quality management : TQM) ซึง่ เดล ให้ความหมายของการประกนัคณุภาพว่า
หมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบตัิการทัง้มวลท่ีเป็นระบบและมีการวางแผนลว่งหน้า อนัเป็นสิ่งจําเป็นท่ี
จะสร้างความมัน่ใจในระดบัหนึ่งด้วยว่าสินค้าและบริการหนึ่งๆจะมีคณุภาพตามข้อกําหนดท่ีวาง
ไว้ 
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นอกจากนีย้งัมีนกัการศกึษาไทยอีกหลายท่านได้กลา่วถึงการประกนัคณุภาพการศกึษาไว้ 
อยา่งหลากหลาย ดงันี ้    

สรัุฐ ศลิปอนนัต์ (2539 : 13 - 15) กลา่วว่า การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นการกําหนด
มาตรฐานให้สงูแล้วเข้าให้ถึงมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ โดยประเมินความสําเร็จของผู้ เรียนให้ได้ตาม
มาตรฐานของหลกัสตูร   

สงบ ลกัษณะ (2541 : 2 - 5) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ
วางแผน และกระบวนการจดัการของผู้ ท่ีรับผิดชอบจดัการศกึษาท่ีจะรับประกนัให้สงัคมเช่ือมัน่ว่า
จะพฒันาผู้ เรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานท่ีระบไุว้ในหลกัสตูร 

สมาน ชาติยานนท์ (2540a:a1)aให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาว่า 
หมายถึง การสร้างความมัน่ใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง เม่ือนกัเรียนจบการศกึษาแล้วจะเป็นคนเก่ง 
คนดี มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติดี มีคุณภาพ มีร่างกายและจิตใจท่ี
สมบูรณ์ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรสอดคล้องกบัความคาดหวงัของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ชมุชนสงัคมและประเทศชาต ิ

อํารุง จนัทวานิช  (2542a:a79) ให้ความหมายการประกนัคณุภาพการศึกษา หมายถึง
วิธีการหรือกลยทุธ์ท่ีกําหนดแนวปฏิบตัิ หรือแนวทางในการดําเนินงานในการจดัการศกึษาอย่างมี
คณุภาพและเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

ไครเยอร์ (ณฏัฐรี โพธ์ิคงเชียงใหม่. 2547 : 10 ; อ้างอิงจาก Cryer. 1993 : 78) ให้
ความหมายว่า การประกันคุณภาพการศึกษา คือ แผนงานและปฏิบตัิการทัง้หลายท่ีเป็นระบบ
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่การศกึษาจะสนองตอบตอ่คณุภาพท่ีกําหนด 

การประกันคณุภาพการศึกษา หมายถึง การบริการจัดการและการดําเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษาเพ่ือพฒันาผู้ เรียนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้
ผู้ รับบริการทางการศกึษา ทัง้ผู้ รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้ เรียน ผู้ปกครองและผู้ รับบริการทางอ้อม 
ได้แก่สถานประกอบการ ประชาชนและสงัคม โดยรวมว่าการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพและทําให้ผู้ เรียนมีคณุภาพหรือคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศกึษาท่ี
กําหนด (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2543 : 7) 

จากความหมายการประกันคุณภาพการศึกษาดงักล่าว สรุปได้ว่าการประกันคุณภาพ
การศกึษา คือ กระบวนการท่ีจะยกมาตรฐานของโรงเรียนหรือสถานศกึษา ให้ได้คณุภาพมาตรฐาน
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ เรียนเป็นสําคัญ และให้ทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเป็น
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หลกัประกนัความเช่ือมัน่และความพงึพอใจ แก่ผู้ปกครอง ประชาชนและสงัคมว่าโรงเรียนสามารถ
จดัการศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

2.2 หลักการประกันคุณภาพการศกึษา 
การประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศกึษานัน้ ถึงแม้จะพยายามประเมินการศกึษา ทัง้

ระบบในทางปฏิบตัินัน้มุ่งเน้นประเมินผลลพัธ์ (result oriented) ว่าได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไร
ผลลพัธ์ท่ีกําหนดเป็นมาตรฐานของความสามารถอาจมีหลายอย่าง เช่น มาตรฐานด้านเนือ้หาวิชา 
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และมาตรฐานโอกาสในการเข้าเรียน เป็นต้น ผลการประเมินคณุภาพ 
และมาตรฐานการศกึษานัน้ นําไปสูก่ารกําหนดแผนการปรับปรุงโรงเรียน (School Improvement 
Plan : SIP) เป็นสําคญั 

สมศกัดิ์ สินธุระเวชญ์ (2541 : 32 )กลา่วว่า ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาให้ผู้ เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด มีหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ 4 
ประการ ดงันี ้

1.aรัฐกระจายอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหาร งานวิชาการ งบประมาณ 
บคุลากร และทรัพยากรให้จงัหวดั และสถานศกึษาทกุระดบัและทกุประเภท 

2.aรัฐสนบัสนนุให้ผู้ปกครอง ผู้ นําชมุชน องค์การปกครองท้องถ่ิน ได้มีสว่นร่วมรับผิดชอบ
ในการจดัการศกึษา 

3.aรัฐจะต้องจดัให้มีการควบคมุคณุภาพการศึกษา มีระบบตรวจสอบและระบบประเมิน
คณุภาพการศกึษา 

4.aโรงเรียนจะต้องแสดงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้ ปกครองตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด และผู้ รับผิดชอบการจดัการศกึษา 

วิจิตร ศรีสอ้าน (2544 : 66-67) กลา่วว่า การประกนัคณุภาพหรือท่ีเรียกว่า Q.A. (Quality 
assurance)aซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นการใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ 
อตุสาหกรรม การศกึษา จนกลายเป็นคํากลางและเกิดการเข้าใจผิดเช่น สถานศกึษาต้องสิน้เปลือง
งบประมาณเพ่ือจดัทําระบบ ISO ซึง่มีแนวความคดิวา่ถ้ามีป้าย ISO อยูห่น้าสถานศกึษาแล้ว นีคื้อ
การประกนัคณุภาพการศกึษาดงันัน้เม่ือมาถึงจดุหนึง่ท่ีเห็นวา่การทํา Q.A. ในเร่ืองการศกึษาน่าจะ
ต้องมีระบบและวิธีการเฉพาะ ซึ่งการประกันคุณภาพนัน้มีหลักการสําคัญอยู่ 2 ประการคือ 
หลักการแรก ไม่ว่าจะใช้วิธีใด จะต้องใช้เพ่ือการพัฒนาการศึกษา ไม่นําไปใช้เพ่ือการลงโทษ 
เม่ือใดท่ีนําไปใช้ในการลงโทษแล้วเม่ือนัน้จะเกิดการต่อต้านเบ่ียงเบน และผลท่ีได้จะไม่ได้รับ
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ประโยชน์เท่าท่ีควร ในการนําเอา Q.A. มาใช้นัน้เข้าใจว่ามีจดุมุ่งหมายของคําว่า development, 
improvement หรือ  KIZEN ของประเทศญ่ีปุ่ นดงันัน้การพฒันาจะเกิดขึน้ได้อย่างไรหากไม่ทําการ
ประกันคณุภาพการศึกษา การประกันคณุภาพการศึกษาไม่ใช่ว่าจะต้องจดัการศึกษาเพ่ือ Q.A. 
เท่านัน้ แต่การศึกษามีความหลากหลาย และไม่จําเป็นเสมอไปว่า ความหลากหลายจะทําให้มี
มาตรฐานคณุภาพไม่ได้ และการทําวิธีเดียวกนัก็ไม่ได้หมายความว่านัน่คือวิธีท่ีทําให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา หลักการท่ีสอง จะต้องสะท้อนให้เห็นคุณภาพการจัดการสถานศึกษาตาม
มาตรฐานได้จริง คําวา่ “ ได้จริง ” ทกุคนใช้ประโยชน์ได้ เช่ือถือได้ 

สรุป หลกัของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือพัฒนา
การศกึษา ไม่ใช่เพ่ือการลงโทษ จะต้องสะท้อนให้เห็นคณุภาพการจดัการศกึษาตามมาตรฐานได้
จริง และกระจายอํานาจแก่สถานศึกษาในการดําเนินการจดัการศึกษาโดยความร่วมมือของผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง 

 
 2.3 แนวคดิเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ในปีการศึกษา 2549 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีการกําหนด
มาตรฐานระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 18 มาตรฐาน 85 ตวับ่งชี ้และระดบัการศกึษาปฐมวยั 18 
มาตรฐาน 82 ตวับ่งชี ้โดยดําเนินการตามขัน้ตอนการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา คือ มี
การเตรียมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา และการรายงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ให้ต้นสงักดัทราบตอ่ไป โดย
มีการดําเนินงาน ดงันี ้

    1.aเร่งรัดให้มีการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา โดย 
        1) กําหนดภารกิจของครูในโรงเรียน  
        2) กําหนดกิจกรรมในการพฒันาครูในโรงเรียน 
        3) กําหนดให้จดัหาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการตา่งๆ 
        4) กําหนดให้จดัทําฐานข้อมลูในงานบริการทกุประเภท 
        5) กําหนดให้มีการพฒันาตวัชีว้ดัในการประเมินคณุภาพภายใน 
        6) กําหนดให้มีการประเมินตวัชีว้ดัในการประเมินคณุภาพภายใน 
    2.aโรงเรียนแตง่ตัง้กรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา 
    3.aให้มีการประเมินการทํางานของครูทกุคน 
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    4.aให้มีความร่วมมือเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลูและข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ 
การศกึษาของครู ในโรงเรียน 

    5.aพฒันาระบบการวางแผนการจดัสรรงบประมาณในรูปของแผนงานให้ชดัเจน 
    6.aส่งเสริมให้มีการนําข้อมูลข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษา เผยแพร่ สูส่งัคมและชมุชน 
สรุปแนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้มีการพฒันา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดภารกิจ กิจกรรม จัดหาเทคโนโลยีในการพัฒนาครู 
และให้มีการพฒันาและประเมินตวัชีว้ดัในการประเมินภายใน 
 
3. แนวทางพฒันาและวธีิการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาของ   
เขตพืน้ที่การศกึษาราชบุรี เขต 1 

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ซึง่มีบทบาทสําคญัในการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา นอกจากดูแลสถานศึกษาแล้ว ยังต้องกําหนดนโยบายช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนบัสนุน และตรวจสอบติดตามให้สถานศึกษาได้พฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาอีก
ด้วย โดยแนวทางพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพของเขตพืน้ท่ี พอสรุปได้ดงันี ้

1.aสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการพฒันาคณุภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศกึษาให้เกิดแก่บคุลากรทกุฝ่ายในหน่วยงาน 

2.aประกาศนโยบาย/ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษาของระดบัหน่วยงานต้นสงักดัและระดบัสถานศกึษา 

3.aกําหนดมาตรการในการสนับสนุนและช่วยเหลือในการผลกัดนัในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ประสบความสําเร็จ สามารถดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะมาตรการทางด้านงบประมาณและบคุลากร 

4.aกํากับ ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดทัง้ในส่วนของการเตรียมการ    
การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในและการประเมินคณุภาพจากภายนอก 

5.aให้ขวญักําลงัใจแก่สถานศึกษาทุกแห่งท่ีได้ร่วมกันพฒันาระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษา 

6.aดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
7.aนําผลการตรวจสอบและทบทวนไปใช้และจดัทํารายงานคณุภาพการศึกษาเสนอต่อ

หน่วยงานต้นสงักดั ผู้ เก่ียวข้องและสาธารณชน 
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นอกจากนัน้ สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรีaเขตa1aยังได้กําหนดแนวทางใน         
การพฒันาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพืน้ท่ีการศึกษาในการส่งเสริม 
สนบัสนนุ และร่วมดําเนินงานตามระบบ ดงันี ้

1.aการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ โดยการสํารวจสภาพการดําเนินงานบริหารและ
พฒันาคณุภาพสถานศกึษาอย่างรอบด้านเพื่อสร้างข้อมลูพืน้ฐาน (Baseline Data) นํามาจดัทํา
สารสนเทศข้อมลูคณุภาพการศกึษาระดบัเขตพืน้ท่ีและปรับปรุงพฒันาสารสนเทศให้เป็นปัจจบุนั 
สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสงักัด และรายงาน
หน่วยงานต้นสงักดัตอ่ไป 

2.aการพฒันามาตรฐานการศกึษา เขตพืน้ท่ีกําหนดมาตรฐานการศกึษาระดบัเขตพืน้ท่ี
พร้อมตวับง่ชีท่ี้เน้นบริบทของภาคภมูิศาสตร์และประวตัศิาสตร์ ดงันี ้

    2.1aศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง คือมาตรฐานการศึกษาชาต ิ
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานการศกึษาปฐมวยั และมาตรฐานการประเมินคณุภาพ
ภายนอก รวมทัง้ศกึษาสภาพบริบท และความต้องการของท้องถ่ิน  

    2.2aจดัทําร่างมาตรฐานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐานการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานการศกึษาปฐมวยั มาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอก สภาพบริบท และ
ความต้องการของท้องถ่ิน โดยการเพิ่มมาตรฐาน หรือตวับง่ชี ้ 

    2.3aนําร่างมาตรฐานเสนอคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา เพ่ือขอความเห็นชอบ  
    2.4aจดัพิมพ์ และเผยแพร่ ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ และนําไปเป็นเป้าหมายในการจดั

การศกึษาของสถานศกึษาในสงักดั 

3.aการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาสํารวจ และวิเคราะห์
ความต้องการจําเป็นของโรงเรียน นํามาจดัลําดบัความสําคญัในการพฒันาและกําหนดแนวทาง
ในการพฒันาสง่เสริม และช่วยเหลือสถานศกึษาท่ีขาดความพร้อมในด้านตา่งๆ ตัง้คณะทํางานเข้า
ไปช่วยพฒันางานวิชาการของสถานศกึษาเหลา่นัน้ นอกจากการเข้าไปช่วยเหลือด้วยบคุลากรของ
เขตพืน้ท่ีเอง อาจใช้วิธีการสร้างเครือขา่ยทางวิชาการเป็นกลุม่โรงเรียนก็ได้ 

4.aการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา มีวิธีการ ดงันี ้
    4.1aประชุมผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ชีแ้จง ทําความเข้าใจ เก่ียวกับการดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
    4.2aประชาสมัพนัธ์โครงการให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ  
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    4.3aประสานการทํางานในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้มีการบูรณาการ
กิจกรรมท่ีมีเป้าหมายสอดคล้อง ใกล้เคียงกนั  

    4.4aจดัทําคูมื่อการดําเนินงานให้กบัผู้ เก่ียวข้องทกุคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน  
    4.5aนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ก่อนการดําเนินงาน ระหวา่งการดําเนินงาน และหลงัการดําเนินงาน  
    4.6aรายงานผลระหวา่งการดําเนินงาน และเม่ือสิน้สดุการดําเนินงาน  
    4.7aสรุปผลการดําเนินงาน รายงานให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 

5.aการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา มีวิธีการในการดําเนินงานดงันี ้

    5.1aประชมุผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และทบทวนคณุภาพ
การศกึษา วิสยัทศัน์ และภารกิจของสถานศกึษา แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโครงการ กิจกรรม
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ การบริหารและการจดัการทางวิชาการ 

    5.2aมอบหมาย ชีแ้จงบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
      5.3aกําหนดเป้าหมาย วิธีดําเนินการ ตวัชีว้ดัความสําเร็จ วิธีการตรวจสอบและ
ประเมินผล และเคร่ืองมือในการวดั และประเมินผล 

      5.4aจดัทําแผน และคูมื่อ ในการตรวจสอบ และทบทวนคณุภาพการศกึษา  
      5.5aคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบตามปฏิทินท่ีกําหนด  

    5.6aประชมุชีแ้จง สรุปผล และให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง แก้ไข แก่ผู้ เก่ียวข้องใน
แตล่ะแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทกุครัง้ 

6.aการประเมินคณุภาพการศกึษา เขตพืน้ท่ีดําเนินการประเมินคณุภาพผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนของผู้ เรียน เพ่ือตรวจสอบ จดุแข็งและจดุอ่อนของการจดัการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และหาแนวทางพฒันาทําให้บรรลตุามเป้าหมายหรือดียิ่งขึน้ 

7.aการรายงานคณุภาพการศึกษาประจําปี เขตพืน้ท่ีการศึกษาจดัทําข้อมลูสถานศึกษา
เป็นรายโรง โดยเก็บข้อมลูอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เห็นภาพการพฒันา ของสถานศกึษาแตล่ะแห่ง สรุป
เป็นภาพรวมของเขตพืน้ท่ีการศึกษา รายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ทราบ เพ่ือนําไปวางแผนพฒันาในภาพรวมระดบัประเทศตอ่ไป 

8.aการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในการทําให้คุณภาพของสถานศึกษา
ดํารงอยู่อย่างยัง่ยืนนัน้  เขตพืน้ท่ีควรตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานของสถานศึกษา และ
พฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจะทําให้สถานศกึษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ได้ ต้องทําให้บุคลากรทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือรู้จักพฒันาตนเอง ใฝ่รู้ หมั่นแสวงหา
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ความรู้อยู่เสมอ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้กนัตลอดเวลา ซึ่งผลผลิตขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้เห็นได้จาก 1) ผลสมัฤทธ์ิของงานสูงขึน้ 2) เกิดการพฒันาคน 3) มีการพฒันาความรู้ 
และ4) องค์กรมีศกัยภาพสงูขึน้ (สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2549 : 43-44) 

สรุปแนวทางและวิธีการดําเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ราชบรีุ เขต 1 เป็นกระบวนการท่ีเขตพืน้ท่ีดําเนินการเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา
ให้บรรลุถึงมาตรฐานท่ีกําหนด โดยยึดแนวทางการดําเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ์  และวิธีการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2549 
ของกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตาม
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา การประเมินคณุภาพ
การศกึษา การรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี และการผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 

 
4. การพฒันาการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 

ระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานนัน้ เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศกึษาของสถานศกึษา ซึง่เป็นกระบวนการพฒันาคณุภาพการศกึษา
อย่างต่อเน่ืองในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และกํากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2546 
ของกระทรวงศกึษาธิการ ซึง่เป็นกระบวนการท่ีสถานศกึษาต้องดําเนินการร่วมกนัอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วยa1)aการจัดระบบบริหารและสารสนเทศa2)aการพัฒนามาตรฐานการศึกษา              
3) การจดัทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4) การดําเนินงานตามแผนพฒันา
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 5) ตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
6) การประเมินคณุภาพการศึกษา 7) รายงานคณุภาพการศึกษาประจําปี 8) การผดงุระบบการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา (กระทรวงศกึษาธิการ. 2545 : 51) 

การประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงไม่ใช่ภาระงานใหม่ของสถานศึกษา
เพียงแตนํ่าภาระงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาโดยรวมท่ีสถานศกึษาทกุแห่งดําเนินการอยู่แล้ว
และมุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพผู้ เรียนตามหลักสูตรอันเป็นการสอดคล้องกับหลักการเน้นผู้ เรียนเป็น
สําคญั ท่ีระบใุนพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิซึง่สามารถจดัลําดบัภาระงานได้ ดงันี ้
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4.1aการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
    4.1.1aความหมายของข้อมลูและสารสนเทศ 
ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อเท็จจริงหรือสิ่งท่ียอมรับกันว่าเป็นจริง ท่ีใช้เป็นพืน้ฐานการ

คํานวณ การวดัและการประเมินผล (A real or assumed thing used as a basis for 
calculations or measurement) หรือบางสิ่งบางอย่างท่ีรู้หรือสรุปและเป็นท่ียอมรับกนัว่ารู้ เป็น
ความจริงท่ีได้มาจากการสรุปอย่างมีเหตผุล (Something know or assumed ; fact which 
conclusion can be inferred) ส่วนสารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมลูท่ีนํามาทําการ
ประมวลผลเพ่ือให้เป็นตวัแทนท่ีมีความหมาย  

กระทรวงศกึษาธิการ (2545 : 19) ได้ให้ความหมายของข้อมลูและสารสนเทศไว้ว่า ข้อมลู 
(Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งอาจแสดงเป็นตวัเลข ตวัหนงัสือ หรือสญัลกัษณ์ ข้อเท็จจริง
เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีเก็บรวบรวมมาโดยยงัไม่ผ่านการประมวลผล หรือการวิเคราะห์จดักระทําจึงทําให้
ส่วนมากไม่มีความหมายสมบูรณ์พอท่ีจะนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ส่วนสารสนเทศ 
(Information) หมายถึง ข้อมลูท่ีผ่านการประมวลผล หรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆ จนอยู่ใน
รูปแบบท่ีมีความหมายสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจหรือนําไปใช้ในเร่ืองต่างๆได้ตาม
วตัถปุระสงค์  

ไพโรจน์ ชลารักษ์ (อ้างถึงใน http://lib.kru.ac.th/eBook/4000111/doc1-2.html 1 Jun 
2009)ให้ความหมายว่า ข้อมลู (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง (Facts) หรือปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ
(Phenomena) หรือ เหตกุารณ์ (Events) ท่ีเกิดขึน้หรือมีอยู่เป็นอยู่เองแล้วตามปกติและได้รับการ
ตรวจพบและบนัทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ใช้ประโยชน์ หากข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์หรือ
เหตกุารณ์เหล่านัน้ไม่มีผู้ ใดได้พบเห็นได้มีการบนัทึกรวบรวมไว้ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ความเป็น
ข้อมลูก็ไม่เกิดขึน้ ตวัอย่างเช่น ทกุๆ เช้า มีนกัศกึษาหรือนกัเรียน เดินทางไปเรียน คนทัง้หลายไป
ทํางาน มีลมพดัแรงบ้าง เบาบ้าง อากาศร้อนบ้าง เย็นบ้าง เป็นปกติแต่หากมีใครบางคนทําการ
สงัเกตแล้วบนัทึกว่าโรงเรียนใดมีนกัเรียนไปเรียนก่ีคนในแตล่ะวนั มีผู้ โดยสารรถไปทํางานวนัละก่ี
คน มีรถวิ่งก่ีเท่ียว ลมพดัด้วยความเร็วเท่าใด เวลาใด อณุหภมูิแตล่ะวนัสงู ต่ํา เพียงใด สิ่งท่ีตรวจ
พบและบนัทกึไว้นีเ้รียกวา่ข้อมลู  

สารสนเทศ (Information) คือ สภาพของข้อมลูท่ีถกูนําเสนอหรือเปิดเผยเพ่ือใช้ ประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่ง สารสนเทศจึงเป็นข้อมลูท่ีถกูจดักระทํา (Manage) แล้ว และมกัจะอยู่รูปของ
การบนัทึกในวสัดตุ่างๆ ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ มากมาย เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวเน่ืองกนั และ
นํามาผสมผสานกนัได้ ตวัอย่างเช่น เคร่ืองตรวจนบัผู้ เข้าใช้บริการของห้องสมดุแห่งหนึ่งบนัทึก
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จํานวน ผู้ เข้ามาใช้บริการห้องสมดุทกุครัง้ท่ีมีคนเข้าออก สถิติหรือจํานวนท่ีถกูบนัทึกไว้นัน้เรียกว่า
ข้อมลู หรือข้อมลูดิบ (Raw data) เม่ือครบระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 สปัดาห์ หรือ 1 เดือน หรือ 1 ปี มี
ผู้มาตรวจนบัสถิติผู้ เข้าใช้ห้องสมดุนีแ้ล้วนําไปเปิดเผยหรือรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือเปิดเผย
ต่อสาธารณะ ว่าในรอบสปัดาห์ หรือรอบเดือน หรือรอบปี ท่ีผ่านมามีผู้ ใช้บริการห้องสมดุก่ีคน 
ข้อมลูท่ีถกูรวบรวม วิเคราะห์ แยกเป็นรอบสปัดาห์ หรือรอบเดือน หรือรอบปี แล้วถกูรายงานท่ี
เรียกวา่ข้อมลูจดักระทํา (Managed data) หรือสารสนเทศ  

กลา่วโดยสรุป ข้อมลูก็คือ ข้อเท็จจริงตา่งๆ ท่ีเก็บรวบรวมมาโดยยงัไม่ผ่านการประมวลผล 
ส่วนสารสนเทศ คือ ข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผล หรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆ แล้ว จึง
สามารถนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจได้ 

    4.1.2aความสําคญัของข้อมลูและสารสนเทศ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งมุ่งสร้างความมั่นใจแก่

ผู้ เก่ียวข้องว่าผู้ เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคณุภาพนัน้ สถานศึกษาจําเป็นต้องกําหนดวิสยัทศัน์และ
ภารกิจท่ีชดัเจน และจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา ในการจดัทําแผนดงักล่าวต้องใช้ข้อมลู
และสารสนเทศพืน้ฐานท่ีจําเป็นเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของท้องถ่ิน เช่น ท่ีตัง้ของสถานศกึษา สภาพ
ของผู้ เรียน ฯลฯ เพ่ือนํามาประกอบการจดัทําแผนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานตาม
หลกัสตูร 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน เรียกใช้ได้สะดวกและตรงตามความต้องการ จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถ
ดําเนินงานพฒันาคณุภาพอยา่งมีประสทิธิภาพ เพราะสารสนเทศทัง้หลายนัน้นอกจากจะใช้ในการ
วางแผนการดําเนินการและประกอบการตดัสนิใจแล้ว ยงันําไปสูก่ารพฒันาแนวความคดิ และสร้าง
ทางเลือกใหม่ๆ ในการดําเนินการตา่งๆ ด้วย 

    4.1.3aการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศกึษา 
ระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูการ

ประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปสารสนเทศท่ีมีประโยชน์สูงสุด และการจัดเก็บอย่างมีระบบเพ่ือ
สะดวกต่อการนําไปใช้ และในการจัดทําระบบสารสนเทศนัน้  กรมวิชาการ ได้กล่าวว่ามี
องค์ประกอบท่ีสําคญั 4 สว่น ด้วยกนัท่ีประกอบเป็นระบบสารสนเทศ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

    1)aข้อมลู เป็นข้อเท็จจริงต่างๆ ภายในสถานศกึษาและในบริบทของสถานศกึษาแต่ละ
แห่ง เป็นปัจจยันําเข้าของระบบสารสนเทศ 
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    2)aการจดัเก็บข้อมลู เป็นการรวบรวมและจดัเก็บรักษาข้อมลู และสารสนเทศท่ีมีอยูห่รือ
ท่ีได้มาอย่างมีระบบ สะดวกต่อการนํามาประมวลผล หรือนํามาใช้ประโยชน์ และสามารถแก้ไข 
ปรับปรุง ให้เป็นปัจจบุนัได้ง่าย 

    3)aการประมวลผลหรือวิเคราะห์ เป็นการกําหนดความสมัพนัธ์ของข้อมูลจัดกระทํา
ข้อมลูเพ่ือให้เหมาะสมตอ่การนําไปใช้ 

    4)aสารสนเทศ เป็นข้อมลูท่ีผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์แล้วเป็นผลผลิตของ
ระบบท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

การจดัทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารในสถานศกึษามีความสําคญัและเป็นประโยชน์
มากสําหรับบคุลากรทกุคนในองค์การ ทําให้มีข้อมลูประกอบการพฒันางาน สร้างทางเลือกใหม่ๆ 
ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้บริหารทัง้ในระดบัสงูและระดบัรองลงมา มีความจําเป็นต้อง
ใช้ข้อมลูสารสนเทศประกอบการตดัสินใจวางแผนดําเนินการตา่งๆ ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวั
ในการพัฒนาคุณภาพแต่ละระดับ กรมวิชาการ ได้เสนอแนวทางการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศกึษาเพ่ือให้เหมาะสมกบัการนําไปใช้ โดยจําแนกเป็นระบบยอ่ยๆ ดงันี ้

    1)aระบบสารสนเทศพืน้ฐานของสถานศกึษา ประกอบด้วย ข้อมลู และสารสนเทศท่ี
เก่ียวข้องกบัสภาพรวมของสถานศกึษา สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม ความต้องการของชมุชน 
สภาพการบริหารจดัการตามโครงสร้างและภารกิจ เชน่ ปฏิทินปฏิบตังิานของสถานศกึษา เป็นต้น 

    2)aระบบสารสนเทศเก่ียวกับผู้ เรียน เป็นระบบสารสนเทศท่ีรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
ผู้ เรียนทัง้หมด สารสนเทศส่วนนีเ้กิดจากผู้สอนหรือผู้ปฏิบตัิงานเป็นส่วนใหญ่ เช่นผลสมัฤทธ์ิของ
ผู้ เรียน ผลการประเมินคณุภาพผู้ เรียน ผลงานของผู้ เรียน เป็นต้น  

    3)aระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เป็นการจดัระบบสารสนเทศเก่ียวกบัหลกัสตูร
และการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน เช่น การมีส่วนร่วมใน
การจดัหลกัสตูรและการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน เป็นต้น  

    4)aระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สารสนเทศประเภทนีต้้องมีการประมวล
ผลรวม มีการเปรียบเทียบข้อมลูอย่างถกูต้องและทนัสมยั จึงจะมีความหมายต่อการจดัการ และ
การบริหารงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่นงานธุรการ งานบุคลากร งานพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
เป็นต้น 

    5)aระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงาน สารสนเทศสว่นนีเ้ป็นการนําข้อมลูและสารสนเทศ
ทัง้ 4 ส่วน ท่ีกล่าวมาแล้วสรุปเป็นภาพรวมท่ีเข้าข่าย กะทัดรัด ระบุผลสําเร็จตามสภาพและผล  
การพฒันาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือรายงานแก่ผู้ เก่ียวข้องตอ่ไป 
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โดยสรุปการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  คือการจดัระบบบริหารภายในโรงเรียนโดยมี
โครงสร้างและกําหนดภารกิจหน้าท่ีอย่างชดัเจน มีคณะทํางานจากผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย มีการจดัทํา
ข้อมลูสารสนเทศท่ีจําเป็นและสอดคล้องกบัการพฒันาคณุภาพโรงเรียน รวมทัง้มีการจดัเก็บข้อมลู
อยา่งเป็นระบบ และนําข้อมลูสารสนเทศ  ไปใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอยา่งมีคณุภาพ 

 
4.2aการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ในทางการศกึษา มาตรฐานการศกึษา (Educational standard) คือเคร่ืองชีว้ดัคณุภาพท่ี

ใช้อยู่ในปัจจบุนัและเป็นหนึ่งในกระบวนการประกนัคณุภาพ (Quality assurance) ท่ีกําลงัได้รับ
การพฒันาอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ทัง้นีเ้พ่ือเป็นหลกัประกนัว่า แม้ปริมาณทรัพยากรท่ีรับผิดชอบ
จะเปล่ียนแปลงไปก็ตาม  แต่ระดับคุณภาพจะต้องยังคงเป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่ เสมอ
(กระทรวงศึกษาธิการ 2541 : 1) โดยทัว่ไปแล้วโรงเรียนจะมีรูปแบบการพฒันาคณุภาพนกัเรียน
แตกต่างกัน รูปแบบดงักล่าวจัดเป็นต้นแบบในการกําหนดมาตรฐานได้ ส่วนรูปแบบการพฒันา
มาตรฐานท่ีนิยมใช้กนัมากนัน้ เช็ง (Cheng) ได้กล่าวถึงรูปแบบการพฒันามาตรฐานไว้ 8 รูปแบบ 
ดงันี ้

1.aรูปแบบท่ีเน้นเป้าหมาย (Goal model) เป็นรูปแบบท่ีมีความเช่ือว่าถ้าโรงเรียนระบุ
เป้าหมายอย่างชดัเจนแล้ว โรงเรียนท่ีมีคณุภาพคือโรงเรียนท่ีสามารถทําให้นกัเรียนมีคณุภาพตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

2.aรูปแบบท่ีเน้นปัจจยั (Resources – input-model) เป็นรูปแบบท่ีมีความเช่ือว่าถ้า
สามารถจัดปัจจัยท่ีหายากแต่มีคุณค่าตามความต้องการของโรงเรียนแล้ว จะทําให้โรงเรียนมี
คณุภาพสงูขึน้ 

3.aรูปแบบท่ีเน้นกระบวนการ (Process model) เป็นรูปแบบท่ีมีความเช่ือว่าธรรมชาติและ
คณุภาพของกระบวนการในโรงเรียนเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีมีผลต่อคณุภาพนกัเรียน และระดบั
การบรรลเุป้าหมายของโรงเรียน ดงันัน้โรงเรียนท่ีมีคณุภาพจึงต้องมีการปฏิบตัิงานภายในโรงเรียน
อยา่งราบร่ืนและมีประสทิธิภาพ 

4.aรูปแบบท่ีเน้นความพึงพอใจ (Satisfaction model) เป็นรูปแบบท่ีมีความเช่ือว่าความ
พึงพอใจของผู้ เก่ียวข้องกับโรงเรียน (Stakeholder) เป็นสิ่งสําคญัท่ีสุดในการพฒันาคณุภาพ
โรงเรียน 

5.aรูปแบบท่ีเน้นชุมชน (Legitimacy model) เป็นรูปแบบท่ีมีความเช่ือว่าโรงเรียนจะมี
ประสิทธิภาพ ถ้าโรงเรียนสามารถดํารงอยู่กบัชมุชน ดงันัน้โรงเรียนจําเป็นต้องดําเนินการแสวงหา
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ทรัพยากร ดําเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคภายในโรงเรียน ตลอดจนเผชิญกับสิ่งท้าทายจาก
ภายนอก 

6.aรูปแบบท่ีสนใจการไม่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน (Ineffectiveness model) เป็น
รูปแบบท่ีมีความเช่ือว่าการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน ผู้ เก่ียวข้องกับโรงเรียน 
สามารถกระทําได้โดยง่ายและชัดเจน ในการวิเคราะห์และระบุถึงเกณฑ์ท่ีว่าด้วยการไม่มี
ประสทิธิภาพของโรงเรียน 

7.aรูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ (Organizational learning model) เป็นรูปแบบท่ีมี
ความเช่ือวา่ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและสงัคม และปัญหา
อปุสรรคท่ีมีอยูเ่ป็นสิง่ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ดงันัน้โรงเรียนจะมีประสิทธิภาพได้ ตอ่เม่ือโรงเรียนสามารถ
เรียนรู้วิธีการปรับปรุงโรงเรียนให้ตอบสนองตอ่สภาพเศรษฐกิจสงัคม 

8.aรูปแบบการบริหารคณุภาพแบบองค์รวม (Total quality management model) เป็น
รูปแบบท่ีมีความเช่ือว่าการบริหารสภาพแวดล้อมและกระบวนการภายในโรงเรียนแบบองค์รวม
เพ่ือให้บรรลถุึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เป็นกุญแจสําคญัต่อการประสานผลสําเร็จระยะ
ยาว องค์ประกอบสําคญัในการบริหารคณุภาพแบบองค์รวมในโรงเรียน ได้แก่ การให้ความสําคญั
ต่อผู้ เก่ียวข้อง การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง การให้สมาชิกในโรงเรียนมีส่วนร่วม และ 
การสง่เสริมให้สมาชิกได้พฒันาความถนดั ความสนใจ ด้วยความเตม็ใจ 

รูปแบบทัง้ 8 ข้อ ข้างต้นนีมี้จดุเดน่และข้อจํากดัแตกตา่งกนั  ดงันัน้แตล่ะรูปแบบจึงมีความ
เหมาะสมในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัเม่ือพิจารณาโดยรวมแล้วจะเห็นว่า รูปแบบองค์การแห่งการ
เรียนรู้และรูปแบบการบริหารคณุภาพแบบองค์รวม มีความเหมาะสมสําหรับโรงเรียนในยคุปัจจบุนั 
ซึง่มีภารกิจหลากหลายในสภาพสงัคมเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

การสร้างและปรับปรุงมาตรฐานโรงเรียนนัน้ สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาต ิได้เสนอขัน้ตอนการปฏิบตัไิว้ดงันีคื้อ 

1.aการศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูล ในการท่ีจะกําหนดมาตรฐานหรือสภาพท่ีพึง
ประสงค์ในการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานนัน้ จําเป็นต้องศกึษาข้อมลูและความต้องการจาก
หลายๆ ด้าน เช่น ปรัชญาการศึกษาของไทย เป้าหมายการพฒันาการศึกษา ความต้องการของ
สงัคม มาตรฐานการศกึษาของไทยและตา่งประเทศ เป็นต้น 

2.aการกําหนดกรอบความคิดจากข้อมูลต่างๆท่ีรวบรวมไว้นํามาสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคดิ เพ่ือกําหนดเป็นมาตรฐานโรงเรียน 



28 
 

3.aการยกร่างมาตรฐาน เป็นขัน้ตอนท่ีคณะกรรมการจะร่วมกนัประชุมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและเสนอแนะความต้องการเพ่ือกําหนดองค์ประกอบและรายละเอียดของมาตรฐานให้
ถกูต้องตามกรอบแนวคิดทฤษฏี และความเหมาะสมสอดคล้องกบัข้อจํากดัและความต้องการของ
ตน 

4.aการทําประชาพิจารณ์ เป็นการนําผลท่ีเกิดขึน้จากการประชมุปฏิบตัิการไปให้ผู้ ท่ีมีสว่น
เก่ียวข้อง ได้มีสว่นร่วมในการพิจารณาและเสนอความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

5.aการทดลองใช้มาตรฐาน เป็นการนําร่างมาตรฐานโรงเรียนท่ีผ่านการทําประชาพิจารณ์
แล้วไปทดลองใช้ในโรงเรียน ซึ่งจะทําให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการนํามาตรฐานไปใช้ ปัญหา 
อปุสรรคตา่งๆ ขณะท่ีทดลองใช้ เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานขัน้ตอ่ไป 

6.aการตรวจสอบ ปรับปรุงมาตรฐาน เม่ือมาตรฐานผ่านการขัน้ตอนการทําประชาพิจารณ์
และทดลองใช้แล้ว โดยปกตจิะตรวจสอบเก่ียวกบัความถกูต้อง เชิงเนือ้หา เชิงทฤษฏี เชิงโครงสร้าง 
และความชดัเจนของภาษาท่ีใช้เป็นต้น 

7.aการเสนอขอความเห็นชอบ จากหน่วยงานต้นสงักดัเพ่ือให้ความเห็นชอบและประกาศ 
ใช้ตอ่ไป 

8.aการประกาศใช้และเผยแพร่ เม่ือมาตรฐานได้รับความเห็นชอบแล้วจะสามารถประกาศ 
ใช้และเผยแพร่ไปยงัผู้ เก่ียวข้องได้ 

สรุปในการพัฒนามาตรฐานการศึกษานัน้โรงเรียนจะต้องมีการกําหนดและจัดทํา
มาตรฐานการศึกษา ระดับโรงเรียน  ซึ่งกําหนดโดยชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มุ่งเน้น
มาตรฐานด้านผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีเหมาะสมกบัสภาพผู้ เรียน  มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชัน้ท่ี
หลกัสูตรกําหนด โดยมีการประชุม ทําประชาพิจารณ์  ทดลองใช้ ตรวจสอบปรับปรุงมาตรฐาน
ประกาศใช้และเผยแพร่สูส่าธารณชน 

 
4.3aการจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาทัง้ระบบ ทั่วทัง้องค์การ โดยทุกกิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบหลกัของ
ระบบการจดัการศึกษาดําเนินการร่วมกันเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ผู้ เรียนทุกคนมีคณุภาพ 
ผลสัมฤทธ์ิสูงขึน้ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากนี ้     
การวางแผนเพ่ือพฒันาคณุภาพสถานศกึษายงัเป็นกระบวนการท่ีมีขัน้ตอนเป็นระบบเพ่ือท่ีจะสร้าง
หรือปรับแต่งวิสัยทัศน์ จัดลําดับความสําคัญเชิงภารกิจ กําหนดรูปแบบและวิธีการจัดระบบ
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องค์การ และการบริหารสถานศึกษา ทัง้นีก็้เพ่ือท่ีจะช่วยกันกําหนดทิศทางท่ีจะทําให้กระบวน    
การเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้ดียิ่งขึน้ การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างถูกหลักวิชาการและการตัดสินใจท่ีอาศัยข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกับ       
การพฒันาคณุภาพด้านต่างๆ จะนําไปสูก่ระบวนการปฏิรูปสถานศกึษาซึง่เป็นนโยบายสําคญัของ
การปฏิรูปการศกึษา 

องค์ประกอบท่ีสําคญัในการจดัทําแผนปรับปรุงคณุภาพสถานศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้
1.aการประเมินเพ่ือสํารวจสภาพปัญหาและความจําเป็นอยา่งรอบด้าน 
2.aการปรับเป้าหมายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษาในกรอบหลกัสตูร 
3.aการพฒันาหรือเลือกใช้รูปแบบวิธี หรือนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองสภาพ

ปัญหา และความจําเป็นสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทกุคนได้เรียนรู้ 
และบคุลากรทกุฝ่ายมีสว่นร่วม 

4.aการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
5.aการพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของครูผู้สอนและบคุลากร 
6.aยทุธศาสตร์ และวิธีการทําให้ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม 
7.aการพฒันาระบบข้อมลูการประเมินมาตรฐาน 
8.aแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีมีปัญหาด้านผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐาน 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอขัน้ตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา ซึง่ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขัน้นีจ้ะ

กล่าวถึง การริเร่ิมดําเนินการโดยระดบันโยบายคดัเลือก สรรหา แต่งตัง้บุคลากรท่ีมีประสบการณ์
สูงเป็นคณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และการเร่ิมต้นกระบวนการ
จดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนการจดัตัง้คณะจดัทํา
แผน การทําความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี การประสานความร่วมมือทางวิชาการ และการวาง
แผนการทํางานของคณะจดัทําแผน 

ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินความต้องการและความจําเป็นของสถานศึกษา ขัน้นีเ้ป็นหวัใจ
ของกระบวนการวางแผน สถานศึกษาจะได้รู้สภาพปัญหาความต้องการและความจําเป็นของ
สถานศึกษาและลําดบัของประเด็นการพฒันา ขัน้นีจ้ะเก่ียวข้องมากกบัการเรียนและผลการเรียน
ของผู้ เรียน โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกท่ีสนับสนุน    
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การพฒันาคณุภาพของสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนการทําความเข้าใจวิสยัทศัน์
ของสถานศึกษา การจดัทําภาพรวมของสถานศึกษาการสํารวจความต้องการทางการศึกษาของ
ผู้ เรียน และการวิเคราะห์ข้อมลูความต้องการด้านการศกึษาของผู้ เรียนและกําหนดประเด็นสําคญั
การพฒันา 

ขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและพิจารณาแนวทางแก้ไขตามประเด็นสําคญั 
การพัฒนา ขัน้นีเ้ป็นการวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา หรือความต้องการตามประเด็นสําคัญ        
การพัฒนาผู้ เรียน เพ่ือให้เข้าใจสภาพปัญหาความต้องการอย่างถ่องแท้โดยใช้กระบวนการ
อภิปรายระดมพลงัสมอง และตดัสินใจท่ีสําคญัร่วมกนัในการกําหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ และ
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนการทบทวน
ประเด็นสําคญัการพฒันา ตดัสินใจเลือกประเด็นท่ีจะดําเนินการ เขียนเป้าหมายการพฒันา เขียน
ยทุธศาสตร์การพฒันา 

ขัน้ตอนท่ี 4 การกําหนดแผนปฏิบตัิการรายปี ขัน้นีเ้ป็นการวางเค้าโครงแผนปฏิบตัิการราย
ปี และสร้างให้เกิดความผกูพนัในภาระหน้าท่ีของบคุลากรของสถานศกึษาให้รับทราบสภาพปัญหา 
เป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขสภาพปัญหาได้อย่างครอบคลุม
รอบคอบยิ่งขึน้ และยอมรับท่ีจะนําไปปฏิบตัร่ิวมกนั ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนการกําหนดแผนปฏิบตัิ
การรายปี และการตรวจสอบเช่ือมโยงระหวา่งเป้าหมายการพฒันากบัแผนปฏิบตักิารรายปี 

ขัน้ตอนท่ี 5 การเขียนแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขัน้นีเ้ป็นการลงมือ
เขียนแผน ทัง้นีค้วรนดัหมายเวลาลว่งหน้าเพ่ือคณะจดัทําแผนสามารถร่วมเขียนแผนได้อย่างเต็มท่ี 
แผนพฒันาคณุภาพควรจะสะท้อนสิง่ตอ่ไปนีคื้อ แหลง่งบประมาณ การวางแผนเปล่ียนแปลงตัง้อยู่
บนพืน้ฐานงานวิจยั การประเมินผลบนพืน้ฐานข้อมลู การแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ และ
การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหวา่งกิจกรรมตา่งๆ  

ขัน้ตอนท่ี 6 การนําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบตัิ ขัน้ตอนนี ้
กล่าวถึงความสําคญัของการยอมรับและพนัธะผกูพนัต่อแผนพฒันาคณุภาพอนัก่อให้เกิดการนํา
แผนไปปฏิบัติทั่วทัง้สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนการสร้างการยอมรับแผน มอบหมาย   
การปฏิบตังิานอยา่งเป็นทางการ และความเข้าใจสว่นตา่งๆ ของแผน (กระทรวงศกึษาธิการ 2545 : 
25-66) 

การเขียนแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาแตล่ะแห่งอาจมีสว่นประกอบและ
รูปแบบการนําเสนอแตกตา่งกนัได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนาดของสถานศกึษา ความซบัซ้อนของภาระงาน 
และศกัยภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอ
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ส่วนประกอบสําคญัของแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาไว้ คือ 1) เจตนารมณ์ของ
สถานศึกษา 2) ภาพรวมของสถานศึกษา 3) เป้าหมายการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4) แผน ปฏิบัติการรายปี 5) การระดมทรัพยากร แหล่ง
สนบัสนนุ งบประมาณ และสรุปงบประมาณ 

โดยสรุป ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจะต้องมีการเตรียม    
การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคดัเลือก สรรหา แต่งตัง้บุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์สงูเป็นคณะจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา มีการประเมินความต้องการและ
ความจําเป็นของสถานศกึษา มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตแุละพิจารณาแนวทางแก้ไขตามประเด็น
สําคญัการพฒันา มีการกําหนดแผนปฏิบตักิารรายปี และมีการเขียนแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา
ของสถานศกึษา รวมทัง้มีการนําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาสูก่ารปฏิบตั ิ

 
4.4aการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการนําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบตัินัน้ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการพฒันา สถานศึกษา
ควรกําหนดแนวทางในการนําแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติได้กล่าวถึงการนําแผนสู่การปฏิบตัิงานว่า แผนท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จต้องเป็นแผนท่ีทุก
คนท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและนอกโรงเรียนมีความชัดเจนในแผน ยอมรับและเห็นพ้องในปัญหาและ
เป้าหมายท่ีต้องการพัฒนา ซึ่งจะเกิดได้ก็โดยให้ทุกคนได้ร่วมในกิจกรรมการจัดเตรียมและ        
การวางแผนอยา่งเตม็ท่ี การแบง่งานออกเป็นสว่นๆ พร้อมกําหนดกลุม่และหวัหน้ากลุม่ผู้ รับผิดชอบ
โดยผู้ มีอํานาจเหนือให้การสนบัสนุน ช่วยเหลืออย่างจริงจงันบัเป็นตวัแปรสําคญัของการนําแผน
ไปสู่ความสําเร็จ ข้อสําคญับุคลากรควรมีคู่มือเพ่ือใช้ควบคู่กบัแผน ซึ่งควรจดัทําเป็น 3 ระดบั คือ 
คู่มือคุณภาพ (Quality manual) ใช้เป็นคู่มือสําหรับผู้บริหาร มีสาระสําคญัเก่ียวกับปรัชญา 
นโยบายโครงสร้างองค์การ และวิธีปฏิบัติทางคุณภาพโดยทั่วไป คู่มือขัน้ตอนการดําเนินงาน 
(procedure manual) ใช้เป็นคูมื่อสําหรับหวัหน้ากลุม่/ผู้จดัการ มีสาระสําคญัเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์
ของการกระทํา ขอบข่ายความรับผิดชอบและวิธีการดําเนินการ และคู่มือการปฏิบตัิงาน (work 
instruction) ใช้เป็นคู่มือสําหรับผู้ ปฏิบัติงาน มีสาระสําคัญเก่ียวกับลักษณะงาน กระบวนการ    
การปฏิบตัิ การตรวจสอบ คู่มือทัง้ 3 ระดบันีน้อกจากเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานแล้ว ยงัเป็น
ประโยชน์ต่อแนวทางการตรวจสอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบภายในหรือการประเมินตนเอง  
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เช่นเดียวกันกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได้กล่าวถึงการนําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษาสูก่ารปฏิบตัวิา่จะต้องประกอบด้วยขัน้ตอนสําคญั 3 ขัน้ตอน คือ 

    4.4.1aการสร้างการยอมรับ แผนสถานศึกษาควรสร้างการยอมรับ และผกูพนัต่อแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยควรนําแผนฉบับร่างสุดท้ายให้บุคลากรของ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เขตพืน้ท่ี ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องท่ีสามารถช่วยในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นว่ายังมีส่วนประกอบใดท่ีควรจะเพิ่มเติมเพ่ือให้      
การวางแผนเป็นไปด้วยความรอบคอบ รอบรู้ และรอบด้านอย่างแท้จริง และจะทําให้เกิดความ
ร่วมมือและความผูกพนักนั ตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนต่อผลสําเร็จของผู้ เรียน และร่วม
ดําเนินการเพ่ือให้เกิดการพฒันาเปลี่ยนแปลงตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด 

    4.4.2aการมอบหมายการปฏิบตัิอย่างเป็นทางการ ในแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาได้ระบุการมอบหมายความรับผิดชอบให้กับหน่วยงาน/บุคคลแล้ว เพราะฉะนัน้
ควรมีการสง่มอบแผนให้กบัหวัหน้ากลุม่วิชา หวัหน้าระดบัชัน้ ตามสายการบงัคบับญัชา ตลอดจน
ทีมงานอยา่งเป็นทางการด้วย เพ่ือผู้ปฏิบตัจิะได้ทราบหน้าท่ีและขอบขา่ยงานท่ีต้องทํา 

    4.4.3aการทําความเข้าใจส่วนต่างๆ ของแผน ซึ่งมีสิ่งท่ีผู้ ปฏิบัติควรทําความเข้าใจ 
ได้แก่ เจตนารมณ์ของสถานศกึษา เป้าหมายการพฒันายทุธศาสตร์ เทคนิควิธีการใหม่ท่ีกําหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการประจําปี และการประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงาน
บรรลผุลสําเร็จตามแผน 

โดยสรุป การพฒันาการดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินได้อยา่งเข้าใจตรงกนั มีแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั มีการกําหนดแนวทาง
ในการนําแผนสู่การปฏิบตัิโดยผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ ยอมรับปัญหาและเป้าหมายท่ีต้องการ
พัฒนา มีการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการท่ีกําหนดไว้รวมทัง้มีการกํากับติดตามนิเทศ 
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน รวมทัง้มีการปรับปรุงและพฒันาแผนการดําเนินงาน
อยา่งตอ่เน่ือง 

 
4.5aการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษาเป็นกระบวนการดําเนินการเพ่ือช่วยเหลือ 

สนบัสนนุรวมถึงการดแูลสง่เสริมให้จดัการศกึษาพฒันาคณุภาพได้มาตรฐานตามท่ีกําหนดจนทํา
ให้สงัคมเช่ือมัน่ในคณุภาพของผู้ สําเร็จการศึกษาโดยสถานศึกษาต้องจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ
การศึกษา ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามแผนตรวจสอบและทบทวนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาและ
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จดัทํารายงานประจําปี โดยการดําเนินงานร่วมกนัของคณะบคุลากรในสถานศกึษาชมุชน และผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง 

กรมวิชาการให้ความหมายของการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพไว้ว่าเป็นการรวบรวม
ข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของสถานศึกษาสําหรับนําไปเป็นข้อมูลประกอบ    
การปรับปรุงและพฒันาการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพอย่างต่อเน่ืองโดยความร่วมมือ
ของบุคลากรในสถานศึกษาการทบทวนเป็นการนําข้อมูลจากการดําเนินงานและผลจาก          
การดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วมาพิจารณาเปรียบเทียบว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่เพียงใดและหาสาเหตุตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในคณุภาพและประสทิธิภาพของสถานศกึษา 

กล่าวโดยสรุป การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา เป็นกระบวนการ ประเมิน
ตนเองอย่างเป็นระบบดําเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา 
ผู้ ปกครองชุมชน และเขตพืน้ท่ีการศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นเป้าหมาย จุดเน้น และทิศทาง          
การพฒันา สถานศกึษา 

แนวดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา การตรวจสอบและทบทวน 
คณุภาพการศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมสําคญั 2 กิจกรรม คือ การตรวจสอบและทบทวน
คณุภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาและการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษาโดย
เขตพืน้ท่ีการศกึษาดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาภายในของสถานศกึษานัน้ต้องให้บุคลากร
ทกุคนทกุฝ่ายรวมทัง้ผู้บริหารและครูร่วมในกระบวนการ โดยเน้นการเป็นผู้ นํา การให้โอกาส ทกุคน 
เข้าร่วมการทํางาน ทกัษะในการจดัการกําหนดเป้าหมายสร้างทีมงานกําหนดงาน และมีมนุษย
สมัพนัธ์กบัทกุคนในสถานศกึษาและชมุชน 

การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาโดยเขตพืน้ท่ีการศกึษานัน้เป็นการตรวจสอบ
และทบทวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ือนําผลการตรวจสอบไป
วิเคราะห์สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ตลอดจนการจดัทําภาพรวมของเขตพืน้ท่ีสถานศกึษา 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาดังท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นกระบวน         
การประเมินภายในของสถานศึกษาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเน่ือง            
การประเมินภายในนีต้้องเร่ิมต้นจากครูและบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาต้องประเมินตนเอง
ตามแผนปฏิบตัิงานของตนเองโดยการบนัทึกภาพความสําเร็จของงานปัญหาและการแก้ไขไว้เป็น
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ระยะๆแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่ม ฝ่าย เป็นระยะๆ เช่นเดียวกัน โดยกําหนดภาพความสําเร็จท่ี
ต้องการไว้ให้ชัดเจน ประเมินจากผลการประเมินของทุกคนบนัทึกไว้เป็นหมวดหมู่เพ่ือนําไปสู ่  
การประเมินคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษาและคณะทํางานด้านการประกันคุณภาพควรได้
ประเมินภาพความสําเร็จของการจดัการศกึษาทัง้ระบบของสถานศกึษาเป็นระยะๆเช่นกนั โดยใช้
ผลการประเมินจากหมวด/กลุ่ม/ฝ่าย และการสัมภาษณ์พิจารณาผลงานท่ีมีหลักฐานร่องรอย 
ปรากฏจากการปฏิบตังิานของทกุคน ทกุหมวด/กลุม่/ฝ่าย สรุปเป็นภาพรวมของคณุภาพการศกึษา 
ซึ่งควรทําเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เพ่ือนําไปสู่การตรวจสอบและทบทวนจากเขตพืน้ท่ี
การศกึษาอยา่งน้อย 1 ครัง้ในทกุ 3 ปี และเพ่ือรองรับการประเมินจากภายนอกตอ่ไป 

สรุปการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษานัน้โรงเรียนจะต้องมีการดําเนินการ
ตรวจสอบทบทวนและรายงานการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน มี
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ  ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลายมีการวิเคราะห์สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานคุณภาพประจําปี โดย        
การดําเนินงานร่วมกันของคณะบุคลากรในโรงเรียนชุมชนและผู้ เก่ียวข้อง  รวมทัง้นําผลการ
ตรวจสอบ และทบทวนคณุภาพการศกึษาไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาตอ่ไป 

 
4.6aการประเมินคุณภาพการศึกษา 
นบัตัง้แต่กระทรวงศกึษาธิการได้กระจายอํานาจการวดัและประเมินผลการศกึษาสู่ระดบั

สถานศกึษาการประเมินผลสมัฤทธ์ิผู้ เรียนทัง้ในระดบัการเรียนการสอนการตดัสินได้ – ตก และ 
การอนุมตัิการสําเร็จการศึกษาเป็นอํานาจของสถานศึกษาถึงแม้ว่าการจดัการเรียนการสอนของ 
สถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการแต่ความหลากหลาย
ในทางปฏิบตัใินเร่ืองรูปแบบการเรียนการสอนการใช้ส่ืออปุกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนการวดั 
และประเมินผลได้เกิดขึน้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ทัง้ในสถานศกึษาต่างๆภายในภมูิภาคเดียวกนัและ 
ตา่งภมูิภาคเพ่ือเป็นการควบคมุและรักษาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตา่งๆทัว่ประเทศให้มี 
มาตรฐานใกล้เคียงกนั กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดําเนินมาตรการต่างๆเช่นการพฒันาบุคลากร
ทางการศึกษาโดยการให้ความรู้ทางวิชาการด้านการวัดและประเมินผล และนอกจากนี ้
กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้ เ รียนท่ีอยู่ในระดับ           
ตวัประโยค คือ ประถมศกึษาปีท่ี 3 ประถมศกึษาปีท่ี 6 มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และมธัยมศกึษาปีท่ี 6 
ซึง่เป็นการประเมินระดบัชาตใินวิชาหลกัหรือความสามารถสําคญัตามจดุหมายและคําอธิบายราย 
วิชาในหลกัสูตรโดยทําการประเมินในทุกปี ผลการประเมินท่ีได้นอกจากจะเป็นตวับ่งชีค้ณุภาพ
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การศึกษาของประเทศภาพรวมแล้วยงัใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจในการกําหนดนโยบาย
ระดบัชาติและใช้ในการวางแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาระดบัภมูิภาค เขตพืน้ท่ีการศึกษาและ
ระดบัสถานศกึษา 

การประเมินคณุภาพการศึกษาระดบัชาติ (National test) ตามรูปแบบของกระทรวง 
ศกึษาธิการ โดยกรมวิชาการในปัจจบุนัมีอยู ่ 2 ลกัษณะ คือ 

1.aการประเมินผลสมัฤทธ์ิทัว่ไปของผู้ เรียนเพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 
ตามระดบัช่วงชัน้ท่ีหลกัสตูรกําหนด ได้แก่ ประถมศกึษาปีท่ี 3 ประถมศกึษาปีท่ี 6 มธัยมศกึษาปีท่ี 
3 และมธัยมศกึษาปีท่ี 6 โดยใช้แบบทดสอบท่ีพฒันาเป็นแบบวดัมาตรฐาน (Standardized test) 
เป็นเคร่ืองมือสําหรับการประเมินโดยจะสอบวดัสาระการเรียนรู้ท่ีมีความสําคญัหรือจําเป็น โดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีสําคญัในการประเมินผล เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลชีนํ้าการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาในระดบัต่างๆ ได้แก่ ระดบักระทรวง เขตพืน้ท่ีการศึกษา จงัหวดั และโรงเรียน
ตลอดจนถึงตวันกัเรียนเป็นรายบคุคล 

2.aการประเมินความถนัดทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Scholastic 
aptitude test : SAT) เพ่ือประเมินคณุภาพทางการศกึษาด้านความถนดัทางการเรียน กบัผู้ เรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าทกุคนในสถานศกึษาท่ีอยู่ในระบบทกุสงักดั
ทัว่ประเทศ การประเมินความถนดัทางการเรียนเป็นการประเมินท่ีจะวดัความสามารถของผู้ เรียนท่ี
ไมใ่ช่การวดัความรู้ด้านเนือ้หาสาระเพียงอยา่งเดียว แตเ่ป็นการวดัสิ่งท่ีอยู่ในตวัผู้ เรียนอนัเป็นผลท่ี
เกิดจากการสะสมระยะยาวของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ตามหลกัสตูรทัง้ในและนอกห้องเรียน 
และเป็นความรู้ความสามารถท่ีผ่านกระบวนการกลัน่กรองสงัเคราะห์มาเป็นเวลายาวนานหลายๆ 
ปี เป็นตวับ่งชีใ้ห้เห็นถึงความสามารถของคนท่ีได้รับการพฒันาแล้ว เป็นตวัพยากรณ์ท่ีใช้ศึกษา
ความสําเร็จทางการศกึษาในอนาคต 

กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้กรมวิชาการในฐานะกรรมการ และเลขานุการ         
การประเมินคณุภาพการศึกษาระดบัชาติ ดําเนินการประเมินคณุภาพการศึกษาระดบัชาติ โดย
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินทัง้ในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัดหรือเขตพืน้ท่ีการศึกษาในส่วน
ภมูิภาค และคณะกรรมการดําเนินงานในสว่นกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประสานงานและร่วมมือใน
การจัดการดําเนินการประเมินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  มีขัน้ตอน                
การดําเนินงานดงันี ้
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1.aค้นคว้าหาแนวทางกําหนดรูปแบบ และขอบเขตของการประเมินคณุภาพการศึกษา
ระดับชาติทัง้ในต่างประเทศ และบริบทของการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2544 เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการอํานวยการประเมินคณุภาพระดบัชาต ิ

2.aจดัประชุมคณะกรรมการอํานวยการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ เพ่ือสรุป
เป็นนโยบายการประเมินคณุภาพการศกึษาระดบัชาต ิ

3.aดําเนินการสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผลตามหลักวิชาเพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือท่ีมี
มาตรฐาน และจดัพิมพ์พร้อมเอกสารการประเมิน 

4.aจัดประชุมชีแ้จงคณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด เขตพืน้ท่ีการศึกษาและ
ส่วนกลาง เพ่ือมอบนโยบายและแนวทางการประเมินให้การประเมินมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกนัทัง้ประเทศ 

5.aส่งเคร่ืองมือวัดและเอกสารประกอบการประเมินให้กับจังหวัดและส่วนกลาง เพ่ือ
ดําเนินการ ประเมินในวนัท่ีกําหนดพร้อมกนัทัง้ประเทศ 

6.aกํากับติดตามการประเมินเพ่ือรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประเมิน 
เพ่ือเป็นข้อมลูในการพฒันาระบบการประเมินตอ่ไป 

7.aรวบรวมกระดาษคําตอบดําเนินการตรวจสอบข้อสอบแบบเขียนตอบประมวลผลข้อมลู 
เพ่ือรายงานผลการประเมิน 

8.aรายงานผลการประเมินรายบคุคลสถานศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดัและภาพรวม
ระดบัประเทศ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติเป็นเร่ืองท่ีดําเนินการในบริบทของหลกัสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่เร่ิมได้ในปีการศกึษา 2548 แตก่ระทรวงศกึษาธิการมีนโยบายให้ผู้ เรียนใน
หลักสูตรปัจจุบันได้รับการประเมินด้วย กรมวิชาการจึงได้เร่ิมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดบัชาตติัง้แตปี่ 2543 ในลกัษณะของการนําร่องหรือทดลองระบบ โดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
และวิชาท่ีสอบไปตามความเหมาะสม และความจําเป็นในแต่ละปี อย่างเช่นในปีการศกึษา 2543 
ซึง่เป็นปีเร่ิมต้นมีการประเมินด้านความถนดัทางการเรียน (SAT) มธัยมศกึษาปีท่ี 6 เพียงชัน้เดียว 
แต่ในปีการศึกษาต่อมาได้ มีการขยายขอบเขตการประเ มิน  โดยประเมินนักเ รียนใน                    
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประเมินวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ประเมินวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ประเมินด้านความถนดัทางการเรียน (SAT) และในปีการศกึษา 2546 ได้เพิ่มเตมิวิชาท่ีประเมิน คือ 
วิทยาศาสตร์และสงัคมศกึษา 
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สรุปในการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจะต้องดําเนินการวัดและ
ประเมินผลผู้ เรียนในกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน รวมทัง้กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการดําเนินงานประเมินผลสมัฤทธ์ิในทกุช่วงชัน้ ทกุกลุม่สาระโดยเคร่ืองมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย และมีการแจ้งผลการประเมินรวมทัง้ข้อเสนอแนะให้ผู้ เรียนและผู้ เก่ียวข้องทราบ 

 
4.7aการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี 
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษาจัดทําขึน้เพ่ือให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 48 ซึง่กลา่ววา่ “การประกนั
คณุภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีการจดัทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือการนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ          
การประกนัคณุภาพภายนอกโดยรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี จะต้องระบคุวามสําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบนัพร้อมหลกัฐานข้อมูล และผล  
การประเมินผลสมัฤทธ์ิท่ีสถานศึกษาจดัให้ผู้ เรียนทุกคนในทุกระดบัช่วงชัน้ท่ีหลกัสตูรการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานกําหนด” 

รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษาจะแสดงผลการดําเนินงานพฒันา
คณุภาพของสถานศกึษาในแต่ละปีว่าบรรลคุวามสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐาน
การศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือใช้ในการประเมินคณุภาพภายนอกท่ีสํานกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) กําหนดไว้ 

วตัถปุระสงค์ของการจดัทํารายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี 
1.aเพ่ือแสดงภาระการรับผิดชอบในผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษาตอ่หน่วยงานต้นสงักดัของสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เม่ือสิน้
ปีการศกึษา 

2.aเพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คณุภาพการศกึษาในปีตอ่ไป 

3.aเพ่ือให้สถานศึกษามีข้อมลูการดําเนินงานพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินและรับรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษา 
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กรมวิชาการ กระทรวงทรวงศึกษาธิการ รายงานคุณภาพการศึกษามีรายละเอียดดงันี ้
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2549 : 3-6) 

1.aกําหนดเป้าหมายผู้ รับรายงานให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญตัิการศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แล้ววางแผนการจดัทํารายงานและกําหนดรูปแบบการรายงาน 

2.aแต่งตัง้คณะทํางานจดัทํารายงานผลคณุภาพการศึกษาประจําปี ซึ่งควรจะประกอบ 
ด้วยผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการหรือผู้ ทําหน้าท่ีวิชาการของสถานศกึษา และบคุลากรท่ีเก่ียวข้องทกุ
ฝ่ายทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

3.aรวบรวม วิเคราะห์ แปลผล และนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
การศกึษาในรอบปี 

4.aเขียนรายงานและจดัทําเอกสารรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี 
5.aนําเสนอคณะผู้บริหารสถานศกึษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
6.aเผยแพร่สูก่ลุม่เป้าหมายผู้ รับรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปีของสถานศกึษา 
7.aติดตามและรับข้อมูลย้อนกลับ จากกลุ่มเป้าหมายผู้ รับรายงานคุณภาพการศึกษา

ประจําปี ซึ่งได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
สาธารณชน เพ่ือรับทราบความคิดเห็นความพึงพอใจและข้อเสนอท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเพ่ือนําผลไปเป็นข้อมลูในการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตอ่ไป 

นอกจากนีก้รมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการยงัได้กําหนดแนวการเขียนรายงานคณุภาพ
การศึกษาประจําปีว่าจะต้องสะท้อนคุณภาพการจัดการของสถานศึกษาอันเป็นผลมาจาก       
การดําเนินงานพฒันาคณุภาพตามแผนพฒันาคณุภาพของสถานศึกษา และแผนปฏิบตัิงานใน
รอบปีการศึกษา โดยมีผลลพัธ์ท่ีสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ เก่ียวข้อง 2 ประการ ประการแรก คือ 
คณุภาพของผู้ เรียน ผู้ เรียนทกุคนมีความรู้ความสามารถและคณุลกัษณะตามท่ีหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานกําหนด ประการท่ีสอง คือ ศกัยภาพของสถานศกึษาในการดําเนินงานพฒันาผู้ เรียนให้
บรรลตุามเป้าหมายของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางการเขียนรายงานคณุภาพ
การศกึษารายงานประจําปีดงันี ้

1.aบรรยายสรุปสภาพและผลการดําเนินงานท่ีสถานศกึษาปฏิบตัจินเกิดความสําเร็จ ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี และ 
แผนปฏิบตักิารประจําปี 
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2.aนําเสนอข้อมลูและผลการดําเนินงานท่ีปรากฏจากการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ 
สถานศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ใน
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

3.aสรุปผลการดําเนินงานพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาเปรียบเทียบกบัระดบั
คณุภาพการดําเนินงานท่ีต้องการ 

สรุป รายงานคณุภาพการศึกษาประจําปีจึงเป็นการรายงานผลจากการประเมินภายใน
ของสถานศึกษาท่ีได้พัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีทุกคนมีส่วนร่วมและ
ดําเนินงานมาตลอดปีการศึกษา จัดทําเป็นรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาทัง้ในด้านความสําเร็จ ปัญหา
อปุสรรค  และความต้องการความร่วมมือในการแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

 
4.8aการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
งานพัฒนาคุณภาพเป็นกระบวนการต่อเน่ือง สถานศึกษาควรได้มีการศึกษาค้นคว้า

เทคนิควิธีท่ีจะสนบัสนุนให้ระบบการประกันคณุภาพมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และสร้างความรู้สึก
ของ บคุลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้มุ่งมัน่พฒันาสู่คณุภาพท่ีสงูขึน้ การประกนัคณุภาพการศกึษา
จึงเป็นกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทุกด้านของสถานศึกษา เป็นภาระงานปกติของ
สถานศึกษาท่ีได้รับการดแูลเอาใจใส่จดัระบบให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพ่ือพฒันาคณุภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง ตัง้แตว่างแผนจนถึงประเมินตนเองปรับปรุงพฒันางานของตนตามทิศทางเดียวกนั 
เพ่ือให้ผู้ เรียน ได้พฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพสอดคล้องกบัหลกัสตูรเป็นท่ียอมรับของนกัเรียน 
ครู บคุลากร ของสถานศกึษา ผู้ปกครอง ชมุชนและสงัคม 

ดงันัน้การผดุงระบบการประกันคณุภาพ จึงเป็นกลไกส่วนหนึ่งของการประกันคณุภาพ
ภายใน เพ่ือให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือการส่งเสริมพฒันา และประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน
การประกนัคณุภาพภายใน  โดยการสง่เสริมให้บคุลากรเข้าใจและรักษาระบบการประกนัคณุภาพ
การศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโครงการท่ีประสบผลสําเร็จและท่ีเป็นอุปสรรคให้มี
คณุภาพ โดยนําเทคนิคและวิธีการใหมท่ี่หลากหลายมาใช้ในการดําเนินงาน 

สรุป จากการศกึษาแนวคดิของนกัวิชาการด้านการศกึษาสรุปได้วา่ การดําเนินงานประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาเป็นกระบวนการบริหารจดัการการศกึษาทกุด้านของสถานศกึษา เป็น
ภาระงานปกติของสถานศึกษาท่ีได้รับการดูแลเอาใจใส่ จัดระบบให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ซึ่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ
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การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 
การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี และการผดุงระบบ      
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่การวางแผน
จนถึงประเมินตนเอง ปรับปรุงพฒันางานของตนในทิศทางเดียวกนัเพ่ือให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเอง
อยา่งเตม็ศกัยภาพ สอดคล้องกบัหลกัสตูร เป็นท่ียอมรับของนกัเรียน ครู บคุลากรของสถานศกึษา 
ผู้ปกครอง ชมุชนและสงัคม 

 
5. สถานภาพของตวัแปรอสิระ 
 ครูกลุม่ตวัอยา่ง หมายถึง ผู้ ทําหน้าท่ีปฏิบตักิารสอน เป็นข้าราชการครู ในสถานศกึษา 
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีอยูใ่นปีการศกึษา  2552  จํานวน 
400 คน และมีประสบการณ์ในการปฏิบตังิานการประกนัคณุภาพการศกึษา ประกอบด้วย 6 
อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองราชบรีุ อําเภอวดัเพลง อําเภอปากท่อ อําเภอจอมบงึ อําเภอสวนผึง้และ
อําเภอบ้านคา จําแนกตามระดบัชัน้ท่ีปฏิบตักิารสอน  ท่ีตัง้และ ขนาดของโรงเรียน ดงันี ้

5.1aระดบัชัน้ที่ปฏิบัตกิารสอน 
จํานวนโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จําแนกตาม

ระดบัชัน้ 
    5.1.1.aระดบัประถมศกึษา   จํานวน  29,689  โรงเรียน 
    5.1.2.aระดบัมธัยมศกึษา     จํานวน 2,589    โรงเรียน 
    5.1.3.aการศกึษาพิเศษ        จํานวน  43        โรงเรียน 
    5.1.4.aการศกึษาสงเคราะห์  จํานวน  43        โรงเรียน 
              รวมทัง้สิน้    32,364  โรงเรียน 
(อ้างถงึใน http://doc.obec.go.th/doc/web_doc48/school48.htm) 
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุเขต1 จดัการศกึษาแบง่เป็น 2 ระดบั ได้แก่ 

1.aระดบัประถมศกึษา คือ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 – 6 จํานวน 194 โรงเรียน 
2.aระดบัมธัยมศกึษา คือ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 (ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา เปิดสอนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 – ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3)  จํานวน  27 โรงเรียน 
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5.2aที่ตัง้ของโรงเรียน 
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุเขต1ประกอบด้วย 6 อําเภอมีโรงเรียนในสงักดั 194 

โรงเรียน ได้แก่ 
    5.2.1.aอําเภอเมืองราชบรีุ จํานวน 54 โรงเรียน 
    5.2.2.aอําเภอวดัเพลง จํานวน 7 โรงเรียน มีระยะทางห่างจากสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาราชบรีุเขต 1 13 กิโลเมตร 
    5.2.3.aอําเภอปากท่อ จํานวน 52 โรงเรียน มีระยะทางห่างจากสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาราชบรีุเขต 1 40 กิโลเมตร 
    5.2.4.aอําเภอจอมบึง จํานวน 41 โรงเรียน มีระยะทางห่างจากสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาราชบรีุเขต 1 30 กิโลเมตร 
    5.2.5.aอําเภอสวนผึง้ จํานวน 22 โรงเรียน มีระยะทางห่างจากสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาราชบรีุเขต 1 60 กิโลเมตร 
    5.2.6.aอําเภอบ้านคา จํานวน 18 โรงเรียน มีระยะทางห่างจากสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาราชบรีุเขต 1 61 กิโลเมตร 
ในการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษานัน้ โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอ

ต่างๆ นัน้ ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการในเร่ืองของการประกนัคณุภาพเหมือนกนัซึ่งตรวจสอบได้
จากการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี    
เขต 1 : เอกสารอดัสําเนา) ท่ีต้องจดัทําทกุปี สอดคล้องกบังานวิจยัของมานพ ช่ืนตา (2545 : 
บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการดําเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา ของโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดักรม
สามญัศึกษาจงัหวดัยโสธร ผลการวิจัยพบว่า 1)โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักัดกรมสามญัศึกษา
จงัหวดัยโสธร มีการดําเนินการประกนัคณุภาพการศึกษา อยู่ในระดบัมาก 2)ข้าราชการครูท่ีมี
ตําแหน่งหน้าท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษาจงัหวดัยโสธร แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 3) ข้าราชการครูท่ีมีวฒุิการศกึษาตา่งกนั และปฏิบตัิงานในโรงเรียนท่ีมีท่ีตัง้ตา่งกนั มี
ความคดิเห็นเก่ียวกบัการดําเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรม
สามญัศกึษาจงัหวดัยโสธร ไมแ่ตกตา่งกนั 

 
5.3aขนาดของโรงเรียน กรมวิชาการ (อ้างถึงในช่อทิพย์  อินแสน 2547:72) ได้แบ่ง

ขนาดของโรงเรียนไว้เป็น 3 ขนาด ได้แก่ 
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    5.3.1.aโรงเรียนขนาดเลก็    คือ  โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไมเ่กิน  120 คน 
    5.3.2.aโรงเรียนขนาดกลาง  คือ  โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนระหวา่ง  121-300 คน 
    5.3.3.aโรงเรียนขนาดใหญ่   คือ  โรงเรียนท่ีมีนกัเรียน 301 คนขึน้ไป 
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุเขต1 มีโรงเรียนในสงักดัจํานวน 194 โรงเรียน ได้แก่ 

- โรงเรียนขนาดเลก็จํานวน  80  โรงเรียน  
- โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 84  โรงเรียน 
- โรงเรียนขนาดใหญ่จํานวน 30  โรงเรียน 

ในการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษานัน้ ขนาดของโรงเรียนจะเป็น
ตวัแปรหนึ่งท่ีทําให้การพัฒนาการดําเนินงานต่างกันเน่ืองจากถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จะมี
ครูผู้สอนและบคุลากรจํานวนมาก และมีความซบัซ้อนมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
จึงต้องอาศยัการใช้ระบบภาวะผู้ นําของผู้ นําในระดบัสูงในการกําหนดแนวทางในการพฒันา มี
ระบบการจดัการท่ีดี มีการจดัระบบข้อมลูสารสนเทศและสามารถนํามาใช้ในกระบวนการบริหาร
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ประกิต สิริสวุรรณ์ (2546 : บทคดัย่อ) การศึกษาสภาพการใช้
สารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามมาตรฐานการประกนั คณุภาพการศกึษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการใช้สารสนเทศใน        
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศึกษาในโรงเรียน
มธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมทัง้ 3 ด้าน พบวา่อยูใ่นระดบัมาก
2) เปรียบเทียบสภาพการใช้สารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามมาตรฐาน   
การประกนัคณุภาพการศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันครปฐม 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน (เลก็ กลาง ใหญ่) พบวา่ มีการใช้สารสนเทศในการบริหาร แตกตา่ง
กนั คือ โรงเรียนขนาดใหญ่จะมีการใช้สารสนเทศในการบริหาร มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ ตามลําดบั 

 
6. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

6.1aงานวิจัยในประเทศ 
ชาตชิาย พิมพิไสย (2543 : บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาการดําเนินการประกนัคณุภาพของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจัยพบว่า      
การปฏิบตัิงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษา 
โดยภาพรวมมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
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การศกึษา ด้านการวางแผนพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ และด้านการกระตุ้นสง่เสริมให้บคุลากร
ในโรงเรียนปฏิบัติงานตามธรรมนูญโรงเรียน ส่วนปัญหาการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพ
การศกึษามีอยู่ในระดบัน้อย ปัญหาท่ีสําคญั คือ ด้านการประเมินคณุภาพการศกึษา และข้อเสนอ
ท่ีควรพิจารณาในการประกันคณุภาพการศึกษา ได้แก่ 1) การปฏิบตัิงานภายในโรงเรียนควร
ดําเนินตามท่ีกําหนดไว้ในธรรมนญูโรงเรียน 2) การกํากบัติดตามควรมีการปฏิบตัิอย่างจริงจงั และ 
3) การพฒันาครูผู้สอนควรดําเนินการอยา่งตอ่เน่ืองและเหมาะสม 

ดารณี รัตนพาดี (2544 : บทคดัย่อ)ได้ศกึษาปัญหาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ
การศกึษาของครูโรงเรียนมธัยมศกึษา  สงักดักรมสามญัศกึษา ในจงัหวดัชลบรีุผลการวิจยัพบว่า 
1) ปัญหาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา ทัง้โดยรวมและรายด้าน มีปัญหาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือจําแนกตามขนาดของโรงเรียนและอายุการทํางาน ของครู 2) ขนาดของ
โรงเรียนและอายกุารทํางานมีปฏิสมัพนัธ์หรือร่วมกนัส่งผลต่อ ปัญหาการดําเนินงานการประกนั
คณุภาพการศึกษาของครู โดยรวมและด้านการวางแผน การประกันคณุภาพการศึกษา ด้าน    
การนําแผนการประกนัคณุภาพการศกึษาไปใช้ ด้านการ ตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา
ของสถานศกึษา และด้านการพฒันาและการปรับปรุง คณุภาพของสถานศกึษา ส่วนขนาดของ
โรงเรียนและอายกุารทํางานของครูไมร่่วมกนัสง่ผล ตอ่ปัญหาการดําเนินงานการประกนั 

พนสั เจริญวงศ์ (2544 : บทคดัย่อ)ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ
กบัการประกนัคณุภาพการศกึษา โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา เขตการศกึษา 12
ผลการศกึษาพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา เขต
การศกึษา 12 โดยรวม อยู่ในระดบัมาก 2) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรม
สามญัศึกษา เขตการศึกษา 12 ระหว่างความเห็นของข้าราชการครูท่ีมีอายุราชการต่างกัน 
ระหว่างข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน และระหว่างข้าราชการครูซึ่งมี
สถานภาพตา่งกนั แตกตา่งกนั 3) การประกนัคณุภาพการศกึษา โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรม
สามญัศกึษา เขตการศกึษา12 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 4) การประกนัคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
มธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา เขตการศกึษา 12 ระหวา่งความเห็นของข้าราชการครูท่ีมีอายุ
ราชการตา่งกนั ระหว่างข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดตา่งกนั และระหว่างข้าราชการ
ครูซึ่งมีสถานภาพต่างกัน แตกต่างกนั 5) ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ กับ       
การประกนัคณุภาพการศกึษา โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา เขตการศกึษา 12 มี
ความสมัพนัธ์กนั 
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ประสิทธ์ิ ปรีดาศกัดิ์ (2545 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเร่ือง การพฒันาการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ผลการวิจัยพบว่า 
สถานศึกษาใช้ทฤษฎีวงจรคณุภาพ PDCA และร่วมคิดร่วมทําในการดําเนินการประกนัคณุภาพ
การศึกษา ส่วนการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สถานศึกษาให้ความสําคญัข้อมูล
นกัเรียนมากท่ีสดุ สถานศกึษากําหนดมาตรฐานการศกึษาสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของ
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาใช้วิธีการนิเทศภายใน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลพัฒนา
คณุภาพการศกึษาด้านผลการดําเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา พบวา่ อยู่ในขัน้พอใจถึงน่าพงึ
พอใจ โดยมีระดบัผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 61-70 ด้านปัญหา
และอปุสรรคในการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา พบปัญหาและอปุสรรคหลกัๆ  
3 ประการ  คือ  ด้านบุคลากร  การขาดแคลนงบประมาณและขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ใน               
การปฏิบัติงาน จากการวิจัยพบว่า เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารบ่อยครัง้และ
บคุลากรขาดความรู้ความเข้าใจและทกัษะดีพอในการปฏิบตัิงานด้านแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือการพฒันาการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาพบว่า 1) ด้านบุคลากรควรจดั
ประชมุสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ 2) ควรจดัสรรงบประมาณให้ตามความต้องการของโรงเรียนอย่าง
เพียงพอเพ่ือจดัซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์ 3) การจดัระบบข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษาควรจดัเก็บ
ข้อมลูไว้ในคอมพิวเตอร์สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา 

วฒันะ โปร่งนชุ (2545 : บทคดัย่อ)ได้ศกึษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ตามพระราชบญัญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ในการบริหารโรงเรียน
ประถมศกึษา สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาอําเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั ผลการศกึษา
พบว่า 1) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ30 - 45 ปี และวฒุิ
การศกึษาระดบัประถมศกึษา 2) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีระดบับทบาทท่ีเป็นจริง
และ ท่ีคาดหวงัในการบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายด้านการประกนัคณุภาพทางการศกึษา อยู่
ในระดบัมาก 3) ผลการเปรียบเทียบระดบับทบาทท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในการบริหารโรงเรียน ตามเพศ วุฒิการศึกษา อายุ และกลุ่มบุคคล 
โดยรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ 3.1) เพศหญิงมีบทบาทท่ีเป็นจริง
และท่ีคาดหวงัในการบริหารโรงเรียน มากกว่าเพศชาย 3.2) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ท่ีไม่มีพืน้ฐานการศกึษามีบทบาทท่ีเป็นจริงในการบริหารโรงเรียนมากกว่าท่ีมีวฒุิระดบัอดุมศกึษา 
ระดบัมธัยมศึกษา และระดบัประถมศึกษา ส่วนท่ีมีวฒุิการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีบทบาทท่ี
คาดหวังสูงกว่ า ระดับมัธยมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และไม่ มี พื น้ฐานการศึกษา                     
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3.3) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีอาย ุ30-45 ปี มีบทบาท ท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัใน
การบริหารโรงเรียนมากกว่าอาย ุ45 ปี และต่ํากว่า 30 ปี 3.4) ผู้บริหารสถานศกึษามีบทบาทท่ีเป็น
จริงและท่ีคาดหวงัในการ บริหารโรงเรียนมากกว่าผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้แทน
ศิษย์ เก่า ผู้แทนองค์กรชมุชน และผู้แทนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 4) ผลการเปรียบเทียบระดบั
บทบาทท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการบริหารโรงเรียน 
ด้านการประกนัคณุภาพทางการศกึษา ตามเพศ วฒุิการศกึษา อาย ุและกลุม่บคุคล โดยรวมและ
รายด้าน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ 4.1) เพศหญิงมีค่าเฉล่ียของ
บทบาทท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัในการบริหารโรงเรียน ด้านการประกนัโอกาสทางการศกึษา ด้าน
การประกนัประสิทธิภาพการศกึษา และด้านการประกนัความปลอดภยั มากกว่าเพศชาย แตด้่าน
การประกนัคณุภาพทางการศกึษา เพศชายมีมากกวา่เพศหญิง 4.2) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานท่ีไม่มีพืน้ฐานการศึกษามีบทบาทท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัในการบริหารโรงเรียนด้านการ
ประกนัคณุภาพทางการศกึษา มากกว่าท่ีมีวฒุิการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา และ
ระดบั ประถมศกึษา 4.3) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีอาย ุ30-45 ปี มีคา่เฉลี่ยของ
บทบาท ท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัในการบริหารโรงเรียน ด้านการประกนัคณุภาพทางการศกึษา 
มากกวา่ท่ีมีอายมุากกวา่ 45 ปี และอายต่ํุากวา่ 30 ปี 4.4) ผู้บริหารสถานศกึษามีบทบาทท่ีเป็นจริง
และท่ีคาดหวงัในการบริหารโรงเรียน ด้านการประกนัคณุภาพทางการศึกษา มากกว่าผู้แทนครู 
ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนศษิย์เก่า ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้แทนองค์กรชมุชน และผู้แทนองค์กร ปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

สมเกียรติ พละจิตต์ (2545 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัด
สกลนคร ผลการวิจยัพบว่า สภาพการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ผู้ บริหารและครูผู้ สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและปัญหาการดําเนินงาน          
การประกันคุณภาพภายในโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผู้ บริหารและครูผู้ สอนท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงาน           
การประกันคุณภาพภายในโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ในผู้ บริหารและ
ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบตังิานมากกวา่ 10 ปี 

สมชาติ แก้วขาว (2545 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า 
สภาพการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรม



46 
 

สามญัศกึษา จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฏิบตัิการสอน
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักัดกรมสามญัศึกษา จังหวดันครปฐม ทัง้ 3 ขัน้ตอนหลกั คือ ขัน้การควบคุม
คณุภาพการศึกษา ขัน้การตรวจสอบคณุภาพการศึกษาและขัน้การประเมิน และรับรองคณุภาพ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่บคุลากรในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมี
ความคดิเห็นเก่ียวกบัการดําเนินงานประกนัคณุภาพไมแ่ตกตา่งกนั 
 สมชาย ใจเท่ียง (2545a:aบทคดัย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานประกัน
คณุภาพภายในโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 
สภาพและปัญหาการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญั
ศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐานและปฐมวัย 8 ขัน้ตอน คือ 1) การจัดระบบการบริหารและสาระสนเทศ       
2) การพฒันามาตรฐานการศกึษา 3) การจดัทําแผนพฒันามาตรฐานการศกึษา 4) การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา                   
6) การประเมินคณุภาพการศึกษา 7) การรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี 8) การผดงุระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่มีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก และมีปัญหา    
การดําเนินงานอยูใ่นระดบัน้อย 

สมมนา สุวรรณนที (2545a:aบทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการปฏิบัติและปัญหาด้าน        
การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา สงักัดกองการศึกษาอาชีพ กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง 
กรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติด้านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดักองการศึกษาอาชีพ กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง กรมอาชีวศึกษาอยู่ในระดบั
ปานกลาง 4 ด้าน คือ 1) การวางแผนปฏิบตัิงาน 2) การดําเนินงานตามแผน 3) การตรวจสอบ
ประเมินผล และ 4) การนําผลการประเมินไปปรับปรุง  ปัญหาจากการปฏิบตัิด้านกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง      
กรมอาชีวศึกษาอยู่ในระดับปานกลางทัง้ 4 ด้าน พิจารณาตามตัวแปรท่ีศึกษาพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นผู้ บริหารและครูอาจารย์มีความคิดเห็นต่อสภาพปฏิบัติด้านกระบวนการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทัง้ 4 ด้าน 
อาจารย์ชายและอาจารย์หญิงมีความคดิเห็นตอ่สภาพการปฏิบตัิด้านกระบวนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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กฤษณา กูรมะสุวรรณ (2546a:aบทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวม
การประกนัคณุภาพทัง้ 4 ด้าน คือ 1) การวางแผนปฏิบตัิงาน 2) การดําเนินงานตามแผน 3) การ
ตรวจสอบประเมินผล และ 4) การนําผลการประเมินไปปรับปรุงอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า การตรวจสอบสถานศกึษา การจดัธรรมนญูสถานศกึษาและการประเมินตนเองอยู่
ในระดบัมาก ในขณะท่ีการพฒันามาตรฐานด้านข้อมลูสารสนเทศและด้านการรายงานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และสภาพการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนขนาดเลก็ กลางและใหญ่อยูใ่นระดบัมาก
และมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกคู่ ยกเว้นการนําแผนไปปฏิบตัิ
ระหวา่งโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ไมมี่ความแตกตา่งกนั 

ชยัณรงค์ อินทร์อํานวย (2546 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน
ประถมศกึษา ผลการวิจยัพบวา่ 1) การประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนประถมศกึษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือจําแนกเป็นรายด้านพบว่า มาตรฐานท่ี 20 ผู้ บริหารมีภาวะผู้ นําและมี
ความสามารถในการบริหารจดัการมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ เม่ือจําแนกตามวฏัจกัรคณุภาพของเดมมิ่ง 
(Deming ’s cycle) พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านการวางแผนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ         
2) การประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนประถมศกึษาท่ีมีขนาดและสถานท่ีตัง้ต่างกนั พบว่า โดย
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 เม่ือจําแนกตามวฏัจกัรคุณภาพ
ของเดมมิ่ง (Deming ’s cycle) ของแตล่ะมาตรฐาน พบว่า มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ในมาตรฐานท่ี 13 มาตรฐานท่ี 14 จึงดําเนินการทดสอบเป็นรายคู ่พบว่าใน
มาตรฐานท่ี 13 มีความแตกต่างเป็นรายคู่ในด้านการวางแผน ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยท่ีโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ไมมี่ความแตกตา่งกนั 
ส่วนในด้านการปฏิบตัิมีความแตกต่างกนัระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกนัน้ไม่มี
ความแตกต่างและในมาตรฐานท่ี 14 มีความแตกต่างเป็นรายคู่ในด้านการวางแผนระหว่าง
โรงเรียนขนาดเลก็กบัโรงเรียนขนาดใหญ่ นอกนัน้ไมมี่ความแตกตา่ง สว่นในด้านการปฏิบตัมีิความ
แตกต่างกันระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยท่ี
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ไมมี่ความแตกตา่งกนั 

ประกิต  สิ ริสุวรรณ์a(2546a:aบทคัดย่อ )  การศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศใน                
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา สงักัดกรม
สามญัศกึษา จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยั พบวา่ 



48 
 

1.aสภาพการใช้สารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามมาตรฐาน       
การประกนัคณุภาพการศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันครปฐมใน
ภาพรวมทัง้ 3 ด้าน พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 
  2.aเปรียบเทียบสภาพการใช้สารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตาม
มาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดั
นครปฐม จําแนกตามขนาดของโรงเรียน (เลก็ กลาง ใหญ่) พบวา่ มีการใช้สารสนเทศในการบริหาร 
แตกต่างกนั คือ โรงเรียนขนาดใหญ่จะมีการใช้สารสนเทศในการบริหาร มากกว่าโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเลก็ ตามลําดบั 
     3.aปัญหาการใช้เทคโนโลยีในการจดัทําสารสนเทศ งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ขาดบคุลากรด้านคอมพิวเตอร์ 

เสง่ียม เป้าเล้ง (2546 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า         
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ท่ี
การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในอนัดบัสงูสดุ ส่วนการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษาอยู่ในระดบัต่ําสดุ 
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจําแนกตามขนาดสถานศึกษา ตําแหน่ง
หน้าท่ีของบุคลากรและสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านการได้รับการสนับสนุนจากเขตพืน้ท่ี
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ ส่วนสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านการได้รับความร่วมมือจากผู้ ร่วมงาน 
และได้รับการฝึกอบรมการประกนัคณุภาพการศกึษา มีการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

อภิชาต เตียวิเศษ (2546 : บทคดัย่อ)ได้ศึกษาการประกนัคณุภาพภายในท่ีส่งผลต่อ    
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนท่ีเป็นแกนนําปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบตัิการประกันคุณภาพภายในและการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน ทัง้โดยภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดบัมาก 2) การประกัน
คณุภาพภายในด้านหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนกับด้านกิจกรรมนักเรียน ส่งผลต่อ 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยภาพรวม 

ศิริยศ เหล่ียมสิงขร(2547 : บทคดัย่อ)ได้ศึกษาการพฒันาการดําเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าการทํางานแบบทีม 
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การศึกษาดูงาน และการประชุมปฏิบตัิการ ส่งผลให้เกิดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจใน
เทคนิคแนวทางการทํางาน ซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน ร่วมคิด ร่วมทํา 
ร่วมพฒันา ทํางานร่วมกนัแบบกลัยาณมิตร เป็นการสร้างความพร้อมการดําเนินงานการประกนั
คณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
 อรพิน ภิญโญภาวศทุธิ (2547 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษาการดําเนินการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมทุรสงคราม ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการ
ดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสงคราม 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก สามารถเรียงลําดบัได้ดงันี ้ด้านการเตรียมการประกนั
คุณภาพภายใน ด้านการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และด้านการรายงานการประกัน
คณุภาพภายใน 2) ปัญหาการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาสมทุรสงคราม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัน้อย สามารถเรียงลําดบัได้
ดงันี ้ด้านการรายงานการประกนัคณุภาพภายใน ด้านการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน
และด้านการเตรียมการประกนัคณุภาพภายใน 
 อดุม อรุณราช (2548 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาภาวะผู้ นําของผู้บริหารท่ีสง่ผลต่อการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม  
ผลการวิจัยพบว่า  1) ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาสมุทรสงครามทัง้โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  2)  การดําเนินงานการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสงคราม
ทัง้โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  3)  พฤติกรรมผู้ นําด้านผู้สอน  และบทบาทผู้ นําใน
การเปล่ียนแปลงสง่ผลตอ่การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   สงักดัสํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสงคราม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ (2549 : บทคดัย่อ) ศกึษาการพฒันารูปแบบการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : การประเมินแบบเสริม ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ระดบัการศกึษา ขัน้พืน้ฐานท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย 3 
มิติหลกั ได้แก่ มิติคณุลกัษณะหรือเกณฑ์การประเมิน มิติลกัษณะ/วิธีการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา และมิติการประเมิน ซึง่แตล่ะมิติมีสว่นประกอบท่ีสมัพนัธ์กนั โดยมียทุธวิธีดําเนินการ 
คือ 1) การฝึกอบรม 2) การให้คําปรึกษา และ 3) การอํานวยความสะดวกผลการประเมินรูปแบบ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ของผู้ เช่ียวชาญ พบว่า
โครงสร้างขององค์ประกอบมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาองค์ประกอบย่อย
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ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความชดัเจน ความง่ายตอ่การนําไปใช้อยู่ในระดบัมากถึง
มากท่ีสุดผลการประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา           
ขัน้พืน้ฐานจากการนําไปทดลองใช้ พบว่ารูปแบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีความเป็นประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม มีความถกูต้อง 
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาในระดบัมาก 

ชมุพร กรุณา (2549 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในของโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอุดธานี เขต 3 พบว่า      
1) สภาพการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนทรัพย์อดุมวิทยา ทัง้โดยรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดบัปานกลาง 2) สภาพการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน
ทรัพย์อดุมวิทยา จําแนกตามอายรุาชการและระดบัการศกึษา มีการดําเนินงานแตกตา่งกนั 

ศิริ ถีอาสนา (2549 : บทคดัย่อ) วิจยัเร่ืองการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน
โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน โดยใช้หลกัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการกรณีศกึษา พบว่าองค์ประกอบของ
ระบบประกนัคณุภาพท่ีเหมาะสมควรแก่การพฒันาปรับปรุง ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 15 ตวัชีว้ดั 
ทําการพฒันาตวัชีว้ดัแต่ละตวัด้วยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ประกอบด้วย การวางแผน 
ปฏิบตัิการตามแผนและสงัเกตเก็บรวบรวมข้อมูล และทําการสะท้อนผลการปฏิบตัิ และ
ประยกุต์ใช้เทคนิคการบริหารคณุภาพของ Balanced Scorecard, Total Quality Management, 
Result Based Management และBenchmarking มาใช้ในขัน้ตอนของการวดัผลและประเมินผล
การปฏิบตัิงานและให้ข้อเสนอแนะ ในการวางแผนเพ่ือพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนโดยนําเข้าสู่กระบวนการของการจดัทําแผนพฒันาแผนปฏิบตัิการประจําปีของโรงเรียน 
และขอให้มีการวางแผนภายใต้กรอบของBalanced Scorecard : BSC เพราะจะสามารถมองได้
ครอบคลมุในประเด็นสําคญัขององค์กร และมีความชดัเจนในเร่ืองของการวดัและประเมินผล    
การสร้างความรับผิดชอบของบคุลากร และบคุลากรก็จะเคยชินกบัการวดัและประเมิน ไม่กลวั 
การประเมิน ในท่ีสดุเช่ือว่าการประเมิน-การประกันจะกลายเป็นวฒันธรรมของโรงเรียนสืบไป
หน่วยงานต้นสงักัด หน่วยงานท่ีกําหนดนโยบายท่ีมีอํานาจทางการบริหารต่อทางโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ควรสร้างเครือข่ายการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
อาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนให้แข็งแกร่ง
ยิ่งขึน้ โดยอาจใช้หลกัและกระบวนการของ Benchmarking หรือ นวตักรรมอ่ืนได้ ตามความ
เหมาะสม 
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อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย์  (2550 : บทคดัย่อ). การพฒันาแบบประเมินสถานศกึษาตามแนว
การประกันคุณภาพการศึกษาระบบมัลคอม บัลดริจ สําหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน. ผลการวิจยั สรุปได้ดงันี ้

1.aแบบประเมินสถานศกึษาตามแนวการประกนัคณุภาพการศกึษาระบบมลัคอม บลัดริจ 
สําหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลกั 7 ด้านซึ่งมี
องค์ประกอบย่อย 19 ด้าน ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่มผลงานหลักออกเป็น 19 ด้าน และสร้างตัวชีว้ัด         
การดําเนินงานหลกัตามผลงานหลกัได้ 33 ตวัชีว้ดั แบง่เป็นตวัชีว้ดัย่อยได้ 101 ด้าน ลกัษณะแบบ
ประเมินมีข้อคําถามทัง้หมด 101 ข้อ 

2.aระบบประเมินมี 2 มิติ คือ มิติกระบวนการใช้การประเมินตามหลักการ Approach 
Deployment Learning and Integration – A-D-L-I และมิติผลลพัธ์ ใช้การประเมินตามหลกัการ
ประเมินผลลพัธ์ 

3.aแบบประเมินสถานศึกษา มีการแปลผลและให้คะแนน 6 ระดบั โดยมีเกณฑ์การแปล
ผลตามคา่ของคะแนน (Point Values) ของระบบคะแนน (Scoring System) ตามเกณฑ์คณุภาพ
การศกึษา เพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลศิ ปี 2005 

 
6.2aงานวิจยัต่างประเทศ 

 ปีเตอร์ (เสาวลกัษณ์  ไพศาลสมบตัิ.2552:43 ; อ้างอิงจาก Peter. 1993 : 43) ได้นําเสนอ
แนวคิดและกระบวนการประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย 
โดยในขัน้แรกกลา่วถึง ความจําเป็นของการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาในปัจจบุนัและ
อนาคต  ชี ใ้ ห้ เ ห็นว่าคุณภาพมีความสําคัญต่อการศึกษาอย่างยิ่ ง  จากนัน้ ไ ด้กล่าวถึ ง
กระบวนการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยยดึการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นสําคญั มี
การกําหนดเป้าหมายและทิศทางการพฒันาการเรียนรู้อย่างชดัเจน ให้ทกุคนท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วม
มีการตดัสินใจ โดยใช้ฐานข้อมลูท่ีมีคณุภาพกําหนดระบบและวิธีการควบคมุคณุภาพ ทัง้ในส่วน
ของกระบวนการและผลลพัธ์และมุ่งมัน่ให้สถานศึกษาเป็นเสมือนองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีการ
พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และมีการวางแผนจดัการดําเนินงานคณุภาพเชิงรุกและได้มีการสรุป
การประกันคุณภาพการศึกษาว่าไม่สามารถรับประกันคุณภาพของผู้ เรียนได้ แต่กระบวนการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาสามารถใช้เป็นวิธีการท่ีจะนําไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมีการพฒันา
คณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 
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จากการศกึษางานวิจยัในประเทศและงานวิจยัตา่งประเทศสรุปได้ว่า  การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทุกด้านของ
สถานศึกษา และเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ในการส่งเสริม 
สนับสนุน ดําเนินการโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และกํากับ
ดแูลของหน่วยงานต้นสงักดั การประกนัคณุภาพการศกึษาจําเป็นต้องมีการตรวจสอบและประเมิน
ทัง้โดยภายในและภายนอกเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่ง ควรจะมีการเพิ่มหรือขยาย          
การดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพออกไปให้กว้างขวาง  เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของ
หน่วยงานตา่งๆ 
 
 



 
 

บทที่ 3 
วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 
การศึกษาค้นคว้าเร่ืองศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ผู้วิจยัมี
วิธีการดําเนินการศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

1.aการกําหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2.aการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
3.aการเก็บรวบรวมข้อมลู 
4.aการจดักระทําข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร (population) ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ได้แก่ ครูในสงักดัสํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีอยูใ่นปีการศกึษา  2552  จํานวน 2,674 คน 

 
กลุ่มตวัอย่าง (sample)  

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
กลุ่มท่ีa1aได้แก่aข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี  เขต  1 

ประกอบด้วย 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอวดัเพลง อําเภอปากท่อ อําเภอจอมบึง 
อําเภอสวนผึง้และอําเภอบ้านคา สุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้กลุ่มโรงเรียนทุกอําเภอ 
ตามสดัส่วนระดบัชัน้ท่ีปฏิบตัิการสอน ท่ีตัง้และ ขนาดโรงเรียน สุ่มแบบแบ่งชัน้ โดยใช้สูตรของ 
Taro Yaman’e เพ่ือกําหนดขนาดกลุม่ ได้กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 400 คน 

กลุ่มท่ีa2aได้แก่ ข้าราชการครูผู้ รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพภายใน สังกัด
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 จํานวน 55 คน (จากกลุม่ตวัอยา่ง 400 คนใน 6 อําเภอ) 
เพ่ือตอบแบบคําถามปลายเปิด ดงันี ้
 ระดบัชัน้ท่ีสอน 2 ระดบัๆ ละ 5 คน รวม 10 คน 
 ท่ีตัง้ของโรงเรียน 6 อําเภอ ๆ ละ 5 คน  รวม  30  คน 
 ขนาดของโรงเรียน ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ขนาดละ 5 คน รวม 15 คน  
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ตาราง 1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

อําเภอ จํานวนโรงเรียนแตล่ะอําเภอ 
จําแนกตามขนาด 

รวม
(โรงเรียน) 

จํานวนครู
ทัง้หมด 

ขนาดโรงเรียน/ 
กลุม่ตวัอยา่งครู 

รวม
(คน) 

 เลก็ กลาง ใหญ่   เลก็ กลาง ใหญ่  
เมือง 20 24 10 54 1,134 40 50 80 170 
ปากทอ่ 26 22 4 52 486 20 20 30 70 
สวนผึง้ 7 10 5 22 282 12 12 20 44 
วดัเพลง 2 5 - 7 100 6 10 - 16 
จอมบงึ 16 16 9 41 487 16 16 40 72 
บ้านคา 9 7 2 18 185 9 9 10 28 

รวม 80 84 30 194 2,674 103 117 180 400 

 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ ซึง่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้โดยพฒันาจาก

แบบประเมินโรงเรียนต้นแบบ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2546 แล้วนํามาปรับปรุงตามแนวทางการดําเนินงานการประกนั
คณุภาพการศกึษาของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่a1aเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตวัของครู มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ จํานวน  3  ข้อ 

ตอนที่a2aเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการพัฒนาการดําเนินงาน       
การประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั คือ  มากท่ีสดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย น้อยท่ีสดุ  
 ตอนที่a3aเป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายใน ตามความคดิเห็นของครูผู้ รับผิดชอบโครงการประกนัคณุภาพภายใน 55 คน  

 
 
 



55 
 

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

การสร้างเคร่ืองมือ 
1.aศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียน  
2.aศกึษาความมุง่หมายและกรอบแนวคดิของการศกึษาค้นคว้า 
3.aศกึษานิยามศพัท์เฉพาะ ตวัแปรและขอบเขตในการศกึษาค้นคว้า 
4.aศึกษาแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาราชบรีุ เขต 1 
5.aร่างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์โดยศึกษาแบบประเมินโรงเรียนต้นแบบ พฒันา

ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และ
วิธีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2546 และ
พฒันาปรับปรุงตามแนวทางการดําเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาราชบรีุ เขต 1 

6.aนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีร่างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัย 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และตรวจดกูารใช้ภาษาของแบบสอบถาม พร้อมทัง้ขอคําแนะนํา
เพ่ือปรับปรุง 

7.aนําแบบสอบถามมาปรับปรุงเป็นฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
 

วิธีหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การทดสอบความเที่ยง (Validity)  

 ตรวจสอบเป็นรายข้อและพิจารณาเนือ้หาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมตาม
วตัถุประสงค์และตวัแปรในการวิจยั การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยขอคําแนะนําจาก
ผู้ เช่ียวชาญ ช่วยให้คําแนะนําตรวจสอบความถกูต้องใช้ได้ และนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลมุ
ในเนือ้หา โดยวิธี IOC (Index of Item Objective Congruence) 5 ท่าน ดงันี ้

1.aนายธนกานต์  บรูณะกลุ   รองผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 
2.aนายเอือ้กวิน  สืบเสาะ      รองผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 
3.aนายสริุยะ  ชมศรีเมฆ       รองผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 
4.aนางทิพยรัตน์  ไชยลงักา   ศกึษานิเทศก์ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 
5.aนางช่อทิพย์  อินแสน       ศกึษานิเทศก์ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 
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การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) 
นําแบบสอบถามท่ีถูกต้องใช้ได้แล้วนําไปทดลอง (Tryout) กับครูโรงเรียนวดัปรักแรต 

จํานวน 30 คนเพ่ือหาความน่าเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือ แล้วนําผลจากการตอบแบบสอบถามท่ีได้มา
วิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ
ของ Cronbach ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  .9755 
 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1.aขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปถึงผู้ อํานวยการ

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 เพ่ือขออนญุาตและทําหนงัสือถึงผู้ อํานวยการโรงเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่างขอความร่วมมือให้ครูในสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1ตอบ
แบบสอบถาม 

2.aแจกแบบสอบถามให้ครูโดยขอความอนุเคราะห์จากสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ราชบรีุ เขต 1 สง่แบบสอบถามให้โรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

3.aเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนด้วยตนเอง 
 

5. การจัดกระทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การจดักระทําข้อมลู โดยดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
     1.1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาทัง้หมด 

    1.2. แบบสอบถามแบง่เป็น 2 ตอน   
        1.2.1 แบบสอบถาม และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

 ถ้าขีดเคร่ืองหมายในช่องระดบัความคดิเห็น เห็นด้วย มากท่ีสดุ ให้ 5   คะแนน   
             ระดบัความคดิเห็น เห็นด้วย มาก        ให้ 4   คะแนน      
             ระดบัความคดิเห็น เห็นด้วย มาก        ให้ 3   คะแนน      
             ระดบัความคดิเห็น เห็นด้วย น้อย        ให้ 2   คะแนน          
             ระดบัความคดิเห็น เห็นด้วย น้อยท่ีสดุ  ให้ 1   คะแนน      
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         1.2.2 แบบคําถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา 
    1.3. จดัพิมพ์ข้อมลูลงเคร่ืองคอมพวิเตอร์   เพ่ือเตรียมวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปคอมพิวเตอร์  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ตามลําดบัขัน้ตอนดงันี ้
 1. นําแบบสอบถามตอนท่ี 1 มาหาค่าร้อยละ จําแนกตามตัวแปรอิสระ สถานภาพครู 
ได้แก่ ระดบัชัน้ท่ีปฏิบตักิารสอน  ท่ีตัง้และขนาดโรงเรียน   
 2.aนําคะแนนในแบบสอบถามตอนท่ี 2 มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย และหาค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3. แปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การแบ่งช่วงระดบัความคิดเห็นของครู โดยใช้
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดงันี ้(ทฤษฎี  สขุยอด 2545 : 76 อ้างอิงจาก วิเชียร      
เกตสุงิห์ 2538 : 9) 
     4.50-5.00 หมายถงึ มีการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสดุ 
     3.50-4.49 หมายถึง มีการพฒันาการดําเนินงานการประกันคณุภาพภายใน อยู่ใน
ระดบัมาก 
     2.50-3.49 หมายถึง มีการพฒันาการดําเนินงานการประกันคณุภาพภายใน อยู่ใน
ระดบัระดบัปานกลาง 
     1.50-2.49 หมายถึง มีการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในอยู่ในระดบั 
น้อย 
     1.00-1.49 หมายถึง มีการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในอยู่ในระดบั
น้อยท่ีสดุ 
 4. นําแบบคําถามปลายเปิดชุดท่ี 2 มาวิเคราะห์เนือ้หาและสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 
6. สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.aสถติใินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
    1.1aการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficient)  
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2.aสถติพิืน้ฐาน 
    2.1aคา่ร้อยละ 
    2.2aคา่เฉลี่ย  ( X ) 
    2.3aความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.aสถติใินการทดสอบสมมตฐิาน 
    3.1aคา่ที (t-test) วิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบตัิการสอน

ในระดบัชัน้ท่ีตา่งกนั ในสมมตฐิานข้อ 1 
    3.2aคา่ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)วิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่าง

ความคดิเห็นของครูท่ีปฏิบตักิารสอนในท่ีตัง้และขนาดของโรงเรียนตา่งกนั ในสมมติฐานข้อ 2  เม่ือ
พบความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ใช้ การทดสอบรายคูด้่วยวิธี LSD  (Fisher ‘s Least – 
Signifinicant Different) (ชชัวาล เรืองประพนัธ์, 2541 : 345) 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการส่ือความหมาย  การวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจยัจงึได้กําหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
  n แทน จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 X  แทน คา่คะแนนเฉล่ีย  
S.D.    แทน คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณา t-distribution 
 F แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณา F-distribution 
 SS แทน   ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลงัสอง (Sum squares) 
 MS แทน คา่เฉลี่ยของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลงัสอง ( Mean squares) 
 df แทน ระดบัของความเป็นอิสระ 
 * แทน   มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นีผู้้ วิจัยจําแนกการนําเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบ           
คําบรรยาย  จําแนกเป็น 4 ตอน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

ตอนท่ี 1  วิเคราะห์สถานภาพของครู ได้แก่ ระดบัชัน้ท่ีสอน ท่ีตัง้และขนาดของโรงเรียน  
ตอนท่ี 2  ศกึษาการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1  
ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 จําแนก
ตามระดบัชัน้ท่ีปฏิบตักิารสอน ท่ีตัง้และ ขนาดของโรงเรียน  
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ตอนท่ี 4 แนวทางพฒันาการประกนัคณุภาพภายใน ตามความคิดเห็นของครูผู้ รับผิดชอบ
โครงการประกนัคณุภาพภายใน โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครัง้นีมี้การนําเสนอผลการวิเคราะห์สถานภาพของครูได้แก่ระดับชัน้ท่ี
ปฏิบตักิารสอน ท่ีตัง้และขนาดของโรงเรียน ดงันี ้

ตอนที่ 1  วิเคราะห์สถานภาพของครู 

ตอนท่ี 1.1 การวิเคราะห์สถานภาพของครู ซึง่เป็นครูในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ราชบุรี เขต 1 จํานวน 400 คน โดยจําแนกตาม ระดับชัน้ท่ีปฏิบตัิการสอน ท่ีตัง้และขนาดของ
โรงเรียน โดยใช้คา่ความถ่ี และคา่ร้อยละ ดงัรายละเอียด ตาราง 2-4 
 
ตาราง  2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามระดบัชัน้ท่ีปฏิบตักิารสอน ท่ีตัง้
และขนาดของโรงเรียน 
 

สถานภาพของครู จํานวน ร้อยละ 
ระดบัชัน้ท่ีสอน 
     ประถมศกึษา 
     มธัยมศกึษา 

 
278 
122 

 
69.50 
30.50 

รวม 400       100 
ท่ีตัง้ของโรงเรียน 
     อําเภอเมืองราชบรีุ  
     อําเภอปากท่อ  
     อําเภอ สวนผึง้ 
     อําเภอวดัเพลง 
     อําเภอจอมบงึ 
     อําเภอบ้านคา 

 
170 
70 
44 
16 
72 
28 

 
42.50 
17.50 
11.00 
4.00 
18.00 
7.00 

รวม              400      100 
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ตาราง  2 (ตอ่)  

สถานภาพของครู จํานวน ร้อยละ 
 ขนาดของโรงเรียน    
     ขนาดเลก็ 
     ขนาดกลาง 
     ขนาดใหญ่ 

103 
117 
180 

25.75 
29.25 
45.00 

รวม 400       100 

จากตาราง 2 แสดงจํานวนกลุ่มตวัอย่างจําแนกตามระดบัชัน้ท่ีปฏิบตัิการสอน ครูส่วน
ใหญ่สอนในระดบัชัน้ประถมศกึษา จํานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 และระดบัมธัยมศกึษา 
จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  ครูสว่นใหญ่อยู่ในอําเภอเมืองราชบรีุ จํานวน 170  คนคิด
เป็นร้อยละ 42.50 อําเภอจอมบงึจํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 อําเภอปากท่อ จํานวน70 
คน คิดเป็นร้อยละ18.00 อําเภอสวนผึง้  จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 อําเภอบ้านคา 
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และอําเภอวดัเพลง จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และ
ครูส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 180  คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ขนาดกลางจํานวน 
117 คน คดิเป็นร้อยละ 29.25 และโรงเรียนขนาดเลก็จํานวน 103 คน คดิเป็นร้อยละ 25.75  

 
ตอนที่  2  การวิเคราะห์การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 

ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา        
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1ใน 8 ด้าน ได้แก่      
การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การพฒันามาตรฐานการศกึษา การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ
การศกึษา การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ
การศึกษา การประเมินคณุภาพการศึกษา การรายงานคณุภาพการศึกษาประจําปี และการผดงุ
ระบบการประกันคุณภาพ ผู้ วิจัยได้นําเสนอในรูปตาราง ประกอบความเรียง ดังแสดงใน       
ตาราง 3 -11 
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ตาราง  3 แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
1.การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4.02 0.55 มาก 
2.การพฒันามาตรฐานการศกึษา 4.05 0.57 มาก 
3.การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 4.08 0.63 มาก 
4.การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 4.12 0.57 มาก 
5.การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 3.94 0.58 มาก 
6.การประเมนิคณุภาพการศกึษา 4.15 0.57 มาก 
7.การรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี 4.04 0.63 มาก 
8.การผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 4.05 0.63 มาก 

รวม 4.06 0.55 มาก 

จากตาราง 3 แสดงว่าการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ( X  = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน อยู่ในระดบัมากทุกด้านโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี  ้การประเมินคุณภาพการศึกษา ( X = 4.15) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( X  = 4.12) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X =a4.08) การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ( X  = 4.05) การผดุงระบบการประกันคุณภาพ ( X = 4.05) การรายงาน
คณุภาพการศึกษาประจําปี ( X = 4.04) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ( X = 4.02) และ 
การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา ( X = 3.94) 
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ตาราง  4 แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1 ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

 

การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 
ภายในสถานศกึษา 

 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
1.มีการพฒันาการจดัโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีเอือ้ตอ่
การดําเนินงานประกนัคณุภาพภายใน  

 
3.99 

 
0.60 

 
มาก 

2.มีการพฒันาจดัระบบบริหารภายในสถานศกึษา โดยมี
โครงสร้างการบริหารและการกําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของ
บคุลากรชดัเจน 

4.14 0.68 มาก 

3.มีการแตง่ตัง้คณะทํางานท่ีประกอบด้วยบคุลากรภายใน
สถานศกึษา ตวัแทนผู้ปกครองและกรรมการสถานศกึษาใน
การดําเนินงานของสถานศกึษา 

4.30 0.63 มาก 

4.มีการปรับปรุงการจดัเก็บข้อมลูอยา่งเป็นระบบ  ถกูต้อง
เพียงพอตอ่การดําเนินงาน และสอดคล้องกบัภารกิจในการ
พฒันาคณุภาพการศกึษา 

4.03 0.67 มาก 

5.ปรับปรุงการให้บริการสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็วตอ่การ
ใช้งาน และสามารถนําไปใช้ในการบริหารงานอยา่งมี
คณุภาพ 

4.01 0.73 มาก 

6.ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ 
ครบถ้วนสมบรูณ์ เป็นปัจจบุนัและทนัสมยั 

3.96 0.72 มาก 

7.ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการ
และการเงิน ครบถ้วนสมบรูณ์ เป็นปัจจบุนัและทนัสมยั   

4.02 0.72 มาก 

8.ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหารงาน
บคุลากร ครบถ้วนสมบรูณ์ เป็นปัจจบุนัและทนัสมยั 

3.97 0.70 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
9.ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหารงานอาคาร
สถานท่ีครบถ้วนสมบรูณ์เป็นปัจจบุนัและทนัสมยั  

3.92 0.71 มาก 

10.ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหารงาน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชนครบถ้วนสมบรูณ์ 
เป็นปัจจบุนัและทนัสมยั  

3.98 0.70 มาก 

11.ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหารงานกิจการ
นกัเรียนครบถ้วนสมบรูณ์เป็นปัจจบุนัและทนัสมยั 

3.98 0.68 มาก 

12.มีการพฒันาการใช้ข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียนอยา่งสม่ําเสมอ 

4.00 0.67 มาก 

รวม 4.02 0.55 มาก 

 
จากตาราง 4 แสดงว่าการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดบั
มากสามอนัดบัแรกคือ ข้อ 3 มีการแต่งตัง้คณะทํางานท่ีประกอบด้วยบคุลากรภายในสถานศกึษา 
ตวัแทนผู้ปกครองและกรรมการสถานศกึษาในการดําเนินงานของสถานศกึษา ( X = 4.30) ข้อ 2 
มีการพฒันาจดัระบบบริหารภายในสถานศกึษา โดยมีโครงสร้างการบริหารและการกําหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบของบคุลากรชดัเจน ( X  = 4.14) และ ข้อ 4 มีการปรับปรุงการจดัเก็บข้อมลูอย่างเป็น
ระบบถกูต้องเพียงพอตอ่การดําเนินงาน และสอดคล้องกบัภารกิจในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
( X = 4.03) ตามลําดบั 
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ตาราง  5 แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1 ด้านการพฒันามาตรฐานการศกึษา 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
1.พฒันามาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษาให้ชดัเจน
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐาน
หนว่ยงานต้นสงักดั 

 
4.09 

 
0.66 

 
มาก 

2.พฒันามาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษาให้
ครอบคลมุสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพผู้ เรียนสถานศกึษาและท้องถ่ิน 

4.01 0.62 มาก 

3.มีการประชมุชีแ้จงมาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษา
แก่บคุลากรในสถานศกึษาหน่วยงานต้นสงักดั และเผยแพร่
สูส่าธารณชน 

4.00 0.71 มาก 

4.มีคณะทํางานจดัทํามาตรฐานการศกึษาระดบั
สถานศกึษาท่ีเหมาะสม โดยชมุชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมีสว่นร่วม 

4.00 0.71 มาก 

5.ในการกําหนดมาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษามี
ขัน้ตอนชดัเจนสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
และมาตรฐานของเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

4.09 0.63 มาก 

6.มีการพฒันามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดย
การมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุคนในสถานศกึษา 

4.13 0.67 มาก 

รวม 4.05 0.57 มาก 

จากตาราง 5 แสดงว่าการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านการพัฒนา
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มาตรฐานการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.05) เม่ือพิจารณารายข้อ อยู่ในระดบัมาก
สามอนัดบัแรกคือ ข้อ 6  มีการพฒันามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยการมีสว่นร่วมของ
บคุลากรทกุคน ในสถานศกึษา ( X  = 4.13) ข้อ 1 พฒันามาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษา
ให้ชดัเจนสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานหน่วยงานต้นสงักดั ( X  = 4.09) 
และข้อ 5 ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษามีขัน้ตอนชดัเจนสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และมาตรฐานของเขตพืน้ท่ีการศกึษา ( X = 4.09) ตามลําดบั  

 
ตาราง  6 แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี 
    การศกึษาราชบรีุ เขต 1  การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.มีการแตง่ตัง้คณะจดัทําแผน เพ่ือเตรียมการจดัทํา
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 
4.21 

 
0.75 

 
มาก 

2.ปรับปรุงการกําหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจเพ่ือการจดัทํา
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

4.12 0.69 มาก 

3.มีการวิเคราะห์จดุเดน่ จดุด้อยเพ่ือตดัสนิใจเลือกประเดน็
ท่ีจะดําเนินการเขียนเป้าหมาย และยทุธศาสตร์การพฒันา 

4.02 0.74 มาก 

4.มีการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 3-5 ปี และ
แผนปฏิบตักิารประจําปีท่ีสอดคล้องกนั 

4.07 0.72 มาก 
 

5.องค์ประกอบของแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา สภาพความต้องการของ
โรงเรียนและท้องถ่ิน 

4.09 0.67 มาก 

6.ชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการวางแผน
พฒันาคณุภาพการศกึษาท่ีมุง่เน้นคณุภาพนกัเรียน 

4.03 0.75 มาก 

รวม 4.09 0.63 มาก 
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จากตาราง 6 แสดงว่าการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านการจัดทํา
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.09)  เม่ือพิจารณารายข้อ อยู่ใน
ระดบัมากสามอนัดบัแรกคือ ข้อ 1 มีการแต่งตัง้คณะจดัทําแผนเพ่ือเตรียมการจดัทําแผนพฒันา
คณุภาพการศกึษา ( X  = 4.21) ข้อ 2 ปรับปรุงการกําหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจเพ่ือการจดัทํา
แผนพฒันาคณุภาพการศึกษา ( X  = 4.12) และข้อ 5 องค์ประกอบของแผนพฒันาคณุภาพ
การศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา     สภาพความต้องการของโรงเรียนและท้องถ่ิน 
( X = 4.09) ตามลําดบั  

 
ตาราง  7 แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1  ด้านการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การดาํเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
1.มีการสร้างความเข้าใจแก่บคุลากรท่ีเก่ียวกบัรายละเอียด
ของแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา และแผนปฏิบตังิาน
ประจําปีก่อนนําไปปฏิบตั ิ

 
4.04 

 
0.69 

 
มาก 

2.มีการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการท่ีกําหนดไว้ใน
แผน 

4.22 0.64 มาก 

3.มีการนําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา และแผน
ปฏิบตังิานประจําปีของสถานศกึษาเสนอตอ่คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนนําไปใช้ 

4.16 0.68 มาก 

4.ในการดําเนินงานมีกิจกรรมหลากหลาย มีผู้ รับผิดชอบ
ชดัเจน และปฏิบตังิานตามช่วงเวลาท่ีกําหนด 

4.18 0.67 มาก 

 



68 
 

ตาราง  7 (ตอ่) 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
5.ในการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ทกุกิจกรรมเสร็จ
ทนักําหนดเวลาและบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรม 

4.16 0.65 มาก 

6.มีการประเมนิผลและมีการดําเนินการรายงานผลอยา่ง
ชดัเจน เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาแผนการดําเนินงาน 

4.09 0.70 มาก 

7.การใช้แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาเป็นเคร่ืองมือ กํากบั 
ตดิตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจํา ปี 

4.08 0.68 มาก 

8.มีการควบคมุ กํากบั ตดิตามและนิเทศให้การดําเนินงาน
บรรลตุามแผน 

4.03 0.70 มาก 

รวม 4.12 0.57 มาก 

 
จากตาราง 7 พบว่าการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ด้านการดําเนินงานตาม
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.12) เม่ือพิจารณารายข้อ อยู่ใน
ระดบัมากสามอนัดบัแรกคือ ข้อ 2  มีการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการท่ีกําหนดไว้ในแผน ( X  
= 4.22) ข้อ 4 ในการดําเนินงานมีกิจกรรมหลากหลาย มีผู้ รับผิดชอบชดัเจน และปฏิบตัิงานตาม
ช่วงเวลาท่ีกําหนด ( X  = 4.18) และข้อ 3 มีการนําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผน
ปฏิบตังิานประจําปีของสถานศกึษาเสนอตอ่คณะกรรมการสถานศกึษา เพ่ือขอความเห็นชอบก่อน
นําไปใช้ ( X = 4.16) ตามลําดบั  
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ตาราง  8 แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1  ด้านการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
1.มีการวางแผนการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ
การศกึษาของสถานศกึษา โดยกําหนดผู้ รับผิดชอบท่ีมาจาก
บคุลากรทกุฝ่าย 

 
4.00 

 
0.68 

 
มาก 

2.มีการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา โดยใช้
วิธีการท่ีหลากหลายและมีการดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 

3.84 0.68 มาก 

3.ในการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ ครอบคลมุมาตรฐาน
การศกึษา การบริหารจดัการ การจดัการเรียนรู้ 

3.91 0.70 มาก 

4.มีการตรวจสอบและทบทวนด้านกระบวนการเรียนรู้ 
ยทุธศาสตร์และวิธีสอนท่ีตอบสนองตอ่ผู้ เรียน 

3.86 0.64 มาก 

5.มีการตรวจสอบและทบทวนการวดัผลประเมินผลการ
เรียนรู้ ของผู้ เรียน 

4.02 0.65 มาก 

6.มีการตรวจสอบและทบทวนการบริหารจดัการ และการ
บริหารโครงสร้างขององค์กร 

3.92 0.70 มาก 

7.มีการวิเคราะห์สรุปผลตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ
การศกึษา และรายงานตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาและผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง 

3.95 0.69 มาก 
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ตาราง  8 (ตอ่) 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
8.นําผลการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาไปใช้ใน
การวางแผนปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการศกึษา 

4.02 0.68 มาก 

9.ชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการวางแผน
ปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

3.91 0.77 มาก 

รวม 3.94 0.58 มาก 

จากตาราง 8 แสดงว่าการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านการตรวจสอบ
และทบทวนคณุภาพการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.94) เม่ือพิจารณารายข้อ อยู่ใน
ระดบัมากสามอนัดบัแรกคือ ข้อ 5  มีการตรวจสอบและทบทวนการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 
ของผู้ เรียน ( X  = 4.02) ข้อ 8 นําผลการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาไปใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X  = 4.02) และข้อ 1 มีการวางแผนการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยกําหนดผู้ รับผิดชอบท่ีมาจาก
บคุลากรทกุฝ่าย ( X = 4.00) ตามลําดบั  
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ตาราง  9 แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1  ด้านการประเมินคณุภาพการศกึษา 
 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
1.มีการประเมนิคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา
ระดบัสถานศกึษา  

 
4.18 

 
0.65 

 
มาก 

2.มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ของผู้ เรียน และดําเนินการจดัสอบตามแผนอยา่งเคร่งครัด
และรัดกมุ 

4.18 0.68 มาก 

3.มีการดําเนินการประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนทกุระดบั
ช่วงชัน้ ในกลุม่สาระการเรียนรู้คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
การอา่น คดิวิเคราะห์และเขียน และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  

4.25 0.63 มาก 

4.มีการดําเนินการประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน ด้วย
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม วธีิการท่ีหลากหลาย  

4.14 0.66 มาก 

5.ในการดําเนินการประเมินคณุภาพการศกึษาตาม
มาตรฐาน มีผู้ รับผิดชอบชดัเจน โดยให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง
มีสว่นร่วมแจ้งผลการประเมินให้ผู้ เรียนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ทราบ รวมทัง้ให้คําแนะนําผู้ เรียนจากผลการประเมิน 

4.12 0.66 มาก 

6.มีการประเมนิคณุภาพการศกึษาด้านปัจจยั ด้าน
กระบวนการและด้านผู้ เรียนตามมาตรฐานการศกึษาของ
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4.07 0.70 มาก 

รวม 4.15 0.57 มาก 
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จากตาราง 9 แสดงว่าการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านการประเมิน
คณุภาพการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.15) เม่ือพิจารณารายข้อ อยู่ในระดบัมาก
สามอนัดบัแรกคือ ข้อ 3 มีการดําเนินการประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนทุกระดบัช่วงชัน้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน และกิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียน ( X a= 4.25) ข้อ 1 มีการประเมินคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดบั
สถานศกึษา ( X  = 4.18) และข้อ 5 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานประเมินผลสมัฤทธ์ิของ
ผู้ เรียน และดําเนินการจดัสอบตามแผนอยา่งเคร่งครัดและรัดกมุ ( X = 4.18) ตามลําดบั 
 
ตาราง  10 แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1  ด้านการรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี 
1.มีการแตง่ตัง้คณะทํางานจดัทํารายงานคณุภาพ
การศกึษาประจําปี โดยมีผู้ รับผิดชอบท่ีมาจากทกุฝ่าย
ชดัเจน 

 
4.10 

 
0.74 

 
มาก 

2.มีการวางแผนการจดัทํารายงานคณุภาพการศกึษา
ประจําปี 

4.16 0.70 มาก 

3.มีการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และอภิปรายผลการ
ดําเนินงานพฒันาคณุภาพการศกึษาในรอบปี 

3.95 0.76 มาก 

4.มีการเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ผลข้อมลูการ
ดําเนินงานของสถานศกึษา เพ่ือจดัทํารายงานอยา่งเป็น
ระบบและสามารถตรวจสอบได้ 

4.02 0.69 มาก 

 
 



73 
 

ตาราง 10 (ตอ่) 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
5.รายงานคณุภาพการศกึษาประจําปีครอบคลมุมาตรฐาน
การศกึษา ระดบัสถานศกึษา การบริหารการจดัการ การ
จดัการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จดุเดน่/จดุท่ีควรพฒันาและ
แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

4.00 0.73 มาก 

6.มีการนําเสนอรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปีตอ่
หนว่ยงานต้นสงักดั หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 

4.02 0.70 มาก 

7.มีการกําหนดกลุม่เป้าหมายผู้ รับรายงานคณุภาพ
การศกึษาประจําปีชดัเจน 

4.05 0.68 มาก 

รวม 4.04 0.63 มาก 

 
จากตาราง 10 แสดงว่าการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านการรายงาน
คณุภาพการศกึษาประจําปี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.04) เม่ือพิจารณารายข้อ อยู่ในระดบั
มากสามอนัดบัแรกคือ ข้อ 2  มีการวางแผนการจดัทํารายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี ( X = 
4.16) ข้อ 1 มีการแตง่ตัง้คณะทํางานจดัทํารายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี โดยมีผู้ รับผิดชอบ
ท่ีมาจากทกุฝ่ายชดัเจน ( X = 4.10) และข้อ 7 มีการกําหนดกลุม่เป้าหมายผู้ รับรายงานคณุภาพ
การศกึษาประจําปีชดัเจน ( X = 4.05) ตามลําดบั 
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ตาราง  11 แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1  ด้านการผดงุระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. มีการวางแผนจดัระบบประกนัคณุภาพการศกึษาอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

 
4.13 

 
0.72 

 
มาก 

2. มีการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

4.13 0.72 มาก 

3. มีการประเมินผลตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

4.15 0.70 มาก 

4. มีการตรวจสอบ และปรับปรุงคณุภาพการศกึษาอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

4.05 0.72 มาก 

5. มีการสง่เสริมและสร้างความเข้าใจในระบบการประกนั
คณุภาพการศกึษาให้แก่บคุลากร 

4.02 0.74 มาก 

6. มีการปรับปรุงพฒันาและรักษาระบบการประกนัคณุภาพ
การศกึษาในสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

4.04 0.74 มาก 

7. มีการปรับปรุงพฒันากิจกรรม/โครงการท่ีเป็นจดุออ่น/จดุ
แข็งให้มีคณุภาพยิง่ขึน้ 

4.00 0.71 มาก 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
8. มีการนําผลการประเมนิมาใช้พิจารณายกระดบัมาตรฐาน 
คณุภาพการศกึษาของโรงเรียนให้สงูขึน้ 

4.02 0.70 มาก 

9. มีการรายงานผลการดําเนินงานประกนัคณุภาพตอ่
ผู้ เก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง 

4.03 0.70 มาก 

10.มีการประชาสมัพนัธ์การดําเนินงานประกนัคณุภาพ
ภายในอยา่งตอ่เน่ือง 

3.99 0.72 มาก 

รวม 4.05 0.63 มาก 

จากตาราง 11 พบว่าการพฒันาการดําเนินงานการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านการผดงุระบบ 
การประกนัคณุภาพการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.05) เม่ือพิจารณารายข้อ อยู่ใน
ระดบัมากสามอนัดบัแรกคือ ข้อ 3  มีการประเมินผลตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่าง
ตอ่เน่ือง ( X = 4.15) ข้อ 1 มีการวางแผนจดัระบบประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง ( X = 
4.13) และข้อ 2 มีการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง ( X = 4.13) 
ตามลําดบั 
 
ตอนที่  3 การเปรียบเทียบการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 
จาํแนกตาม ระดับชัน้ที่ปฏิบัติการสอน ที่ตัง้และ ขนาดของโรงเรียน และทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD  

 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้แก่การจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ การพฒันามาตรฐานการศึกษา การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา 
การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 
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การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี และการผดุงระบบ      
การประกันคณุภาพจําแนกตามระดบัชัน้ท่ีปฏิบตัิการสอน ท่ีตัง้และขนาดของโรงเรียน ผู้ วิจยัได้
นําเสนอในรูปตาราง ประกอบความเรียง ดงัแสดงในตาราง 12-22 
 
ตาราง  12 แสดงผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นของครูเก่ียวกบัการพฒันาการดําเนินงาน 
    การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามระดบัชัน้ท่ีสอน 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
ระดบัการดําเนินงาน 

 
t 

 
P 

ประถมศกึษา 
(n=278) 

มธัยมศกึษา 
(n=122) 

  

X  S.D. X  S.D.   
1. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4.02 0.57 4.02 0.51 0.012 0.990 
2. การพฒันามาตรฐานการศกึษา 4.05 0.59 4.05 0.50 0.124 0.902 
3. การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 4.09 0.65 4.07 0.59 0.427 0.670 
4. การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 

4.11 0.59 4.12 0.54 0.052 0.959 

5. การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ
การศกึษา 

3.93 0.60 3.94 0.54 0.106 0.915 

6. การประเมนิคณุภาพการศกึษา 4.14 0.60 4.18 0.50 0.547 0.585 
7. การรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี 4.03 0.65 4.06 0.58 0.390 0.697 
8. การผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 4.04 0.65 4.09 0.58 0.693 0.488 

รวม 4.05 0.57 4.07 0.50 0.204 0.838 

P>0.05 

จากตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการพฒันา          
การดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามระดบัชัน้ท่ีสอนพบวา่ 
ครูท่ีสอนระดบัชัน้ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไมแ่ตกตา่งกนั  
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ตาราง  13 คา่ความแปรปรวนการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  
   ขัน้พืน้ฐานจําแนกตามท่ีตัง้ของโรงเรียน 

การพฒันาการดําเนินงาน
การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

X  S.D. df SS MS F p 

1.การจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

ระหวา่ง
กลุม่ 

4.02 0.55 5 6.880 1.377 4.718* 0.000 

 ภายในกลุม่  0.49 394 114.998 .292   
 รวม  0.62 399 121.884    
2.การพฒันามาตรฐาน
การศกึษา 

ระหวา่ง
กลุม่ 

4.05 0.57 5 3.859 0.772 2.447* 0.033 

 ภายในกลุม่  0.56 394 124.250 0.315   
 รวม  0.60 399 128.109    
3. การจดัทําแผนพฒันา
คณุภาพการศกึษา 

ระหวา่ง
กลุม่ 

4.08 
4.10 

0.63 5 5.569 1.114 2.831* 0.016 

 ภายในกลุม่   394 155.030 0.393   
 รวม   399 160.599    
4. การดําเนินงานตาม
แผนพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 

ระหวา่ง
กลุม่ 

4.12 0.57 5 5.166 1.033 3.257* 0.007 

 ภายในกลุม่   394 124.964 0.317   
 รวม   399 130.129    
5.การตรวจสอบและ
ทบทวนคณุภาพการศกึษา 

ระหวา่ง
กลุม่ 

3.94 0.58 5 4.464 0.893 2.674* 0.022 

 ภายในกลุม่   394 131.582 0.334   
 รวม   399 136.046    
 

 



78 
 

ตาราง 13 (ตอ่) 

การพฒันาการดําเนินงาน
การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

X  S.D. df SS MS F P 

6.การประเมนิคณุภาพ
การศกึษา 

ระหวา่ง
กลุม่ 

4.15 0.57 5 3.825 0.765 2.418* 0.035 

 ภายในกลุม่   394 124.668 0.316   
 รวม   399 128.493    
7.การรายงานคณุภาพ
การศกึษาประจําปี 

ระหวา่ง
กลุม่ 

4.04 0.63 5 3.827 0.765 1.951 0.085 

 ภายในกลุม่   394 154.594 0.392   
 รวม   399 158.421    
8.การผดงุระบบการ
ประกนัคณุภาพ 

ระหวา่ง
กลุม่ 

4.05 0.63 5 0.909 0.454 1.131* 0.020 

 ภายในกลุม่   394 159.463 0.402   
 รวม   399 160.372    
รวม ระหวา่ง

กลุม่ 
4.06 0.55 5 6.886 1.377 4.718* 0.000 

 ภายในกลุม่   394 114.998 .292   
 รวม   399 121.884    

P<0.05 

จากตาราง 13 แสดงผลเปรียบเทียบการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามท่ีตัง้ของโรงเรียน พบวา่ครูมีความคดิเห็นตอ่การดําเนินงานการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติระดบั 0.05   
7 ด้าน ได้แก่ ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการพฒันามาตรฐานการศึกษา ด้าน
การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา ด้านการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา 
ด้านการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา ด้านการประเมินคณุภาพการศึกษา และด้าน
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การผดงุระบบการประกนัคณุภาพ จงึทําการทดสอบรายคู ่สว่นด้านการรายงานคณุภาพการศกึษา
ประจําปี ไมแ่ตกตา่งกนั  

 
ตาราง  14 คา่เฉลี่ยการทดสอบรายคูข่องการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน 
    สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามท่ีตัง้ของโรงเรียนด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

ท่ีตัง้ของโรงเรียน X  อ.เมือง อ.ปากท่อ อ.สวนผึง้ อ.วดัเพลง อ.จอมบงึ อ.บ้านคา 
 
อ.เมือง 

 
4.11 

4.11 
 

3.78 
.3361* 

4.05 
.0617 

3.96 
.1512 

4.10 
.0140 

3.86 
.2546* 

อ.ปากท่อ 3.78  - .2745* .1850 .3221* .0815 
อ.สวนผึง้ 4.05   - .0895 .0477 .1929 
อ.วดัเพลง 3.96       - .1372 .1034 
อ.จอมบงึ 4.10     - .2406* 
อ.บ้านคา 3.86      - 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 14 พบว่าการดําเนินงานการประกนัคณุภาพด้าน     
การจดัระบบบริหารและสารสนเทศจําแนกตามท่ีตัง้โรงเรียนท่ีตา่งกนั ดงันี ้

โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง อําเภอปากท่อ อําเภอสวนผึง้ อําเภอจอมบึงและอําเภอ
บ้านคา มีการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง มีการ
พฒันาการดําเนินงานการประกันคณุภาพมากกว่าโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอปากท่อและอําเภอ
บ้านคา โรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นอําเภอปากท่อ มีการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพมากกว่า 
โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอสวนผึง้และอําเภอจอมบึง และโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอจอมบึง มีการ
พฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพมากกว่าโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอบ้านคา นอกนัน้ไม่
แตกตา่ง 
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ตาราง  15 คา่เฉลี่ยการทดสอบรายคูข่องการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน 
    สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามท่ีตัง้ของโรงเรียนด้านการพฒันามาตรฐานการศกึษา 

ท่ีตัง้ของโรงเรียน X  อ.เมือง อ.ปากท่อ อ.สวนผึง้ อ.วดัเพลง อ.จอมบงึ อ.บ้านคา 
 
อ.มือง 

 
4.14 

4.14 
- 

3.89 
.2161* 

4.12 
.0128 

4.08 
.0866 

4.22 
.0488 

3.89 
.1982 

อ.ปากท่อ 3.89 . - .2289* .1295 .2649* .0179 
อ.สวนผึง้ 4.12   - .0994 .0360 .2110 
อ.วดัเพลง 4.08    - .1354 .1116 
อ.จอมบงึ 4.22     - .2470* 
อ.บ้านคา 3.89      - 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 15 พบว่าการดําเนินงานการประกนัคณุภาพด้าน     
การพฒันามาตรฐานการศกึษาจําแนกตามท่ีตัง้โรงเรียนท่ีตา่งกนั ดงันี ้ 

โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง อําเภอปากท่อ อําเภอสวนผึง้ อําเภอจอมบึงและอําเภอ
บ้านคา  มีการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง มีการ
พฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพมากกว่าโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอปากท่อ โรงเรียนท่ีตัง้
อยู่ในอําเภอปากท่อ  มีการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพมากกว่าโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ใน
อําเภอสวนผึง้กบัอําเภอจอมบงึ และโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอจอมบงึ มีการพฒันาการดําเนินงาน
การประกนัคณุภาพมากกวา่โรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นอําเภอบ้านคา นอกนัน้ไมแ่ตกตา่ง 

 

 

 

 

 

 



81 
 

ตาราง 16 คา่เฉลี่ยการทดสอบรายคูข่องการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน 
    สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามท่ีตัง้ของโรงเรียน ด้านการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ 
    การศกึษา 

ท่ีตัง้ของโรงเรียน X  อ.เมือง อ.ปากท่อ อ.สวนผึง้ อ.วดัเพลง อ.จอมบงึ อ.บ้านคา 
 
อ.เมือง 

 
4.14 

4.14 
- 

3.89 
.2545* 

4.13 
.0114 

4.08 
.0569 

4.22 
.0751 

3.90 
.2414 

อ.ปากท่อ 3.89  - .2431* .1976 .3296* .0131 
อ.สวนผึง้ 4.13   - .0455 .0865 .2300 
อ.วดัเพลง 4.08    - .1319 .1845 
อ.จอมบงึ 4.22     - .3165* 
อ.บ้านคา 3.90      - 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 16 พบว่าการดําเนินงานการประกนัคณุภาพด้าน     

การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาจําแนกตามท่ีตัง้โรงเรียนท่ีตา่งกนั ดงันี ้
โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง อําเภอปากท่อ อําเภอสวนผึง้ อําเภอจอมบึงและ      

อําเภอบ้านคา  มีการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพด้านการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ
การศกึษาแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง  
มีการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพมากกว่า โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอปากท่อ 
โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอปากท่อ  มีการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพมากกว่า
โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอสวนผึง้กับอําเภอจอมบึง และโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอจอมบึง มีการ
พฒันาการดําเนินงานการประกันคณุภาพมากกว่าโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอบ้านคา นอกนัน้ไม่
แตกตา่ง 
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ตาราง  17 คา่เฉลี่ยการทดสอบรายคูข่องการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน 
    สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามท่ีตัง้ของโรงเรียน ด้านการดําเนินงานตามแผนพฒันา 
    คณุภาพการศกึษา 

ท่ีตัง้ของโรงเรียน X  อ.เมือง อ.ปากท่อ อ.สวนผึง้ อ.วดัเพลง อ.จอมบงึ อ.บ้านคา 
 
อ.เมือง 

 
4.16 

4.16 
- 

3.92 
.2416* 

4.15 
.0150 

4.16 
.0043 

4.23 
.0695 

3.92 
.2443* 

อ.ปากท่อ 3.92  - .2266* .2373 .3111* .0027 
อ.สวนผึง้ 4.15   - .0107 .0844 .2293 
อ.วดัเพลง 4.16    - .0738 .2400 
อ.จอมบงึ 4.23     - .3137* 
อ.บ้านคา 3.92      - 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 17 พบว่าการดําเนินงานการประกนัคณุภาพด้าน     

การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาจําแนกตามท่ีตัง้โรงเรียนท่ีตา่งกนั ดงันี ้
โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง อําเภอปากท่อ อําเภอสวนผึง้ อําเภอจอมบึงและ      

อําเภอบ้านคา มีการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพด้านการดําเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ใน
อําเภอเมือง มีการพฒันาการดําเนินงานการประกันคุณภาพมากกว่าโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอ 
ปากท่อกบัอําเภอบ้านคา โรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นอําเภอปากท่อ มีการพฒันาการดําเนินงานการประกนั
คุณภาพมากกว่าอําเภอสวนผึง้กับอําเภอจอมบึง และโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอจอมบึง มีการ
พฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพมากกว่าในโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอบ้านคา นอกนัน้ไม่
แตกตา่ง 
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ตาราง  18  คา่เฉลี่ยการทดสอบรายคูข่องการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 
    ภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามท่ีตัง้ของโรงเรียน ด้านการตรวจสอบและ 
    ทบทวนคณุภาพการศกึษา 

ท่ีตัง้ของโรงเรียน X  อ.เมือง อ.ปากท่อ อ.สวนผึง้ อ.วดัเพลง อ.จอมบงึ อ.บ้านคา 
 
อ.เมือง 

 
3.98 

3.98 
- 

3.75 
.2312* 

3.98 
.0019 

4.08 
.1029 

4.02 
.0366 

3.77 
.2106 

อ.ปากท่อ 3.75  - .2331* .3341* .2678* .0206 
อ.สวนผึง้ 3.98   - .1010 .0347 .2125 
อ.วดัเพลง 4.08    - .0664 .3135 
อ.จอมบงึ 4.02     - .2471 
อ.บ้านคา 3.77      - 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 18 พบว่าการดําเนินงานการประกนัคณุภาพด้าน     
การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาจําแนกตามท่ีตัง้โรงเรียนท่ีตา่งกนั ดงันี ้

โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง อําเภอปากท่อ อําเภอสวนผึง้ อําเภอจอมบึงและ      
อําเภอวดัเพลง  มีการพฒันาการดําเนินงานการประกันคณุภาพด้านการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ใน
อําเภอเมือง มีการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพมากกวา่โรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นอําเภอปาก
ท่อ และโรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นอําเภอปากท่อ มีการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพมากกว่า 
โรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นอําเภอสวนผึง้ อําเภอวดัเพลงและอําเภอจอมบงึ นอกนัน้ไมแ่ตกตา่ง 
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ตาราง  19 คา่เฉลี่ยการทดสอบรายคูข่องการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน 
    สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามท่ีตัง้ของโรงเรียน ด้านการประเมินคณุภาพการศกึษา 

ท่ีตัง้ของโรงเรียน X  อ.เมือง อ.ปากท่อ อ.สวนผึง้ อ.วดัเพลง อ.จอมบงึ อ.บ้านคา 
 
อ.เมือง 

 
4.22 

4.22 
- 

3.96 
.2557* 

4.15 
.0699 

4.17 
.0510 

4.22 
.0069 

4.07 
.1462 

อ.ปากท่อ 3.96  - .1858 .2048 .2626* .1095 
อ.สวนผึง้ 4.15   - .0189 .0768 .0763 
อ.วดัเพลง 4.17    - .0579 .0952 
อ.จอมบงึ 4.22     - .1531 
อ.บ้านคา 4.07    .  - 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 19 พบว่าการดําเนินงานการประกนัคณุภาพด้าน     

การประเมินคณุภาพการศกึษาจําแนกตามท่ีตัง้โรงเรียนท่ีตา่งกนั ดงันี ้
โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง อําเภอปากท่อ และอําเภอจอมบึงมีการพัฒนาการ

ดําเนินงานการประกนัคณุภาพด้านการประเมินคณุภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง มีการพฒันาการดําเนินงานการประกนั
คณุภาพมากกว่าโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอปากท่อ และโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอปากท่อ  มีการ
พฒันาการดําเนินงานการประกันคณุภาพมากกว่าโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอจอมบึง นอกนัน้ไม่
แตกตา่ง 
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ตาราง  20 คา่เฉลี่ยการทดสอบรายคูข่องการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน 
    สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามท่ีตัง้ของโรงเรียนด้านการรายงานคณุภาพการศกึษา 
    ประจําปี 

ท่ีตัง้ของโรงเรียน X  อ.เมือง อ.ปากท่อ อ.สวนผึง้ อ.วดัเพลง อ.จอมบงึ อ.บ้านคา 
 
อ.เมือง 

 
4.08 

4.08 
- 

3.85 
.2238* 

4.12 
.0453 

4.11 
.0324 

4.12 
.0443 

3.93 
.1411 

อ.ปากท่อ 3.85  - .2691* .2561 .2680* .0827 
อ.สวนผึง้ 4.12   - .0130 .0011 .1865 
อ.วดัเพลง 4.11    - .0119 .1735 
อ.จอมบงึ 4.12     - .1854 
อ.บ้านคา 3.93     . - 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 20 พบว่าการดําเนินงานการประกันคุณภาพ            
การรายงานคณุภาพการศกึษา ประจําปีจําแนกตามท่ีตัง้โรงเรียนท่ีตา่งกนั ดงันี ้

โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง อําเภอปากท่อ อําเภอสวนผึง้ และอําเภอจอมบึง มี       
การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง มีการ
พฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพมากกวา่โรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นอําเภอปากท่อ และโรงเรียนท่ี
ตัง้อยูใ่นอําเภอปากท่อ มีการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพมากกวา่โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ใน
อําเภอสวนผึง้กบัอําเภอจอมบงึ นอกนัน้ไมแ่ตกตา่ง 
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ตาราง  21 คา่เฉลี่ยการทดสอบรายคูข่องการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน 
    สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามท่ีตัง้ของโรงเรียน ด้านการผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 

ท่ีตัง้ของโรงเรียน X  อ.เมือง อ.ปากท่อ อ.สวนผึง้ อ.วดัเพลง อ.จอมบงึ อ.บ้านคา 
 
อ.เมือง 

 
4.13 

4.13 
- 

3.87 
.2606* 

4.07 
.0556 

4.11 
.0181 

4.12 
.0098 

3.82 
.3127* 

อ.ปากท่อ 3.87  - .2050 .2425 .2508* .0521 
อ.สวนผึง้ 4.07   - .0375 .0458 .2571 
อ.วดัเพลง 4.11    - .0083 .2946 
อ.จอมบงึ 4.12     - .3030* 
อ.บ้านคา 3.82      - 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 21 พบว่าการดําเนินงานการประกันคุณภาพ            
การรายงานคณุภาพการศกึษา ประจําปีจําแนกตามท่ีตัง้โรงเรียนท่ีตา่งกนั ดงันี ้

โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง อําเภอปากท่อ อําเภอจอมบึง และอําเภอบ้านคา มี      
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพด้านการผดงุระบบการประกนัคณุภาพแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอเมือง มีการพัฒนาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพมากกว่าโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอปากท่อและอําเภอบ้านคา
โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอปากท่อ มีการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพมากกว่า 
โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอจอมบึง และโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอจอมบึง มีการพัฒนาการ
ดําเนินงานการประกนัคณุภาพมากกวา่โรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นอําเภอบ้านคา นอกนัน้ไมแ่ตกตา่ง 
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ตาราง  22 คา่ความแปรปรวนการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
   ขัน้พืน้ฐานจําแนกตามขนาดของโรงเรียน  

การพฒันาการดําเนินงาน
การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

X  S.D. df SS MS F P 

1.การจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

ระหวา่งกลุม่ 4.02 0.55 2 1.370 0.685 2.256 0.106 

 ภายในกลุม่  0.49 397 120.514 0.304   
 รวม  0.62 399 121.884    
2.การพฒันามาตรฐาน
การศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 4.05 0.57 2 0.729 0.365 1.137 0.322 

 ภายในกลุม่  0.56 397 127.380 0.321   
 รวม  0.60 399 128.109    
3 การจดัทําแผนพฒันา
คณุภาพการศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 4.08 
4.10 

0.63 2 2.289 1.144 2.870 0.058 

 ภายในกลุม่   397 158.311 0.399   
 รวม   399 160.599    
4. การดําเนินงานตาม
แผนพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 4.12 0.57 2 0.755 0.378 1.159 0.315 

 ภายในกลุม่   397 129.374 0.326   
 รวม   399 130.129    
5.การตรวจสอบและ
ทบทวนคณุภาพการศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 3.94 0.58 2 1.255 0.627 1.848 0.159 

 ภายในกลุม่   397 134.792 0.340   
 รวม   399 136.046    
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ตาราง 22 (ตอ่) 

การพฒันาการดําเนินงาน
การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

 

X  

 
S.D. 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
P 

6.การประเมนิคณุภาพ
การศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 4.15 0.57 2 0.784 0.392 1.218 0.297 

 ภายในกลุม่   394 127.709 0.322   
 รวม   399 128.493    
7.การรายงานคณุภาพ
การศกึษาประจําปี 

ระหวา่งกลุม่ 4.04 0.63 2 0.563 0.281 0.707 0.494 

 ภายในกลุม่   397 157.859 0.398   
 รวม   399 158.421    
8.การผดงุระบบการประกนั
คณุภาพ 

ระหวา่งกลุม่ 4.05 0.63 2 0.909 0.454 1.131 0.324 

 ภายในกลุม่   397 159.463 0.402   
 รวม 4.06 0.55 399 160.372    
ผลรวม ระหวา่งกลุม่ 4.06 0.55 2 1.370   0.106 
 ภายในกลุม่   397 120.514 0.685 2.256  
 รวม   399 121.884 0.304   

P>0.05 

จากตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบการพฒันาการดําเนินงานการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1
ตามความคิดเห็นของครูเก่ียวกับจําแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า ครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมี
ขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตอนที่ 4 แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ตามความคดิเหน็ของครูผู้รับผิดชอบ
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาราชบุรี เขต 1  
 จากการศกึษาแนวทางการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน ตามความ
คดิเห็นของครูผู้ รับผิดชอบโครงการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน 
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 จากแบบคําถามปลายเปิด พบวา่ครูผู้ รับผิดชอบ
โครงการประกนัคณุภาพภายในได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการประกนัคณุภาพ
ภายใน สรุปได้ดงันี ้

1.aด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
    1.1aควรมีการพัฒนาการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพภายในอย่าง

สม่ําเสมอโดยกําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของบคุลากรชดัเจน 

    1.2aควรมีการจดัการอบรมให้แก่คณะครูในโรงเรียน และสง่คณะครูไปเข้ารับการอบรม
ในเร่ืองตา่งๆ ท่ีต้องการหรือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียน 

    1.3aควรมีการประชุมคณะครูเดือนละครัง้ และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานภาคเรียนละครัง้เพ่ือร่วมกนัจดัทําแผนงานของโรงเรียน 

    1.4aควรมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงพฒันาสารสนเทศให้เป็นปัจจบุนัและทนั
ตอ่เหตกุารณ์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาการดําเนิน 

    1.5aควรมีการนําข้อมลูจากการประเมินคณุภาพการศกึษาท่ีต่ํากว่าเกณฑ์มาปรับปรุง 
เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

     
2.ด้านการพฒันามาตรฐานการศกึษา 
    2.1aควรมีการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา ระดบัสถานศึกษาให้ชัดเจน 

สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
เพ่ือให้การจดัการศกึษาสอดคล้องกนั 

    2.2aควรมีคําสั่งแต่งตัง้คณะครูให้ทําการศึกษาตามสาระท่ีสอน ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐาน 

    2.3aควรมีการสอบถามความคิดเห็นยงัคณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง รวบรวม
ข้อคดิเห็นและจดักิจกรรมตามความต้องการ 
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    2.4aควรมีการรายงานผลให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต่างๆรับรู้โดยจัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่    
รวมทัง้มีการประชาสมัพนัธ์เสียงตามสาย  

3.aการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
    3.1aควรมีการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้น

ความสําคญัจําเป็น และความต้องการของท้องถ่ิน โดยยดึผู้ เรียนเป็นสําคญั 
        3.2aควรมีการศึกษาสภาพแวดล้อมอาชีพของบุคคลในชุมชนปัจจยัพืน้ฐานท่ียงัขาด
แคลน และจัดลําดับความต้องการท่ีจําเป็นมากเรียงกันไปถึงน้อยในการพัฒนาและกําหนด
แนวทางในการพฒันาการดําเนินงาน 

    3.3aควรมีการพฒันาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา พฒันาการเรียน พฒันาปรับปรุง
วสัด ุอปุกรณ์หรือส่ือการเรียนการสอน และพฒันาสถานท่ีท่ีเอือ้ต่อการเรียนการสอนมีการพฒันา
คณุภาพการศกึษา 

4.aการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
    4.1aควรมีการประชุมผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ก่อนทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือชีแ้จงทําความ

เข้าใจในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีขัน้ตอนการทํางานอย่างไรให้เป็นไป
ตามแผนงานท่ีกําหนด 

    4.2aควรมีการจดัลําดบัโดยพฒันาปัญหาใหญ่ก่อนพฒันาปัญหายอ่ยท่ีหลงั 
    4.3aควรมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์จาก

ผู้ เก่ียวข้องและประชาสมัพนัธ์โดยการเผยแพร่เอกสารและประกาศให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 
5.aการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 
    5.1aควรมีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และทบทวนคณุภาพการศึกษา และ

ประชมุคณะกรรมการการมอบหมาย ชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยมอบหมายงาน
ให้ตามความสามารถ 

5.2aควรมีการจัดทําแผนและคู่มือในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา           
5.3aควรมีการประชมุชีแ้จงสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  

และสรุปผลการดําเนินงานให้หน่วยงานต้นสงักดัทราบ 
6.aการประเมินคณุภาพการศกึษา 
    6.1aควรมีการประเมินคุณภาพผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนโดยประเมินก่อน-

หลงั ระหวา่งเรียน และประเมินเม่ือสิน้ปีการศกึษา 
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    6.2aควรมีการสร้างเคร่ืองมือวดัผลหรือแบบทดสอบทัง้ภาคปฏิบตัิและภาคทฤษฎี ภาค
เรียนละครัง้ เพ่ือประเมินผลปลายภาคและปลายปี 

    6.3aควรมีการนําผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมาประเมินและพัฒนาตามจุดเด่นและจุด
ด้อยตรวจสอบ จุดแข็งและจุดอ่อนของการจดัการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ประเมินตามสภาพจริง 
     6.4aควรสง่เสริมให้ครูทําวิจยัในชัน้เรียนในวิชาท่ีตนสอนแตล่ะกลุม่สาระ 

    6.5aควรมีการหาแนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

7.aการรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี 
    7.1aควรมีการจดัทําข้อมลูสถานศกึษาให้เป็นปัจจบุนัโดยการรายงานผลทกุภาคเรียน

และเม่ือสิน้ปีการศกึษาให้ต้นสงักดัและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทราบ 
8.aการผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 
    8.1aควรมีการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยจดัให้มีแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูไปพฒันาตนเองเพิ่มเทคโนโลยีให้ครูและนักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้
รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชมุชนเข้ามาใช้บริการสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต ห้องสมดุ 

    8.2aควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งเสริม และสร้างความเข้าใจในระบบการประกัน
คณุภาพการศกึษาในบคุลากร 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาค้นคว้าเร่ือง ศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 สรุปได้
ดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

1.aเพ่ือศกึษาการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) การจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ 2) การพฒันามาตรฐานการศกึษา 3) การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 4) การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 5) การตรวจสอบและทบทวน
คณุภาพการศกึษา 6) การประเมินคณุภาพการศกึษา 7) การรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี
และ 8) การผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 
 2.aเพ่ือเปรียบเทียบการพฒันาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ครูจําแนกตามระดบัชัน้ท่ีปฏิบตักิารสอน  ท่ีตัง้และ ขนาดของโรงเรียน 
 3.aเพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1  
  
สมมตฐิานการวจิัย 

aการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูจําแนกตาม
ระดบัชัน้ท่ีปฏิบตักิารสอน ท่ีตัง้และขนาดของโรงเรียน แตกตา่งกนั  
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 ผู้วิจยัดําเนินการวิจยัดงันี ้
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
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ประชากรท่ีศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่ ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี   
เขต 1 ซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีในปีการศกึษา 2552 จํานวน 2,674 คน 
 
 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
กลุ่มท่ีa1aได้แก่  ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี  เขต  1 

ประกอบด้วย 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอวดัเพลง อําเภอปากท่อ อําเภอจอมบึง 
อําเภอสวนผึง้และอําเภอบ้านคา สุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้กลุ่มโรงเรียนทกุอําเภอ 
ตามสดัส่วนขนาดโรงเรียน ท่ีตัง้และระดบัชัน้ท่ีปฏิบตัิการสอน สุ่มอย่างง่าย โดยใช้สตูรของ Taro 
Yaman’e เพ่ือกําหนดขนาดกลุม่ ได้จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 400 คน 

กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ข้าราชการครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบรีุ เขต 1 จํานวน     
55 คน (จากกลุม่ตวัอยา่ง 400 คนใน 6 อําเภอ) เพ่ือตอบแบบสมัภาษณ์ ดงันี ้
 โรงเรียนขนาดเลก็  ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดละ 5 คน รวม 15 คน 
 ท่ีตัง้ของโรงเรียน 6 อําเภอ ๆ ละ 5 คน  รวม  30  คน 
 ระดบัชัน้ท่ีสอน  2 ระดบัๆ ละ 5 คน รวม 10 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถาม ซึง่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้โดยแบง่แบบสอบถามเป็น 3 ตอน
ดงันี ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ระดบัชัน้ท่ีสอน 
ท่ีตัง้และขนาดของโรงเรียน เป็นลกัษณะเลือกตอบหรือแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน  โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating  Scale) 5 ระดบัตาม
แนวคดิของไลเคริต(Likert) คือ  มากท่ีสดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย น้อยท่ีสดุ  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นแบบคําถาม
ปลายเปิด เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจยัได้ดําเนินการจดัทําและวิเคราะห์ข้อมลู สรุปดงันี ้
 1.aการจดักระทําข้อมลู นําแบบสอบถามตอนท่ีเก็บข้อมลูมาตรวจสอบความสมบรูณ์ แล้ว
นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบรูณ์แล้วลงรหสั(Coding)ในแบบลงรหสัสําหรับประมวลผล
ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

2.aการวิ เคราะห์ข้อมูล  ในการวิจัยครัง้นี ดํ้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป  
      2.1aการวิเคราะห์ข้อมลูในตอนท่ี 1 ของแบบสอบถามโดยวิเคราะห์แจกแจงความถ่ี 
แล้วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

    2.2aการวิเคราะห์การพฒันาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 เป็นการวิเคราะห์แจก
แจงความถ่ี ตามระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง และหาค่าเฉลี่ย ( X )aส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D)และเปรียบเทียบความแตกตา่งด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-
Way ANOVA) เป็นรายด้านนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
         2.2.1aการวิเคราะห์เปรียบเทียบครูท่ีสอนระดบัชัน้ต่างกนั เป็นการวิเคราะห์ตวัแปร
กลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ โดยใช้การทดสอบ t-test  

        2.2.2aการวิเคราะห์เปรียบเทียบครูท่ีอยู่ในท่ีตัง้และโรงเรียนขนาดต่างกัน เป็น     
การวิเคราะห์ตวัแปรกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบ F-test วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ใช้   
การทดสอบรายคูด้่วยวิธี LSD (Fisher ‘s Least – Signifinicant Different) (ชชัวาล เรืองประพนัธ์, 
2541 : 345) 
     2.3aการวิเคราะห์แนวทางพัฒนา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบคําถาม
ปลายเปิดของกลุม่ตวัอยา่ง โดยรวบรวมเป็นรายด้านและสรุปเป็นความเรียง 
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สรุปผลการวจิัย 

จากผลการศกึษาการพฒันาการดําเนินงาน แนวทางพฒันาและเปรียบเทียบสภาพ  การ
ดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1  สรุปผลได้ ดงันี ้

 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ครูส่วนใหญ่สอนในระดบัชัน้ประถมศกึษา จํานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 และ

ระดบัมธัยมศกึษา จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  อยู่ในอําเภอเมืองราชบรีุ จํานวน 170 
คนคิดเป็นร้อยละ 42.50 อําเภอจอมบึงจํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 อําเภอปากท่อ 
จํานวน70 คน คิดเป็นร้อยละ18.00 อําเภอสวนผึง้  จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 อําเภอ
บ้านคา จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และอําเภอวดัเพลง จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.00 และครูสว่นใหญ่อยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ขนาดกลาง
จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 และโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.75 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การพัฒนาการดําเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
    2.1aการศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พบว่า การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน 
ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ทัง้ 8 ด้าน คือ ด้านการจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ ด้านการพฒันามาตรฐานการศกึษา ด้านการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา ด้าน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศกึษา ด้านการประเมินคณุภาพการศกึษา  ด้านการรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี และ
ด้านการผดงุระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยรวมและรายด้านอยูร่ะดบัมาก                  
 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  

1.aการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการพัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามระดบัชัน้ท่ีปฏิบตัิการสอนพบว่า  ครูท่ีสอน
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ระดับชัน้ต่างกันมีความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา ขัน้พืน้ฐานไมแ่ตกตา่งกนั 

2.aการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการพัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามท่ีตัง้ของโรงเรียนพบว่า ครูท่ีสอนในท่ีตัง้ของ
โรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา            
ขัน้พืน้ฐานแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั 0.05 

3.aการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการพัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า ครูท่ีสอนในขนาดโรงเรียน
ต่างกันมีความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไมแ่ตกตา่งกนั 

 
ตอนที่a4aผลการรวบรวมแนวทาง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการพัฒนา        

การดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสังกัด
สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 

จากแบบคําถามปลายเปิดการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ผู้ตอบ
แบบคําถามได้เสนอความคดิเห็นและให้ข้อเสนอแนะ พอสรุปเป็นรายด้านได้ดงันี ้

1.aด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
ควรมีการพัฒนาการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพภายในโดยกําหนดหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของบคุลากรอย่างชดัเจน ควรจดัการอบรมให้แก่คณะครูในโรงเรียน และสง่คณะ
ครูไปเข้ารับการอบรมในเร่ืองต่างๆ ท่ีต้องการ ส่งเสริมให้มีการนําวิทยากรจากภายนอกมาให้
ความรู้ มีการปรับปรุงพัฒนาสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์และควรจัดสรร
งบประมาณดําเนินการ ปรับปรุงพฒันางานให้มีความเป็นระบบและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

2.aด้านการพฒันามาตรฐานการศกึษา 
ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศกึษาให้ชดัเจนสอดคล้อง

กบัมาตรฐานของหน่วยงานต้นสงักดัและสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน มีการสอบถาม
รวบรวมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและจดักิจกรรมตามความต้องการมี
การประชาสมัพนัธ์รายงานผลและเผยแพร่โดยจดัทําเป็นรูปเลม่แจกให้กบัผู้ เก่ียวข้อง 
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3.aด้านการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ควรมีการวิ เคราะห์ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยศึกษา

สภาพแวดล้อม อาชีพของบุคคลในชุมชน ปัจจัยพืน้ฐานท่ียังขาดแคลน มีการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาเน้นความสําคญัจําเป็นและความต้องการของท้องถ่ินโดยยดึผู้ เรียนเป็นสําคญั รวมทัง้มี
การพฒันาครูหรือบคุลากรทางการศกึษา พฒันาการเรียนพฒันาปรับปรุงวสัดอุปุกรณ์หรือส่ือการ
เรียนการสอนและพฒันาสถานท่ีท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน 

4.aการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ควรมีการประชุมผู้ มีส่วนเก่ียวข้องก่อนทําโครงการ/กิจกรรม ชีแ้จงทําความเข้าใจในการ

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จดัทําแผนปฏิบตัิก่อนเปิดภาคเรียน ปฏิบตัิตามแผน 
รายงานผลการดําเนินการหลงัทํากิจกรรมทกุโครงการ และควรมีการนิเทศติดตามประเมินผลโดย
ใช้แบบสอบถาม สมัภาษณ์จากผู้ เก่ียวข้อง 

5.aการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 
ควรมีการประชุมและแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

มอบหมายชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความสามารถ มีการ
จัดทําแผนและคู่มือในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา รวมทัง้มีการประชุมชีแ้จง 
สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและสรุปผลการดําเนินงานให้หน่วยงานต้นสงักดั
ทราบ 

6.aการประเมนิคณุภาพการศกึษา 
ควรมีการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนโดยประเมินก่อน-หลัง 

ระหว่างเรียนและประเมินเม่ือสิน้ปีการศึกษา โดยสร้างเคร่ืองมือวัดผลหรือแบบทดสอบทัง้
ภาคปฏิบตัิและภาคทฤษฎีภาคเรียนละครัง้ เพ่ือประเมินผลปลายภาคและปลายปี ส่งเสริมให้ครู
ทําวิจยัในชัน้เรียนในวิชาท่ีตนสอน รวมทัง้หาแนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะกลุม่
สาระให้บรรลตุามเป้าหมาย 

7.aการรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี 
ควรมีการจดัทําข้อมลูสถานศกึษาให้เป็นปัจจบุนัโดยการรายงานผลทกุภาคเรียนและเม่ือ

สิน้ปีการศกึษา และมีการรายงานคณุภาพประจําปีให้ต้นสงักดัและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทราบ 
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8.aการผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 
ควรมีการพฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยให้ครูไปพฒันาตนเอง เพิ่ม

เทคโนโลยีให้ครูและนกัเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้  มีการแลกเปลี่ยนส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
ในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาในบคุลากร  รวมทัง้จดัให้มีแหลง่เรียนรู้ตามโรงเรียน 

 
การอภปิรายผล 
 จากการศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1ผู้วิจยัสามารถอภิปราย
ประเดน็สําคญัท่ีเป็นข้อค้นพบจากงานวิจยัดงัตอ่ไปนี ้ 

1.aการศกึษาการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบั
มาก ท่ีเป็นดงันีอ้าจเป็นเพราะว่า การประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนเป็นสิ่งท่ีโรงเรียนจําเป็นต้อง
ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ให้ความสําคญัตอ่
การประกนัคณุภาพการศกึษาทกุระดบั โดยกําหนดให้เป็นหมวดหนึ่งในพระราชบญัญตัิการศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542  คือ หมวด 6 เร่ืองมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา ตัง้แต ่มาตรา 
47-51 โดยเฉพาะในมาตรา 47 ระบุว่า “ให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาเพ่ือพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” และมาตรา 48aระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา และให้ถือวา่การประกนัคณุภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือนําไปพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและเพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพ
ภายนอก” เพ่ือเป็นสิ่งประกนัว่าการจดัการศกึษาของโรงเรียนจะสง่ผลให้นกัเรียนมีคณุภาพตามท่ี
กลา่วไว้ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 คือเป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุ และ
มีศกัยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขนัและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก ซึง่ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบั
ผลการวิจยัของ ชาติชาย  พิมพิไสย (2543) ท่ีศกึษาการดําเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจัยพบว่า      
การปฏิบตัิงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษา โดยภาพรวมมีการปฏิบตัิ
อยูใ่นระดบัมาก และสมชาต ิ แก้วขาว (2545) ได้ศกึษาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน 
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สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม พบว่าสภาพ      
การดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญั
ศึกษา จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั ชยัณรงค์ อินทร์
อํานวย (2546) ท่ีศกึษาการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
พืน้ท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3aผลการวิจัยพบว่าการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ กฤษณา กูรมะสุวรรณ (2546) ท่ีศึกษา           
การดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา สํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
พบว่าโดยภาพรวมการประกันคณุภาพอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกับเสง่ียม เป้าเล้ง (2546) ท่ี
ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ท่ี
การศกึษาสมทุรสาคร พบว่าการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ของสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากรวมทัง้ อรพิน 
ภิญโญภาวศุทธิ (2547) ได้ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักัดเขต
พืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสงคราม พบว่าการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัเขต
พืน้ท่ีการศึกษาสมทุรสงคราม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้โรงเรียนจึงควรมี
การเตรียมการและดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง
รวมทัง้มีกลไกท่ีเข้มแข็งในการพฒันาการประกนัคณุภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเป็น
หลกัประกนัให้สงัคมเกิดความมัน่ใจในผลผลติและการบริการของโรงเรียน 

2.aการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 จําแนก
ตามระดบัชัน้ท่ีปฏิบตักิารสอน  ท่ีตัง้และขนาดของโรงเรียน จากการวิจยัครัง้นีผ้ลการวิจยัพบวา่ 

การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน 
ในสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ครูท่ีสอนระดบัชัน้ต่างกันมีการพัฒนาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ท่ีเป็นดงันีอ้าจเป็นเพราะว่าการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
กระบวนการบริหารจดัการการศกึษาทกุด้านของสถานศกึษา เป็นภาระงานปกติของสถานศกึษาท่ี
จะต้องดแูลเอาใจใสจ่ดัระบบให้ทกุคนได้มีสว่นร่วม  ดงันัน้หน่วยงานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายจะต้อง
มีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา     ตัง้แต่การวางแผนการดําเนินงานจนถึงประเมินตนเองปรับปรุง
พฒันางานของตนในทิศทางเดียวกนัเพ่ือให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ  สอดคล้อง
กบัหลกัสตูรเป็นท่ียอมรับของนกัเรียน  ครู  บคุลากรของสถานศกึษา   ผู้ปกครอง ชมุชนและสงัคม
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สอดคล้องกบั ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ (อ้างถึงในชมุพร กรุณา, 2550a:a69) ท่ีกลา่ววา่การเตรียมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นจุดเร่ิมต้นของการทํางานต้องอาศยัความร่วมมือจากบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องทัง้ในและนอกสถานศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบคุลากรในสถานศกึษาเป็นตวัสําคญัท่ีจะ
ทําให้การประกันคุณภาพภายในเ ป็นไปด้วยดี  ซึ่ งสอดคล้องกับ  ศิ ริยศ  เห ล่ียมสิงขร 
(2547a:aบทคดัย่อ)ได้ศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
สมเด็จ อําเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธุ์ พบว่าการทํางานแบบทีม การศกึษาดงูานและการประชมุ
ปฏิบัติการ ส่งผลให้เกิดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคแนวทางการทํางาน ซึ่ง
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพฒันา ทํางานร่วมกนัแบบ
กลัยาณมิตร เป็นการสร้างความพร้อมการดําเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง
และยัง่ยืน 

การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ท่ีตัง้โรงเรียนต่างกันมีการพัฒนาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน ท่ีเป็นดงันีอ้าจเป็นเพราะว่าโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในอําเภอ
ต่างๆนัน้ ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการในเร่ืองของการประกันคณุภาพเหมือนกันซึ่งตรวจสอบได้
จากการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา (สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุเขต 1 
: เอกสารอดัสําเนา) ท่ีต้องจดัทําทกุปี แตโ่ดยแท้จริงแล้วโรงเรียนแตล่ะโรงมีบริบทท่ีแตกตา่งกนั ทัง้
จํานวนบุคลากร งบประมาณท่ีได้รับในขณะท่ีงานโครงการ/กิจกรรมในโรงเรียนเท่ากันทําให้
โรงเรียนท่ีมีบุคลากรน้อย งบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการพฒันา ซึง่โรงเรียนเหล่านีส้่วนใหญ่
จะกระจายอยู่ตามอําเภอท่ีค่อนข้างห่างไกลจากเขตพืน้ท่ีการศึกษาไม่สามารถดําเนินงานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาได้อย่างเต็มท่ีสอดคล้องกบัชมุพร กรุณา (2550 : 69) ได้ศกึษาสภาพ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทรัพย์อุดม พบว่าข้อจํากัดท่ีทําให้การ
พฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพอยู่ในระดบัน้อย เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรไม่
เพียงพอแก่การพฒันาและบคุลากรยงัไมเ่ห็นความสําคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษา 

การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน 
ในสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ขนาดของโรงเรียนต่างกันมีการพฒันาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน  ท่ีเป็นดงันีอ้าจเป็นเพราะว่าการพฒันาคณุภาพของโรงเรียนนัน้จะต้องมีการประกัน
คณุภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหาร และการจดัการเรียนการสอนตามปกติของ
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โรงเรียน เพ่ือพฒันาผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลา อนัเป็นการสร้างความมัน่ใจว่า โรงเรียนจะจดั
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือทําให้เด็กไทยเป็นคนดี มีความสามารถ มี
ความสขุ สร้างสรรค์สงัคม สามารถร่วมมือและแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ ได้อย่างมีศกัดิ์ศรีในสงัคม
โลกต่อไป การประกันคุณภาพจึงเป็นงานสําคญัของโรงเรียนทุกโรงเรียน เพ่ือผู้ เรียนและสงัคม
โดยรวม  สอดคล้องกบัสมชาติ แก้วขาว (2545 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการดําเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดกรมสามญัศึกษา จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก บุคลากรใน
โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตา่งกนัมีความคดิเห็นเก่ียวกบัการดําเนินงานประกนัคณุภาพไม่แตกตา่งกนั
และชยัณรงค์ อินทร์อํานวย (2546 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1)aการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจําแนกเป็นรายด้านพบวา่ มาตรฐานท่ี 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้ นําและมี
ความสามารถในการบริหารจดัการมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ เม่ือจําแนกตามวฏัจกัรคณุภาพของเดมมิ่ง 
(Deming ’s cycle) พบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยด้านการวางแผนมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ 2) การ
ประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีขนาดและสถานท่ีตัง้ต่างกนั พบว่าโดยภาพรวม
ไมมี่ความแตกตา่งกนั 

3.aการรวบรวมแนวทางความคดิเห็นและข้อเสนอแนะการพฒันาการดําเนินงาน       การ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ราชบุรี เขต 1 ในด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่าโรงเรียนมีการพฒันาการจัด
โครงสร้างการบริหารจดัการคณุภาพภายในโดยกําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของบคุลากรอย่างชดัเจน 
ควรจัดการอบรมให้แก่คณะครูในโรงเรียน และส่งคณะครูไปเข้ารับการอบรมในเร่ืองต่างๆ ท่ี
ต้องการ  สง่เสริมให้มีการนําวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ มีการปรับปรุงพฒันาสารสนเทศ
ให้เป็นปัจจบุนัและทนัต่อเหตกุารณ์ นอกจากนีค้วรจดัสรรงบประมาณดําเนินการปรับปรุงพฒันา
งานให้มีความเป็นระบบและรวดเร็วยิ่งขึน้สอดคล้องกบัประกิต สิริสวุรรณ์ (2546 : บทคดัย่อ) ได้
ศกึษาสภาพการใช้สารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามมาตรฐานการประกนั 
คุณภาพการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการใช้
เทคโนโลยีในการจดัทําสารสนเทศงบประมาณไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจขาดบคุลากร
ด้านคอมพิวเตอร์ และประสิทธ์ิ ปรีดาศกัดิ์ (2545 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเร่ืองการพฒันาการประกนั
คณุภาพภายในสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานครในเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ผลการวิจยัพบว่า
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ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาพบปัญหาและอปุสรรค
หลักๆ 3 ประการ คือ ด้านบุคลากร การขาดแคลนงบประมาณและขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ใน     
การปฏิบัติงาน จากการวิจัยพบว่า เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารบ่อยครัง้และ
บคุลากรขาดความรู้ความเข้าใจและทกัษะดีพอในการปฏิบตัิงาน ด้านแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือการพฒันาการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาพบว่า 1) ด้านบุคลากรควรจดั
ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ 2) ควรจดัสรรงบประมาณให้ตามความต้องการของโรงเรียนอย่าง
เพียงพอเพ่ือจดัซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์ 3) การจดัระบบข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษาควรจดัเก็บ
ข้อมลูไว้ในคอมพิวเตอร์สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา 

ด้านการพฒันามาตรฐานการศกึษาพบว่า มีการศกึษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศกึษา 
ระดบัสถานศึกษาให้ชดัเจน สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสงักัด และสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถ่ิน มีการสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
ผู้ปกครอง รวบรวมข้อคิดเห็นและจดักิจกรรมตามความต้องการมีการประชาสมัพนัธ์รายงานผล
และเผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบโดยจดัทําเป็นรูปเลม่แจกให้กบัผู้ เก่ียวข้อง และประสทิธ์ิ ปรีดาศกัดิ์ 
(2545 : บทคดัย่อ) ได้วิจัยเร่ืองการพฒันาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักัด
กรุงเทพมหานคร ในเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย ผลการวิจยัพบวา่ สถานศกึษามีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการพัฒนามาตรฐาน
การศกึษานัน้โรงเรียนจะต้องมีการกําหนดและจดัทํามาตรฐานการศกึษาระดบัโรงเรียน  ซึง่กําหนด
โดยชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมุ่งเน้นมาตรฐานด้านผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีเหมาะสมกบั
สภาพผู้ เรียน  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ท่ีหลกัสตูรกําหนด โดยมีการประชุมทําประชาพิจารณ์  
ทดลองใช้ตรวจสอบปรับปรุงมาตรฐานประกาศใช้และเผยแพร่สูส่าธารณชน 

ด้านการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา มีการวิเคราะห์ความต้องการในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาโดยศึกษาสภาพแวดล้อมอาชีพของบุคคลในชุมชน ปัจจัยพืน้ฐานท่ียังขาด
แคลน มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาเน้นความสําคญัจําเป็นและความต้องการของท้องถ่ิน โดย
ยึดผู้ เรียนเป็นสําคญั รวมทัง้มีการพฒันาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา พฒันาการเรียนพฒันา
ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์หรือส่ือการเรียนการสอน และพัฒนาสถานท่ีท่ีเอือ้ต่อการเรียนการสอน
สอดคล้องกบั ชาติชาย พิมพิไสย (2543 : บทคดัย่อ) ได้ทําการศึกษาการดําเนินการประกัน
คณุภาพของโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสํานกังานการประถมศกึษา จงัหวดักาฬสินธุ์ ผลการวิจยั
พบว่า การปฏิบตัิงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษา โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ด้านการ
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วางแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และด้านการกระตุ้ นส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบตัิงานตามธรรมนูญโรงเรียน ดงันัน้ในการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา สถานศึกษา
จะต้องมีการเตรียมการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาโดยคดัเลือก สรรหา 
แต่งตัง้บคุลากรท่ีมีประสบการณ์สงูเป็นคณะจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา มีการประเมิน
ความต้องการและความจําเป็นของสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตแุละพิจารณาแนว
ทางแก้ไขตามประเด็นสําคญัของการพฒันา มีการกําหนดแผนปฏิบตัิการรายปี และมีการเขียน
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา รวมทัง้มีการนําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของ
สถานศกึษาสูก่ารปฏิบตั ิ

ด้านการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษามีการประชมุผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ก่อน
ทําโครงการ/กิจกรรมชีแ้จงทําความเข้าใจในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามี
ขัน้ตอนการทํางานอย่างไรให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด จดัทําแผนปฏิบตัิก่อนเปิดภาคเรียน 
ปฏิบัติตามแผน รายงานผลการดําเนินการหลังทํากิจกรรมทุกโครงการ มีการนิเทศติดตาม 
ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม สมัภาษณ์จากผู้ เก่ียวข้องสอดคล้องกบัเสง่ียม เป้าเล้ง (2546 : 
บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน เขตพืน้ท่ีการศึกษาสมทุรสาคร ผลการวิจยัพบว่า การดําเนินงานประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ท่ีการศึกษาสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก  ซึ่งการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในอันดับสูงสุด  ดังนัน้ใน              
การพฒันาการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา เพ่ือให้สามารถดําเนินได้อย่างเข้าใจ
ตรงกัน มีแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดแนวทางในการนําแผนสู ่   
การปฏิบัติโดยผู้ เ ก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ ยอมรับปัญหาและเป้าหมายท่ีต้องการพัฒนา มี           
การดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้มีการกํากบัติดตามนิเทศประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงานรวมทัง้มีการปรับปรุงและพฒันาแผนการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

ด้านการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษามีการประชมุและแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษามอบหมาย ชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตามความสามารถ มีการจดัทําแผนและคูมื่อในการตรวจสอบ และทบทวนคณุภาพ
การศกึษา รวมทัง้มีการประชุมชีแ้จงสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและสรุปผล
การดําเนินงานให้หน่วยงานต้นสงักดัทราบ สอดคล้องกบันิวตนั (Newton. 1999 : 215-235) ได้
ศกึษาวิจยัเร่ืองการประเมินผลกระทบในการตรวจสอบคณุภาพ ภายนอกของสถาบนัอดุมศกึษา
ในสหราชอาณาจกัรตัง้แตปี่ พ.ศ.1993ถึง1998        ผลการวิจยัพบว่าระบบการประกนัคณุภาพ
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การศึกษาจําเป็นต้องมีการตรวจสอบและประเมินทัง้โดยภายในและภายนอกการตรวจสอบและ
ประเมินสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ เป็นเร่ืองท่ีสามารถทําได้ ดงันัน้การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษานัน้โรงเรียนจะต้องมีการดําเนินการตรวจสอบทบทวนและรายงานการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ  
ตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายมีการวิเคราะห์ สรุปผล    การ
ดําเนินงานและจดัทํารายงานคณุภาพประจําปี โดยการดําเนินงานร่วมกันของคณะบุคลากรใน
โรงเรียนชมุชนและผู้ เก่ียวข้อง รวมทัง้นําผลการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษาไปใช้ใน
การพฒันาคณุภาพการศกึษาตอ่ไป 

ด้านการประเมินคณุภาพการศึกษา มีการประเมินคณุภาพผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียนโดยประเมินก่อน-หลงั ระหวา่งเรียนและประเมินเม่ือสิน้ปีการศกึษาโดยสร้างเคร่ืองมือวดัผล
หรือแบบทดสอบทัง้ภาคปฏิบตัิและภาคทฤษฎี ภาคเรียนละครัง้ เพ่ือประเมินผลปลายภาคและ
ปลายปีส่งเสริมให้ครูทําวิจยัในชัน้เรียนในวิชาท่ีตนสอน แตล่ะกลุ่มสาระ มีการจดัทําสถิติรายงาน
ผลสมัฤทธ์ิอย่างต่อเน่ืองเพ่ือดคู่าเฉล่ียและแนวโน้มในแต่ละสาระ รวมทัง้หาแนวทางพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระให้บรรลตุามเป้าหมาย ดงันัน้ในการพฒันาการประเมิน
คณุภาพการศกึษาโรงเรียนจะต้องดําเนินการวดัและประเมินผลผู้ เรียนในกลุ่มสาระ     การเรียนรู้
ต่างๆ คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน รวมทัง้กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการกําหนด โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินงานประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ในทุกช่วงชัน้ ทุกกลุ่มสาระโดยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย และมีการแจ้งผล       การ
ประเมินรวมทัง้ข้อเสนอแนะให้ผู้ เรียนและผู้ เก่ียวข้องทราบ 

ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี การพัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบุรี 
เขต 1มีการจดัทําข้อมลูสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบนัโดยการรายงานผลทุกภาคเรียนและเม่ือสิน้ปี
การศกึษา และมีการรายงานคณุภาพประจําปีให้ต้นสงักดัและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทราบซึง่รายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปีจะเป็นการรายงานผลจากการประเมินภายในของสถานศึกษาท่ีได้
พัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีทุกคนมีส่วนร่วมและดําเนินงานมาตลอดปี
การศกึษา จดัทําเป็นรายงานตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือให้ ทราบผล
การดําเนินงานการจัดการศึกษาทัง้ในด้านความสําเ ร็จ  และปัญหาอุปสรรคท่ีต้องการ            
ความร่วมมือในการแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
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และด้านการผดุงระบบการประกันคุณภาพมีการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ โดยให้ครูไปพฒันาตนเองเพิ่มเทคโนโลยีให้ครู และนกัเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ มี   การ
แลกเปล่ียนส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในบุคลากร 
รวมทัง้จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ตามโรงเรียน การผดงุระบบการประกนัคณุภาพ จึงเป็นกลไกส่วนหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการส่งเสริมพัฒนา  และประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานการประกันคณุภาพภายใน  โดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจและ
รักษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม โครงการท่ีประสบ
ผลสําเร็จและท่ีเป็นอปุสรรคให้มีคณุภาพโดยนําเทคนิคและวิธีการใหม่ท่ีหลากหลายมาใช้ใน  การ
ดําเนินงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1.aจากการศึกษาวิจัยพบว่าการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 ทัง้ 8 ด้าน
คือ ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการพฒันามาตรฐานการศึกษา ด้านการจดัทํา
แผนพฒันาคณุภาพการศึกษา ด้านการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา ด้านการ
ตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา ด้านการประเมินคณุภาพการศกึษา  ด้านการรายงาน
คณุภาพการศกึษาประจําปี และด้านการผดงุระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าครูมีความต่ืนตวั และให้ความสําคญักบัการประกนัคณุภาพ
ภายในโรงเรียนเป็นอยา่งมาก สง่ผลให้การประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนเป็นระบบมากขึน้ ดงันัน้
โรงเรียนควรมีการกําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบแตล่ะงานตามโครงสร้างและระบบงานอย่างชดัเจนเพ่ือ
ไม่ให้การดําเนินงานซํา้ซ้อนขดัแย้งกนั  จดัให้มีการอบรมประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือปรับปรุงและ
พฒันาการปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

2.aจากการศึกษาวิจยัพบว่าครูท่ีสอนในระดบัชัน้และขนาดโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั มีการ
พฒันาการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่าครูมี
ความตัง้ใจท่ีจะพัฒนาการดําเนินงานในทุกระดับ ดังนัน้ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้การ
สนบัสนนุเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอยา่งเป็นระบบ 

3.aจากการศกึษาวิจยัพบวา่โรงเรียนท่ีตัง้ในอําเภอตา่งกนัมีการพฒันาการดําเนินงานการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้
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หน่วยงานต้นสงักดัและผู้บริหารโรงเรียนควรจดัให้มีระบบการนิเทศและกํากบัติดตามงานด้านการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาให้เป็นรูปธรรม เพ่ือช่วยเหลือแนะนําให้โรงเรียนมีการดําเนินงานอย่าง
ตอ่เน่ือง และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการทาํวจิัยครัง้ต่อไป 

1.aควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนโดยผู้วิจยัเข้าไปสงัเกต สมัภาษณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ี ให้ได้ข้อมลูเชิงลกึเพ่ือนํา
ผลวิจยัมาประกอบการพฒันางานด้านการประกนัคณุภาพให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2.aควรศึกษาปัจจัย และสภาพปัญหาท่ีทําให้การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศกึษาในโรงเรียนท่ีมีผลสําเร็จตา่งกนั  

3.sควรมีการศกึษาในเร่ืองของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานการประกนัคณุภาพภายใน
โรงเรียน  
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษา 
เร่ือง 

ศึกษาการพฒันาการดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ของโรงเรียน ในสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 

............................................................................ 
คําชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 

1.aแบบสอบถามนีจ้ัดทําโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการพัฒนาการดําเนินงาน        
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาราชบรีุ เขต 1 

2.aผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 
3.aแบบสอบถามมี 3 ตอนดงันี ้

     ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดบัการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 

    ชดุท่ี 2 เป็นแบบคําถามปลายเปิดเพ่ือศกึษาแนวทางพฒันาการประกนัคณุภาพภายใน
ของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 

4.aคําตอบท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพการศึกษาในภาพรวม ไม่มีผลต่อ
ผู้ตอบแต่ประการใด และจะวิเคราะห์โดยภาพรวม  จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบ
แบบสอบถามให้ครบถ้วนทกุข้อตามสภาพความเป็นจริง 
 

                                                           ขอขอบคณุในความร่วมมือเป็นอยา่งสงู 
                                                         นางพงษ์นภา  หนุมาตรา 

                                                                 นกัศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
                                                                                มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษา  
เร่ือง 

ศกึษาสภาพการพฒันาการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 

........................................................................... 
ชดุท่ี 1 ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชีแ้จง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน ( ) หน้าข้อความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 

ข้อความ สําหรับผู้วิจยั 
1. ระดบัชัน้ท่ีปฏิบตักิารสอน 
(  ) ประถมศกึษาปีท่ี 1 - 6 
(  ) มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 
2. ท่ีตัง้ของโรงเรียน 
(  ) อําเภอเมือง              (  ) อําเภอวดัเพลง 
(  ) อําเภอปากท่อ          (  ) อําเภอจอมบงึ 
(  ) อําเภอสวนผึง้           (  ) อําเภอบ้านคา 
3. ขนาดของโรงเรียน 
 (  )โรงเรียนขนาดเลก็   มีนกัเรียนไมเ่กิน  120 คน 
 (  )โรงเรียนขนาดกลาง มีนกัเรียนระหวา่ง  121-300 คน 
 (  )โรงเรียนขนาดใหญ่  มีนกัเรียน 301 คนขึน้ไป 
 

(  ) 
 
 
 

(  ) 
 
 
 

(  ) 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเพ่ือการศกึษา เร่ืองศกึษาการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 
คาํชีแ้จง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็นท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงเพียง
ช่องเดียวในแตล่ะข้อ 
 

 
ข้อ 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนั 

คณุภาพภายในสถานศกึษา 

ระดบัความคดิเห็น  
สําหรับ
ผู้วิจยั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ท่ีสดุ 

 
1. 

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
มีการพฒันาการจดัโครงสร้างการบริหารจดัการ 
ท่ีเอือ้ตอ่การดําเนินงานประกนัคณุภาพภายใน  

      

2. มีการพฒันาจดัระบบบริหารภายใน
สถานศกึษา โดยมีโครงสร้างการบริหารและการ
กําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของบคุลากรชดัเจน 

      

3. มีการแตง่ตัง้คณะทํางานท่ีประกอบด้วย
บคุลากรภายในสถานศกึษา ตวัแทนผู้ปกครอง
และกรรมการสถานศกึษาในการดําเนินงานของ
สถานศกึษา 

      

4. มีการปรับปรุงการจดัเก็บข้อมลูอยา่งเป็นระบบ  
ถกูต้องเพียงพอตอ่การดําเนินงาน และ
สอดคล้องกบัภารกิจในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 

      

5. ปรับปรุงการให้บริการสารสนเทศท่ีสะดวก
รวดเร็วตอ่การใช้งาน และสามารถนําไปใช้ใน
การบริหารงานอยา่งมีคณุภาพ 

      

6. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหาร 
งานวิชาการ ครบถ้วนสมบรูณ์ เป็นปัจจบุนัและ 
ทนัสมยั 
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ข้อ 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนั 

คณุภาพภายในสถานศกึษา 

ระดบัความคดิเห็น  
สําหรับ
ผู้วิจยั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ท่ีสดุ 

7. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการ
บริหารงานธุรการและการเงิน ครบถ้วนสมบรูณ์ 
เป็นปัจจบุนัและทนัสมยั       

      

8. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการ
บริหารงานบคุลากร ครบถ้วนสมบรูณ์ เป็น
ปัจจบุนัและทนัสมยั 

      

9. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการ
บริหารงานอาคารสถานท่ีครบถ้วนสมบรูณ์เป็น
ปัจจบุนัและ ทนัสมยั  

      

10. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหาร 
งานความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน 
ครบถ้วนสมบรูณ์ เป็นปัจจบุนัและ ทนัสมยั  

      

11. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหาร 
งานกิจการนกัเรียน ครบถ้วนสมบรูณ์ เป็น
ปัจจบุนัและทนัสมยั 

      

12. มีการพฒันาการใช้ข้อมลูและสารสนเทศเพื่อ
การบริหารโรงเรียน อยา่งสม่ําเสมอ 

      

 
13. 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
พฒันามาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษา
ให้ชดัเจนสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน มาตรฐานหนว่ยงานต้นสงักดั 

      

14. พฒันามาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษา
ให้ครอบคลมุสาระการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
ผู้ เรียน สถานศกึษาและท้องถ่ิน 
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ข้อ 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนั 

คณุภาพภายในสถานศกึษา 

ระดบัความคดิเห็น  
สําหรับ
ผู้วิจยั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ท่ีสดุ 

15. มีการประชมุชีแ้จงมาตรฐานการศกึษาระดบั
สถานศกึษาแก่บคุลากรในสถานศกึษา
หนว่ยงานต้นสงักดั และเผยแพร่สูส่าธารณชน 

      

16. มีคณะทํางานจดัทํามาตรฐานการศกึษาระดบั
สถานศกึษาท่ีเหมาะสม โดยชมุชนและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วม 

      

17. ในการกําหนดมาตรฐานการศกึษาระดบั
สถานศกึษามีขัน้ตอนชดัเจนสอดคล้องกบั
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และมาตรฐาน
ของเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

      

18. มีการพฒันามาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา โดยการมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุ
คน ในสถานศกึษา 

      

. 
19. 

การจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการแตง่ตัง้คณะจดัทํา แผน เพ่ือเตรียมการ
จดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

      

20. ปรับปรุงการกําหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจเพ่ือ
การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

      

21. มีการวิเคราะห์จดุเดน่ จดุด้อยเพ่ือตดัสนิใจ
เลือกประเดน็ท่ีจะดําเนินการเขียนเป้าหมาย 
และยทุธศาสตร์การพฒันา 

      

22. มีการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 3-5 
ปี และแผนปฏิบตักิารประจําปีท่ีสอดคล้องกนั 

      

23. องค์ประกอบของแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา สภาพความ
ต้องการของโรงเรียนและท้องถ่ิน 
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ข้อ 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนั 

คณุภาพภายในสถานศกึษา 

ระดบัความคดิเห็น  
สําหรับ
ผู้วิจยั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ท่ีสดุ 

24. ชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมใน
การวางแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาท่ีมุง่เน้น
คณุภาพนกัเรียน 

      

 
25. 

การดาํเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
มีการสร้างความเข้าใจแก่บคุลากรท่ีเก่ียวกบั
รายละเอียดของแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
และแผนปฏิบตังิานประจําปีก่อนนําไปปฏิบตั ิ

      

26. มีการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการท่ี
กําหนดไว้ในแผน 

      

27. มีการนําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา และ
แผนปฏิบตังิานประจําปีของสถานศกึษาเสนอ
ตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือ
ขอความเห็นชอบก่อนนําไปใช้ 

      

28. ในการดําเนินงานมีกิจกรรมหลากหลาย มี
ผู้ รับผิดชอบชดัเจน และปฏิบตังิานตาม
ช่วงเวลาท่ีกําหนด 

      

29. ในการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ทกุ
กิจกรรมเสร็จทนักําหนดเวลาและบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของโครงการ/
กิจกรรม 

      

30. มีการประเมนิผลและมีการดําเนินการรายงาน
ผลอยา่งชดัเจน เพ่ือการปรับปรุงและพฒันา
แผนการดําเนินงาน 
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ข้อ 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนั 

คณุภาพภายในสถานศกึษา 

ระดบัความคดิเห็น  
สําหรับ
ผู้วิจยั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ท่ีสดุ 

31. มีการใช้แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
เป็นเคร่ืองมือ กํากบั ตดิตามการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบตักิารประจํา ปี 

      

32. มีการควบคมุ กํากบั ตดิตามและนิเทศให้การ
ดําเนินงานบรรลตุามแผน 

      

 
 

33. 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 
การศึกษา 
มีการวางแผนการตรวจสอบและทบทวน
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา โดยกําหนด
ผู้ รับผิดชอบท่ีมาจากบคุลากรทกุฝ่าย 

      

34. มีการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 
โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและมีการดําเนินการ
อยา่งตอ่เน่ือง 

      

35. ในการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ 
ครอบคลมุมาตรฐานการศกึษา การบริหาร
จดัการ การจดัการเรียนรู้ 

      

36. มีการตรวจสอบและทบทวนด้านกระบวนการ
เรียนรู้ ยทุธศาสตร์และวิธีสอนท่ีตอบสนองตอ่
ผู้ เรียน 

      

37. มีการตรวจสอบและทบทวนการวดัผล 
ประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้ เรียน 

      

38. มีการตรวจสอบและทบทวนการบริหาร 
จดัการ และการบริหารโครงสร้างขององค์กร 

      

39. มีการวิเคราะห์สรุปผลตรวจสอบและทบทวน
คณุภาพการศกึษา และรายงานตอ่
คณะกรรมการสถานศกึษาและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
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ข้อ 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนั 

คณุภาพภายในสถานศกึษา 

ระดบัความคดิเห็น  
สําหรับ
ผู้วิจยั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ท่ีสดุ 

40. นําผลการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ
การศกึษาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและ
พฒันาคณุภาพการศกึษา 

      

41. ชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมใน
การวางแผนปรับปรุงและพฒันาคณุภาพ
การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

      

 
42. 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
มีการประเมนิคณุภาพการศกึษาตาม 
มาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษา  

      

43. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงาน
ประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน และดําเนินการ
จดัสอบตามแผนอยา่งเคร่งครัดและรัดกมุ 

      

44. มีการดําเนินการประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน
ทกุระดบัช่วงชัน้ ในกลุม่สาระการเรียนรู้
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ การอา่น คดิ
วิเคราะห์และเขียน และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  

      

45. มีการดําเนินการประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน 
ด้วยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม วธีิการท่ีหลากหลาย  

      

46. ในการดําเนินการประเมนิคณุภาพการศกึษา
ตามมาตรฐาน มีผู้ รับผิดชอบชดัเจน โดยให้
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมแจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้ เรียนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ รวมทัง้
ให้คําแนะนําผู้ เรียนจากผลการประเมิน 
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ข้อ 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนั 

คณุภาพภายในสถานศกึษา 

ระดบัความคดิเห็น  
สําหรับ
ผู้วิจยั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ท่ีสดุ 

47. มีการประเมนิคณุภาพการศกึษา 
ด้านปัจจยั ด้านกระบวนการและด้านผู้ เรียน
ตามมาตรฐานการศกึษาของสํานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

      

 
48. 

การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี 
มีการแตง่ตัง้คณะทํางานจดัทํารายงานคณุภาพ
การศกึษาประจําปี โดยมีผู้ รับผิดชอบท่ีมาจาก
ทกุฝ่ายชดัเจน 

      

49. มีการวางแผนการจดัทํารายงานคณุภาพ
การศกึษาประจําปี 

      

50. มีการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และอภิปรายผล 
การดําเนินงานพฒันาคณุภาพ 
การศกึษาในรอบปี 

      

51. มีการเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ผลข้อมลู
การดําเนินงานของสถานศกึษา เพ่ือจดัทํา
รายงานอยา่งเป็นระบบและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

      

52. รายงานคณุภาพการศกึษาประจําปีครอบคลมุ
มาตรฐานการศกึษา ระดบัสถานศกึษา การ
บริหารการจดัการ การจดัการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ จดุเดน่/จดุท่ีควรพฒันาและแนวทางการ
พฒันาคณุภาพการศกึษา 

      

53. มีการนําเสนอรายงานคณุภาพการศกึษา
ประจําปีตอ่หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและสาธารณชน 
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ข้อ 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนั 

คณุภาพภายในสถานศกึษา 

ระดบัความคดิเห็น  
สําหรับ
ผู้วิจยั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ท่ีสดุ 

54. มีการกําหนดกลุม่เป้าหมายผู้ รับรายงาน
คณุภาพการศกึษาประจําปีชดัเจน 

      

 
 

55. 

การผดุงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
มีการวางแผนจดัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

      

56 มีการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพ
การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

      

57 มีการประเมนิผลตามแผนพฒันาคณุภาพ
การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

      

58 มีการตรวจสอบ และปรับปรุงคณุภาพ
การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

      

59 มีการสง่เสริมและสร้างความเข้าใจในระบบการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาให้แก่บคุลากร 

      

60. มีการปรับปรุงพฒันาและรักษาระบบการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาให้มี
ประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

      

61. มีการปรับปรุงพฒันากิจกรรม/โครงการท่ีเป็น
จดุออ่น/จดุแข็งให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ 

      

62. มีการนําผลการประเมินมาใช้พิจารณายกระดบั 
มาตรฐานคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนให้สงู 
ขึน้ 

      

63. มีการรายงานผลการดํา เนินงาน 
ประกนัคณุภาพตอ่ผู้ เก่ียวข้อง อยา่งตอ่เน่ือง 

      

64. มีการประชาสมัพนัธ์การดํา เนินงาน 
ประกนัคณุภาพภายใน อยา่งตอ่เน่ือง 
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ชุดที่ 2 เป็นแบบคําถามปลายเปิดเร่ืองแนวทางการพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1 
 
 1.แนวทางพฒันาการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  

    1.1 มีการพฒันาการดําเนินงานบริหารและพฒันาคณุภาพสถานศกึษาหรือไมอ่ยา่งไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

    1.2 มีการปรับปรุงพฒันาสารสนเทศอยา่งไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

    1.3 มีการพฒันาการนําข้อมลูไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา
หรือไม ่อยา่งไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

2. แนวทางการพฒันามาตรฐานการศกึษา 
    2.1 มีการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาให้สอดคล้อง 

มาตรฐานหน่วยงานต้นสงักดัหรือไม ่อยา่งไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

    2.2 มีการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
ความต้องการของท้องถ่ินหรือไม ่อยา่งไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

2.3 มีการพฒันาวิธีการเผยแพร่สาระในมาตรฐานทกุระดบัให้ผู้ เก่ียวข้องทราบอยา่งไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
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3. แนวทางพฒันาการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
    3.1 มีการวเิคราะห์ความต้องการจําเป็นของโรงเรียนอยา่งไร 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
    3.2 จดัลําดบัความสําคญัในการพฒันาและกําหนดแนวทางในการพฒันาการ

ดําเนินงานอยา่งไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

    3.3 มีการตัง้คณะทํางานเข้าไปช่วยพฒันางานวิชาการของสถานศกึษาหรือไม ่อยา่งไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

4. แนวทางการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
    4.1 มีการประชมุผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ชีแ้จง ทําความเข้าใจ เก่ียวกบัการดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือไม ่อยา่งไร  
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

    4.2 มีการพฒันาวิธีประชาสมัพนัธ์โครงการให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ อยา่งไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

    4.3 มีการจดัทําคูมื่อการดําเนินงานให้กบัผู้ เก่ียวข้องทกุคนใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตังิานหรือไม ่อยา่งไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

    4.4 มีวิธีนิเทศ ตดิตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม อยา่งไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
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5. แนวทางพฒันาการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 
    5.1 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และทบทวนคณุภาพการศกึษาหรือไม ่

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
    5.2 มีการมอบหมาย ชีแ้จงบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หรือไม ่
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

    5.3 มีการจดัทําแผน และคูมื่อ ในการตรวจสอบ และทบทวนคณุภาพการศกึษาหรือไม ่
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

    5.4 มีการประชมุชีแ้จง สรุปผล และให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง แก้ไข แก่
ผู้ เก่ียวข้องหรือไม ่
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

6. แนวทางการประเมินคณุภาพการศกึษา 
    6.1 มีการประเมินคณุภาพผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนอยา่งไร 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
    6.2 มีวิธีการตรวจสอบ จดุแข็งและจดุออ่นของการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะกลุม่

สาระ อยา่งไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

    6.3 มีการหาแนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะกลุม่สาระให้บรรลตุาม
เป้าหมายอยา่งไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
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7. แนวทางการรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี 
    7.1 มีการจดัทําข้อมลูสถานศกึษาให้เป็นปัจจบุนัหรือไม ่อยา่งไร 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
    7.2 มีการรายงานคณุภาพประจําปีให้ต้นสงักดัทราบหรือไม ่

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
8. แนวทางการผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 
    8.1 มีการพฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือไม ่อยา่งไร 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
    8.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบง่ปันความรู้กนัหรือไม ่

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
    8.3 มีการพฒันาบคุลากรทกุคนเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้หรือไม ่อยา่งไร  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคณุท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
                                                                                                  พงษ์นภา  หนุมาตรา 
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ภาคผนวก  ข 
 

วเิคราะห์ค่าความเช่ือม่ัน 
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Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1           250.3667       362.1713        .6567           .9751 
A2           250.3000       362.0103        .5926           .9752 
A3           250.2000       361.6138        .5462           .9754 
A4           250.3333       366.5747        .4578           .9755 
A5           250.3667       364.7230        .5181           .9754 
A6           250.3667       364.7230        .5181           .9754 
A7           250.4000       363.0069        .5686           .9753 
A8           250.5333       363.7747        .4846           .9755 
A9           250.5667       363.9782        .4574           .9756 
A10          250.5333       365.2920        .4698           .9755 
A11          250.4667       366.6023        .4562           .9755 
A12          250.6000       369.4207        .2690           .9759 
A13          250.3667       367.4816        .5772           .9753 
A14          250.4000       367.9724        .4598           .9754 
A15          250.5333       365.0161        .5701           .9752 
A16          250.5333       362.8092        .7052           .9750 
A17          250.4667       364.8782        .6918           .9751 
A18          250.3333       364.7816        .5633           .9753 
A19          250.3000       361.5276        .6162           .9752 
A20          250.3333       363.9540        .6122           .9752 
A21          250.3333       361.9540        .6276           .9751 
A22          250.4000       360.3862        .7020           .9750 
A23          250.4667       359.3609        .7611           .9748 
A24          250.4000       362.1793        .7091           .9750 
A25          250.5000       360.9483        .7382           .9749 
A26          250.4000       367.4207        .4034           .9756 
A27          250.4667       363.7747        .6228           .9751 
A28          250.4667       361.4299        .5813           .9753 
A29          250.4000       362.2483        .7050           .9750 
A30          250.4333       363.2885        .7101           .9750 
A31          250.4333       365.5644        .5641           .9753 
A32          250.4667       361.9816        .7291           .9749 
A33          250.5000       362.4655        .6538           .9751 
A34          250.5667       366.0471        .5841           .9752 
A35          250.5000       369.4310        .4380           .9755 
A36          250.5667       366.0471        .5841           .9752 
A37          250.5000       363.0862        .7440           .9750 
A38          250.5667       365.2195        .6418           .9751 
A39          250.5000       367.7069        .5864           .9753 
A40          250.5000       368.1207        .5507           .9753 
A41          250.6000       365.1448        .6015           .9752 
_ 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A42          250.4000       366.1793        .5871           .9752 
A43          250.2667       365.3747        .5482           .9753 
A44          250.2333       364.6678        .4792           .9755 
A45          250.2667       365.9264        .4367           .9755 
A46          250.3000       364.4931        .5415           .9753 
A47          250.3333       363.8851        .6163           .9752 
A48          250.4000       359.3517        .6108           .9752 
A49          250.3333       361.8161        .6346           .9751 
A50          250.4333       356.9437        .8286           .9747 
A51          250.4000       360.7310        .6844           .9750 
A52          250.4667       361.1540        .7783           .9749 
A53          250.3667       358.5851        .7487           .9749 
A54          250.4333       357.2885        .7311           .9749 
A55          250.5000       358.3966        .7699           .9748 
A56          250.4000       359.2138        .7621           .9748 
A57          250.4000       359.7655        .7338           .9749 
A58          250.4333       361.9782        .6672           .9751 
A59          250.4333       364.1161        .5510           .9753 
A60          250.5000       359.6379        .8114           .9748 
A61          250.4000       359.2138        .7621           .9748 
A62          250.4333       357.9092        .7816           .9748 
A63          250.3333       362.5057        .6980           .9750 
A64          250.4667       358.6713        .7084           .9750 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 64 
 
Alpha =    .9755 
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ภาคผนวก  ค 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
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ภาคผนวก  ง 
 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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(สําเนา) 
 

ท่ี ศธ 04127.195/113    โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพท.รบ 1 
      ต. หนา้เมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000 

     16  มีนาคม 2553 

 
เร่ือง   ขอทดลองเคร่ืองมือ 
เรียน   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัปรักแรต 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด 

 ดว้ย นางพงษ์นภา  หุนมาตรา นิสิตปริญญาโท เอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั      
ศรีนครินทรวิโรฒ ต้องการศึกษาสภาพการพฒันาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ในการน้ี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ใหค้ณะครูไดร่้วมตอบแบบสอบถามตามเอกสารท่ีแนบ
มาน้ี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
           ขอแสดงความนบัถือ 
           บุญเลิศ       อรรคอุดม 
        (นายบุญเลิศ    อรรคอุดม) 
              ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
 
 
 
งานการบริหารบุคคล 
โทร 0-3233-7240, 0-3232-5936 
โทรสาร 0-3232-5936 
 



137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย 
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(สําเนา) 
 

ท่ี ศธ 04127.195/129    โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพท.รบ 1 
      ต. หนา้เมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000 

     29 มีนาคม 2553 

 
เร่ือง   ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
เรียน   ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด 

 ดว้ย นางพงษ์นภา  หุนมาตรา นิสิตปริญญาโท เอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั      
ศรีนครินทรวิโรฒ ต้องการศึกษาสภาพการพฒันาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ในการน้ี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ใหค้ณะครูไดร่้วมตอบแบบสอบถามตามเอกสารท่ีแนบ
มาน้ี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
           ขอแสดงความนบัถือ 
           บุญเลิศ       อรรคอุดม 
        (นายบุญเลิศ    อรรคอุดม) 
              ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
 
งานการบริหารบุคคล 
โทร 0-3233-7240, 0-3232-5936 
โทรสาร 0-3232-5936 
 
หมายเหตุ  กรุณานาํแบบสอบถามส่งกลบัท่ีสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 
                 ภายในวนัท่ี  19 เมษายน 2553 (กล่องชั้นล่าง) 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ตารางคะแนนเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ตาราง  4  แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1 ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

 

การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 
ภายในสถานศกึษา 

 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
1.มีการพฒันาการจดัโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีเอือ้ตอ่
การดําเนินงานประกนัคณุภาพภายใน  

 
3.99 

 
0.60 

 
มาก 

2.มีการพฒันาจดัระบบบริหารภายในสถานศกึษา โดยมี
โครงสร้างการบริหารและการกําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของ
บคุลากรชดัเจน 

4.14 0.68 มาก 

3.มีการแตง่ตัง้คณะทํางานท่ีประกอบด้วยบคุลากรภายใน
สถานศกึษา ตวัแทนผู้ปกครองและกรรมการสถานศกึษาใน
การดําเนินงานของสถานศกึษา 

4.30 0.63 มาก 

4.มีการปรับปรุงการจดัเก็บข้อมลูอยา่งเป็นระบบ  ถกูต้อง
เพียงพอตอ่การดําเนินงาน และสอดคล้องกบัภารกิจในการ
พฒันาคณุภาพการศกึษา 

4.03 0.67 มาก 

5.ปรับปรุงการให้บริการสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็วตอ่การ
ใช้งาน และสามารถนําไปใช้ในการบริหารงานอยา่งมี
คณุภาพ 

4.01 0.73 มาก 

6.ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ 
ครบถ้วนสมบรูณ์ เป็นปัจจบุนัและทนัสมยั 

3.96 0.72 มาก 

7.ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการ
และการเงิน ครบถ้วนสมบรูณ์ เป็นปัจจบุนัและทนัสมยั   

4.02 0.72 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
8.ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหารงาน
บคุลากร ครบถ้วนสมบรูณ์ เป็นปัจจบุนัและทนัสมยั 

3.97 0.70 มาก 

9.ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหารงานอาคาร
สถานท่ีครบถ้วนสมบรูณ์เป็นปัจจบุนัและ ทนัสมยั  

3.92 0.71 มาก 

10.ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหารงาน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชนครบถ้วนสมบรูณ์ 
เป็นปัจจบุนัและ ทนัสมยั  

3.98 0.70 มาก 

11.ปรับปรุงระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการบริหารงานกิจการ
นกัเรียน ครบถ้วนสมบรูณ์ เป็นปัจจบุนัและทนัสมยั 

3.98 0.68 มาก 

12.มีการพฒันาการใช้ข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียน อยา่งสม่ําเสมอ 

4.00 0.67 มาก 

รวม 4.02 0.55 มาก 
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ตาราง  5  แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1 ด้านการพฒันามาตรฐานการศกึษา 
 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
1.พฒันามาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษาให้ชดัเจน
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐาน
หนว่ยงานต้นสงักดั 

 
4.09 

 
0.66 

 
มาก 

2.พฒันามาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษาให้
ครอบคลมุสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพผู้ เรียน สถานศกึษาและท้องถ่ิน 

4.01 0.62 มาก 

3.มีการประชมุชีแ้จงมาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษา
แก่บคุลากรในสถานศกึษาหน่วยงานต้นสงักดั และเผยแพร่
สูส่าธารณชน 

4.00 0.71 มาก 

4.มีคณะทํางานจดัทํามาตรฐานการศกึษาระดบั
สถานศกึษาท่ีเหมาะสม โดยชมุชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมีสว่นร่วม 

4.00 0.71 มาก 

5.ในการกําหนดมาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษามี
ขัน้ตอนชดัเจนสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
และมาตรฐานของเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

4.09 0.63 มาก 

6.มีการพฒันามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดย
การมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุคน ในสถานศกึษา 

4.13 0.67 มาก 

รวม 4.05 0.57 มาก 
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ตาราง  6 แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
   คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ 
   เขต 1  การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.มีการแตง่ตัง้คณะจดัทํา แผน เพ่ือเตรียมการจดัทํา
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 
4.21 

 
0.75 

 
มาก 

2.ปรับปรุงการกําหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจเพ่ือการจดัทํา
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

4.12 0.69 มาก 

3.มีการวิเคราะห์จดุเดน่ จดุด้อยเพ่ือตดัสนิใจเลือกประเดน็
ท่ีจะดําเนินการเขียนเป้าหมาย และยทุธศาสตร์การพฒันา 

4.02 0.74 มาก 

4.มีการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 3-5 ปี และ
แผนปฏิบตักิารประจําปีท่ีสอดคล้องกนั 

4.07 0.72 มาก 
 

5.องค์ประกอบของแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา สภาพความต้องการของ
โรงเรียนและท้องถ่ิน 

4.09 0.67 มาก 

6.ชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการวางแผน
พฒันาคณุภาพการศกึษาท่ีมุง่เน้นคณุภาพนกัเรียน 

4.03 0.75 มาก 

รวม 4.09 0.63 มาก 
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ตาราง  7  แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
   คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ 
   เขต 1  ด้านการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การดาํเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
1.มีการสร้างความเข้าใจแก่บคุลากรท่ีเก่ียวกบัรายละเอียด
ของแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา และแผนปฏิบตังิาน
ประจําปีก่อนนําไปปฏิบตั ิ

 
4.04 

 
0.69 

 
มาก 

2.มีการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการท่ีกําหนดไว้ใน
แผน 

4.22 0.64 มาก 

3.มีการนําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา และแผน
ปฏิบตังิานประจําปีของสถานศกึษาเสนอตอ่คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนนําไปใช้ 

4.16 0.68 มาก 

4.ในการดําเนินงานมีกิจกรรมหลากหลาย มีผู้ รับผิดชอบ
ชดัเจน และปฏิบตังิานตามช่วงเวลาท่ีกําหนด 

4.18 0.67 มาก 

5.ในการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ทกุกิจกรรมเสร็จ
ทนักําหนดเวลาและบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรม 

4.16 0.65 มาก 

6.มีการประเมนิผลและมีการดําเนินการรายงานผลอยา่ง
ชดัเจน เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาแผนการดําเนินงาน 

4.09 0.70 มาก 

7.การใช้แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาเป็นเคร่ืองมือ กํากบั 
ตดิตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจํา ปี 

4.08 0.68 มาก 

8.มีการควบคมุ กํากบั ตดิตามและนิเทศให้การดําเนินงาน
บรรลตุามแผน 

4.03 0.70 มาก 

รวม 4.12 0.57 มาก 
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ตาราง  8  แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1  ด้านการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
1.มีการวางแผนการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ
การศกึษาของสถานศกึษา โดยกําหนดผู้ รับผิดชอบท่ีมาจาก
บคุลากรทกุฝ่าย 

 
4.00 

 
0.68 

 
มาก 

2.มีการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา โดยใช้
วิธีการท่ีหลากหลายและมีการดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 

3.84 0.68 มาก 

3.ในการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ ครอบคลมุมาตรฐาน
การศกึษา การบริหารจดัการ การจดัการเรียนรู้ 

3.91 0.70 มาก 

4.มีการตรวจสอบและทบทวนด้านกระบวนการเรียนรู้ 
ยทุธศาสตร์และวิธีสอนท่ีตอบสนองตอ่ผู้ เรียน 

3.86 0.64 มาก 

5.มีการตรวจสอบและทบทวนการวดัผลประเมินผลการ
เรียนรู้ ของผู้ เรียน 

4.02 0.65 มาก 

6.มีการตรวจสอบและทบทวนการบริหารจดัการ และการ
บริหารโครงสร้างขององค์กร 

3.92 0.70 มาก 

7.มีการวิเคราะห์สรุปผลตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ
การศกึษา และรายงานตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาและผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง 

3.95 0.69 มาก 

8.นําผลการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาไปใช้ใน
การวางแผนปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการศกึษา 

4.02 0.68 มาก 

9.ชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการวางแผน
ปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

3.91 0.77 มาก 

รวม 3.94 0.58 มาก 
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ตาราง  9  แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1  ด้านการประเมินคณุภาพการศกึษา 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
1.มีการประเมนิคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา
ระดบัสถานศกึษา  

 
4.18 

 
0.65 

 
มาก 

2.มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ของผู้ เรียน และดําเนินการจดัสอบตามแผนอยา่งเคร่งครัด
และรัดกมุ 

4.18 0.68 มาก 

3.มีการดําเนินการประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนทกุระดบั
ช่วงชัน้ ในกลุม่สาระการเรียนรู้คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
การอา่น คดิวิเคราะห์และเขียน และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  

4.25 0.63 มาก 

4.มีการดําเนินการประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน ด้วย
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม วธีิการท่ีหลากหลาย  

4.14 0.66 มาก 

5.ในการดําเนินการประเมินคณุภาพการศกึษาตาม
มาตรฐาน มีผู้ รับผิดชอบชดัเจน โดยให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง
มีสว่นร่วมแจ้งผลการประเมินให้ผู้ เรียนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ทราบ รวมทัง้ให้คําแนะนําผู้ เรียนจากผลการประเมิน 

4.12 0.66 มาก 

6.มีการประเมนิคณุภาพการศกึษาด้านปัจจยั ด้าน
กระบวนการและด้านผู้ เรียนตามมาตรฐานการศกึษาของ
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4.07 0.70 มาก 

รวม 4.15 0.57 มาก 
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ตาราง  10  แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1  ด้านการรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปี 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี 
1.มีการแตง่ตัง้คณะทํางานจดัทํารายงานคณุภาพ
การศกึษาประจําปี โดยมีผู้ รับผิดชอบท่ีมาจากทกุฝ่าย
ชดัเจน 

 
4.10 

 
0.74 

 
มาก 

2.มีการวางแผนการจดัทํารายงานคณุภาพการศกึษา
ประจําปี 

4.16 0.70 มาก 

3.มีการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และอภิปรายผลการ
ดําเนินงานพฒันาคณุภาพการศกึษาในรอบปี 

3.95 0.76 มาก 

4.มีการเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ผลข้อมลูการ
ดําเนินงานของสถานศกึษา เพ่ือจดัทํารายงานอยา่งเป็น
ระบบและสามารถตรวจสอบได้ 

4.02 0.69 มาก 

5.รายงานคณุภาพการศกึษาประจําปีครอบคลมุมาตรฐาน
การศกึษา ระดบัสถานศกึษา การบริหารการจดัการ การ
จดัการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จดุเดน่/จดุท่ีควรพฒันาและ
แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

4.00 0.73 มาก 

6.มีการนําเสนอรายงานคณุภาพการศกึษาประจําปีตอ่
หนว่ยงานต้นสงักดั หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 

4.02 0.70 มาก 

7.มีการกําหนดกลุม่เป้าหมายผู้ รับรายงานคณุภาพ
การศกึษาประจําปีชดัเจน 

4.05 0.68 มาก 

รวม 4.04 0.63 มาก 
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ตาราง  11  แสดงคา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาการดําเนินงานการประกนั 
    คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    ราชบรีุ เขต 1  ด้านการผดงุระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 
การพฒันาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

 
 

ระดบัการดําเนินงาน 

 X  S.D. แปลผล 
การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. มีการวางแผนจดัระบบประกนัคณุภาพการศกึษาอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

 
4.13 

 
0.72 

 
มาก 

2. มีการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

4.13 0.72 มาก 

3. มีการประเมินผลตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

4.15 0.70 มาก 

4. มีการตรวจสอบ และปรับปรุงคณุภาพการศกึษาอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

4.05 0.72 มาก 

5. มีการสง่เสริมและสร้างความเข้าใจในระบบการประกนั
คณุภาพการศกึษาให้แก่บคุลากร 

4.02 0.74 มาก 

6. มีการปรับปรุงพฒันาและรักษาระบบการประกนัคณุภาพ
การศกึษาในสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

4.04 0.74 มาก 

7. มีการปรับปรุงพฒันากิจกรรม/โครงการท่ีเป็นจดุออ่น/จดุ
แข็งให้มีคณุภาพยิง่ขึน้ 

4.00 0.71 มาก 

8. มีการนําผลการประเมนิมาใช้พิจารณายกระดบัมาตรฐาน 
คณุภาพการศกึษาของโรงเรียนให้สงูขึน้ 

4.02 0.70 มาก 

9. มีการรายงานผลการดํา เนินงานประกนัคณุภาพตอ่
ผู้ เก่ียวข้อง อยา่งตอ่เน่ือง 

4.03 0.70 มาก 

10.มีการประชาสมัพนัธ์การดํา เนินงานประกนัคณุภาพ
ภายใน อยา่งตอ่เน่ือง 

3.99 0.72 มาก 

รวม 4.05 0.63 มาก 
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