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The purposes of this research were to identify : 1) the internal quality assurance of  basic 
education schools under Kanchanaburi Educational Service Area office 1  2) the effectiveness of  basic 
education schools under Kanchanaburi Educational Service Area office 1   and  3) the internal quality 
assurance affecting the effectiveness of  basic education schools under Kanchanaburi Educational 
Service Area office 1. The sample were 103 basic education schools under Kanchanaburi Educational 
Service Area office 1. The respondents were school directors, head of academic disciplines and  teachers 
from basic education schools, with the total number of 412. The instrument for collecting the data was a 
questionnaire regarding  the quality assurance of the basic education schools  based on  the concept of 
Ministry of Education and the effectiveness  based on the concept of Mott. The statistical used were 
frequency,  percentage,  mean,  standard deviation  and  stepwise multiple regression analysis. 
  

The research findings were as the followings :  
1.  The internal quality assurance in the basic education schools under Kanchanaburi 

Educational Service Area office 1, as a whole and as an individual were at a high level.  
2.  The effectiveness of the basic education schools under Kanchanaburi Educational 

Service Area office 1, as a whole and as an individual were at a high level. 
3.   The internal quality assurance in the educational development plan and the educational 

standard annual report  affected  the effectiveness of the basic education schools under Kanchanaburi 
Educational Service Area office 1 in overall at the level of significant 0.05. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

โลกในยุคปจจบัุนเปนยุคโลกาภวิัตนท่ีมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนผลใหเกดิการแพรกระจายขาวสาร ความรู และเร่ืองตาง ๆ อยางกวางขวาง  กอใหเกิดสังคมเปด
ท่ีทุกชาติสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็วกวาท่ีเคยเปนมา อันสงผลใหเกิดการเรียนรูซ่ึงกนั
และกัน และกอใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา แตใน
ขณะเดยีวกัน กระแสโลกาภวิัฒน(Globalization) ทําใหสังคมมีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วตลอดเวลา สงผลใหเกิดปญหานอยใหญเกิดข้ึน เชน ปญหาสังคม ปญหาศีลธรรม คานิยม 
ปญหาส่ิงแวดลอม เปนตน   ดังนั้น แตละสังคมจึงจําเปนตองเรียนรูเพื่อท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลกอยูตลอดเวลา โดย
ปจจัยสําคัญท่ีจะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความทาทายดังกลาว ไดแก คุณภาพของคนในสังคม1  
คนท่ีมีคุณภาพจะเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมืองและส่ิงแวดลอม ซ่ึงเคร่ืองมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คือ การศึกษา  
เพราะการศึกษาเปนกระบวนการสรางความเจริญงอกงามใหแกบุคคลและสังคม  ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อทําใหศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี ทําใหเปนคนท่ีรูจักคิดวิเคราะห รูจกั
แกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  มีจริยธรรมคุณธรรม รูจักพ่ึงตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางเปนสุข2 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ คุณภาพของประชากรถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญ

เปนอยางยิ่ง ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดข้ึนจากการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงเปนสิทธิประการหน่ึงท่ี

                                                  
1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) (กรุงเทพฯ : 

บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2545), 1. 
2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพ่ือ

พรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด, 2543), 1. 
1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2 

พลเมืองไทยตองไดรับตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 43 ท่ีบัญญัติไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบ
สองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย”3   โดยการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

นั้นตองเปนการศึกษาท่ีมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต   สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข มุงเนนการปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  รูจักรักษา
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
การกีฬา  ภู มิปญญาทอง ถ่ิน  ภู มิปญญาไทยและความรู อัน เปนสากล  ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความ 

คิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง4  ดังนั้น สถานศึกษาในฐานะท่ีเปน
สถาบันทางสังคมท่ีมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาใหแกพลเมือง เพื่อสรางและพัฒนา “คน”ใหเปน 
“มนุษย”ท่ีดี มีคุณภาพ มีจิตใจเมตตากรุณา รักและเอ้ืออาทรตอเพื่อนมนุษย  ตลอดจนมีความคิดท่ี
จะสรางสรรคส่ิงท่ีดีงามใหเกิดข้ึนในสังคม ตามวัตถุประสงคท่ีกลาวในขางตนอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  โดยการพิจารณาวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม
หรือจัดการศึกษาไดบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร  อาจพิจารณาไดจากตัวช้ีวัดตางๆที่เกี่ยวของ 
เชน คุณภาพของนักเรียน ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  สภาพบรรยากาศของ
สถานศึกษา  โครงสรางการบริหารจัดการ  ความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  หรือความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน เปนตน  
โดยสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลนั้นเกี่ยวของการการมีกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี มีการบริหาร
คุณภาพ  ตลอดจนมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกฎหมายใหหนวยงานท่ีจัดการศึกษา
ทุกหนวย ตองตองดําเนินการควบคูกับการบริหารจัดการตามปรกติ เพื่อเพื่อเปนกลไกในการ
ตรวจสอบและกระตุนใหหนวยงานท่ีจัดการศึกษามีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อยางตอเนื่องตลอดเวลา 

                                                  
3 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2541), 10. 
4 มิเดีย อินเทลลิเจนซ เทคโนโลยี, รวมกฎหมายการศึกษา ฉบับสมบูรณ (ปทุมธานี : บริษัท มิเดีย 

อินเทลลิเจนซ เทคโนโลยี จํากัด,2546), 12. 
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ปญหาการวิจัย 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) จัดต้ังข้ึน

โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหลักเกณฑและวธีิการประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และ
แนวทางการจดัการศึกษาในแตละระดับตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ โดย
ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงคร้ังทุกหาป  นับต้ังแตการ
ประเมินคร้ังสุดทาย และเสนอผลตอหนวยงานที่เกีย่วของของสาธารณชน5  ใน พ.ศ.2548 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)ไดสรุปผลการดําเนินงาน
ตั้งแต พ.ศ.2545-พ.ศ.2548 โดยสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปรากฏผลวา มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ัวประเทศที่ไดรับการประเมินคุณภาพการศกึษา
ภายนอก รวม 17,652 แหง  ในดานคุณภาพของนกัเรียนนั้น ไดประเมินคุณภาพนกัเรียนตาม
มาตรฐาน 7 มาตรฐาน ไดแกมาตรฐานท่ี 1, 4, 5, 6, 9, 10 และ 12 โดยมาตรฐานดานผูเรียนท่ี
สถานศึกษามีระดับคุณภาพดี คือ มาตรฐานท่ี 10 (รอยละ 95.6), มาตรฐานท่ี 1(รอยละ 83.4), 
มาตรฐานท่ี 12 (รอยละ 72.7), มาตรฐานท่ี 9 (รอยละ 68.2), มาตรฐานท่ี 6 (รอยละ 26.5), มาตรฐาน
ท่ี 5 (รอยละ 12.6) และ มาตรฐานท่ี 4 (รอยละ 11.1) ตามลําดับ6 ดังปรากฏในแผนภมิูท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
5 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน), “สรปุผลการ

ดําเนินงานในรอบ 5 ป” ประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา (จุลสารฉบับพิเศษ 2, 2548 ). 2. 
6 เรื่องเดียวกัน, 6. 
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แผนภูมิท่ี  1  รอยละของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานท่ีมีระดบัคุณภาพดี จําแนกตามรายมาตรฐาน 
                     (ดานผูเรียน) 
ท่ีมา   :  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน), “สรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบ 5 ป,” ประชาคมประกนัคุณภาพการศึกษา (จุลสารฉบับพิเศษ 2, 2548 ): 6. 

จากขอสรุปดังกลาว แสดงใหเห็นระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีส่ือผานทางคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)ไดวา สถานศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศไดดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีเปนสวนใหญ ซ่ึงการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดีข้ึน จําเปนตองมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให
มีระบบและตอเนื่อง   

ในสวนของประสิทธิผลของสถานศึกษานั้น นับตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อํานาจการวัดและประเมินผลการศึกษาสูสถานศึกษา   การประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเรียนในระดับการ
เรียนการสอน การตัดสินได/ตกและการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา เปนอํานาจของสถานศึกษา  
แมวาการจัดการเรียนการสอนจะใชหลักสูตรการศึกษาเดียวกันท่ัวประเทศ  แตมีความหลากหลาย
ในรูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนด
มาตรการจัดใหมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนับตั้งแตป
การศึกษา 2544 เปนตนมา ผลการประเมินท่ีไดนอกจากจะเปนตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
แลว ยังใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายระดับชาติ และใชวางแผนพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา7  โดยในปการศึกษา 2547 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของ
สถานศึกษาในสังกัด ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ(ยกเวนนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3) และสังคมศึกษา(เฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6) ซ่ึงผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือวิชาคณิตศาสตร และตํ่าสุดคือวิชาภาษาอังกฤษ และเมื่อพิจารณาจํานวนรอยละของ
นักเรียนตามระดับคุณภาพในรายวิชา พบวานักเรียนสวนใหญผานเกณฑการประเมินคุณภาพใน
ระดับพอใช ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษามีคะแนน
เฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ เรียงตามลําดับ 
และเม่ือพิจารณาจํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ พบวานักเรียนสวนใหญผานเกณฑ
การประเมินคุณภาพในระดับพอใช   และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแก วิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ เรียงตามลําดับ  และเม่ือพิจารณาจํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
พบวานักเรียนสวนใหญผานเกณฑการประเมินคุณภาพในระดับพอใช  ดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
7 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ระดับการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2547 (กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2547), คํานํา. 
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ตารางท่ี 1    ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 
                   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2547  ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับประเทศ 
 

จํานวนรอยละของ
นักเรียน วิชา จํานวน 

นักเรียน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
เฉล่ีย 

คะแนน
เฉล่ีย 
รอยละ 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ปรับปรุง พอใช ดี 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6        

ภาษาไทย 173,054 40 17.69 44.23 5.03 34.40 56.03 9.58 

คณิตศาสตร 173,054 40 17.51 43.77 7.41 34.85 45.17 19.98 

วิทยาศาสตร 173,054 40 16.64 41.60 6.00 27.04 61.76 11.20 

ภาษาอังกฤษ 173,054 40 14.94 37.34 6.66 44.46 46.50 9.04 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3        
ภาษาไทย 170,551 40 15.32 38.29 4.67 29.33 68.87 1.81 
คณิตศาสตร 170,551 40 13.95 34.88 5.29 34.64 59.70 5.66 
สังคมศึกษา 170,551 40 16.98 42.44 5.32 28.19 62.32 9.50 
วิทยาศาสตร 170,551 40 14.89 37.22 5.66 46.73 44.77 8.49 
ภาษาอังกฤษ 170,551 40 12.91 32.28 5.10 45.16 49.97 4.87 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6        
ภาษาไทย 164,275 50 24.63 49.25 7.34 18.05 58.84 23.11 
ภาษาอังกฤษ 164,267 50 16.23 32.45 6.98 58.35 36.55 5.10 
สังคมศึกษา 163,660 50 16.82 42.05 5.48 41.77 52.15 6.08 
วิทยาศาสตร 
   กายภาพชีวภาพ 73,404 50 22.17 44.33 7.08 13.61 72.75 13.64 

คณิตศาสตร 112,674 50 14.03 35.08 5.60 36.44 53.59 9.97 
 

ท่ีมา     : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, การประเมินผลสัมฤทธ์ินักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2547 (กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2547), 7-19. 

 

ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซ่ึงเปน
หนวยงานทางการศึกษาท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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พ.ศ. 2546  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีภาระหนาท่ีประการหน่ึง คือ การ
พัฒนางานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษารวมกับ
สถานศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยการสงเสริมให
สถานศึกษาในสังกัดจัดทําและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ท้ังดานผูเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหเกิดความพรอมใน
การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองคกรภายนอก  และเพื่อใหบรรลุตามภาระหนาท่ีดังกลาว 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงไดกําหนดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 นับต้ังแตปการศึกษา 2544 เปนตนมา โดยในปการศึกษา 2547 ใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานของสํานักทดสอบการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในการประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัด8  ซ่ึงผล
การทดสอบผลสัมฤทธ์ินักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  พบวา วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือวิชาวิทยาศาสตร และตํ่าสุดคือวิชาคณิตศาสตร  และเม่ือพิจารณาจํานวนรอยละของ
นักเรียนตามระดับคุณภาพในแตละรายวิชา พบวานักเรียนสวนใหญผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
ในระดับพอใชในทุกวิชา  ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ เรียง
ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาจํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ พบวานักเรียนสวนใหญ
ผานเกณฑการประเมินคุณภาพในระดับพอใชในทุกวิชา    และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแก วิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เรียงตามลําดับ  และเม่ือพิจารณาจํานวนรอยละของนักเรียนตาม
ระดับคุณภาพ พบวานักเรียนสวนใหญผานเกณฑการประเมินคุณภาพในระดับพอใชในวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  สวนวิชาวิทยาศาสตรนักเรียนสวนใหญมีระดับคุณภาพ
ระดับปรับปรุง  สวนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยมี
คะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแก วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เรียงตามลําดับ  

                                                  
8 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1, กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

, “รายงานผลการประเมินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2547”, 2547, 2. (อัดสําเนา) 
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และเม่ือพิจารณาจํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ พบวานักเรียนสวนใหญผานเกณฑ
การประเมินคุณภาพในระดับพอใชในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร สวนวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ชีวภาพและภาษาอังกฤษ  นักเรียนสวนใหญมีระดับคุณภาพระดับปรับปรุง     ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3   ช้ันประถมศึกษาปท่ี6           
                    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ปการศึกษา 2547   เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
                     กาญจนบุรี เขต 1 
 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ และ จํานวนเฉลี่ยตามระดบัคุณภาพ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ระดับชัน้ 

ปรับปรุง พอใช ดี ปรับปรุง พอใช ดี ปรับปรุง พอใช ดี ปรับปรุง พอใช ดี 

43.18 36.62 37.19 - 
ประถมศึกษาปที่ 3 

25.59 66.53 7.87 39.48 52.72 7.79 44.32 50.14 5.38 - - - 
44.22 43.77 41.60 37.33 

ประถมศึกษาปที่ 6 
34.40 56.03 9.58 34.85 45.17 19.98 27.04 61.76 11.20 44.46 46.50 9.04 

38.29 34.88 37.22 32.28 
มัธยมศึกษาปที่ 3 

29.33 68.87 1.81 34.64 59.70 5.66 46.73 44.77 8.49 45.16 49.97 4.87 
52.80 36.32  46.57* 33.32 

มัธยมศึกษาปที่ 6 
11.49 59.86 28.65 32.24 56.09 11.68 8.57 75.92 15.51 53.40 42.70 3.90 

 

หมายเหตุ*     คะแนนเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ 
 

ท่ีมา    :   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1, กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา, “รายงานผลการประเมินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                            
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2547,” 2547, 14.(อัดสําเนา) 

:   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1, กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา, “รายงานผลการประเมินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                           
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2547,” 2547, 7. (อัดสําเนา) 

:   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1, กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา, “รายงานผลการประเมินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                          
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2547,” 2547, 6. (อัดสําเนา) 

:   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1, กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา, “รายงานผลการประเมินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                          
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2547,” 2547, 7-14. (อัดสําเนา) 
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จากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) และการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ป
การศึกษา 2547  ท่ีอางถึงนั้น  ช้ีใหเห็นถึงระดับคุณภาพของการดําเนินการประกันคุณภาพการศกึษา
และระดับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1    ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางไร เนื่องจากวาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  เปนกระบวนการตามกฎหมายท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการควบคูกับ
การบริหารจัดการศึกษาตามปกติท่ีเปนกระบวนการ  เพื่อสรางความมั่นใจแกสาธารณชนวา
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดมีคุณภาพ มีประสิทธิผล ซ่ึงเปนเปาหมายที่ทุกองคกร ทุก
หนวยงานพึงปรารถนา  ซ่ึงถาสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ี
เปนระบบ สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาไดมีประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว    

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อใหสอดคลองกับความสําคัญและสภาพปญหาของงานวิจยัท่ีกลาวในขางตน ผูวิจยั

จึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย  ดังตอไปนี ้
1. เพื่อทราบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
2. เพื่อทราบประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน         สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
3. เพื่อทราบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 
ขอคําถามของการวิจัย 

เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ผูวิจยัจึงไดกําหนดขอคําถามของการวิจัย  ไวดังนี ้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1   อยูในระดับใด 
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน         สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1   อยูในระดับใด 
3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดานใดสงผลตอประสิทธิผลของ

สถาน ศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษากาญจนบุรี เขต 1 
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สมมติฐานของการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ผูวิจยัจึงไดกําหนดต้ังสมมติฐานการวิจัย ไวดังนี ้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1   อยูในระดับปานกลาง 
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน       สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1   อยูในระดับปานกลาง 
3.การประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษากาญจนบุรี เขต 1 
 
ขอบขายทางทฤษฏีของการวิจัย 

การบริหารของสถานศึกษาจะมีลักษณะการจัดการเชิงระบบ ซ่ึงแคทซและคาหน(Katz 
and Kahn)  กลาววาการดําเนินการในลักษณะขององคกรเชิงระบบ  จะประกอบดวยปจจัยนําเขา
(input) กระบวนการ(process)  ผลผลิต(output) ขอมูลยอนกลับ(feedback) และสภาพแวดลอม
(context)9  ในระบบการบริหารการศึกษา ปจจัยนําเขา (input) เปนทรัพยากรที่นําเขาสูระบบเพื่อให
เกิดการทํางานตอไป  มิลตัน(Milton) ไดเสนอวาองคประกอบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพไว 3 
ประเภทใหญๆคือ 1)ลักษณะเฉพาะของบุคลากร(individual  characteristics)  2)ลักษณะของงาน
(characteristics of the job)  และ 3)ลักษณะส่ิงแวดลอมของงาน(characteristics of work 
environment) 10   โดยท่ีตัวปอนของสถานศึกษา ไดแก นักเรียน ครู วัสดุอุปกรณ  งบประมาณ 
อาคารสถานท่ี ผูบริหาร  นโยบาย เปนตน    ดังนั้น การบริหารจึงมีวิธีการที่จะโนมนาวและจูงใจให
บุคลากรทุมเทกําลังกาย กําลังใจใหปฏิบัติหนาที่อยางดีท่ีสุด เพราะหัวใจหลักของปจจัยการบริหาร 
คือ การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล โดยใหครูอาจารยแตละคนมีความรูสึกวาตนเองไมไดรับภาระ
งานท่ีหนักมากเกินไป  การใชวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีมีอยูจะตองคุมคา และมีใหครูใชอยางเพียงพอ 
จึงจะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผานกระบวนการ(process) ซ่ึง
เปนตัวเปล่ียนปจจัยนําเขาใหเปนผลผลิตอันประกอบดวย 1)การบริหาร  2)การนิเทศ  3)การเรียน

                                                  
9 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed.    (New York : 

John Wiley & Son, 1978), 20. 
10 Charls R. Milton, Human Behavior in Organization (Englewood Cliffs,   New Jersey : Prentice - 

Hall Inc., 1981),11-12. 
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การสอน11  จนเกิดเปนผลผลิต(output)หรือผลลัพธอันเกิดจากกระบวนการผลิต ไดแก คุณภาพของ
ผูเรียน ความพึงพอใจของครู ผูปกครอง  ดังปรากฏ  รายละเอียดในแผนภูมิท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 2     ขอบขายทางทฤษฏีของการวิจัย 
ท่ีมา            :  Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations , 2nd Ed.  
(New York : John Wiley & Son, 1978), 20.    

:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, เอกสารการสอนชุดวชิาหลักและระบบบริหาร
การศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2543), 74. 

                                                  
11 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุง

สถานศึกษา, หนังสือชุดการประกันคุณภาพการศึกษา อันดับที่ 5 (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541),  
2 – 3.  

 

สภาพแวดลอม (context) 

 

กระบวนการ (process) 

 

การบริหาร 
 
 

 
 

 

การนิเทศ 
 

การจัดการเรียนการสอน 

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา 

 

ปจจัยนําเขา (input) 

 

-    บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ 
- เทคโนโลยี 
- นโยบายและการ 

    จัดการ 

 

ผลผลิต (output) 

 
ประสิทธิผลของ 
สถานศึกษา 

 

 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 
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ขอบเขตการวจัิย 
การประกันคุณภาพการศึกษา(quality assurance) ประกอบดวย การดําเนินงานสําคัญ 3 

ประการ คือ  1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา(quality control)  2)การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(quality audit)  และ3)การประเมินคุณภาพการศึกษา(quality assessment)12     และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 ไดกําหนดใหมีระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงตองกําหนดเปนกฎกระทรวง ดังนั้นเพื่อใหหนวยงานตางๆสามารถดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนเอกภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศและ
กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ท่ีหนวยงานโดยเฉพาะสถานศึกษาตองดําเนินการอยางเปน
กระบวนการ  8  ประการ คือ  1)การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  2)การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 3)การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4)การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5)การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  6)การประเมินคุณภาพการศึกษา  7)การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  8)การผดุง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา13  

สวนประสิทธิผลของสถานศึกษานั้น  กลิคแมน(Glickman)อธิบายวา สถานศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาระดับมาตรฐานท่ีทดสอบ14   สําหรับเซอรจิโอวานนิ
(Sergiovanni) อธิบายถึงประสิทธิผลโรงเรียนวา มีความหมาย 2 ประการคือ ความหมายแบบทั่วไป 
หมายถึง ความสามารถในการผลิตท่ีจะทําใหเกิดผลตามท่ีปรารถนา ความหมายอีกประการคือ 
ความหมายเชิงเทคนิค หมายถึง วัฏจักรของการบริหารการศึกษา โดยประสิทธิผลจะนํามาซ่ึง
ความหมายเฉพาะหรือพิเศษ ในสวนนี้จะเนนไปที่ความสัมฤทธิผลท่ีดีในทักษะพื้นฐานของนักเรียน
ท่ีสามารถวัดไดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน15 สอดคลองกับวอลซ(Walsh) กลาววาโรงเรียนท่ีมี

                                                  
12 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา : เพ่ือพรอมรับการประเมินภายนอก, 3 – 4. 
13 กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวการ

ดําเนินงาน, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 1, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา 
ลาดพราว, 2545), 51. 

14Glickman, Supervision of Instruction A. Developmental Approach, 2nd ed. ( Boston : Allyn and 
Bacon, 1990), 155. 

15 Thomas J. Sergiovanni, The Principalship : A Reflective Practice Perspective, 2nd ed. (Boston : 
Allyn and Bacon, 1991), 76.  
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ประสิทธิผลเปนท่ีตองการ หมายถึง การที่โรงเรียนมีระบบท่ีเอาใจใสตอความออนแอทั้งหลาย ท่ี
ปรากฏออกมาโดยพิจารณาจากผลการเรียนรู ผลการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการ
จัดการของโรงเรียน16 ในขณะฮอยและเฟอรกูสัน(Hoy and Ferguson) กลาววา โรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผล คือ โรงเรียนท่ี 1)นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2)มีการจัดสรรทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 3)มีความสามารถในการปรับเปล่ียนตอสภาวะแวดลอมท่ีมากระทบทั่งภายใน และ
ภายนอก 4) สามารถสรางความพึงพอใจแกครูอาจารยได17   ซ่ึงสอดคลองกับมอทท(Mott)ไดกลาว
วาประสิทธิผลของสถานศึกษา  หมายถึง 1)การท่ีสถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง  2)สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3)สามารถปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอมได  และ 4)สามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษาไดเปนอยางดีซ่ึงพิจารณาท้ัง
ระบบ18  

ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดจากกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีประกอบดวย
กระบวนการท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการอยางเปนระบบใน 8 ประการ คือ 1)การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ  2)การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3)การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 4)การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5)การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  6)การประเมินคุณภาพการศึกษา  7)การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป  8)การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  สวนประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ไดนําแนวคิดของมอทท(Mott) ท่ีวัดประสิทธิผลของสถานศึกษา ในดาน  1)
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง   2)ความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  3) ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา  4)ความสามารถใน
การปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา   ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 3 

 
 
 
 

                                                  
16 Mike Walsh, Building a Successful School. (Lodon : Kogan Page, 1999), 235. 
17 Wayne K. Hoy and Judith Furguson, “Theoretical Framework. And Exploration Organization 

Effectiveness of Schools,” Educational Administration Quarterly 21,2(Spring 1985) : 131. 
18P.W.  Mott, อางถึงใน Wayne K. Hoy,  and Cecil G. Miskel,  Education Administrations: Theory  

Research and Practice, 4th ed. (New York : McGraw-Hill Book Company, 1991), 398. 
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แผนภูมิท่ี 3    ขอบเขตการวจิัย 
ท่ีมา         :  “กฎกระทรวง วาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2546,”   ราชกิจจานเุบกษา เลมท่ี 120, ตอนท่ี 74 ก      
(1 สิงหาคม 2546) : 1 – 2.  
                :  Paul E. Mott, The Characteristics of Efficient Organization (New York : Harper and 
Row, 1973), 188. 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทเฉพาะตาง ๆ ท่ีใชในการวิจัย  ดังนี้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  หมายถึง กระบวนการที่สถานศึกษา

รวมมือกับชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางความม่ันใจวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการบริการ
ดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามท่ีกําหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ ประกอบดวย 
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

 

การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (Xtot) 

 

1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (X1) 
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา (X2) 
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

           การศึกษา (X3) 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนา (X4) 
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 

           การศึกษา (X5) 
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา (X6) 
7. การรายงานคุณภาพการศึกษา      

           ประจําป (X7) 
8. การผดุงระบบประกันคุณภาพ (X8) 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) 

 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรยีนให  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู (Y1) 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียน   
ท่ีมีทัศนคติทางบวก (Y2) 

3. ความสามารถในการแกปญหาใน     
สถานศึกษา (Y3) 

4. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสถานศึกษา (Y4) 
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การศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปและการผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ
โรงเรียนจนเกดิผลลัพธท่ีทําใหบรรลุตามวตัถุประสงคและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว  ไดแก  การท่ี
สถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ความสามารถพัฒนานักเรียนท่ีมี
ทัศนคติทางบวก  ความสามารถการแกปญหาในสถานศึกษา  และความสามารถปรับเปล่ียนและ 
พัฒนาสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม   

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 หมายถึง 
สถานศึกษาของรัฐบาลท่ีจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีตั้งอยูในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง  อําเภอทามวง และอําเภอดาน
มะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
จากสภาพปจจบัุน ปญหา วตัถุประสงคของการวิจยั และตัวแปรท่ีใชศึกษา ซ่ึงกลาวไว

ในบทที่ผานมา เพื่อใหเกดิความรู ความเขาใจในปญหาท่ีศึกษา ผูวจิัยจึงไดศึกษาแนวคิด สาระ 
สําคัญท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษากาญจนบุรี เขต 1  และงานวิจยัท่ีเกีย่วของ เพื่อใชเปน
แนวทางในการวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 
การประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
คุณภาพของคน เปนปจจยัหลักสูความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ  และการศึกษาเปน

ปจจัยสําคัญของการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจึงเปนเร่ืองที่มีความจําเปน
อยางยิ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  จึงไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยท่ีครูเปนปจจยัหลักสูความสําเร็จ
ของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นครูจึงตองมีความรูความ
เขาใจเกีย่วกับความหมายและความสําคัญของการประกนัคุณภาพการศึกษา สามารถวิเคราะหระบบ
และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาได สามารถกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพ
การศึกษาได และสามารถดําเนินการใหเกดิคุณภาพการศึกษาตามบทบาทหนาท่ีของครูในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก พรอมท้ังมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง19

                                                        
19 พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ และสุชาติ กิจพิทักษ, การประกันคุณภาพการศึกษา [online], accessed 23 

August 2004. Available from http://www.moe.go.th/wijai/edu%20qa.htm 
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แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
คําวา คุณภาพ (quality) มีการกลาวกันมานานกวา 40 ป โดยเร่ิมตนในประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยเปนการกลาวถึงคุณภาพในเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรมและขยายสูวงการศึกษา 
หลังจากท่ีองคกรการคาโลก(WTO)ไดสงเสริมมาตรฐานคุณภาพตางๆดวยกลไกการคาโลกจึงทําให
ท่ัวโลกสนใจมากข้ึน เชนเดียวกับประเทศไทย ท่ีใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษา แตความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรมไดถูกเรงรัด ใหดําเนินการเม่ือปรากฏเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 ท่ีใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาควบคูกับการบริหารจัดการศึกษาในทุก
สถาบันการศึกษา20 องคกรอนามัยโลกไดใหความหมายของคุณภาพ วาเปนคุณลักษณะและ
คุณสมบัติรวมทั้งหมดของผลผลิต หรือบริการท่ีเปนไปตามความตองการท่ีกําหนดไวชัดแจงหรือ
ตามแนวท่ีแฝงไว21 สวนสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กลาววา คุณภาพ  หมายถึง ผลรวมของ
คุณลักษณะและคุณสมบัติทุกประการของผลการปฏิบัติงานหรือบริการท่ีเปนไปตามองคประกอบ
คุณภาพและดัชนีบงช้ีคุณภาพท่ีกําหนด  จึงสรุปไดวา คุณภาพ คือ คุณสมบัติของผลผลิตท่ีตรงตาม
มาตรฐาน และเปนท่ีพึงพอใจของผูบริโภค22 

สําหรับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เดล(Dale)ใหความหมายของการ
ประกันคุณภาพวา เปนกิจกรรมหรือปฏิบัติการท้ังมวลท่ีเปนระบบและมีการวางแผนลวงหนา อัน
เปนส่ิงจําเปนท่ีจะสรางความม่ันใจในระดับหนึ่งไดวาสินคาหรือบริการหนึ่ง ๆ จะมีคุณภาพตาม
ขอกําหนดท่ีวางไว23   สวนบรรจง จันทมาศ กลาวถึงการประกันคุณภาพวาเปนกิจกรรมหรือการ
ปฏิบัติใด ๆ ท่ีถาหากไดดําเนินการตามระบบและแผนท่ีวางไวอยางเครงครัด จะทําใหเกิดความ
เช่ือม่ันไดวา จะไดผลงานท่ีมีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ภายใตสภาพแวดลอมและ
ปจจัยในกระบวนการผลิต หรือการใหบริการท่ีมีการควบคุมอยางถูกตองและเปนระบบการประกัน
คุณภาพ (QA) = การควบคุมคุณภาพ (QC) + การตรวจสอบคุณภาพ(Qau) + การประเมินคุณภาพ
(Qas)  โดยมีหลักการที่เนน 1)มุงหาขอบกพรอง 2)ตรวจสอบผลลัพธท่ีไมพึงปรารถนา 3)สงผลให

                                                        
20 ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย, คุณภาพคืออะไร  [online], accessed  2 September 2004. Available from 

http://www.chula.ac.th/research/activity/journal/rj43_907.htm 
21 องคกรอรามัยโลก, อางถึงใน วิฑูรย  สิมะโชคดี, ที. คิว. เอ็ม. คูมอืสูองคกรคุณภาพยุค 2000 

(กรุงเทพ ฯ : ที. พี. เอ พับลิชช่ิง, 2541), 3. 
22 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, นิยามศัพทการประกันคุณภาพ  [online], accessed  4 September 

2004. Available from http://www.riss.ac.th/quality/vocabtest1.html 
23B.G. Dale, อางถึงใน กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบ

และแนวทางการดําเนินงาน, 5. 
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เกิดพฤติกรรมปกปองตัวเอง 4)เปาหมายอยูท่ีการบรรลุระดับความผิดพลาดท่ียอมรับได 5)เดินตาม
วิธีทํางานเดิม 6)หนวยงานเปนผูเสนอปญหาหรือประเด็น 7)พิสูจนวามีความบกพรอง24  ดังนั้นจึง
สรุปไดวา การประกันคุณภาพเปนการดําเนินการเพื่อสรางความม่ันใจวาผลผลิตขององคกรมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

ในสวนของการประกันคุณภาพการศึกษานั้น สตีเฟนและมอรแกน(Stephen and 
Morgan)  กลาววาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ หรือ การประเมินวาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามากนอยเพียงไร25  นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาไทยอีกหลายทานไดกลาวถึงการประกัน
คุณภาพการศึกษาไว  ดังเชน  สุรัฐ ศิลปอนันต ท่ีกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการ
กําหนดมาตรฐานใหสูงแลวเขาใหถึงมาตรฐานท่ีกําหนดไว โดยประเมินความสําเร็จของผูเรียนให
ไดตามมาตรฐานของหลักสูตร26   สงบ ลักษณะ ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปน
กระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผูท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาท่ีจะรับประกันให
สังคมเช่ือม่ันวาจะพัฒนาผูเรียนใหครบถวนตามมาตรฐานท่ีระบุไวในหลักสูตร27 จึงสรุปไดวา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาจัดเปนระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามดัชนีบงช้ีท่ีกําหนดเพื่อเปนหลักประกันใหกับผูมีสวน
เกี่ยวของและสาธารณชนไดม่ันใจวาสถานศึกษานั้นๆ สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางมีประสิทธิผลตามมาตรฐานท่ีกําหนด และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้นจําเปนตองมีการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมิน
มาตรฐานการศึกษา เพื่อใหเกิดกลไกในการตรวจสอบ และกระตุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษามี
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดเวลา การประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมินมาตรฐานการศึกษาจึงเปนเร่ืองท่ีมีนัยท้ังในเชิงความเปนเลิศทางการศึกษาและ

                                                        
24 บรรจง จันทมาศ,  ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000, พิมพครั้งที่ 6  (กรุงเทพ ฯ : สมาคม

สงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2541),  9. 
25Stephen Murgatroyd and Colin Morgan, Total Quality Management and the School 

(Buckingham: Open University Press, 1994), 45. 
26สุรัฐ  ศิลปอนันต, “การศึกษาทําไมคุณภาพ,” วารสารขาราชการครู  13 (ธันวาคม 2539) : 13 – 15. 
27 สงบ  ลักษณะ, “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา,” วารสารขาราชการครู 18 (สิงหาคม – 

กันยายน 2541) : 2 – 5. 
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ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาท่ีทุกฝายตองชวยกันพัฒนาอยางเต็มท่ี   การประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาระบบการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อสรางความ
ม่ันใจใหกับผูปกครอง ชุมชนและสังคม วาการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเช่ือถือไดใน
ผลผลิตทางการศึกษาและมีประสิทธิภาพตามจุดประสงคท่ี สถานศึกษากําหนดและความตองการ
ของสังคม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดใหความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยกําหนดใหเปนหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติ คือหมวดท่ี 6 เร่ือง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตมาตรา 47 – 51 โดยเฉพาะในมาตรา 47 ระบุวา 
“ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก” และมาตรา 48 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไป
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก”28 

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ คือ  1)เพื่อให
สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของ  2)เพื่อใหสังคมมั่นใจเกี่ยวกับผลผลิตและบริการของสถานศึกษา  3)เพื่อให
หนวยงานตนสังกัดจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามความเปนจริงตามภารกิจท่ี
สถานศึกษาดําเนินการ  4)เพ่ือใหขอมูลแกผูท่ีสนใจสมัครเขาศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
ของนักเรียนและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการบริการ  5)เพื่อใหขอมูลแกผูปกครอง ผูจาง รัฐบาล 
เกี่ยวกับกลไกในการดําเนินงานของสถานศึกษาตลอดถึงสวนงานในสังกัด  6)เพื่อใหเกิดความ
โปรงใสในกระบวนการจัดการศึกษาแกประชาชน โดยเฉพาะการนําเงินภาษีอากรของประชาชนมา
ใช29 

ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือไดมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลัก และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการ
                                                        

28 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เก่ียวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545, 35 – 36. 

29 กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวทางการ
ดําเนินงาน, 10– 11. 
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ทบทวนและติดตามกระบวนการดําเนินการอยางใกลชิด และรายงานผลการดําเนินการใหผูท่ี
เกี่ยวของทราบ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
 
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานั้น ถึงแมจะพยายามประเมินผลการศึกษา
ท้ังระบบแตในทางปฏิบัตินั้นมุงเนนประเมินผลลัพธ(result oriented) วาไดมาตรฐานหรือไม
อยางไร ผลลัพธท่ีกําหนดเปนมาตรฐานของความสามารถอาจมีหลายอยาง เชน มาตรฐานดาน
เนื้อหาวิชา มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานโอกาสในการเขาเรียน เปนตน ผลการประเมิน
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษานั้น นําไปสูการกําหนดแผนการปรับปรุงสถานศึกษา(school 
inprovement plan : SIP) เปนสําคัญ30   สวนวิจิตร  ศรีสอาน31 กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา
จะตองมีระบบและวิธีการเฉพาะ  ซ่ึงในการประกันคุณภาพการศึกษานั้นมีหลักการสําคัญอยู 2 
ประการ คือ  1)ไมวาจะใชวิธีใด จะตองใชเพื่อพัฒนาการศึกษา ไมนําไปใชเพื่อการลงโทษ เม่ือใดท่ี
นําไปใชในการลงโทษแลว เม่ือนั้นจะเกิดการตอตานเบ่ียงเบน และผลที่ไดจะไมไดรับประโยชน
เทาท่ีควร   2)จะตองสะทอนใหเห็นคุณภาพการจัดการของสถานศึกษาตามมาตรฐานไดจริง  คําวา 
“ไดจริง”  ทุกคนใชประโยชนได  เช่ือถือได 

                                                        
30กมล  สุดประเสริฐ, ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : ระดับกอนอุดมศึกษา 

[online], accessed 10 July 2004. Available from http://www.onec.go.th/publication/ 4011001/edlaw5.htm/ 
31 วิจิตร  ศรีสอาน, “การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับประเทศไทย : ประสบการณและ        

แนวคิด,” ใน รวมบทความการบรรยายพิเศษในรอบ 1 ป สมศ. (กรุงเทพ : สํานักรับรองมาตรฐานและประเมิน      
คุณภาพการศึกษา, 2544), 66 – 67. 
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นอกจากนี้ กระทรวงศกึษาธิการ ไดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาไทยใหมีมาตรฐานเปนเลิศ โดยมีหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 3 
ประการ คือ 1)รัฐกระจายอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและทรัพยากรใหจงัหวัดและสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 2)รัฐสนับสนุนให
ผูปกครอง ผูนําชุมชน องคกรปกครองทองถ่ิน มีสวนรวมรับผิดชอบในการจดัการศึกษา                     
3)สถานศึกษาจะตองแสดงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบตอนกัเรียนและผูปกครอง มาตรฐานท่ี
กําหนดและผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา32 

โดยสรุป หลักของการประกันคุณภาพการศึกษาคือ เปนการดําเนินการตรวจสอบเพื่อ
สะทอนใหเห็นระดับคุณภาพการจัดการศึกษาจริงตามมาตรฐาน เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ไมใชเพื่อการลงโทษ โดยการกระจายอํานาจแกสถานศึกษาในการดําเนินการจัด
การศึกษาและสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของฝายตาง ๆ 
 
แนวทางการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ33  ไดกําหนดแนวคิดของการประกัน
คุณภาพการศึกษา(quality assurance) ประกอบดวย การดําเนินงานสําคัญ 3 ประการ คือ  1) การ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา(quality control) คือ กระบวนการหรือแนวปฏิบัติท่ีนําการศึกษาเขาสู
คุณภาพ ประกอบดวย การกําหนดมาตรฐานการศึกษาท้ังดานปจจัย กระบวนการและผลผลิต 
รวมท้ังการดําเนินการจัดทําแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใหการ
ดําเนินงานพัฒนาไปสูมาตรฐานที่กําหนดไว โดยมุงเนนระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน 
รวมท้ังติดตาม กํากับการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่องและปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งข้ึน  2)การ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา(quality audit ) คือ กระบวนการหรือแนวปฏิบัติ ในการดําเนินงานเพ่ือ
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย การประเมินความกาวหนาของสถานศึกษา และการ
จัดทํารายงานของสถานศึกษาตอผูท่ีเกี่ยวของ การติดตามและตรวจสอบของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
นอกจากนี้ ยังตองมีมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพไมถึงเกณฑมาตรฐาน
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 3)การประเมินคุณภาพการศึกษา (quality assessment) คือ กระบวนหรือ
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด ประกอบดวย การทบทวน
                                                        

32 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา   
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา เลม 1 (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2541), 3. 

33 เรื่องเดียวกัน, 3 – 4. 
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คุณภาพการศึกษา การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนส่ิงท่ีสถานศึกษาจําเปนตอง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติม หมวดท่ี 6  
เพื่อเปนส่ิงรับรองวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามท่ีระบุไวใน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  คือ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีศักยภาพ
พรอมท่ีจะแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก นอกจากนี้ยังสามารถดํารงชีวิตในฐานะ
พลเมืองดีของสังคมได โดยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะตอง
ดําเนินการอยางสอดคลองกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงผูท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษาท้ัง
ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนเก่ียวของ
อ่ืนๆ มีความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานดังกลาวสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในแตละ
ระดับ34 
 
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาหลักการสําคัญมีดังนี้  1)คุณภาพการศึกษาในบริบทของ
การประกันคุณภาพ จะเนนการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคท้ังภายในและภายนอก  คุณภาพ
ภายใน หมายถึง ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของผูเรียนท่ีสรางความพึงพอใจใหกับผูรับ
ชวงตอในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต หรือทุกระดับช้ันเรียน  สวนคุณภาพภายนอก หมายถึง 
ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับมหัพภาค ซ่ึงหมายถึงความรูความสามารถและ 
คุณลักษณะของผูเรียนท่ีจําเปนตอความอยูรอด และการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการเมืองและ
วัฒนธรรมของประเทศชาติ ในการแขงขันทางธุรกิจ การคาและทางเทคโนโลยี ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก   2)การประกันคุณภาพการศึกษาเปน ยุทธศาสตรเชิงรุกท่ีเนนการวางแผนและเตรียมการ
ปองกันลวงหนากอนท่ีปญหาจะเกิดข้ึนไมใชการแกสถานการณเฉพาะหนาเพื่อตอบสนองตอ

                                                        
34 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวดําเนินการของสถานศึกษาเพ่ือจัด       

กิจกรรมเสริมประสบการณพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรรับสง
สินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 1. 
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ปญหาท่ีไดเกิดข้ึนแลว  3)การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการสรางความม่ันใจท่ีตั้งอยูบนรากฐาน
ของหลักวิชาหลักฐานขอเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบได กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่
เปน วิทยาศาสตร หลักตรรกะและความสมเหตุสมผล   4)การตรวจสอบ การวัดและประเมินผลใน
บริบทของการประกันคุณภาพ มีจุดประสงคสําคัญเพ่ือใหไดมาเพ่ือขอมูลยอนกลับสําหรับใชใน
การวางแผนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง มิใชการจับผิดหรือการตัดสินใหรางวัลหรือ
ลงโทษ  5)คุณภาพของการออกแบบ(มาตรฐานวิชาการ กรอบหลักสูตรและแผนการสอน) และ
กระบวนการทํางาน (การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) เปน
องคประกอบสําคัญท่ีนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 6)การประกันคุณภาพการศึกษาเนน
ความสําคัญของการสรางความรู ทักษะและความม่ันใจแกบุคลากรที่เกี่ยวของท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  7)
การประกันคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญตอการประสานสัมพันธภายในระหวางหนวยงานทาง
การศึกษาทุกระดับและการรวมมือ ของหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ภูมิภาค  8)ภาวะความเปนผูนําและความเอาจริงเอาจังของผูบริหารสถานศึกษาและการกระจาย
อํานาจความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม เปนปจจัยสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา35       สวน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกลาววา หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา ไดแก 1)จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คือ 
การท่ีสถานศึกษารวมกันพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการ
จับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา โดยเปาหมายท่ีสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนกับผูเรียน  
2)การท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามขอ1) จะตองทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และของการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  
3)การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหาร คณะครู 
และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา  โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูท่ีเกี่ยวของ เชน ผูเรียน ชุมชน 
เขตพ้ืนท่ี หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตาม
ประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ36 
 
 

                                                        
35 กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวทางการ

ดําเนินงาน, 13 – 15. 
36 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา,( กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการ ร.ส.พ., 2545), 11. 
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ขั้นตอนการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายการศึกษาในนั้น สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ ไดเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปน 3 
ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ข้ันการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และข้ันการจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป  มี
รายละเอียดดังนี้37 

1. การเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยการ 1)เตรียม
ความพรอมของบุคลากร ดวยการสรางความตระหนักถึงคุณคาของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและการทํางานเปนทีม รวมทั้งการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 2)แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อรวมมือกับผูบริหารสถานศึกษาใน
การประสาน กระตุน กํากับ ดูแลใหบุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวของ
เขามารวมดําเนินการพัฒนาและการประเมินคุณภาพ 

2. การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลัก คือ 1) 
การวางแผน(plan) โดยเร่ิมต้ังแตข้ันตอนแรกท่ีสําคัญคือการกําหนดเปาหมายการจดัอันดับความ 
สําคัญของเปาหมาย  กําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน กําหนดระยะเวลา  การ
กําหนดงบประมาณและการกําหนดผูรับผิดชอบ  2)การปฏิบัติตามแผน(do) ไดแก การสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข จัดส่ิงอํานวยความสะดวก สนบัสนุนทรัพยากร
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม (monitoring)ทุกระดบั และใหการ
นิเทศ  3) การตรวจสอบประเมินผล(check) ไดแก การวางกรอบการประเมิน จดัหาหรือจดัทํา
เคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย และการตรวจสอบและ
ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน  4) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(action) ไดแก การปรับปรุง
การปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร การวางแผนในระยะตอไปรวมทั้งการจัดทําขอมูลสาร 
สนเทศ 

3. การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป เม่ือสถานศึกษาไดดําเนินการ
ตามแผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบรอยแลว ในชวงปลายปการศึกษาจะตองจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป เพื่อเผยแพรใหผูเกี่ยวของทุกกลุมไดรับทราบ เพื่อ
แสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และพรอมท่ีจะรับการประเมินจากภายนอก โดยรวบรวม

                                                        
37เรื่องเดียวกัน, 12 – 49. 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมิน วิเคราะหและสังเคราะหจําแนกตามมาตรฐานการศึกษา และ
เขียนรายงาน  ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังแผนภูมิท่ี 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่  4   ขัน้ตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ที่มา              : สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถาน    
ศึกษา:เพ่ือพรอมรับการประเมินภายนอก, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2544), 13. 

1. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร 

- สรางความตระหนัก 
- พัฒนาความรูและทักษะ 

2. แตงต้ังกรรมการท่ี          
รับผิดชอบ 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป 

- รวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน 

- วิเคราะหตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 

การเตรียมการ การรายงาน การดําเนินการ 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน(P) 
- กําหนดเปาหมายหรือ มาตรฐานการศึกษา 
- จัดลําดับความสําคญัของเปาหมาย 
- กําหนดแนวทางดําเนินงาน 
- กําหนดระยะเวลา  
- กําหนดงบประมาณ  
- กําหนดผูรับผิดชอบ 

2. ดําเนินการตามแผน(D) 
- สงเสริม สนับสนุน 
- จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุน

ทรัพยากร  
- กํากับ ติดตาม  

3. ตรวจสอบประเมินผล(C) 
- การวางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดทําเคร่ืองมือ  
- เก็บขอมูล  
- วิเคราะหขอมูล  
- แปลความหมาย  
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- วางแผนในระยะตอไป  
- จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จัดระบบโครงสรางของกระบวนการจัด

การศึกษาโดยยึดหลักมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ จะมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว เพื่อใหสถานศึกษาสรางความม่ันใจ
แกผูเกี่ยวของ วาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาความรู ความสามารถ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
อยางเต็มศักยภาพ  ท้ังนี้ ใหถือวาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
และดําเนินการโดย ยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ38 ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงเปนระบบที่สถานศึกษารวมมือกับชุมชนและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเขตพื้นท่ีการศึกษา ภายใตการกํากับดูแลและสนับสนุนสงเสริมของหนวยงานตนสังกัด
เพื่อสรางความม่ันใจ ท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักวิชา ขอมูล หลักฐานท่ี ตรวจสอบไดและการมี
สวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  วาผูเรียนทุกคนจะไดรับการบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพจาก
สถานศึกษา  เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดใน
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อสรางความม่ันใจ   ใหแกผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคน
จะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เปน
สวนหนึ่งการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ในการสงเสริม สนับสนุน ดําเนินการโดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย กระบวนการท่ีสถานศึกษาตอง
ดําเนินการรวมกันอยางเปนระบบใน  8  เร่ืองตอไปนี้  1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  2) 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  4) การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

                                                        
38อารีรัตน  วัฒนสิน, “ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานเกา

ที่จัดระบบใหม,”  วารสารวิชาการ  3,12 (ธันวาคม 2543) : 8 – 9. 
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การศึกษาของสถานศึกษา  6) การประเมินคุณภาพการศึกษา  7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป  8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา39 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงไมใชภาระงานใหมของสถานศึกษา 
เพียงแตนําภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมท่ีสถานศึกษาทุกแหงดําเนินการอยูแลว 
และมุงเนนไปที่คุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรอันเปนการสอดคลองกับหลักการเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ท่ีระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงสามารถจัดลําดับภาระงานได ดังนี้ 

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายของขอมูลและ

สารสนเทศวา ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงหรือส่ิงท่ียอมรับกันวาเปนจริง ท่ีใชเปนพื้นฐาน
การคํานวณ การวัดและการประเมินผล(a real or assumed thing used as a basis for calculations or 
measurement) หรือบางส่ิงบางอยางท่ีรูหรือสรุปและเปนท่ียอมรับกันวารู เปนความจริงท่ีไดมาจาก
การสรุปอยางมีเหตุผล (something know or assumed ; fact which conclusion can be inferred)  
สวนสารสนเทศ (information) หมายถึง ขอมูลท่ีนํามาทําการประมวลผลเพ่ือใหเปนตัวแทนท่ีมี
ความหมาย 40  ซ่ึงสอดคลองกับกรมวิชาการ  ท่ีใหความหมายของขอมูลและสารสนเทศไววา ขอมูล 
(data) หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ ซ่ึงอาจแสดงเปนตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ ขอเท็จจริง
เหลานี้เปนส่ิงท่ีเก็บรวบรวมมาโดยยังไมผานการประมวลผล หรือการวิเคราะหจัดกระทําจึงทําให
สวนมากไมมีความหมายสมบูรณพอที่จะนําไปใชประกอบการตัดสินใจ  สวนสารสนเทศ  
(information) หมายถึง ขอมูลท่ีไดผานการประมวลผลหรือการวิเคราะหดวยวิธีการตางๆ จนอยูใน
รูปแบบท่ีมีความหมาย สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจหรือนําไปใชในเร่ืองตางๆไดตาม
วัตถุประสงค41 

 
 

                                                        
39 กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวทางการ

ดําเนินงาน, 51. 
40 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ, เอกสาร

ชุดการประกันคุณภาพการศึกษา เลม 4  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2541), 1 – 2. 
41 กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 2, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2545), 19. 
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ดังนั้นจึงสรุปวา ขอมูล คือ ขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเก็บรวบรวมมา โดยยังไมผานการ
ประมวลผล สวนสารสนเทศ คือ ขอมูลท่ีผานการประมวลผลหรือการวิเคราะหดวยวิธีการตาง ๆ 
แลว  ซ่ึงสามารถนําไปใชประกอบการตดัสินใจได 

ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปนการทํางานท่ีมุงสรางความ
ม่ันใจแกผูเกีย่วของวาผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพนัน้ สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศน
และภารกิจท่ีชัดเจนและจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ในการจัดทําแผนดังกลาวตองใชขอมูล
และสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีจําเปนเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของทองถ่ิน เชน ท่ีตั้งของสถานศึกษา ความ
ตองการของชุมชน สภาพของผูเรียน ฯลฯ เพื่อนํามาประกอบการจดัทําแผนเพื่อพัฒนาผูเรียนให
บรรลุมาตรฐานตามหลักสูตร และเม่ือสถานศึกษาดําเนินการตามแผนแลวจะตองมีการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจําเปนตองมีขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับกระบวนการ
ดําเนินงาน และสารสนเทศจากผลของการดําเนินตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาจะนําไปสู
การวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป  

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเหน็ไดวา สถานศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ ครบถวน 
เปนปจจุบัน เรียกใชไดสะดวกและตรงตามความตองการ จะชวยใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ เพราะสารสนเทศท้ังหลายน้ันนอกจากจะใชในการวางแผนการ
ดําเนินงานและประกอบการตัดสินใจแลว ยังนําไปสูการพัฒนาแนวความคิดและสรางทางเลือก
ใหม ๆ  ในการดําเนินการตางๆ ดวย 

การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา 

ระบบสารสนเทศ (information system) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การ
ประมวลผลขอมูลใหอยูในรูปสารสนเทศที่เปนประโยชนสูงสุด และการจัดเก็บรักษาอยางมีระบบ
เพื่อสะดวกตอการนําไปใช   และในการจัดทําระบบสารสนเทศนั้น กรมวิชาการ กลาววามี
องคประกอบท่ีสําคัญ 4 สวนดวยกันท่ีประกอบกันเปนระบบสารสนเทศ ดังแสดงตามแผนภูมิท่ี 5  
ดังนี้  1) ขอมูล เปนขอเท็จจริงตางๆ ภายในสถานศึกษาและในบริบทของสถานศึกษาแตละแหง 
เปนปจจัยนําเขาของระบบสารสนเทศ  2) การจัดเก็บขอมูล เปนการรวบรวมและจัดเก็บรักษาขอมูล 
และสารสนเทศที่มีอยูหรือที่ไดมาอยางมีระบบ สะดวกตอการนํามาประมวลผล หรือนํามาใช
ประโยชน และสามารถแกไข ปรับปรุง ใหเปนปจจุบันไดงาย  3) การประมวลผลหรือวิเคราะห  
เปนการกําหนดความสัมพันธของขอมูล จัดกระทําขอมูลเพื่อใหเหมาะสมตอการนําไปใช   
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4) สารสนเทศ เปนขอมูลท่ีผานการประมวลผลหรือการวิเคราะหแลว เปนผลผลิตของระบบท่ีจะ
นําไปใชประโยชนตอไป42  ดังแผนภูมิท่ี 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  5     องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
ที่มา              :  กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกัน         
                        คุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2544), 20.  

 

สําหรับข้ันตอนการจัดทําระบบสารสนเทศนั้น กรมวิชาการ ไดเสนอแนะแนวทาง
ดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศ  ดังนี้  1)ข้ันเตรียมการจัดทําระบบสารสนเทศ  1.1)แตงต้ัง
คณะทํางานทําหนาท่ีรวบรวมขอมูล ตรวจสอบขอมูล ประมวลผลขอมูล จัดเก็บขอมูลและ
สารสนเทศใหสะดวกแกการนําไปใช  1.2)กําหนดวัตถุประสงคในการใชสารสนเทศ เชน เพ่ือการ
บริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน เพื่อการตัดสินใจหรือเพื่อการบริการ  2)ดําเนินการ
จัดระบบสารสนเทศ  2.1)การรวบรวมขอมูล จะตองกําหนดรายการขอมูลท่ีตองการ กําหนดวิธีการ
จัดเก็บ สรางหรือจัดหาขอมูลสําหรับจัดเก็บ รวมท้ังกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดเก็บขอมูล
ดวย  2.2)การตรวจสอบขอมูลกอนนําขอมูลไปประมวลผล เพราะในการจัดเก็บขอมูลอาจมี
ขอผิดพลาดเกิดข้ึนได  ซ่ึงการตรวจสอบขอมูลอาจดูความถูกตอง ความสอดคลอง ความ
สมเหตุสมผล ความสมบูรณเพียงพอของขอมูลและความเปนปจจุบันของขอมูล  3)การประมวลผล
ขอมูล เปนการนําขอมูลมาจัดกระทําใหเปนสารสนเทศ อาจโดยการจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ 
การแจงนับ การใชวิธีทางคณิตศาสตร ซ่ึงอาจทําดวยมือหรือใชคอมพิวเตอรชวย   4)การนําเสนอ
ขอมูลและสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศท่ีมีความหมายชัดเจนแลวอาจนําเสนอโดยใชตาราง 
กราฟ หรือการบรรยายก็ได ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของขอมูล  5) การจัดเก็บขอมูลและ
สารสนเทศ เปนการจัดเก็บไวในส่ือตาง ๆ อยางเปนระบบ สะดวกตอการคนหาเพื่อนํามาใช
ประโยชนหรือปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน43   
                                                        

42 เรื่องเดียวกัน, 20 – 21. 
43 เรื่องเดียวกัน, 23. 

การประมวลผล
(การวิเคราะห) 

การจัดเก็บ    
ขอมูล 

 

ขอมูล 
 

สารสนเทศ 
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โดยระบบสารสนเทศสถานศึกษาที่สมบูรณสามารถจําแนกเปนระบบยอย ๆ ดังนี้  1)ระบบ
สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวย ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับภาพรวมของ
สถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความตองการของชุมชน สภาพการบริหารและการ
จัดการตามโครงสรางและภารกิจ เชน ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา กิจกรรมประจําวันของ
สถานศึกษา ระบบเอกสารท่ีจําเปนในสถานศึกษา เปนตน  2)ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน เปน
ระบบสารสนเทศท่ีรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนท้ังหมด สารสนเทศสวนนี้เกิดจากผูสอนหรือ
ผูปฏิบัติงานเปนสวนใหญ เชน ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน  ผลงานของ
ผูเรียน เปนตน  3)ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เปนการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน การมี
สวนรวมในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน เปนตน 4)ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สารสนเทศประเภทนี้ตองมีการประมวลผลรวม มีการ
เปรียบเทียบขอมูลอยางถูกตองและทันสมัย จึงจะมีความหมายตอการจัดการและการบริหารงาน
อยางเต็มประสิทธิภาพ เชน งานธุรการ งานการเงิน งานบุคลากร งานพัฒนาแหลงการเรียนรู เปน
ตน  5)ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน สารสนเทศสวนนี้เปนการนําขอมูลและสารสนเทศท้ัง 4 
สวน ท่ีกลาวมาแลวสรุปเปนภาพรวมท่ีเขาใจงาย กะทัดรัด ระบุผลสําเร็จตามสภาพและผลการ
พัฒนาท่ีเกิดข้ึน เพื่อรายงานตอผูเกี่ยวของตอไป44 

สรุป ระบบสารสนเทศนับวาเปนส่ิงสําคัญมากในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพราะเปนพื้นฐานการตัดสินใจ การดําเนินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  สถานศึกษาควรมีขอมูล
สารสนเทศที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาท้ัง 3 ดาน คือ มาตรฐานผูเรียน  มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน และมาตรฐานดานการบริหาร  โดยขอมูลดังกลาวตองมีความชัดเจน สมบูรณ 
เพียงพอ สอดคลองกับการปฏิบัติจริง และมีความเปนปจจุบันเสมอ 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

ในทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษา(educational standard) คือ เคร่ืองช้ีวัดคุณภาพท่ีใช
อยูในปจจุบันและเปนหนึ่งในกระบวนการประกันคุณภาพ(quality assurance) ท่ีกําลังไดรับการ

                                                        
44 กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา,    15 – 17. 
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พัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อเปนหลักประกันวา แมปริมาณทรัพยากรที่รับผิดชอบจะ
เปล่ียนแปลงไปก็ตาม แตระดับคุณภาพจะตองยังคงเปนมาตรฐานเดียวกันอยูเสมอ45 

โดยท่ัวไปแลวสถานศึกษาจะมีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน รูปแบบ
ดังกลาวจัดเปนตนแบบในการกําหนดมาตรฐานได  สวนรูปแบบการพัฒนามาตรฐานท่ีนิยมใชกัน
มากนั้น เช็ง(Cheng) ไดกลาวถึงรูปแบบของการพัฒนามาตรฐานไว 8 รูปแบบ ดังนี้  1)รูปแบบท่ี
เนนเปาหมาย (goal model) เปนรูปแบบท่ีมีความเชื่อวา ถาสถานศึกษาระบุเปาหมายอยางชัดเจน
แลว สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพคือ สถานศึกษาท่ีสามารถทําใหนักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 2)รูปแบบท่ีเนนปจจัย(resources – input model)   เปนรูปแบบท่ีมีความเช่ือวาถาสามารถ
จัดปจจัยท่ีหายาก และมีคุณคาตามความตองการของสถานศึกษาแลว จะทําใหสถานศึกษามี
คุณภาพสูงข้ึน 3)รูปแบบท่ีเนนกระบวนการ(process model) เปนรูปแบบท่ีมีความเช่ือวาธรรมชาติ
และคุณภาพของกระบวนการในสถานศึกษาเปนองคประกอบหลักท่ีมีผลตอคุณภาพนักเรียน และ
ระดับการบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพจึงตองมีการปฏิบัติงาน
ภายในสถานศึกษาอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 4)รูปแบบท่ีเนนความพึงพอใจ(satisfaction 
model) เปนรูปแบบท่ีมีความเช่ือวา ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษา(stakeholder) 
เปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 5)รูปแบบที่เนนชุมชน (legitimacy model)  
เปนรูปแบบที่มีความเช่ือวา สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ ถาสถานศึกษาสามารถดํารงอยูกับชุมชน 
เปนท่ียอมรับของชุมชน ดังนั้นสถานศึกษาจําเปนตองดําเนินการแสวงหาทรัพยากร  และดําเนินการ
แกไขปญหาอุปสรรคภายในสถานศึกษา ตลอดจนเผชิญกับส่ิงทาทายจากภายนอก  6)รูปแบบท่ี
สนใจการไมมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา(ineffectiveness model) เปนรูปแบบท่ีมีความเช่ือวา
การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ผูท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษาสามารถกระทําได
โดยงายและชัดเจนในการวิเคราะหและระบุถึงเกณฑท่ีวาดวยการไมมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
7)รูปแบบองคกรแหงการเรียนรู(organizational learning model) เปนรูปแบบท่ีมีความเช่ือวา
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และปญหาอุปสรรคท่ีมี
อยูเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได ดังนั้นสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพได ตอเม่ือสถานศึกษาสามารถ
เรียนรูวิธีการปรับปรุงสถานศึกษาใหตอบสนองตอสภาพเศรษฐกิจสังคม 8)รูปแบบการบริหาร
คุณภาพแบบองครวม (total quality management model) เปนรูปแบบท่ีมีความเชื่อวาการบริหาร
สภาพแวดลอมและกระบวนการภายในสถานศึกษาแบบองครวม เพื่อใหบรรลุถึงความตองการของ

                                                        
45 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การพัฒนามาตรฐานการศึกษา, เอกสารชุด

การประกันคุณภาพการศึกษา เลม 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2541), 1. 
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กลุมเปาหมาย เปนกุญแจสําคัญตอการประสานผลสําเร็จระยะยาว องคประกอบสําคัญในการ
บริหารคุณภาพแบบองครวมในสถานศึกษา ไดแก การใหความสําคัญตอผูเกี่ยวของ การปรับปรุง
กระบวนการอยางตอเนื่อง การใหสมาชิกในสถานศึกษามีสวนรวม และการสงเสริมใหสมาชิกได
พัฒนาความถนัด ความสนใจ ดวยความเต็มใจ46 

รูปแบบท้ัง 8 ขอขางตนนี้มีจุดเดนและขอจํากัดแตกตางกัน ดังนั้นแตละรูปแบบจึงมี
ความเหมาะสมในสถานการณท่ีแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาโดยรวมแลวจะเห็นวา รูปแบบองคกร
แหงการเรียนรูและรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบองครวม มีความเหมาะสมสําหรับสถานศึกษา
ในยุคปจจุบัน ซึ่งมีภารกิจหลากหลายในสภาพสังคมเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

การสรางและปรับปรุงมาตรฐานสถานศึกษานั้น  สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  ไดเสนอข้ันตอนการปฏิบัติไวดังนี้คือ  1)การศึกษา วิเคราะห สังเคราะห
ขอมูลในการท่ีจะกําหนดมาตรฐานหรือสภาพท่ีพึงประสงคในการดําเนินงานของแตละหนวยงาน
นั้น จําเปนตองศึกษาขอมูลและความตองการจากหลาย ๆ ดาน เชน ปรัชญาการศึกษาของไทย 
เปาหมายการพัฒนาการศึกษา ความตองการของสังคม มาตรฐานการศึกษาของไทยและตางประเทศ 
เปนตน  2)การกําหนดกรอบความคิดจากขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวมไวนํามาสังเคราะหเปนกรอบ
แนวคิดเพื่อกําหนดเปนมาตรฐานสถานศึกษา  3)การยกรางมาตรฐาน เปนข้ันตอนท่ีคณะกรรมการ
จะรวมกันประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนะความตองการเพื่อกําหนดองคประกอบ
และรายละเอียดของมาตรฐานใหถูกตองตามกรอบแนวคิดทฤษฎี และเหมาะสมสอดคลองกับ
ขอจํากัดและความตองการของตน  4)การทําประชาพิจารณ เปนการนําผลท่ีเกิดข้ึนจากการประชุม
ปฏิบัติการไปใหผูท่ีเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม  5)การ
ทดลองใชมาตรฐาน เปนการนํารางมาตรฐานสถานศึกษาท่ีผานการทําประชาพิจารณแลวไปทดลอง
ใชในสถานศึกษา ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความเปนไปไดในการนํามาตรฐานไปใช ปญหา อุปสรรค
ตาง ๆ ขณะท่ีทดลองใช เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงแกไขมาตรฐานในข้ันตอไป  6)การตรวจสอบ 
ปรับปรุงมาตรฐาน เม่ือมาตรฐานผานข้ันตอนการทําประชาพิจารณและทดลองใชแลว โดยปกติจะ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกตองเชิงเนื้อหา เชิงทฤษฎี เชิงโครงสรางและความชัดเจนของภาษาที่ใช 
เปนตน  7)การเสนอขอความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัดเพ่ือใหความเห็นชอบและประกาศใช

                                                        
46 Y.C. Cheng, อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา, เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา เลม 3(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2541), 2 – 6. 
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ตอไป  8)การประกาศใชและเผยแพร เม่ือมาตรฐานไดรับความเห็นชอบแลว จะสามารถประกาศใช
และเผยแพรไปยังผูท่ีเกี่ยวของได47 

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเปนกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทั้งระบบทั่วทั้งองคกร โดยทุกกิจกรรมท่ีเปนสวนประกอบหลักของ
ระบบการจัดการศึกษาดําเนินการรวมกัน เพื่อมุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพ   
ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  นอกจากน้ี การ
วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายังเปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนเปนระบบเพ่ือท่ีจะสรางหรือ
ปรับแตงวิสัยทัศน จัดลําดับความสําคัญของภารกิจ กําหนดรูปแบบและวิธีการจัดระบบองคกร และ
การบริหารสถานศึกษา  ท้ังนี้ก็เพื่อท่ีจะชวยกันกําหนดทิศทางท่ีจะทําใหกระบวนการเรียนการสอน
ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมไดดียิ่งข้ึน การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ถูกหลักวิชาและการตัดสินใจที่อาศัยขอมูลท่ีนาเช่ือถือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพดานตาง ๆ จะ
นําไปสูกระบวนการปฏิรูปสถานศึกษาซ่ึงเปนนโยบายสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา  

องคประกอบสําคัญของการจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา มีดังนี้ 1)การ
ประเมินเพื่อสํารวจสภาพปญหาและความจําเปนอยางรอบดาน  2)การปรับเปาหมายและทิศทางการ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในกรอบหลักสูตร 3)การพัฒนาหรือ
เลือกใชรูปแบบวิธี หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองสภาพปญหา และความจําเปน
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา และเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูและบุคลากรทุกฝายมี
สวนรวม  4)การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยคณาจารยท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสม 5)
การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของครูผูสอนและบุคลากร 6)ยุทธศาสตรและวิธีการทํา
ใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม  7)การพัฒนาระบบขอมูลการประเมินมาตรฐาน  8)
แผนการใหความชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปญหาดานผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน48 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอข้ันตอนการจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ 1)การเตรียมการจัดทําแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เปนการริเร่ิมดาํเนินการโดยระดับนโยบาย คัดเลือก สรรหา แตงตั้งบุคคล

                                                        
47 เรื่องเดียวกัน, 12 – 15. 
48  กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวทางการ

ดําเนินงาน, 37 –39. 
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ท่ีมีประสบการณสูงเปนคณะจัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และการเร่ิมตน
กระบวนการจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการจัดต้ัง
คณะจัดทําแผน การทําความเขาใจในบทบาทหนาท่ี การประสานความรวมมือทางวชิาการ และการ
วางแผนการทํางานของคณะจัดทําแผน 2)การประเมินความตองการและความจําเปนของสถาน 
ศึกษา ข้ันนี้เปนหัวใจของกระบวนการวางแผน สถานศึกษาจะไดทราบสภาพปญหาความตองการ
และความจําเปนของสถานศึกษาและลําดบัของประเด็นการพัฒนา  ซ่ึงจะเกีย่วของกบัขอมูลเกี่ยวกบั
การเรียนและผลการเรียนของผูเรียน โปรแกรมการจดัการเรียนการสอน ส่ิงแวดลอมภายในและ
ส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เปนตน ซ่ึงประกอบดวยการทํา
ความเขาใจวิสัยทัศนของสถานศึกษา การจัดทําภาพรวมของสถานศึกษา การสํารวจความตองการ
ทางการศึกษาของผูเรียน และการวิเคราะหขอมูลความตองการดานการศึกษาและกาํหนดประเด็นท่ี
สําคัญในการพัฒนาผูเรียน 3)การวิเคราะหปญหาสาเหตุและพิจารณาแนวทางแกไขตามประเด็น
สําคัญการพัฒนาผูเรียน เพื่อใหเขาใจสภาพปญหาความตองการอยางถองแทโดยใชกระบวนการ
อภิปราย การระดมพลังสมองและตัดสินใจท่ีสําคัญรวมกันในการกาํหนดเปาหมาย วัตถุประสงค 
และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการทบทวน
ประเด็นสําคัญการพัฒนา ตดัสินใจเลือกประเด็นท่ีจะดําเนินการ เขียนเปาหมายการพัฒนา เขียน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  4)การกําหนดแผนปฏิบัติการรายป  โดยการกําหนดเคาโครงแผนปฏิบัติการ
รายป และสรางใหเกิดความผูกพันในภาระหนาท่ีของบุคลากรของสถานศึกษาใหรับทราบสภาพ
ปญหา เปาหมายการพัฒนา ตลอดจนรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขสภาพปญหาไดอยางครอบคลุม
รอบคอบยิ่งข้ึนและยอมรับท่ีจะนําไปปฏิบัติรวมกัน ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการกําหนดแผนปฏิบัติ
การรายป และการตรวจสอบเช่ือมโยงระหวางเปาหมายการพัฒนากบัแผนปฏิบัติการรายป  5)การ
เขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ข้ันนี้เปนการลงมือเขียนแผน ท้ังนี้ควรนัดหมาย
เวลาลวงหนาเพื่อคณะจัดทําแผนสามารถรวมเขียนแผนไดอยางเต็มท่ี แผนพัฒนาคุณภาพควรจะ
สะทอนส่ิงตอไปนี้คือ แหลงงบประมาณ การวางแผนเปล่ียนแปลงต้ังอยูบนพื้นฐานงานวจิัย การ
ประเมินผลบนพ้ืนฐานขอมูล การแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได และการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนการประสานความรวมมือระหวางกิจกรรมตางๆ  6)การนําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ  ข้ันตอนนี้กลาวถึงความสําคัญของการยอมรับและพันธะ
ผูกพันตอแผนพัฒนาคุณภาพอันกอใหเกิดการนําแผนไปปฏิบัติท่ัวทั้งสถานศึกษา  
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ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการสรางการยอมรับแผน มอบหมายการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ และ
ทําความเขาใจสวนตางๆของแผน49 

การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงอาจมีสวนประกอบ
และรูปแบบการนําเสนอแตกตางกันได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดของสถานศึกษา ความซับซอนของ
ภาระงานและศักยภาพของสถานศึกษาแตละแหง อยางไรก็ตามกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
เสนอวา สวนประกอบสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย 1)
เจตนารมณของสถานศึกษา อันไดแก วิสัยทัศน และภารกิจของสถานศึกษา เปนตน  2)ภาพรวมของ
สถานศึกษา  3)เปาหมายการพัฒนา และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  4)
แผนปฏิบัติการรายป ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมาย  5)การระดมทรัพยากร แหลง
สนับสนุนงบประมาณ และสรุปงบประมาณ50   

ซ่ึงสวนประกอบตาง ๆ ของแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ควรประกอบดวย  1)
ปก  โดยระบุช่ือสถานศึกษา ช่ือแผน และชวงเวลาท่ีใชแผนน้ี   2)คํานํา   3)สารบัญ  4)ภาพรวมของ
สถานศึกษา  ประกอบดวย  4.1)ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  4.2)การดําเนินงานของสถานศึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชวงท่ีผานมา และ 4.3)สรุปสถานภาพปจจุบันของสถานศึกษา
และปจจัยตาง ๆ ท่ีอาจสงผลตอผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 5)เจตนารมณของสถานศึกษา ประกอบดวย  
5.1)วิสัยทัศน  5.2)ภารกิจ หรือพันธกิจ  และ 5.3)เปาหมายหรือจุดมุงหมาย  6)เปาหมายการพัฒนา 
หรือวัตถุประสงค  ประกอบดวย 6.1)เปาหมายการพัฒนาเปนผลลัพธท่ีคาดหวังในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และ 6.2)ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 7)แผนปฏิบัติการประจําป 8)การ
ระดมทรัพยากรแหลงสนับสนุนงบประมาณ และสรุปงบประมาณ   9)การประสานความรวมมือกับ
หนวยงานและแหลงวิทยาการภายนอก   10)การแสดงภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  11)กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการขอรับความเห็นชอบ  
12)ขอมูลอ่ืน ๆ เชน 12.1)นิยามศัพทท่ีใชในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  12.2)การเผยแพร
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  12.3)คณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โดยสรุป สถานศึกษาจะตองมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป
ซ่ึงควรไดรวมมือกับทุกฝาย วิเคราะหขอมูลจากสารสนเทศและศักยภาพของสถานศึกษาในทุก ๆ 
ดาน ใชบทเรียนจาก จุดเดนและจุดดอยท่ีผานมากําหนด วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย การจัดการ

                                                        
         57 กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 4, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2545), 25 – 66. 
50 เรื่องเดียวกัน, 67 – 74. 
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ศึกษาของสถานศึกษาใหชัดเจนโดยพยายามใชศักยภาพของสถานศึกษาอยางคุมคา ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ เพราะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานี้เปนหัวใจของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา นําไปสูการประกันคุณภาพภายในและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการนําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัตินั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนา สถานศึกษาควร
กําหนดแนวทางในการนําแผนสูการปฏิบัติ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
ไดกลาวถึงการนําแผนสูการปฏิบัติงานวา แผนท่ีจะนําไปสูความสําเร็จตองเปนแผนท่ีทุกคนท่ี
เกี่ยวของท้ังในและนอกสถานศึกษามีความชัดเจนในแผน ยอมรับและเห็นพองในปญหาและ
เปาหมายท่ีตองการพัฒนา ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็โดยใหทุกคนไดรวมในกิจกรรมการจัดเตรียมและการ
ทําแผนอยางเต็มท่ี การแบงงานออกเปนสวนๆ พรอมกําหนดกลุมและหัวหนากลุมผูรับผิดชอบโดย
ผูมีอํานาจเหนือใหการสนับสนุนชวยเหลืออยางจริงใจนับเปนตัวแปรสําคัญของการนําแผนไปสู
ความสําเร็จ ขอสําคัญบุคลากรควรมีคูมือเพื่อใชควบคูกับแผน ซ่ึงควรจัดทําเปน 3 ระดับ คือ 1)คูมือ
คุณภาพ(quality manual) ใชเปนคูมือสําหรับผูบริหาร มีสาระสําคัญเกี่ยวกับปรัชญา นโยบาย 
โครงสรางองคกรและวิธีปฏิบัติทางคุณภาพโดยท่ัวไป  2)คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน(procedure 
manual) ใชเปนคูมือสําหรับหัวหนากลุม/ผูจัดการ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการ
กระทํา ขอบขายความรับผิดชอบและวิธีดําเนินการ และ 3)คูมือการปฏิบัติงาน(work instructions) 
ใชเปนคูมือสําหรับผูปฏิบัติงาน มีสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะงาน กระบวนการ การปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ คูมือท้ัง 3 ระดับนี้นอกจากเปนประโยชนตอการดําเนินงานแลว ยังเปนประโยชนตอ
แนวทางการตรวจสอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบภายในหรือการประเมินตนเอง51  เชนเดียวกันกับ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดกลาวถึงการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สูการปฏิบัติวาจะตองประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 3 ข้ันตอน คือ  1)การสรางการยอมรับแผน 
สถานศึกษาควรสรางการยอมรับและพันธผูกพันตอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยควรนําแผนฉบับรางสุดทายใหบุคลากรของสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน เขตพื้นท่ี ผูมีสวน
เกี่ยวของท่ีสามารถชวยในการดําเนินงานของสถานศึกษาไดรวมใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น วายังมี
สวนประกอบใดท่ีควรจะเพิ่มเติมเพื่อใหการวางแผนเปนไปดวยความรอบคอบ รอบรู และรอบดาน

                                                        
51 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  : 

เพ่ือพรอมรับการประเมินภายนอก, 37. 
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อยางแทจริง และจะทําใหเกิดความรวมมือและความผูกพันกับแผน ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ของตนตอผลสําเร็จของผูเรียน และรวมดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนา เปล่ียนแปลงตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนด  2) การมอบหมายการปฏิบัติอยางเปนทางการ ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไดระบุการมอบหมายความรับผิดชอบใหกับหนวยงาน/บุคคลแลว 
เพราะฉะนั้นควรมีการสงมอบแผนใหกับหัวหนากลุมวิชา หัวหนาระดับช้ัน ตามสายการบังคับ
บัญชา ตลอดจนทีมงานอยางเปนทางการดวย เพื่อผูปฏิบัติจักไดทราบหนาท่ีและขอบขายงานท่ีตอง
ทํา  3) การทําความเขาใจสวนตางๆ ของแผน  ซ่ึงมีส่ิงท่ีผูปฏิบัติควรทําความเขาใจ ไดแก 
เจตนารมณของสถานศึกษา เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร เทคนิควิธีการใหมท่ีกําหนดไวในแผน 
แผนปฏิบัติการประจําป และการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผล
สําเร็จตามแผน52 

โดยสรุป การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา เพื่อใหสามารถดําเนินได
อยางเขาใจตรงกัน มีแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการเช่ือมโยงประสานสัมพันธ
ในทุกข้ันตอนของกิจกรรมอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพนัน้ ควรไดพิจารณาทบทวนโครงสราง
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
และใหทุกคนมีสวนรวม มีการกําหนดบทบาท หนาท่ีรับผิดชอบและภาระงาน อยางชัดเจนและ 
ควรมีคณะทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากทุกหนวยของระบบบริหาร
จัดการ เพื่อรวมกันรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ควร 
จัดทําเปนเอกสารใหทุกคนไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือ 
สนับสนุน รวมถึงการดูแลเอาใจใส สงเสริมใหจัดการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพได
มาตรฐานตามท่ีกําหนด จนทําใหสังคมเช่ือม่ันในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา โดยสถานศึกษา
ตองจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามแผน ตรวจสอบและทบทวน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาและจัดทํารายงานคุณภาพประจําป โดยการดําเนินงานรวมกันของคณะบุคลากร
ในสถานศึกษา ชุมชนและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

                                                        
52 กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา, 63 – 66. 
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ความหมายของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ใหความหมายของการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา ไววา การตรวจสอบ เปนการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา สําหรับนําไปเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา   สวนการทบทวน 
เปนการนําขอมูลจากการดําเนินงานและผลจากการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีผานการตรวจสอบ
แลวมาพิจารณาเปรียบเทียบวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด และหาสาเหตุ 
ตลอดจนแนวทางแกไข ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา53 

กลาวโดยสรุป การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา   เปนกระบวนการประเมิน
ตนเองอยางเปนระบบ      ดําเนินการอยางตอเนื่อง       โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา  
ผูปกครอง ชุมชนและเขตพืน้ท่ีการศึกษา ซ่ึงสะทอนใหเห็นเปาหมาย จุดเนนและทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา 

แนวดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย กิจกรรมสําคัญ 2 อยาง คือ 

1. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ในการตรวจ 
สอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานั้นตองใหบุคลากรทุกคนทุกฝาย รวมท้ัง
ผูบริหารและครูรวมในกระบวนการ  โดยเนนความเปนผูนํา การใหโอกาสทุกคนเขามารวมทํางาน 
ทักษะในการจดัการ กําหนดเปาหมาย สรางทีมงาน กําหนดงานและมีมนุษยสัมพนัธกับทุกคนใน
สถานศึกษาและชุมชน ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการดังตอไปนี้54   

1) การวางแผนการดําเนินงานตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึกษา เพื่อ 1.1)
ช้ีแจงแนวการดําเนินงาน/วิธีการตรวจสอบและทบทวนภายในใหบุคลากรทุกคนรูและเขาใจ 1.2)ช้ี 
แจงวัตถุประสงคและขอบขาย/สาระสําคัญของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา  และ 1.3)วางแผนกําหนดการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาของทุกคน/หมวด/โครงการ/ฝาย และภาพรวม 

                                                        
53 กรมวิชาการ, แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในของสถานศึกษา, เอกสารชุด

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 5, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2545), 8. 
54 เรื่องเดียวกัน, 10 – 11. 
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2) วิธีการดําเนินงาน  โดย  2.1)ครูทุกคนดําเนินการตรวจสอบและทบทวนภาระ-
งาน/กิจกรรมของตนเอง สวนหัวหนาหมวด/โครงการ ศึกษาและรวบรวมขอมูลสรุปเสนอ
คณะทํางานตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึกษา  2.2)คณะทํางานตรวจสอบและทบทวน
ภายในสถานศึกษาสรุปเปนขอมูลเสนอผูบริหารสถานศึกษา เปนขอมูลระดับฝายและภาพรวม
สถานศึกษา 

3) การสรุปผลการตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึกษา  เพื่อ 3.1)เปน
หลักฐานแสดงใหเห็นวามีการตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึกษาทุกระดับ  3.2)สรุปผลการ
ดําเนินงานเทียบกับส่ิงท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ 3.3)
เสนอแนะวาควรปรับปรุงและพัฒนาอะไร 

4) การรายงานขอมูล  ประกอบดวย  4.1)ระยะเวลาและวันท่ี ท่ีทําการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา  4.2)ขอบเขตและวัตถุประสงค  4.3)วิธีการ/มาตรฐานท่ีใช
ตรวจสอบและทบทวน  4.4)ส่ิงท่ีกระทําไดสําเร็จนาพอใจและส่ิงท่ีไมเปนไปตามสภาพท่ีคาดหวัง  
และ 4.5)ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาส่ิงท่ีดีใหดียิ่งข้ึน และการแกไขส่ิงท่ีไมเปนไปตามสภาพท่ีคาดหวัง 
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 

5) การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและแกไขปรับปรุง โดย  5.1)ระบุถึงส่ิงท่ีกระทําได
สําเร็จนาพอใจ และส่ิงท่ีไมเปนไปตามสภาพท่ีคาดหวัง  5.2)จัดทําบันทึกขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาส่ิง
ท่ีดีใหดียิ่งข้ึนและการแกไขส่ิงท่ีไมเปนไปตามสภาพท่ีคาดหวัง และเพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพ
อยางตอเนื่อง  5.3)กําหนดระยะเวลาในการปรับปรุง  5.4)ตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานซํ้า  
และ 5.5)ถาแกไขแลวเสร็จใหสรุปเสนอ 

นอกจากนี้สถานศึกษาควรตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาตามขอบขาย ดังนี้ 

1) วิสัยทัศนและภารกิจของสถานศึกษา 
2) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3) การปรับเปาหมายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาในกรอบหลักสูตร 
4) กระบวนการเรียนการสอน  ประกอบดวย 4.1) สภาพแวดลอมในการจดัการ

เรียนรู  4.2) เทคนิคและวิธีสอนของครู  4.3) กระบวนการเรียนรู  และ 4.4) การตอบสนองของ
ผูเรียน 
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5) ผลการเรียนรู ความกาวหนาและผลการเรียนของผูเรียน  ไดแก  5.1) การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา  5.2) ผลงานของผูเรียน  5.3) กระบวนการวัดและประเมินผล  และ 5.4) 
การสนับสนุนการเรียนรู 

6) การบริหารและการจัดการ  ไดแก  6.1)วิสัยทัศนและภารกิจ  6.2)ภาวะผูนําและ
ผูบริหาร  6.3)โครงสรางองคกรของสถานศึกษา  และ 6.4)การพัฒนาวิชาชีพสําหรับบุคลากร55 

2. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยในการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้นมีวัตถุประสงคเพื่อ 1)รายงาน
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารวมท้ังปญหาและอุปสรรคตาง ๆ อัน
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  2)เพื่อชวยเหลือ สนับสนุน
และผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเช่ือม่ันวาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายและพัฒนาอยางตอเนื่อง   3) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทราบ56 

จากวัตถุประสงคของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาท่ีกลาวมาแลวนั้น  สามารถกําหนดเปนภารกจิในการตรวจสอบและทบทวนคุณ 
ภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดดังตอไปน้ี  1)กําหนดแผนงานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการ 
ศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา    2)พัฒนา ปรับปรุง กําหนดวิธีการและเคร่ืองมือตรวจ 
สอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา      3)วางแผนการดําเนนิงานและประสาน 
งานกับสถานศึกษา 4)เตรียมการศึกษา วิเคราะหเอกสารขอมูลตางๆ ของสถานศึกษา       5)ประชุม 
ช้ีแจงคณะกรรมการสถานศึกษาและผูเกีย่วของ  6)ดําเนินงานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการ 
ศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 7)วิเคราะหเปรียบเทียบขอคนพบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 8)อภิปรายและสรุป 
ขอคนพบรวมกันกับสถานศึกษา   9)ดําเนนิการชวยเหลือ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและ 10)รายงานผลการตรวจสอบและทบทวน   

                                                        
55 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวดําเนินการของสถานศึกษาเพ่ือจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา, 81. 
56 กรมวิชาการ, แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่

การศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 7, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพคุรุสภา 
ลาดพราว, 2545), 14. 
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คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอคณะกรรมการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผูท่ีเกีย่วของทราบ57 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพื้นท่ีการศึกษาน้ัน 
เปนการตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อนําผลการ
ตรวจสอบไปวิเคราะหสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา และใชเปนขอมูลในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดทําภาพรวมของสถานศึกษา และ
ภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซ่ึงมีข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานดังตอไปนี้  1)กอนการ
ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา  คณะกรรมการตองมีการเตรียมการกับ
ผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังมีการชี้แจงครูและผูเกี่ยวของในวัตถุประสงค ขอบขายและประโยชน
ของการดําเนินงาน โดยแจงลวงหนาในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  2)ระหวางการดําเนินการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงมีชวงเวลาการดําเนินการกําหนดไวประมาณ 3 – 5 วันทํา
การ (รวมวันกอนการตรวจสอบ) คณะกรรมการควรประเมินจากการสังเกตสภาพการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา โดยเฉพาะการสังเกตการเรียนการสอนจริง การสอบถาม การสัมภาษณจาก
บุคลากรท่ีเกี่ยวของและศึกษาจากเอกสาร  รองรอย หลักฐานตางๆ ท่ีปรากฏ แลวนํามาอภิปรายและ
สรุปผลการตรวจสอบและประเมินเพ่ือเขียนรายงานผลตามขอบขายท่ีกําหนด  3)หลังการ
ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา คณะกรรมการตองเสนอขอหารือและ
อภิปรายขอคนพบกับผูบริหารและผูเกี่ยวของ นอกจากนี้ตองรายงานผลการตรวจสอบและทบทวน
ดวยวาจาแกสถานศึกษาโดยทันทีหลังการปฏิบัติงานและกอนสรุปผลจัดทํารายงาน โดยนําเสนอผล
ดวยวิธีท่ีจะเขาใจและนําไปปฏิบัติไดงาย ในการปรึกษาและอภิปรายรวมกันนั้น นอกจากมุงท่ีจะ
แลกเปล่ียนความคิดเกี่ยวกับขอคนพบแลว ยังเปนโอกาสท่ีจะไดทําความกระจางเกี่ยวกับขอคนพบ
หลักและประเด็นปญหาสําคัญท่ีตองดําเนินการดวย ส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ การตรวจสอบความ
ถูกตองของขอเท็จจริงในรายงานผลการตรวจสอบ ซ่ึงวิธีท่ีดีท่ีสุด คือ สงรายงานกอนการจัดพิมพ
ใหสถานศึกษาพิจารณาหลังจากท่ีไดรายงานดวยวาจาแลว ขอเท็จจริงท่ีคลาดเคล่ือนจะตองแกไขให
ถูกตอง หากมีขอผิดพลาดคลาดเคล่ือนจะสงผลกระทบตอการพิจารณาประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
คณะกรรมการควรทบทวนผลการพิจารณาใหม ท้ังนี้โดยปกติจะตองไมมีการปรับแกผลการ
พิจารณาใด ๆ ในรายงาน 

สรุป การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา เพื่อการปรับปรุงแกไขใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง การประเมิน

                                                        
57 เรื่องเดียวกัน, 32. 
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ภายในน้ีตองเร่ิมตนจากครูและบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา ตองประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติ
งานของตนเอง โดยการบันทึกภาพความสําเร็จของงาน ปญหาและการแกไขไวเปนระยะๆ แตละ
หมวดวิชาหรือกลุม ฝาย เปนระยะๆเชนเดียวกัน โดยกําหนดภาพความสําเร็จท่ีตองการไวใหชัดเจน 
ประเมินจากผลการประเมินของทุกคน บันทึกไวเปนหมวดหมูเพื่อนําไปสูการประเมินคุณภาพ
โดยรวมของสถานศึกษาได และคณะทํางานดานการประกันคุณภาพควรไดประเมินภาพ
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาท้ังระบบของสถานศึกษาเปนระยะๆ โดยใชผลการประเมินจากการ
ปฏิบัติงานของทุกคน สรุปเปนภาพรวมของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงควรทําเปนประจํา
อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อนําไปสูการตรวจสอบและทบทวนจากเขตพื้นท่ีการศึกษา  อยางนอย 1 ตอ
ทุก 3 ป และเพื่อรองรับการประเมินจากภายนอกตอไป 

การประเมินคณุภาพการศึกษา 

นับต้ังแตกระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการวัดและประเมินผลการศึกษาสู
ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเรียนท้ังในระดับการเรียนการสอน การตัดสินได – ตก 
และการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนอํานาจของสถานศึกษา ถึงแมวาการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาท่ัวประเทศจะใชหลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ แตความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติในเร่ืองรูปแบบการเรียนการสอน การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน ตลอดจนการวัด
และประเมินผลไดเกิดข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมไดท้ังในสถานศึกษาตางๆ ภายในภูมิภาคเดียวกันและ
ตางภูมิภาค เพื่อเปนการควบคุมและและรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตางๆท่ัวประเทศให
มีมาตรฐานใกลเคียงกัน   กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนินมาตรการตางๆ เชน การพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาโดยการใหความรูทางวิชาการดานการวัดและประเมินผล  และนอกจากน้ี 
กระทรวงศึกษาธิการยังไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียนท่ีอยูในระดับตัว
ประโยค คือ ประถมศึกษาปท่ี 3 ประถมศึกษาปท่ี 6  มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงเปน
การประเมินระดับชาติในวิชาหลักหรือความสามารถสําคัญตามจุดหมายและคําอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร โดยทําการประเมินในทุกป ผลการประเมินท่ีไดนอกจากจะเปนตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา
ของประเทศในภาพรวมแลว ยังใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
ระดับชาติ และใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภูมิภาค เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ระดับสถานศึกษา58 

                                                        
58 กรมวิชาการ, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(National Test) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ      

คุรุสภา ลาดพราว, 2546), 1 – 2. 
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การดําเนินมาตรการเพ่ือการควบคุมและรักษาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ 
การเทาท่ีผานมา  กลาวไดวาไดผลในระดบัหนึ่ง    แตเม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  และการปฏิรูปการศึกษาท่ีติดตามมา     ไดกอใหเกดิปจจยัและการเปล่ียนแปลง
ใหม ๆ ท่ีจะสงผลตอการบริหารจัดการทางการศึกษา การเรียนการสอน   การวดัและประเมินผลการ 
ศึกษา กลาวคือ   การกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ท้ังทางดานวิชาการ    งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป     ไปสูเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง    ในการกระจายอํานาจทางวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   โดยคณะ
กรรม การการศึกษาข้ันพืน้ฐานเปนผูกําหนดหลักสูตรแกนกลางอัน ไดแก มาตรฐานวิชาแกน(con- 
tent  standards) และมาตรฐานชวงช้ัน(benchmarks)  สวนการกําหนดสาระของหลักสูตร  อันไดแก 
การออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ   (course syllabus)   เปนอํานาจหนาท่ีของสถานศึกษา   
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยังใหสถานศึกษาเปนผูประเมินผูเรียนโดย
ใชวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  และใหมีการนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาคัด 
เลือกเพื่อการศึกษาตอ  ภายในบริบทของการกระจายอํานาจทางดานหลักสูตรการเรียนการสอนและ
การวัดและประเมินผล   กระทรวงศึกษาธิการยังคงมีภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    โดยกระบวนการประกันคุณภาพภายใน   และโดยการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา       เพือ่คงไวซ่ึงความเปนเอกภาพในเชิงนโยบาย
หรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ  แตในขณะเดียวกนัก็เอ้ือใหเกดิความหลากหลายในทางปฏิบัติเพื่อ
นําไปสูความเปนธรรม    ความเทาเทียมกนัของโอกาสทางการศึกษาและเสริมสรางความสอดคลอง
ระหวางการศึกษาตอสภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของแตละทองถ่ิน 

ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีสงผลตอภารกิจดานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล จากคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 รัฐบาลจะดําเนินการปฏิรูปการศึกษาให
สอดคลองกับเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยมุงท่ีจะพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู อันเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะนําไปสูระบบเศรษฐกิจบน
ฐานความรู ใหชาวไทยทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะไดรับความรูและการฝกอบรมไดตลอดชีวิต 
มีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และสามารถนําประเทศใหกาวพนจากวิกฤติทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อสรางชาติ สรางคนและสรางงาน 

เม่ือพิจารณาจากปจจัยเชิงบริบทสําคัญตางๆ อันไดแกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจดาน
การวัดและประเมินผลในมิติใหม ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ คือ  1)เปนการประเมินมาตรฐานการศึกษา
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ของชาติเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา และเพื่อรักษาความมีเอกภาพดานนโยบาย  2)เปนการ
ประเมินคุณภาพผูเรียน เพื่อใหเกิดการพัฒนาระดับปจเจกบุคคลในองครวมอยางตอเนื่อง และ
สอดคลองกับสภาพจริง  3) เปนการประเมินเพื่อสนับสนุนหลักการจัดการศึกษาเพื่อสรางชาติ สราง
คน และสรางงานตามนโยบายของรัฐบาล 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ(national test)  ตามรูปแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ ในปจจุบันมีอยู  2  ลักษณะ  คือ59 

1. การประเมินผลสัมฤทธ์ิท่ัวไปของผูเรียน (ป.3 ป.6 ม.3 และม.6) เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนตามระดับชวงช้ันท่ีหลักสูตรกําหนด  ไดแก  ประถมศึกษาปท่ี 3  
ประถมศึกษาปท่ี 6  มัธยมศึกษาปท่ี 3  และมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยใชแบบทดสอบท่ีพัฒนาเปนแบบ
วัดมาตรฐาน (standardized test) เปนเคร่ืองมือสําหรับการประเมิน  โดยจะสอบวัดสาระการเรียนรูท่ี
มีความสําคัญหรือจําเปน คือ 

 ประถมศึกษาปท่ี 3      ภาษาไทย  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 ประถมศึกษาปท่ี 6      ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ 
 มัธยมศึกษาปท่ี 3      ภาษาไทย  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตรและ 
  สังคมศึกษา  
 มัธยมศึกษาปท่ี 6        สาระการเรียนรูตามหลักสูตรวิชารวม ภาษาไทย  คณิตศาสตร   
                      ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา วิชาเลือก วิทยาศาสตร(กายภาพ- 
                      ชีวภาพ)  วิทยาศาสตร (เคมี  ชีววิทยา  ฟสิกส) คณิตศาสตร  
                                         (ข้ันสูง)  ภาษาอังกฤษ  และ SAT 

โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญในการประเมิน เพื่อนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูล
ช้ีนําการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ ไดแก ระดับกระทรวง  สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  
จังหวัดและสถานศึกษา  ตลอดจนถึงตัวนักเรียนเปนรายบุคคล 
 2. การประเมินความถนัดทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(scholastic aptitude  
test : SAT)  เพื่อประเมินคุณภาพทางการศึกษาดานความถนัดทางการเรียนกับผูเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ทุกคนในสถานศึกษาท่ีอยูในระบบทุกสังกัดท่ัวประเทศ 
 การประเมินความถนัดทางการเรียน  เปนการประเมินท่ีจะวัดความสามารถของ 
ผูเรียนท่ีไมใชการวัดความรูดานเนื้อหาสาระเพียงอยางเดียว แตเปนการวัดส่ิงท่ีอยูในตัวผูเรียน อัน
เปนผลท่ีเกิดจากการสะสมระยะยาวของกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนตามหลักสูตรท้ังในและนอก

                                                        
59 เรื่องเดียวกัน, 17 – 20. 
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หองเรียนและเปนความรูความสามารถท่ีผานกระบวนการกล่ันกรอง สังเคราะหมาเปนเวลายาวนาน
หลายๆ ป เปนตัวบงช้ีใหเห็นถึงความสามารถของคนท่ีไดรับการพัฒนาแลว เปนตัวพยากรณท่ีใช
ศึกษาความสําเร็จทางการศึกษาในอนาคต 
 การประเมินความถนัดทางการเรียน จะประเมินความสามารถใน 3 องคประกอบ คือ 
1) ความสามารถทางภาษา(verbal ability)  ขอสอบดานนี้วัดความรูความเขาใจและเหตุผลเชิงภาษา
ของผูเรียน โดยครอบคลุมพื้นฐานความรูความเขาใจทางภาษา ความสามารถในการวิเคราะหเปรียบ 
เทียบและประเมินความสัมพนัธในรูปแบบตางๆ ระหวางคําศัพท สํานวน ขอมูลและแนวความคิดท่ี
ส่ือในรูปขอความหรือบทความ เหตุผลเชิงภาษา(verbal reasoning) และการอานอยางมีวิจารณญาณ
(critical  reading)  2)ความสามารถทางการคิดคํานวณ (numerical  ability)  ขอสอบดานนี้วดัความ
เขาใจในความคิดรวบยอดและหลักการทางคณิตศาสตรระดับเบื้องตน ทักษะการคิดคํานวณระดบั 
พื้นฐาน  ความสามารถดานเหตุผลเชิงปริมาณ(quantitative reasoning) การวิเคราะหเปรียบเทียบ 
และประเมินขอมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตางๆ เชน ตาราง แผนภมิูและประโยคสัญลักษณทาง
คณิตศาสตร และความสามารถในการแกปญหาในรูปของจํานวนหรือปริมาณ และ 3)ความสามารถ
เชิงวิเคราะห(analytical  ability) ขอสอบดานนี้วดัความสามารถของผูเรียนในดานตาง ๆ  ดังนี้ 3.1)
การสังเกตและวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลหลักฐานและขอสมมติฐานระหวางสาเหตุและ
ผลสรุป และระหวางขอเท็จจริงกับคําอธิบาย เปนตน  3.2)การพิจารณาประเมินความสอดคลอง
ระหวางขอความท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน  3.3)การสรุปความจากขอมูลหรือสาระท่ีซับซอน  3.4)การ
ใชวิธีหรือข้ันตอนในการขจัดประเดน็หรือทางเลือกท่ีผิด เพื่อนําไปสูการสรุปผลอยางถูกตอง 3.5)
การสรุปและสรางหลักเกณฑจากความสัมพนัธท่ีวิเคราะหไดจากขอมูลท่ีเปนนามธรรม  สัญลักษณ
หรือแผนภาพตางๆ และ 3.6)การวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลุมหรือการจัดประเภทที่มีความ
เหล่ือมลํ้าในลักษณะตางๆ หรือท่ีไมเปนอิสระไมคาบเกีย่วกัน  

ในการดําเนินงานประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาตินั้น กระทรวงศึกษาธิการ
มอบใหกรมวชิาการในฐานะกรรมการและเลขานุการการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ- 
ชาติ ดําเนินการประเมินโดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาที่ไดรับการ
ประเมิน ท้ังในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัดหรือเขตพื้นท่ี
การศึกษาในสวนภูมิภาคและคณะกรรมการดําเนินงานในสวนกลาง(กรุงเทพมหานคร) ประสาน 
งานและความรวมมือในการจัดการใหการดําเนินการประเมินเปนไปอยางมีมาตรฐานเดียวกันท้ัง
ประเทศ มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้  1)คนควาหาแนวทางกําหนดรูปแบบและขอบเขตของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติท้ังในตางประเทศและบริบทของการปฏิรูปการศึกษา พระราช 
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อนําเสนอตอ
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คณะกรรมการอํานวยการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ   2)จัดประชุมคณะกรรมการอํานวย 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ  เพ่ือสรุปเปนนโยบาย  3)ดําเนินการสรางเคร่ืองมือ
วัดตามหลักวิชาเพื่อใหเปนเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานและจัดพิมพพรอมเอกสารประกอบการประเมิน 
4)จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสวนกลาง  เพื่อ
มอบนโยบายและแนวทางการประเมินใหการประเมินมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ  
5)สงเคร่ืองมือวัดและเอกสารประกอบการประเมินใหกับจังหวัดและสวนกลาง เพื่อดําเนินการ
ประเมินในวันท่ีกําหนดพรอมกันท้ังประเทศ   6)กํากับ ติดตามการประเมิน เพื่อรับทราบปญหาและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาระบบการประเมินตอไป  7)รวบรวม
กระดาษคําตอบ ดําเนินการตรวจขอสอบแบบเขียนตอบ ประมวลผลขอมูลเพื่อรายงานผลการ
ประเมิน  8)รายงานผลการประเมินเปนรายบุคคล  สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดและ
ภาพรวมระดับประเทศ60 
 การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติเปนเร่ืองท่ีจะดําเนินการในบริบทของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงเร่ิมประเมินไดในปการศึกษา 2548 แตกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายใหผูเรียนในหลักสูตรปจจุบันไดรับการประเมินดวย  กรมวิชาการจึงไดเร่ิมดําเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติตั้งแตปการศึกษา 2543 ในลักษณะของการนํารองหรือ
ทดลองระบบโดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบและวิชาท่ีสอบไปตามความเหมาะสมและความจําเปน
ในแตละป อยางเชนใน ปการศึกษา 2543 ซ่ึงเปนปเร่ิมตนมีการประเมินดานความถนัดทางการเรียน
(SAT) มัธยมศึกษาปท่ี 6 เพียงช้ันเดียว  แตในปการศึกษาตอมาไดมีการขยายขอบเขตการประเมิน 
โดยประเมินนักเรียนในช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ประเมินวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร  ประถม 
ศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประเมินวิชาภาษาไทย คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา
ปท่ี 6 ประเมินดานความถนัดทางการเรียน (SAT) และในปการศึกษา 2546 ไดเพิ่มเติมวิชาท่ี
ประเมิน คือ วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา 

การรายงานคณุภาพการศึกษาประจําป 

การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา จัดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตาม       
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ซ่ึงกลาววา “…การประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอ 

                                                        
60 เรื่องเดียวกัน, 21 – 22. 
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สาธารณ ชน  เพื่อการนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก”61 โดยรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจะตองระบุความสําเร็จตามเปาหมายท่ี
กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพรอมหลักฐานขอมูลและผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิท่ีสถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับชวงช้ันท่ีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กําหนด 

รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา จะแสดงผลการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาในแตละปวาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) กําหนดไว62 
 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  คือ  1)เพื่อแสดงภาระ
ความรับผิดชอบในผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอหนวย 
งานตนสังกัด สาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเม่ือส้ินปการศึกษา  2)เพื่อใหสถานศึกษาและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาในปตอไป  3)เพื่อให
สถานศึกษามีขอมูลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม
ในการรองรับการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  1)กําหนดเปาหมายผูรับรายงานใหเปนไปตามมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แลววางแผนการจัดทํารายงานและกําหนดรูปแบบ
การรายงาน  2)แตงต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานผลคุณภาพการศึกษาประจําป ซ่ึงควรประกอบดวย 
รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการหรือผูทําหนาท่ีวิชาการของสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยว 
ของ ทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  3)รวบรวม วิเคราะห แปรผลและนําเสนอขอมูลผล
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบป  4)เขียนรายงานและจัดทําเอกสารรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป  5)นําเสนอคณะผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ  6)เผยแพรสู
กลุมเปาหมายผูรับรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา  7)ติดตามและรับขอมูล
ยอนกลับจากกลุมเปาหมายผูรับรายงานคุณภาพการศึกษา ประจําป ซ่ึงไดแก นักเรียน ผูปกครอง 
                                                        

61 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เก่ียวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545, 23. 

62 กรมวิชาการ, แนวทางการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 6, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2545), 8. 
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ชุมชน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน เพ่ือรับทราบความคิดเห็น ความ
พึงพอใจและขอเสนอแนะที่มีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําผลไปเปนขอมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป63 
 นอกจากนี้ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ยังไดกําหนดแนวการเขียนรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป วาจะตองสะทอนคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา อันเปนผลมาจาก
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานในรอบป
การศึกษา โดยมีผลลัพธท่ีสรางความม่ันใจใหผูเกี่ยวของ 2 ประการ คือ 1)คุณภาพผูเรียน คือ ผูเรียน
ทุกคนมีความรู ความสามารถและคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และ 2)
ศักยภาพของสถานศึกษาในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมายของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ซ่ึงมีแนวทางการเขียนรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปดังนี้ 1)บรรยายสรุป
สภาพและผลการดําเนินงานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติจนเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย ยุทธศาสตร และ
วิธีการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป และแผนปฏิบัติการประจําป  2)
นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงานท่ีปรากฏจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา
และการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายความสําเร็จท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  3)สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเทียบ
กับระดับคุณภาพการดําเนินงานท่ีตองการ 

จากแนวทางการเขียนรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เปนการเสนอผลจากการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
ซ่ึงสามารถเขียนรายงานไดหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค ความเหมาะสมและความตองการของ
สถานศึกษา กรมวิชาการ  ไดเสนอรูปแบบและตัวอยางการเขียนรายงาน ดังนี้64 

บทท่ี 1  บทนํา   ประกอบดวย 
1.1 ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ประกอบดวย 1)ประวัต ิ ท่ีตั้งและสภาพ

ชุมชน 2)โครงสรางการบริหาร  3)วิสัยทัศน ภารกจิ 
1.2 จํานวนบุคลากร  ประกอบดวย  1)จํานวนผูเรียนแยกตามช้ันเรียน 2)

จํานวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา  3) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

                                                        
63 เรื่องเดียวกัน, 8 – 11. 
64 เรื่องเดียวกัน, 25 – 29. 
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1.3 คณะกรรมการสถานศึกษา  ประกอบดวย  1)รายช่ือคณะกรรมการ
สถานศึกษา 2)จํานวนคร้ังท่ีประชุม/สาระสําคัญของการประชุม 3)ความชวยเหลือท่ีไดรับจาก
คณะกรรมการ 

1.4 คณะกรรมการนักเรียน  ประกอบดวย  1)รายช่ือคณะกรรมการนักเรียน  
2)ภาระงานของคณะกรรมการนักเรียน  3)งานของคณะกรรมการนักเรียน 

บทท่ี 2 การดําเนินงานและความสําเร็จในรอบป ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา   ประกอบดวย  

2.1  เปาหมาย/ยุทธศาสตรและผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน 
2.2  งานโครงการ/กิจกรรมดีเดนในรอบปการศึกษา 

 บทท่ี 3  สภาพและผลการแผนพัฒนาสถานศึกษา   ประกอบดวย 
3.1 ดานคุณภาพผูเรียน  ประกอบดวย  1)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนแต

ละระดับช้ัน 2)คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 3)ผลการทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐาน
กลาง  4)การมาเรียนของผูเรียน 5)การออกกลางคัน/ตกซํ้าช้ันของผูเรียน 6)จํานวนผูเรียนท่ีจบ
หลักสูตรแลวศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ 7)จํานวนผูเรียนท่ีดอยโอกาสและพิการไดรับการ
ชวยเหลือ 8)จํานวนผูเรียนปกติท่ีไดรับการซอมเสริมทางวิชาการ 9)จํานวนผูเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษท่ีไดรับการสงเสริมศักยภาพ 10)จํานวนผูเรียนท่ีไดรับทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษา 
11)จํานวนผูเรียนท่ีไดรับการยกยองชมเชยหรือประกาศเกียรติคุณ 12)สภาพความพึงพอใจของครู 
ผูเรียน และชุมชนตอคุณภาพผูเรียน 

3.2 ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 1)หลักสูตร/แนวการจัด
ประสบการณการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน 2)การจัดกระบวนการเรียนรูและการประเมินผลการ
เรียนรู 3)การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการสอนแนวใหมอยางตอเนื่อง 4)การสรางบรรยากาศการ
เรียนรู  5)การตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน  6)การใชยุทธศาสตร/เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู  7)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 8)จํานวนและผลงานวิจัยของครู 9)การสงเสริมใหผูเรียนรูดวย
กระบวนการวิจัย 10)สภาพความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพของการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน 11)ดานคุณภาพการบริหารจัดการ 12)ขอมูลบุคลากรในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 13)อัตราเงินเดือนของบุคลากรในสถานศึกษา 14)การจัดระบบรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 15)การพัฒนาบุคลากร  16)การใหบริการและจัดสวัสดิการตางๆ 17)การจัดสรรเงิน
บํารุงการศึกษาตามงานตางๆ  18)การจัดสรรเงินบํารุงการศึกษาประเภทงบวิชาการจําแนกตาม
ขอบขายงาน 19)การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี  20)สภาพความพึงพอใจของ
บุคลากรตอการบริหารจัดการ 
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3.3 ดานความสัมพันธกับชุมชน  ประกอบดวย  1)การใหและไดรับความ
รวมมือจากชุมชน   2)การรับความชวยเหลือจากชุมชน  3)การจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน 4)ผลการดําเนินงานท่ีเกิดประโยชนตอสถานศึกษาและการไดรับความ
ศรัทธาจากชุมชน 5)สภาพความพึงพอใจของบุคลากร (ครู นักเรียน ชุมชน) ตอความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

บทท่ี 4  สรุปผลและแนวทางการพัฒนาตอไป  ประกอบดวย   
4.1) สรุปภาพรวมคุณภาพของสถานศึกษาท้ังระบบในรอบปของเปาหมายและ

ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
4.2) สรุปประสิทธิภาพการจัดการของสถานศึกษา โดยเสนอสภาพความสําเร็จ

ท่ีดําเนินการไดตามเปาหมายแตละเร่ืองในรอบปพรอมยุทธศาสตร/แนวดําเนินการ(โครงการ/
กิจกรรมเดนของสถานศึกษา)   

4.3) เสนอแนวทางการพัฒนาในปตอไป โดยระบุจุดเดนและจุดท่ีควรปรับปรุง 
พรอมขอเสนอแนะในการพัฒนางานในปตอไป 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจึงเปนการรายงานผลจากการประเมินภายในของ

สถานศึกษา ท่ีไดพัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีทุกคนมีสวนรวมและดําเนินงานมา
ตลอดปการศึกษา จัดทําเปนรายงานตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อใหทราบ
ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาท้ังในดานความสําเร็จและปญหาอุปสรรคท่ีตองการความรวมมือ
ในการแกไขหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การผดงุระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการปรับปรุง พัฒนาและรักษาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใหคงอยูตอเนื่อง  ซ่ึงสามารถทําได 3 ลักษณะ คือ 1)
การตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินผลการนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชใน
สถานศึกษา ท้ังในชวงของกอนการดําเนินการ ระหวางดําเนินการและหลังดําเนินการ 2)การ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  และ 3)การนําระบบการ
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ประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง65 ซ่ึงผูบริหาร
สถานศึกษาควรไดมีการศึกษาคนควา หาวิธีการท่ีจะสงเสริม สนับสนุนใหระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสรางความรูสึกของบุคลากรทุกคนใหมุงม่ันพัฒนา
คุณภาพที่ดียิ่งข้ึนตามระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยอาศัยภาวะ
ผูนํา การประสานงานเพ่ือสรางความรวมมือจากทุกคนในสถานศึกษา พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามปกติ 

นอกเหนือจากการดําเนินงานในสวนของสถานศึกษาแลว หนวยงานตนสังกัดควรได
สงเสริม สนับสนุน รวมดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในศึกษา โดยการศึกษา
วิเคราะห วิจัยและเผยแพรนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยางนอย 1 คร้ังทุก 3 ป66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
65 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา, 45. 
66 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานวิจัยปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพองคกร ร.ส.พ., 2546), 22. 
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ประสิทธิผลขององคกร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะมีเสถียร 

ภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน ปจจัยท่ีสําคัญก็คือ “ประสิทธิผลของสถานศึกษา” 
เพราะประสิทธิผลของสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญตอการเลือกสถานศึกษาของผูปกครองและเด็ก
นักเรียน 
 
ความหมายของประสิทธิผลขององคกร 

นักวิชาการสาขาตางๆ ไดนิยามความหมายของประสิทธิผล(effectiveness)  ไวหลาย
ทัศนะท้ังในเชิงเศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร เชิงบริหารจัดการ ซ่ึงเปนท้ังการมอบประสิทธิผลเฉพาะ
การบรรลุเปาหมายเพียงอยางเดียวและพิจารณาระบบ ฮอยและมิสเกล(Hoy and Miskel) ไดใหความ 
หมายของประสิทธิผลองคกรวา เปนผลสําเร็จท่ีบรรลุเปาหมายขององคกรท้ังในเชิงปริมาณและคุณ 
ภาพ67  มอท(Mott) ใหความหมายประสิทธิผลขององคกรวาเปนความสามารถในการผลิต ความ 
สามารถในการปรับตัว และความสามารถในการยืดหยุน68  อาจีรีส(Argyris) ใหความหมายของประ 
สิทธิผลวา หมายถึงสภาวะท่ีองคกรสามารถเพิ่มผลผลิตมากข้ึนในขณะท่ีปจจัยการผลิตลดลงหรือ
ผลผลิตคงท่ี69  แคทซ และคาหน(Katz and Kahn)  ใหความหมายในมุมมองของสังคมศาสตรวา 
หมายถึง ความสัมพันธของระบบยอยตางๆ คือ 1)ระบบยอยเกี่ยวกับการผลิต  2)ระบบยอยท่ีทําหนา  
ท่ีสงเสริมและสนับสนุน 3) ระบบยอยท่ีผดุงการทํางาน 4)ระบบยอยสําหรับการปรับปรุง และ 5)
ระบบยอยของการบริหารโดยความสัมพันธของระบบยอยเหลานี้จะนํามาซ่ึงความสําเร็จตามจุด 
ประสงคท่ีกําหนดของการกระทํารวมกัน70  ชายน (Schein) นิยามความหมายประสิทธิผลวา หมาย 
ถึง สมรรถนะขององคกรในการอยูรอด ปรับตัว รักษาสภาพและเจริญเติบโต ไมวาองคกรนั้นจะมี

                                                        
67 Hoy and Miskel, Educational Administration Theory Research and Practice,4th ed. (Singapore : 

McGraw – Hill Inc.,1991), 373. 
 68 Paul E. Mott, The Characteristics of Efficient Organization (New York : Harper & Row 
Publishers, 1973), 188.  

69 Chris Argyris, Integration the Individual and the Organization (New York:John Wiley and Sons, 
1964), 123. 

70 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The social Psychology of Organization (New York : John 
Wiley and Sons, 1966), 19-26.  
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หนาท่ีอะไร การดําเนินงานก็จะดําเนินในทํานองเดียวกัน71 สําหรับสเตียร(Steers) กลาววา ความ 
สามารถของการไดมาและใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดและมีคุณคาเกิดประโยชนสูงสุดเปนไป
ตามเปาหมายไดผลกําไร และมีคุณภาพ72  ภรณี กีรติบุตร อธิบายความหมายของประสิทธิผลไววา 
หมายถึง ตัวการท่ีเปนเคร่ืองตัดสินใจขั้นสุดทายของการบริหารหรือการจัดการวาประสบผลสําเร็จ
เพียงใด73 ซ่ึงเหมือนกับนิยามประสิทธิผลท่ีปราศจากความหมายท่ีนักการศึกษาไดใหความหมายไว
หลายทาน พอสรุปประสิทธิผลขององคกร หมายถึง การบรรลุเปาหมายในดานตางๆ  ไมวาจะเปน
ดานการผลิต การบริหาร สังคมศาสตร การอยูรอดขององคกร และการใชทรัพยากรใหมีคุณคาเกิด
ประโยชนสูงสุด เพื่อบรรลุผลตามเปาหมายดังกลาว และจะทําใหเปนองคกรท่ีมีประสิทธิผล 

ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สถานศึกษาเปนหนวยงานหรือองคกรท่ีมีวัตถุประสงคและหนาท่ีในการจัดการศึกษา 

เพื่อความเจริญงอกงามของพลเมือง ประสิทธิผลของสถานศึกษา คือการเปรียบเทียบกันระหวางเปา 
หมายท่ีกําหนดกับผลผลิตหรือผลลัพธท่ีสถานศึกษาดําเนินการได   อยางไรก็ตาม มีนักการศึกษา
หลายทานไดใหความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา เชน เรดและคณะ(Reid and Others) 
ใหความหมายประสิทธิผลของสถานศึกษาวา หมายถึง ความสามารถของนักเรียนท่ีจะบรรลุผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรใหแกสมาชิก74   มอท(Mott) มีแนว 
ความคิดวาสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไม มักพิจารณาท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ในบรรดาความคิดท้ังหลาย การท่ีสถานศึกษาจะมี
ประสิทธิผลหรือไมข้ึนอยูกับ 1)ความสามารถในการผลิต นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2)
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3)ความสามารถในการปรับตัวเขากับส่ิง 
แวดลอมท่ีบีบบังคับไดอยางดี 4)ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษานอกจากการเรียน
การสอนท่ีสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไม ยอมข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ปจจัยท่ีสําคัญไดแก 

                                                        
71 Edgar H. Schein, Organizational Psychology (Englewood Cliffs, New Jersey : Prenice – Hall 

Inc., 1970), 177.  
72 Steers, Organization Effectiveness : A Behavioral View (Boston : Hall international, 

1977), 1-5.  
73 ภรณี  กีรติบุตร, การประเมินประสิทธิผลขององคกร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

2539),  2. 
74 Ken Reid, David Hopkins, and Peter Holly, Towards the Effective School (Oxford : Basic 

Blackwell Ltd., 1988), 5. 
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ปจจัยดานสถานศึกษา ปจจัยดานครู ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริหาร และปจจัยพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหาร75  ฮอยและมิสเกล(Holy and Miskel) ใหความเห็นวา ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา หมายถึงการท่ีสถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
พัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม และไดเสนอแนะวาใน
ขณะท่ีสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลจึงควรวัดจาก  1)ความ 
สามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิสูง(achievement) 2)ความสามารถในการพัฒนาท่ีมีทัศน 
คติทางบวก(developing student’s attitude) 3)ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา
(solving problem ) 4)ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา (adaptation and 
development)76  สวนสุทธิพงศ  ยงคกมล ศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
มี 12 ดาน คือ 1)โครงสรางองคกร : การกําหนดบทบาทหนาท่ี และการประสานงาน  2)เทคโนโลยี
องคกร : เทคโนโลยีเพื่อการดําเนินงานและประสานงาน      3)วัฒนธรรมองคกร : การถายทอด
วัฒนธรรมดวยการอบรมบุคลากร 4)บรรยากาศองคกร : การทํางานเปนทีม  5)การรับรูของบุคลากร 
: การรับรูในบทบาทหนาท่ีและกฎระเบียบ 6)ทัศนคติและคานิยมของบุคลากร : ความมุงม่ันจริงจัง
ตอความสําเร็จของงานและความพึงพอใจงาน  7)บุคลิกภาพของบุคลากร : บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม
กับหนาท่ี   8)การเรียนรูของบุคลากร : กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา  
9)การจูงใจของบุคลากร : การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะของแตละคน  10)การวิเคราะห
เชิงกลยุทธ : ความสอดคลองระหวางเปาหมายกับทรัพยากร  11)การกําหนดกลยุทธ : การทําวัตถุ 
ประสงคท้ังในสวนท่ีใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยาง สอดคลองกับเปาหมายสถานศึกษา 12)
การปฏิบัติตามกลยุทธ : การเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถและกํากับติดตามตรวจสอบการ
ใชงบประมาณใหเกิดประโยชน77 

จะเห็นไดวานักวิชาการไดใหความหมายของประสิทธิผลองคกรไดคลายคลึงกัน ซ่ึงพอ
สรุปไดวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาไมนาจะหมายถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หรือ
ความพึงพอใจในการทํางานเพียงอยางใดอยางหน่ึง  แตประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การที่

                                                        
75 Mott P.W., อางถึงใน พรชัย เช้ือชูชาติ, “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 35- 39. 

76 Hoy and Miskel, Educational Administration Theory Research and Practice, 384-398. 
77 สุทธิพงศ  ยงคกมล, การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ใชภาษาอังกฤษ

เปนสื่อการสอน [online], accessed 10 October 2003. Available from 
http://server2.tiac.or.th/thesis/result2t_with_AB.asp 
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สถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสามารถพัฒนาเจตคติของนักเรียน
ใหเปนทางบวกตอสถานศึกษา  ตลอดจนสามารถปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษาเขากับสภาพ 
แวดลอมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังแกปญหาภายในสถานศึกษาซ่ึงทําใหเกิดความพึงพอใจใน
การทํางานโดยเปนการมองประสิทธิผลของท้ังระบบ 

ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง(achievement) เปนส่ิง

ท่ีบงช้ีใหเห็นผลลัพธของการจัดการศึกษา    ซ่ึงนอกจากจะเปนเร่ืองการพิจารณาความสามารถทาง
สติปญญาของนักเรียนแลว  ยังแสดงถึงคุณคาของหลักสูตร  ผูบริหารและครูผูสอนอีกดวย โดยดู
จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันช้ันสูงไดเปน
จํานวนมาก โรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูงดัวกลาวนี้จะไดแก โรงเรียนในเมือง โรงเรียนระดับจังหวัดท่ีมี
ช่ือเสียง โรงเรียนท่ีมีความพรอมท้ังดานปจจัยตางๆ ไดแก วัสดุอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก
อยางเพียงพอ อาคารสถานท่ี บรรยากาศส่ิงแวดลอมเหมาะสม ปจจัยดานการเงินคลองตัวสามารถ
จัดซ้ือ จัดจางและการเบิกจายไดอยางสะดวก มีบุคลากรคือ ครูผูสอนมีคุณภาพ ตลอดจนการบริหาร
จัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ78 ฮอยและมิสเกล(Hoy and Miskle)  ใหแนวคิดวาเม่ือสภาพแวดลอม
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาการวัดประ สิทธิผลของสถานศึกษาจึงควรพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียน(achievement)79 กูด(Good) อธิบายความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไววา หมายถึง 
ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตางๆ ท่ีเรียนมาแลว ซ่ึงไดจากผลการสอบของครู
หรือผูรับผิดชอบการสอนหรือท้ังสองอยางรวมกัน80   อุทมพร จามรมาน สรุปวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง ความรู ความเขาใจและทักษะท่ีเกิดจากการเรียนรูโดยสามารถวัดไดจากการ
ทดสอบหรือวิธีการอ่ืนใหไดผลตรงตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอน ตรงตามเน้ือหาสาระและ
วิธีการท่ีครูจัดประสบการณการเรียนการสอน ดังนั้นการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงตองมุงท่ีการ
ทําความเขาใจกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ระดับตางๆ การจัดการศึกษา การเรียนการสอน และ

                                                        
78 Mott P.W., อางถึงใน พรชัย เช้ือชูชาติ, “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก”, 35- 36. 
79 Hoy and Miskel, Educational Administration Theory Research and Practice, 384-397. 
80 Carter V. Good, Dictionary of Education, 2nd ed. (New York : McGraw Hill Book company, 

1973), 139. 
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เทคนิควิธีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน81 กมล สุดประเสริฐ ใหความเห็นวาองคประกอบท่ีสงผล
ตอคุณภาพการศึกษาอาจแบงไดเปนสองสวนคือ 1)สวนท่ีเปนองคประกอบมาจากตัวเด็กและ
สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวกับเด็ก เชน ผูปกครอง สภาพเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมพ้ืนฐานทาง
ความรู(cognitive entry behavior)  สติปญญาและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของเด็ก 2)สวนท่ีเปน
องคประกอบมาจากการบริหารการเรียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถานศึกษามีความจําเปนยิ่ง
ท่ีตองใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือ หากพิจารณาถึงการจัดการศึกษาในเชิงระบบ ซ่ึงประกอบดวย ตัว
ปอน กระบวนการและผลลัพธแลว ส่ิงท่ีบงช้ีผลลัพธของการจัดการศึกษานั้นมีหลายตัว แต
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนผลลัพธตัวหนึ่ง และเปนผลลัพธตัวแรกท่ีตองคํานึงถึงในแงของ
ประสิทธิผล 
 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีมีทัศนคติทางบวก 
ความสามารถในการพัฒนาท่ีมีทัศนคติทางบวก(developing student’s attitude) หมายถึง 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีความคิดเห็น ทาที ความรูสึกหรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ี
แสดงออกในทางท่ีดีงามสมเหตุสมผลและสอดคลองกับความตองการของสังคม ผูท่ีมีทัศนคติ
ทางบวกจะเปนผูท่ีมีความรูสึกและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตางๆ เปนท่ีพึงประสงคของสังคมโดย
สวนรวม มีจิตใจกวางขวาง ไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคม มีความม่ันคงทางจิตใจ มีเหตุผล
ยอมรับกฎกติกาของสังคมท่ีไดกําหนดข้ึนและปฏิบัติดวยความจริงใจ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย 
ยอบรับและเคารพความคิดเห็นของสวนรวม เห็นความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม 
ใหความรวมมือรวมใจตอการปฏิบัติภารกิจของสวมรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดี  เปนผู ท่ี มี
ความสามารถควบคุมจิตใจและมีวินัยในตนเอง อดกล้ัน และเผชิญหนากับเหตุการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม รูจักเอ้ือเฟอเผ่ือแผและมีความเอื้ออาทร
ตอเพื่อนมนุษย เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม และอยูในสังคมไดอยางเปนสุข82  ซ่ึงเปนลักษณะหนึ่ง
ทางสังคมขององคกรและบุคลากรที่แสดงถึงความมีประสิทธิผล  กลาวคือ  บุคลากรจะมีเจตคติท่ีดี
ตอการทํางาน เปนความพึงพอใจในการทํางานซ่ึงข้ึนอยูปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํางาน เชน 
ความสําเร็จ การยอมรับนับถือ ความกาวหนา ความม่ันคง ไดรับการตอบสนองความตองการทั้ง
                                                        

81 อุทุมพร จามรมาน, “หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,” ใน เอกสารการสอนวิชาการพัฒนา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2535), 2. 

82 Mott P.W., อางถึงใน พรชัย เช้ือชูชาติ, “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก”, 36-37. 
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ทางดานรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงาน จนทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจในงาน(job satisfaction) 
ดังท่ีแอปเปลไวท(Applewhite) กลาววา การมีเจตคติท่ีดีตองาน เกิดจากความสุขความสบายท่ีได
จากสภาพท่ีทํางาน ความสุขจากการทํางานกับเพื่อนรวมงาน และสวนหน่ึงเกิดจากความพอใจ
เกี่ยวกับรายไดจากองคกร83  ซ่ึงสอดคลองกับบลัมและเนเลอร(Blum and Nayler) ท่ีวาความพอใจ
ในการทํางานคือ ผลรวมของเจตคติตางๆ แสดงออกโดยผูปฏิบัติงาน เจตคติเหลานี้มีความสัมพันธ
กับงานท่ีปฏิบัติและเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ เชน คาจาง ความม่ันคง สภาพการทํางาน โอกาส
กาวหนา การไดรับการยอมรับนับถือ ความยุติธรรม ความสัมพันธทางสังคม การไดรับการดูแลเอา
ใจใส และการไดรับความยุติธรรม84 ทํางานท้ังงานประจํา งานคิดสรางสรรค และการแกปญหาดวย
เจตนารมณท่ีมุงม่ันดวยความรับผิดชอบงานในหนาท่ีใหสัมพันธกับกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา  
  ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา(solving problem ) สถานศึกษา
ยอมมีรูปแบบในการบริหารงาน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว การกําหนดรูปแบบ
การบริหารงานภายในสถานศึกษานั้น แตละสถานศึกษาจะมีการกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับ
ขนาดและภารกิจของสถานศึกษา ผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม ไมควรใชอํานาจหนาท่ี
ในทางเผด็จการ ไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัด ส่ิงใดท่ีจะเปนอุปสรรคตอการทําควรจะมี
การยืดหยุนบาง แตไมเสียประโยชนหรือเปาหมายขององคการ ผูบริหารควรเปนผูสรางความ
ไววางใจใหกบัผูรวมงานใหมีการยอมรับและมีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงาน สรางมนุษยสัมพนัธ
ท่ีดีงานกับผูรวมงาน ไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชา แตควรวางตัวเสมือนเพื่อนรวมงาน เพื่อไมให
เกิดชองวางซ่ึงกันและกัน ควรสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยวิธีการตาง ๆ เชน การยก
ยองชมเชย หรือใหรางวัลในบางโอกาส พยายามสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตร 
ใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกฝาย ยอมกอใหเกดิประสิทธิผลในสถานศึกษาได85  ซ่ึงการ
แกปญหาในสถานศึกษาเปนเคร่ืองบงช้ีความมีประสิทธิผลขององคกรอีกตัวหนึ่ง คือ การท่ีองคกร
สามารถดํารงอยูตอไปไดในสภาพแวดลอมขององคกรนั้น แตในทางปฏิบัติขอควรคํานึง 2 ประการ 

                                                        
83 B. Applewhite, Organization Behavior (Englewood cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1965), 

8. 
84 Milton L. Blum and C. Nayler, Industrial Psychology (New York : Harper and Row, 1968), 364. 
85 Mott P.W., อางถึงใน พรชัย เช้ือชูชาติ, “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก”, 38-39. 
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คือ 1) การปรับตัวเพื่อความอยูรอด 2) ในการปรับตัวนั้นจะตองดําเนินการอยางครบวงจรและ
จะตองทําเปนระบบ ท้ังปจจยั กระบวนการ และผลผลิต (total cycle of input process output)86  ซ่ึง
การปฏิบัติงานขององคกร พฤติกรรมและประสิทธิผล จะข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร ซ่ึงมีตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกัน คือ ขนาดขององคกร เทคโนโลยี การไหลของ
งาน สภาพการทํางาน ภาวะผูนํา สภาพแวดลอมและวัฒนธรรม  เปนตน  ฮอยและเฟรกูสัน  (Hoy 
and Furguson)  กลาววาสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล  นอกจากจะพิจารณาจากนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงแลว  จะตองดําเนินการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหา 
และสรางความพึงพอใจแกครูอาจารยได87 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskle) ไดเสนอเพิ่มเติมวา
เม่ือสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงสถานศึกษาจะตองพัฒนาขีดความสามารถในการปรับเปล่ียน และ
พัฒนาสถานศึกษา (adaptation and development) และความสามารถในการแกปญหาภายใน
สถานศึกษาท่ีเกิดข้ึน (solving school’s problem)88 เพราะประสิทธิผลองคกรข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมของการแกปญหาที่สนองตอบท้ังทางดานเจตคติ และดานพฤติกรรมท่ีมีตอปญหาท่ีเกดิ
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม พฤติกรรมองคกรจะตองมีความยืดหยุนพอเพียง ใชโอกาส
ท่ีเปดให ดังนัน้การแกปญหาจะตองมีความพรอมท่ีจะแกปญหาทันทีตอเหตุการณใดๆ ท่ีเกิดข้ึน 

สําหรับสภาพแวดลอมขององคกร แบงเปน 3 กลุมคือ 
1.  สภาพแวดลอมดานองคกร(Organizational environment) ประกอบดวยตัวแปรซ่ึง

เปนระบบปดขององคกรอยูภายใตการดแูลของผูบริหาร ไดแก ขนาดขององคกร เทคโนโลยี 
บรรยากาศองคกร และทรัพยากรบุคคล 

2.  สภาพแวดลอมดานภาระงาน(task environment) ประกอบดวยตัวแปรท่ีอยูในสภาพ 
แวดลอมท่ีองคกรนั้นต้ังอยู เชน อํานาจ การควบคุม อํานวยการ แหลงเงินทุน แหลงวสัดุ 

3.  สภาพแวดลอมดานสังคม(societal environment) เปนสภาพแวดลอมมหัพภาค เชน 
สภาพเศรษฐกจิ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและกฎหมาย 

สภาพแวดลอมท้ังสามจะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันจึงเปน
เร่ืองท่ีองคกรจะตองแกไข ปรับปรุงเพื่อมุงอนาคต จะตองกําหนดกลยุทธใหสามารถคาดการณ
แทนท่ีจะเปนการสนองตอบตอวิกฤติการณ นั่นคือ ทําใหองคกรเปนฝายปฏิบัติหรือฝายรุก(active) 
แทนท่ีจะเปนฝายรับ (reactive) องคกรจะตองมีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการแกไขและประเมิน

                                                        
86 ภรณี มหานนท, การประเมินผลประสิทธิผลองคกร, 166-167. 
87 Wayne K. Hoy and Judith Furguson, “Theoretival Framework and  Exploration Organizational 

Effectiveness of School,” Educational Administration Quarterly 21,2 (Spring 1985) : 117-134.  
88 Hoy and Miskel, Educational Administration Theory Research and Practice, 384-397. 
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ความสําคัญของตัวแปรของสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอองคกรอยางตอเนื่อง ประสิทธิผลองคกร
ข้ึนอยูกับความสามารถของฝายบริหารที่จะสรางความสัมพันธอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ภายนอกใชทักษะ และความผูกพันของสมาชิกขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ89 

ดังนั้นในการแกปญหาใหองคกรสามารถปรับปรุงพัฒนา และนําไปสูการมีประสิทธิผล
อยางตอเนื่องจึงควรนําความคิดเชิงระบบขององคกรประกอบดวย การพัฒนาองคกร (organization 
development  : OD.) การปรึกษาหารืออยางเปนกระบวนการ(process consultation) การบริหารโดย
มีวัตถุประสงค (management by objective : M.B.O.) และการบริหารแบบมีสวนรวม (participative) 
มาใชในการแกปญหาขององคกร 
 

ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา 
ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา (adaptation and development) 

หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนท่ีจะตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก     
ในฐานะท่ีโรงเรียนเปนองคกรท่ีมีลักษณะเปนระบบเปด จึงตองพรอมตอการเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับเปล่ียนเพื่อใหองคกรอยูรอดโดยตองพัฒนาองคกรใหสามารถทําหนาท่ีและดําเนินการตอ ไป
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ไดแก การกําหนดนโยบายตางๆ ของโรงเรียนจะตองสอดคลอง
และทันสมัยทันกับความเจริญกาวหนาและความเปล่ียนแปลง นโยบายของโรงเรียนไมควรยืด
ตายตัวจนเปล่ียนแปลงไมได จะทําใหลาสมัย ในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยทัน
ความเปล่ียนแปลงตางๆ โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน ควรมีวัตกรรมและส่ือการสอนใหมๆ 
มีการคนควาและพัฒนาส่ือ อุปกรณการสอนอยางสม่ําเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหสะอาดรม
ร่ืน เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดบรรยากาศการเรียนรู ผูบริหารและครู จะตองมี
บทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยุดนิ่ง ตองพยายามปรับปรุงเปล่ียนแปลงองคการ รูปแบบการ
บริหารงานและครูตองเปนนักพัฒนา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหเกิดส่ิงใหมๆ อยูเสมอ การ
จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
จะตองมีเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสม ครูตองสรางกระบวนการและวิธีการเรียนรูใหกับนักเรียน 
ท้ังเนื้อหาวิชา และคุณธรรมจริยธรรม มากกวาท่ีจะบอกความรูหรือสอนหนังสือแบบธรรมดา 
เพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการท่ีติดตัวนักเรียน ซ่ึงสามารถ
นําไปปรับใชตอการประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิต

                                                        
89 Lbid., 169. 
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อยูใหสังคมไดอยางเหมาะสม90 สเตรีย(Steers) พบวา การปรับตัวและมโนทัศนท่ีมีความคลองตัว 
และการเปล่ียนแปลง เปนส่ิงท่ีนักวิจัยใชกันมากในเร่ืองการวัดประสิทธิผล91 ในขณะเดียวกันกิบ
สัน(Gibson)  ไดสรางแบบจําลองเพื่อเปนเกณฑวัดประสิทธิผลในระยะกลางซ่ึงหมายถึงความรวม
ไปกับความสามารถของฝายบริหารขององคกรในอันท่ีจะรับรูถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพแวดลอมพอๆ กับท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร ความไมมีประสิทธิผลในการบรรลุถึงการผลิต 
ประสิทธิภาพและความพอใจอาจเปนสัญญาณวามีความจําเปนตองปรับหรือดัดแปลงการ
ปฏิบัติการในดานการบริหารและนโยบายใหเหมาะสมข้ึน  หรือสภาพแวดลอมจากการเรียกรอง
ผลผลิตซ่ึงแตกตางกันหรือใหตัวปอนซ่ึงแตกตางไปจากเดิม ซ่ึงกอใหเกิดความจําเปนท่ีจะตอง
เปล่ียนแปลง หากองคกรไมสามารถหรือไมปรับตัว ความอยูรอดขององคกรก็จะอยูในอันตราย92  
ดังนั้นประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความสามารถในการปรับตัว จึงถูกนํามากําหนดเปน
ความสามารถของนักการศึกษา แตอยางไรก็ตามการปรับตัวอาจจะไมไดผลหากครูและผูบริหารใช
บอยโดยไมรูจักเปล่ียนแปลง 
 
การประเมินประสิทธิผลสถานศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลขององคกรจะตองอาศัยหลักเกณฑ หรือตัวช้ีวัดความสําเร็จ
เปนแนวทางในการประเมิน ซ่ึงอาจแยกแนวทางในการประเมินได ดังนี้ 

1. การประเมินประสิทธิผลในแงของเปาหมาย(goal model of organizational 
effectiveness)  เปนการพิจารณาวาองคกรจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น  ข้ึนกับผลลัพธท่ีไดบรรลุ
เปาหมายองคกรหรือไม   หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเปนการใชเปาหมายองคกรเปนเกณฑ ซ่ึงเปน
การใชหลักเกณฑอันใดอันหนึ่งในการพิจารณาประสิทธิผลขององคกร เชน วัดจากความสามารถ
ในการผลิตวัดจากผลกําไร เชน ไพรซ(price) ไดเสนอขอสรุป(propositions) ขององคกรท่ีมี
ประสิทธิผลและกําหนดใหเปนระดับของการบรรลุเปาหมาย93  

                                                        
90 Mott P.W., อางถึงใน พรชัย เช้ือชูชาติ, “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก”, 37-38. 
91 Steers, Organizational  Effectiveness : A Behavioral View, 163. 
92 J.L.Gibson, J.M.Ivancevich, and J.H. Donnelly, Organizations : Structure, Processes Behavior 

(Dallas, Texas : Business Publications, Inc., 1973), 112. 
93 J.L.Price, Organizational Effectiveness : An Inventory of Propositions (Homewood, III : 

Richard D.Irwin, Inc.,1968), 1. 
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 2. การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบและทรัพยากร(the system – resource 
model of organizational effectiveness) เปนการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคกรใน
การแสวงหาประโยชนจากสภาพแวดลอม เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีตองการ อันจะทําให        
บรรลุเปาหมายขององคกรรวม ท้ังท่ีเปนความสามารถขององคกรท่ีจะนําทรัพยากรที่มีจํากัดและมี   
คุณคาจากสภาพแวดลอมมาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการขององคกร 

3. การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ(the multiple criteria of effectiveness )
เปนการวิเคราะหประสิทธิผลองคกร   โดยใชเกณฑหลายอยางในการประเมินผลซ่ึงพิจารณาจากตัว
แปรหลักท่ีอาจมีผลตอความสําเร็จขององคกรและพยายามแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของตัวแปร
ตางๆ   ผูท่ีมีแนวคิดในการประเมินองคกรแบบนี้ เชน แคพโลว(Caplow) เห็นวา ประสิทธิผลของ
องคกรควรวัดจากตัวแปร 4 ตัวดวยกัน คือ 1)ความมั่นคง หมายถึง ความสามารถในการรักษา
โครงการขององคกรไว 2)ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 3)ความสมัครใจ หมายถึง 
ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก 4)ความสําเร็จหรือผลรวมของกิจกรรม
ขององคกร94 แนวคิดของมอท(Mott) ไดกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคกรโดย
พิจารณาจาก  1)ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  2)ประสิทธิภาพ  3)ความสามารถในการปรับตัว 
4)ความสามารถในการยืดหยุนได95  สวนแนวคิดของ กิบสันและคนอ่ืน ๆ(Gibson and others) ได
ทําการศึกษาและกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคกร โดยใชเกณฑหลายเกณฑ 
เชนกัน คือ 1)ความสามารถในการผลิต  2)ประสิทธิภาพ  3)ความพึงพอใจ   4)ความสามารถในการ
ปรับตัว 5)การพัฒนาและการอยูรอด96   เซเลอร(Seiler) เสนอแนวคิดวาประสิทธิผลขององคกรจาก
ตัวแปร19 ตัวแปร ไดแก 1)ประสิทธิผลท่ัวไป(overall effectiveness)  2)คุณภาพ(quality)  3)ผลผลิต 
(productivity) 4)ความพรอม(readiness)  5)ประสิทธิภาพ(efficiency) 6)ผลกําไรหรือผลตอบแทน 
(profit or return) 7)การเติบโต(growth) 8)การใชประโยชนจากสภาพแวดลอม(utilization of 
environment)  9)ความม่ันคง(stability) 10)การเปล่ียนแปลงหรือการธํารงรักษา(turner or return) 
11)การขาดงาน(absenteeism)  12)อุบัติเหตุ(accident)  13)ขวัญ(morale) 14)การจูงใจ
(motivation)15)ความพึงพอใจ(satisfaction)  16)การยอมรับเปาหมายขององคกรเปนของตน
(internalization of organizational goal) 17)ความขัดแยงและความสามัคคี(conflict-cohesion) 18)
                                                        

94 Theodore Caplow, Principles of Organization (N.Y. : Harcourt, Brace & World, 1964), 59-60. 
95 Paul E.Mott, The Characteristics of Effective Organization (New York : Harper and Row, 

1973), 20-24. 
96 J.L.Gibson, J.M.Ivancevich, and J.H. Donnelly, Organizations : Structure, Processes Behavior, 

27. 
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ความยืดหยุนและการปรับตัว(flexibility-adaptation)  19)การประเมินโดยสภาพแวดลอมภายนอก
(valuation by external entities)97   ฮอยและมิสเกล(Hoy and Miskel) เสนอแนวคิดในการประเมิน
ประสิทธิผลขององคกร โดยพิจารณา 1)ความสามารถในการปรับเปล่ียน   2)การบรรลุเปาหมาย   3)
ความพึงพอใจในการทํางาน  4)ความสนใจในชีวิต98 

ในการประเมินประสิทธิผลมักดําเนินการโดยใชเกณฑหลายเกณฑเนื่องจากมีความ
เหมาะสมและเปนท่ียอมรับกันกวางขวาง เพราะการประเมินโดยวิธีใชเปาหมายหรือแบบระบบ
ทรัพยากร ยังมีขอบกพรอง ดังเชน เอทซิโอนี(Etzioni) ไดวิจารณวาวิธีประเมินผลโดยใชเปาหมายมี
ขอบกพรอง เชน 1)ถาองคกรมีหลายเปาหมายจะทําใหวัดไดยากกวา เปาหมายใดไดรับความสําคัญ
มากกวาเปาหมายอ่ืนมากนอยเพียงใด 2)เปาหมายบางประการเปนเปาหมายในอุดมคติไมสามารถ
กําหนดเวลาที่จะบรรลุถึงได ถาใชเกณฑนี้ตัดสิน องคกรอาจประสบความลมเหลว 3)ถาองคกรมี
เปาหมายตอเนื่อง การวัดประสิทธิผลจากเปาหมายจะทําไดยากและลําบากยิ่งข้ึน99  
 
เคร่ืองมือวัดประสิทธิผลสถานศึกษา 

ในการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ควรพิจารณาประสิทธิผลโดยใชเกณฑ
หลายอยาง(multiple criteria) เพราะการใชเกณฑเดียว ไมสามารถที่จะแสดงถึงประสิทธิผลของ
สถานศึกษาท้ังหมดได100 แตการท่ีจะใชเกณฑใดในการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาควร
คํานึงถึงความเหมาะสม 

แนวคิดและเกณฑการประเมินสิทธิผลของ มอท(Mott) เพราะไดบูรณาการแนวคิดของ
เปาหมายและระบบทรัพยากร โดยนําปจจัยท่ีสําคัญตางๆ มาพิจารณา ไดแก ความสามารถในการ
ผลิต โดยดูจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ความสามารถในการปรับตัว ประสิทธิภาพ ความยืด 
หยุน ไดสรางเคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิผลขององคกร ซ่ึงตอมานักการศึกษาหลายๆทานได
พัฒนาข้ึนใชในสถานศึกษาโดยใชช่ือวา “Index of Perceived Organizational Effectiveness” ประ 
กอบดวยคําถาม 8 ขอ ใชวัดประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยพิจารณาจาก  1)ความสามารถในการ

                                                        
97 John A. Seiler, System Analysis in Organization Behavior (Homewood, III . : Richard D. Irwin, 

Inc., 1976) , 29-30. 
98 Wayne K. Hoy and Miskel G.Cecil, Educational Administration Theory Research and Practice, 

384-397. 
99 Amital Etzioni, Modern Organization (Englewood Cliffs, N. J : Prentice-Hall, Inc.,1964), 36. 
100 Wayne K. Hoy and Miskel G.Cecil, Educational Administration Theory Research and Practice, 

381. 
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ผลิตในแงของการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพิเศษ 2)ความสามารถในการปรับตัวหรือ
เปล่ียนแปลงซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงปริมาณ   คุณภาพและประสิทธิภาพ การมีสวนรวม และแกปญหา
โดยพิจารณาจากความรวดเร็วในการท่ีครูจะยอมรับวิธีการหรืออุปกรณการศึกษาใหมๆ 3)
ความสามารถในการยืดหยุนเปนการประเมินวาบุคคลในสถานศึกษาสามารถเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน
ไดดีเพียงใด เชน งานลนมืออยางไมคาดคิด ซ่ึงมิสเกลและคณะ(Miskel and others) กลาววา 
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลจะสามารถสรางผลผลิตและบริการที่มีปริมาณ และคุณภาพมากกวา
รวมท้ังมีความสามารถยืดหยุนและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงไดดีกวาสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
ต่ํากวา ซ่ึงเคร่ืองมือวัดประสิทธิผลท่ีพัฒนาข้ึนมามีความเช่ือม่ันเทากับ .89 ตอมาฮอยและเฟอรกูสัน
(Hoy and Furguson)  ไดพัฒนาเคร่ืองมือเดียวกันกับท่ีพัฒนาโดยมิสเกลและคณะกับกรอบทฤษฎี
ประสิทธิผลองคกรตามแนวคิดของพารสัน(Parson) ประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา  ซ่ึง
ผลการวิจัย พบวาเคร่ืองมือวัดนี้มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับตัวบงช้ีท้ัง 4 ตามแนวคิดเชิง
ระบบของพารสัน (Parson) ซ่ึงไดแก ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม(adaptation) 
การบรรลุถึงเปาหมาย(goal attainment) การประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน(integration)  และการ
ธํารงไวซ่ึงสัญลักษณทางวัฒนธรรม และการกระตุนจูงใจ  รวมท้ังฮอยและเฟอรกูสัน (Hoy and 
Furguson)   ไดสรุปเครื่องมือวัดนี้วาสามารถวัดประสิทธิผลของสถานศึกษาไดอยางนาเช่ือถือ 
รวมท้ังมีขอคําถามท่ีส้ันและงายตอการวัดตลอดจนมีการนําเคร่ืองมือวัดนี้ไปใชในการวิจัยเพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาหลายทาน เชน งานวิจัยของซูส(Schulz)  คารวานา(Cavannah)  
แมคคอย(Mccopy) วอรทแมน(Wortman)101 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                        
101 กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, อางถึงใน พรชัย เช้ือชูชาติ, “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียบนเทศบาล ในเขตพ้ืนที่พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 89. 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
นุชนรา รัตนศิระประภา   ไดศึกษาองคประกอบสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

สถานศึกษามัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 5   พบวา  ความพยายามในการปฏิบัติงาน
สถานศึกษาและประสิทธิผลตามองคประกอบของสถานศึกษามัธยมศึกษาอยูในเกณฑระดับดี102  

 จรัส เปยวนอย ไดศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา เขตการศึกษา 5 พบวา ระดับองคประกอบของ
สถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา5โดยภาพรวมทุก
องคประกอบอยูในระดับมาก  ความสัมพันธระหวางองคประกอบของสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5 โดย
ภาพรวม พบวา สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  องคประกอบของสถานศึกษาท่ีมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขต
การศึกษา 5  ดานความสามารถในการปรับตัว พบวา องคประกอบของสถานศึกษาท่ีมีอิทธิพล  คือ  
ดานสถานศึกษา ดานบุคลากร ดานการบริหาร103 

สุกัลญา ภูผิวโคก ไดทําการศึกษาการดําเนินงานดานมาตรฐานการเรียนการสอนตาม
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย พบวา 1)ความคิดเหน็
เกี่ยวกับ ความรู ความเขาใจ ดานมาตรฐานการเรียนการสอน ตามนโยบายการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย ท้ัง 10 มาตรฐาน โดยภาพ 
รวมอยูระดับมาก พบมาตรฐานท่ีเห็นวามีความรู ความเขาใจในระดับปานกลาง ไดแก มาตรฐานท่ี 8 
การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถและความถนัดไดตามศักยภาพ
โดยสงเสริมจุดเดนและแกไขจุดดอยของนักเรียนเปนรายบุคคล  มาตรฐานท่ี 5 การจัด การเรียนการ
สอน เช่ือมโยงกับสภาพชุมชน ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอน
ใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง มาตรฐานท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนฝกคิด

                                                        
102 นุชนรา  รัตนศิระประภา, “องคประกอบสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา

มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร  มหาบัณฑิต   สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2543), ฆ. 

103 จรัส  เปยวนอย, “องคประกอบที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2543) , ฆ. 
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ปฏิบัติประเมินและปรับปรุงตนเอง  และมาตรฐานท่ี 1 การวางแผนการเรียนท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตร ความตองการของนักเรียนและทองถ่ิน 2)ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดาน
มาตรฐานการเรียนการสอนตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมพบอยูในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายมาตรฐานแลว มาตรฐานท่ีพบวามีปญหานอย คือ มาตรฐานท่ี 7 การจัดการ
เรียนการสอนและบรรยากาศท่ีสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและประสบผลสําเร็จ และ
มาตรฐานท่ี 6 การจัดการเรียนการสอนโดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะท่ีดี104 

ชาติชาย พิมพิไสย ไดทําการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา การ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประถมศึกษาโดยภาพรวมมกีารปฏิบัติอยู
ในระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ดานการวางแผนพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศและดานการกระตุนสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัตงิานตามธรรม 
นูญสถานศึกษา สวนปญหาการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพการศึกษา มีอยูในระดับนอย ปญหาท่ี
สําคัญคือ ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา และขอเสนอแนะท่ีควรพิจารณาในการประกัน
คุณภาพการศกึษา ไดแก 1)การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาควรดําเนนิตามท่ีกําหนดไวใน
ธรรมนูญสถานศึกษา 2)การกํากับติดตามควรมีการปฏิบัติอยางจริงจงั และ 3)การพัฒนาครูผูสอน
ควรดําเนนิการอยางตอเนื่องและเหมาะสม105 

ประทุมวดี หงษประชา ไดศึกษาองคประกอบของการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษามัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1 พบวา 
องคประกอบของการทํางานเปนทีม และกระบวนการของทีมสงผลตอประสิทธิผลโดยภาพรวม
และสงผลตอความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ความสามารถใน
การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา  

                                                        
104สุกัลญา ภูผิวโคก, “การศึกษาการดําเนินงานดานมาตรฐานการเรียนการสอนตามนโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543), บทคัดยอ. 

105 ชาติชาย พิมพิไสย, “การศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543), บทคัดยอ. 
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ความสามารถในการ ปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา  สวนองคประกอบดานผูนําทีมสงผลตอ
ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา .01106 

บุญกวาง จอมแกว ไดศึกษาสภาพความเขาใจและการปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของสถานศึกษา ท่ีดําเนินการประกันคุณภาพภายในปกติกบั
สถานศึกษานํารองพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน จังหวัดนครปฐม  โดยภาพรวมพบวา มีความ
เขาใจและการปฏิบัติสอดคลองกันตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารระบบประกนัคุณภาพท่ีสอดคลองกับวงจร
การบริหารคุณภาพของ Deming คือ การวางแผน(Plan), การดําเนินการตามแผน(Do), การ
ตรวจสอบคุณภาพ(Check) และปรับปรุงพัฒนาตอเนื่อง(Action) แตขาดการดําเนนิการตามหลักการ
ประกันคุณภาพท่ีสําคัญ คือ การบริหารจดัการใหระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารหรือผูกติดอยูกับงานปกติ(built-in)ท่ีตองดําเนนิการอยางตอเนื่องและขาดการมีสวนรวม
ของผูมีสวนเกีย่วของหรือผูมีสวนไดเสีย(Stakeholders) แตเม่ือพจิารณาในรายละเอียดแลวพบวา 
สถานศึกษาท้ังสองกลุมมีความเขาใจและการปฏิบัติไมสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ การบริหารระบบบริหาร
และสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และ
เม่ือเปรียบเทียบสภาพความเขาใจและการปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษาท้ังสองกลุมในภาพรวมพบวา มีความเขาใจและการปฏิบัติในเนือ่ง
ระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายในไมแตกตางกนั แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลวจะแตกตาง
กันในเร่ืองการบริหารระบบบริหารและสารสนเทศและการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา107 

เสง่ียม เปาเลง ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    
ข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร พบวา มีการดําเนินงานอยูใน

                                                        
106 ประทุมวดี หงษประชา, “องคประกอบของการทํางานเปนทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของ        

สถานศึกษามัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1 ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2545), ง. 

107  บุญกวาง จอมแกว, ความเขาใจและปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา จังหวัดนครปฐม” (สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 89. 
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ระดับมาก โดยการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูในอันดับสูงสุด และการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูในอันดับตํ่าสุด108 

วิวรรธน โตเหมือน ไดศึกษาการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม พบวา มีการดําเนินงาน
อยูในระดับมาก โดยการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูในอันดับสูงสุด และการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูในอันดับตํ่าสุด109 
 

งานวิจัยตางประเทศ 
เทอรบูล(Turnbull) ศึกษาการประเมินคุณภาพแบบมีสวนรวมของครูเพื่อตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพสถานศึกษาในมลรัฐBritish Columbia เพื่อทดสอบความสัมพันธท่ีเปนสาเหตุ
ระหวางการมีสวนรวมและรูปแบบการมีสวนรวมตามท่ีกําหนด  พบวา การมีสวนรวมของครูใน
การตัดสินการประเมินในรอบแรกสงผลตอความสัมพันธระหวางบรรยากาศการมีสวนรวมและการ
ใชขอมูลในการประเมิน และการรับรูของครูในกระบวนการตางๆ และผลลัพธของการประเมิน 
เปนองคประกอบท่ีสําคัญของการเขาใจธรรมชาติและหนาท่ีของการประเมินแบบมีสวนรวม110 

ลีม(Lim)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของประเทศกําลัง
พัฒนา โดยมุงศึกษาในประเด็นของคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการใหบริการตอ
ชุมชน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของสถานบันอุดมศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาข้ึนอยูกับ
ประสิทธิภาพในการจัดบริการส่ือ/อุปกรณ ในการเสริมทักษะการเรียนและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ รวมท้ังกระบวนการทางเทคนิคท่ีอํานวยความสะดวกในการพัฒนา

                                                        
108  เสง่ียม เปาเลง, “การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขต

พ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2546), 87. 

109 วิวรรธน โตเหมือน, “การทํางานเปนทีมที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), ง. 

110 Babara Turnbull, “The mediating Effect of Participation and Process Outcomes on Evaluation 
Use in British Columbia School Accreditation,” Dissertation Abstract International 59,05(February 1998) : 
1425-A. 
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งานวิจัย ตลอดจนความตองการในเร่ืองของระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสมในแตละสถาบัน111 

อีราแวน(Eravan) ประเมินผลแผนงานสถานศึกษาเพื่อนเด็กในสถานศึกษานํารอง 23 
แหง พบวาสถานศึกษาใชกระบวนการและผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปจัดทําธรรมนูญ
และแผนพัฒนาสถานศึกษา      โดยการประเมินตนเองในมุมมองของสถานศึกษามีขอดี  คือ   สถาน 
ศึกษาสามารถใชผลการประเมินตนเองเปนเคร่ืองตรวจสอบการทํางานของสถานศึกษา และเปน
ชองทางการรับรูความตองการของชุมชน และการรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตอ
ชุมชน112   

กริน(Green) ไดศึกษาการรับรูของครู ผูปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส  พบวา คุณลักษณะของธรรมนูญ
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ท่ีครู ผูปกครองและนักเรียน เห็นดวยรวมกันได การจัดส่ิงแวดลอมท่ี
ปลอดภัยและเรียบรอย การจัดบรรยากาศเชิงบวก การกําหนดความคาดหวังท่ีสูง และการตรวจสอบ
ความสําเร็จอยางตอเนื่อง  ครูและผูปกครองเห็นวา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลตองเปนโรงเรียนท่ีมี
ภาวะผูนําของครูและการกําหนดพันธกิจท่ีชัดเจน หนักแนน มีการสงเสริมโอกาสในการเรียนรูสูง 
สวนนักเรียนไมแนใจถึงการสงเสริมโอกาสในการเรียนรูท่ีเต็มความสามารถ เฉพาะผูปกครองและ
นักเรียนเห็นดวยกับการใหผูปกครองมีสวมรวมในโรงเรียน แตครูไมแนใจวา โรงเรียนจัดให
ผูปกครองและชุมชนใหมีสวนรวม ครูไมม่ันใจวาโรงเรียนจัดใหมีการพัฒนาความเช่ียวชาญอยาง
จริงจัง และใหพวกครูไดรวมตัดสินใจดวย113 

 
 
 
 
 

                                                        
111 D.  Lim, “Quality Assurance in Higher Education in Developing Countries.” Assessment & 

Evaluation in Hisher Education 24,4 (Spring 1999) : 379-390.  
112 P. Eravan, The assessment of Thailand Child-Friendly School Program (Bangkok : UNICEF 

Thailand, 2000), 42. 
113 Deeadra Albert-Green, “Teachers Parents and Students Perception of Effective School 

Characteristics of Two Texas Urban Exemplary Open-Enrollment Charter Schools.”(A Dissertation of  Doctor 
of  Philosophy for the Degree  Texas A&M University ,2005), iii-iv. 
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สรุป 
 

จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการดานการศึกษาหลายๆ ทานไดวิเคราะหและอธิบาย
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนกระบวนท่ีตองดําเนินการควบคูไปกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามงานปกติของสถานศึกษา ท่ีสถานศึกษาตองดูแลเอาใจใสและพัฒนา
ระบบและวิธีการใหมีประสิทธิภาพ ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินการ เพื่อใหผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายเกิดความม่ันใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย กระบวนการท่ี
สถานศึกษาตองดําเนินการอยางเปนระบบ  8  ข้ันตอน  คือ  1)การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
2)การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  3)การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  4)การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5)การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  6)การประเมินคุณภาพการศึกษา  7)การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป   และ 8)การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแตการวางแผนจนถึงประเมินตนเอง ปรับปรุงพัฒนางานของตนตามทิศทางเดียวกัน 
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ สอดคลองกับหลักสูตร เปนท่ียอมรับของนักเรียน 
ครู บุคลากรของสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนและสังคม 

สวนประสิทธิผลขององคกรนั้น สามารถทําความเขาใจไดหลายมุมมอง  หากพิจารณา
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา จะพิจารณาถึงคุณสมบัติของการจัดการศึกษา ไดแก ความ 
สามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ี
มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา ความสามารถในการปรับเปล่ียน
และพัฒนาสถานศึกษาและการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ควรพิจารณาใชเกณฑหลาย
อยาง(multiple criteria) เพราะการใชเกณฑเดียวไมสามารถท่ีจะแสดงถึงประสิทธิผลของสถาน 
ศึกษาท้ังหมดได แตการท่ีจะใชเกณฑใดในการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาควรคํานึงถึง
ความเหมาะสม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
บทท่ี 3 

 

การดําเนินการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ    1)การประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  2)ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ 3)การประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษากาญจนบุรี เขต 1    การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใชสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษากาญจนบุรี 
เขต 1 จํานวน 103 แหง เปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis) ผูใหขอมูลประกอบดวยผูอํานวยการ
โรงเรียน  ครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  และครูผูสอน รวมท้ังส้ิน 412 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ และประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน
ตามแนวคิดของมอทท(Mott)  การดําเนินการวิจยัประกอบดวย 2 ข้ันตอนไดแก ข้ันตอนดําเนินการ
วิจัยและระเบียบวิธีวจิัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
ขั้นตอนดําเนนิการวิจัย 

เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  ผูวจิัยจึงไดกําหนด     
รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว   3   ข้ันตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจยั   เปนการจัดเตรียมโครงการเพ่ือใหการ
ดําเนนิงานเปนไปอยางมีระบบ โดยการศึกษาเอกสาร ตํารา  บทความตาง ๆ รายงานการวจิัยและ
วิทยานพินธท่ีเกี่ยวของ และจัดทําโครงรางงานวิจยัเสนอตอภาควิชาเพ่ือนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย  
พิจารณาอนุมัติ 

ขั้นตอนท่ี 2  การดําเนินการวิจัย เปนข้ันตอนท่ีผูวิจยัสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ  ทดสอบ
และปรับปรุงเคร่ืองมือ นําเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัมาเก็บขอมูลจากตัวอยางท่ีกาํหนด แลวนําขอมูล
ท่ีเก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวเิคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห
ขอมูล 
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ขั้นตอนท่ี 3  การรายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนของการจัดทํารางรายงานการวิจยัเสนอ
ตอคณะกรรมการผูควบคุมวทิยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขตามท่ี
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจยัฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑติ
วิทยาลัย  เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคการ
วิจัย จึงไดกําหนดระเบียบวธีิวิจัย  ซ่ึงประกอบดวย  แผนแบบการวจิัย ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ตัวแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช
ในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
แผนแบบการวิจัย  

การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)  ท่ีมีแผนแบบการวิจยัใน
ลักษณะเปนแบบกลุมตัวอยางเดียว  ศึกษาสภาวการณ  ไมมีการทดลอง           (the one shot, non 
experimental case study design)  ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง (diagram)  ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

เม่ือ  R    หมายถึง   กลุมตัวอยางท่ีไดจากการสุม 
  X    หมายถึง   ตัวแปรท่ีศึกษา 
  O    หมายถึง   ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา 

 
ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในปการศึกษา 2548  จํานวน 140  แหง  

 

                                                      O 

 
             R                             X 
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กลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดแก สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จํานวน 103 แหง ซ่ึงกาํหนดโดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie and Morgan)114  การสุมกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท(stratified random  
sampling)  ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดแบงสถานศึกษาออกเปนกลุมตามขนาดของสถานศึกษาโดยผูวิจัยใชเกณฑการ
แบงขนาดสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 

1.1  สถานศึกษาขนาดเล็ก คือ สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนไมเกิน 120  คน 
1.2  สถานศึกษาขนาดกลาง คือ สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน 121 - 600 คน 
1.3  สถานศึกษาขนาดใหญ  คือ สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนต้ังแต 601 -  1,500 คน 
1.4  สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ  คือ สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนต้ังแต 1,501 คน

ข้ึนไป115  
2.  สุมสถานศึกษา  ดวยวิธีการสุมแบบแบงประเภท(stratified random sampling) 

โดยจําแนกสถานศึกษาในแตละอําเภอตามขนาดสถานศึกษาท้ัง 4 ขนาด  แลวสุมสถานศึกษาแตละ
ขนาดมาตามสัดสวน  แยกเปนสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 4  แหง  ขนาดใหญ  3 แหง ขนาดกลาง 
57 แหง  และขนาดเล็ก 39 แหง  รวม 103 แหง 

3. กําหนดผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ไดแก  ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน    
ครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 1 คน และครูผูสอน 2 คน รวม 412 คน         
ดังตารางท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
114 พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร(ฉบับปรบัปรุงใหมลาสุด), 

พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2543), 303. 

115 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1, ขอมูลทางการศึกษา ปการศึกษา 2548, เอกสาร
ลําดับที่ 01/2548 (กลุมนโยบายและแผน, 2548), 1.(อัดสําเนา) 
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ตารางท่ี  3   จํานวนประชากร  กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล 
ที่ อําเภอ 

ล ก ญ พ รวม ล ก ญ พ รวม ล ก ญ พ รวม 
1 เมืองกาญจนบุรี 25 31 2 4 62 18 23 1 3 45 72 92 4 12 180 
2 ทามวง 14 32 1 2 49 10 24 1 1 36 40 96 4 4 144 
3 ดานมะขามเต้ีย 15 13 1 0 29 11 10 1 0 22 44 40 4 0 88 

รวม 54 76 4 6 140 39 57 3 4 103 156 228 12 16 412 
 

หมายเหตุ                 ล   หมายถึง    สถานศึกษาขนาดเล็ก,                ก   หมายถึง    สถานศึกษาขนาดกลาง 
                                ญ   หมายถึง    สถานศึกษาขนาดใหญ,             พ   หมายถึง    สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 

 
ตัวแปรท่ีศึกษา  

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรท่ีศึกษา ซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี ้

1. ตัวแปรพืน้ฐาน เปนตัวแปรเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ  อายุ  
วุฒิการศึกษา  ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา   อายุราชการ   

2.  ตัวแปรตน เปนตัวแปรเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(Xtot) 
ซ่ึงนิยามตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวย
กระบวนการ 8 ประการ  ดังนี้ 

2.1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ(X1) หมายถึง  การจัดทําขอมูลสาร 
สนเทศท่ีจําเปนและสอดคลองกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 
อยางเปนระบบ  และนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ  

2.2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา(X2) หมายถึง การกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษา มุงเนนมาตรฐานดานผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถาน 
ศึกษา  ทองถ่ินและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันท่ีหลักสูตรกําหนด   

2.3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X3) หมายถึง การวางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางเปนระบบ สอดรับกับวิสัยทัศนและมาตรฐานการศึกษา มีแนวปฏิบัติท่ี
ชัดเจน  ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมและเปนท่ียอมรับรวมกันของทุกฝาย  
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2.4 การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X4) หมายถึง การกํากับ  
ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีกําหนดไว โดยจัด 
ทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีชัดเจน  ครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา  

2.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา(X5) หมายถึง การตรวจสอบ
และทบทวนภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษา และการตรวจสอบและทบทวนจากหนวยงานตน
สังกัด  

2.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา(X6) หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ระดับชาติของผูเรียนท่ีศึกษาอยูปสุดทายของแตละชวงช้ัน ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆตามท่ี
กระทรวงศกึษาธิการกําหนด  

2.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป(X7) หมายถึง การนําขอมูลผลการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพประจําปการศึกษา เพื่อนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
และเสนอตอหนวยงานท่ีเกีย่วของและสาธารณชน  

2.8 การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา(X8) หมายถึง กลไกสวนหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหขอมูลยอนกลับเพื่อการสงเสริม พัฒนาและประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานการประกนัคุณภาพ  

3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ซ่ึงนิยามตามแนวคิด
ของมอทท(Mott)  ประกอบดวย 

3.1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูง(Y1) หมาย 
ถึง การท่ีสถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนใหมีระดับผลการเรียนสูง และไดรับรางวัลทางดานวิชา 
การจากหนวยงาน ภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสามารถสอบแขงขันเขาเรียนตอในระดับสูงไดเปน
จํานวนมาก 

3.2 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีมีทัศนคติในทางบวก(Y2) หมายถึง 
ความสามารถในการพัฒนาตนเองของนักเรียนใหมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาเลาเรียน มีระเบียบวนิัย  
มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมแกวัยเปนผลใหผูปกครองพอใจ 

3.3 ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา(Y3) หมายถึง การแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือของผูบริหารกับคณะ
ครู 
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3.4 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา (Y4) หมายถึง           
ความสามารถในการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุผล โดยนําผลการทดสอบของนักเรียน
เปนขอมูลในการวางแผน มีการบริหารที่คณะครูอาจารยยอมรับ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1  ฉบับ แบงออกเปน 3 
ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบ มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ(check list) เพือ่สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  
1) เพศ   2) อายุ   3)วุฒิการศึกษา  4)ตําแหนงในปจจุบัน และ  5)อายุราชการ  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ซ่ึงพัฒนามาจากแบบสอบถามของอุดม อรุณราช ซ่ึงสรางข้ึนตามกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ 
มอทท(Mott)  ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาจากแบบสอบถามของพรชัย เช้ือชูชาติ 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 เปนแบบสอบถามชนิดจดัลําดับคุณภาพ(Rating Scale)  
5 ชวง   ตามแนวคิดของลิเคอรท(Likert)116  โดยมีความหมายดังนี ้

 ระดับ 1 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยูใน
ระดับนอยท่ีสุด  ใหมีคาน้ําหนัก  1  คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยูใน
ระดับนอย  ใหมีคาน้ําหนัก  2  คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยูใน
ระดับปานกลาง  ใหมีคาน้ําหนัก  3  คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยูใน
ระดับมาก  ใหมีคาน้ําหนัก  4  คะแนน 

                                                           
116Rensis Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร

(ฉบับปรับปรุงใหมลาสุด), 107-108. 
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ระดับ 5 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยูใน
ระดับมากท่ีสุด  ใหมีคาน้ําหนัก  5  คะแนน 
 
การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ  

ผูวิจัยไดดําเนนิการพัฒนาและสรางเคร่ืองมือท่ีเปนแบบสอบถามข้ึนตามกรอบแนวคิด
และวัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนด  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วรรณกรรมท่ีเกีย่วของ และแบบสอบถามฉบับท่ี
อางถึง  แลวนําผลการศึกษามาสรางและปรับปรุงเคร่ืองมือ  โดยขอคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานพินธ 

ข้ันท่ี 2 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา(content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสราง ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคลองของเนื้อหากับ
วัตถุประสงคของการวิจัย ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค IOC(Index of Item  
Objective Congruence)   แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกคร้ังหนึ่ง 

ข้ันท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช(try out) กับผูใหขอมูล
ในสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 8 แหง  แหงละ 4 คน รวม 32 คน   

ข้ันท่ี 4 หาความเช่ือม่ัน(reliability) ของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา โดยใชวิธีของ 
ครอนบาค(Cronbach)117 โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient)  ปรากฏวา คาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามตอนท่ี 2 เทากับ 0.9547   คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามตอนท่ี 3 เทากับ 0.9083 
และคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.9624 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง) 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจยัในคร้ังนี้  ผูวจิัยดําเนินการตามข้ันตอน ดงันี้ 
1. ทําบันทึกถึงคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือขอความ

อนุเคราะหไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพื่อออกหนังสือแจงขอ
ความรวมมือจากผูอํานวยการสถานศึกษา  ครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  
และครูผูสอน ของสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางใหชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

                                                           
117Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York : Harper & Row 

Publisher, 1974), 161.  
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2. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวย
ตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล  

เม่ือไดรับแบบสอบถามท้ังหมดคืนมาแลว ผูวิจัยไดพจิารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณครบถวน แลวรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ
มาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส หลังจากนัน้นาํไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS(Statistical Package for Social Science) สําหรับการวิเคราะหขอมูลสวนตางๆ มีรายละเอียด
ดังนี ้

1.   การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี(frequency) และคา
รอยละ(percentage) 

2. การวิเคราะหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูวจิัยใชการวิเคราะหคาเฉล่ีย( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แลวจึงนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑขอบเขตของคาเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท (Best)118  ดังนี ้

 คาเฉล่ีย  1.00  ถึง  1.49    แสดงวา   การประกันคุณภาพการศกึษา/ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย  1.50  ถึง  2.49    แสดงวา   การประกันคุณภาพการศกึษา/ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  อยูในระดับนอย 
 คาเฉล่ีย  2.50  ถึง  3.49    แสดงวา   การประกันคุณภาพการศกึษา/ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  อยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ีย  3.50  ถึง  4.49    แสดงวา   การประกันคุณภาพการศกึษา/ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  อยูในระดับมาก 
 คาเฉล่ีย  4.50  ถึง  5.00    แสดงวา   การประกันคุณภาพการศกึษา/ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  อยูในระดับมากท่ีสุด 

3. การวิเคราะหการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสงผลตอ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน(stepwise 
multiple regression analysis)  

                                                           
118John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1970), 

190.  
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สรุป 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชิงพรรณนา(descriptive research) โดยมีวตัถุประสงคเพื่อ
ทราบ 1)การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  2)ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ 3)การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 กลุมตัวอยาง จํานวน 103 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา ครู
ผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และครูผูสอน รวมท้ังส้ิน 412 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชในวิจยัเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี
สรางข้ึนตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ   เกี่ยวกับประสิทธิผลของ
สถาน ตามแนวคิดของมอทท(Mott) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี(frequency) คา
รอยละ(percentage)  คาเฉล่ีย( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน(stepwise multiple regression analysis)  โดยวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
เร่ือง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1”  ซ่ึงผูวิจัยไดสุมกลุมตัวอยาง
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จํานวน 103 แหง  จาก
จํานวนประชากรทั้งหมด 140 แหง โดยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis) ผูให
ขอมูล คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา  ครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  และ
ครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนกลุมตัวอยาง รวม 412 คน   ซ่ึงไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาครบทุกฉบับ  คิดเปนรอยละ 100    นํามาวิเคราะหผลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย 
จําแนกผลการวิเคราะหเปน 4  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม รวม 412 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนง/หนาท่ี และอายุราชการ โดยนําเสนอในรูปตารางแจกแจงความถ่ี(f) และรอยละ
(%)  ปรากฏตามตารางท่ี 4   ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4   แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอท่ี สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
153 
259 

 
37.14 
62.86 

1 

รวม 412 100.00 
อายุ 

1. ต่ํากวา 31 ป 
2. อายุ 31 – 40 ป 
3. อายุ 41 - 50 ป 
4. อายุมากกวา 50 ป 

 
9 

55 
221 
127 

 
2.18 

13.35 
53.64 
30.83 

2 

รวม 412 100.00 
ระดับการศึกษา 

1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 
4. สูงกวาปริญญาโท 

 
6 

349 
54 
3 

 
1.45 

84.71 
13.11 
0.73 

3. 

รวม 412 100.00 
ตําแหนง/หนาท่ี 

1. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
2. ครูผูรับผิดชอบ/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ครูผูสอน 

 
103 
103 
206 

 
25.00 
25.00 
50.00 

4 

รวม 412 100.00 
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ขอท่ี สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 
(คน) รอยละ 

อายุราชการ 
1. 1 - 5 ป 
2. 6 – 10 ป 
3. 11 – 15 ป 
4. 15 ปข้ึนไป 

 
34 
44 
51 

283 

 
8.25 

10.68 
12.38 
68.69 

5 

รวม 412 100.00 
 รวม 412 100.00 

  

จากตารางท่ี  4  พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 
37.14 และเปนเพศหญิง จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 62.86  ในจาํนวนนี้สวนใหญเปนผูท่ีมีอายุ 
41 - 50 ปมากท่ีสุด จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 53.6  รองลงมาอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 127 คน 
คิดเปนรอยละ 30.83  และอายุต่ํากวา 31 ป นอยท่ีสุด จาํนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.18 ท้ังนี้ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 349 คน คิดเปนรอยละ 84.71
รองลงมาคือระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.11  และระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาโท นอยท่ีสุด จาํนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.73   สําหรับตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา 
จําแนกเปน เปนครูผูสอนมากท่ีสุด จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือผูอํานวยการ
สถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 103 คน เทากัน คิด
เปนรอยละ 25.00  ซ่ึงมีอายุราชการ 15 ปข้ึนไป มากท่ีสุด จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 68.69 
รองลงมามีอายุราชการระหวาง 11-15 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.38 และมีอายุราชการ
ระหวาง 1-5 ป นอยท่ีสุด จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.25  
 
ตอนท่ี   2    การประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี       

      การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย( X )  และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  จากตัวอยางสถานศึกษา 103 แหง  แลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
ตามแนวคิดของเบสท(Best)  ปรากฏตามตารางท่ี 5  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5   คาเฉล่ีย( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

n = 103 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน X  S.D. ระดับ 

1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (X1) 3.92 0.32 มาก 
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา (X2) 3.72 0.36 มาก 
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3) 3.79 0.41 มาก 
4.  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) 3.83 0.41 มาก 
5.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (X5) 3.55 0.40 มาก 
6.  การประเมินคุณภาพการศึกษา (X6) 3.92 0.38 มาก 
7.  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (X7) 3.81 0.39 มาก 
8.  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (X8) 3.77 0.40 มาก 

รวม (X tot ) 3.79 0.34 มาก 
  

จากตารางท่ี 5 พบวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.79, S.D. = 0.34) เม่ือ
พิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียมากไปหานอย ดังนี้ การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ (X1) ( X = 3.92, S.D. = 0.32) การประเมินคุณภาพการศึกษา(X6) ( X = 3.92, S.D. = 
0.38)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (X4) ( X  = 3.83, S.D. = 0.41) การรายงาน
คุณภาพการศกึษาประจําป (X7) ( X  = 3.81, S.D. = 0.39) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(X3) ( X = 3.79, S.D. = 0.41) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (X8) ( X  = 3.77, S.D. = 
0.40) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา (X2) ( X  = 3.72, S.D. = 0.36) และการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศกึษา (X5) ( X = 3.55, S.D. = 0.40)   
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ตอนท่ี   3   ประสิทธิผลของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  
      เขต 1 

 การวิเคราะหการประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากตัวอยางสถานศึกษา 103 แหง  แลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท(Best) 
ปรากฏตามตารางท่ี  6   ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6   คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา                                   
 ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษากาญจนบุรี เขต 1                     n = 103 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D. ระดับ 
1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ 
     ทางการเรียนสูง (Y1) 3.76 0.37 มาก 
2.  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีมีทัศนคติ 
      ทางบวก (Y2) 

 
3.90 

 
0.34 มาก 

3.  ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา (Y3) 4.10 0.39 มาก 

4.  ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาสถานศึกษา (Y4) 3.84 0.38 มาก 
รวม (Y tot ) 3.90 0.32 มาก 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณา
จําแนกตามรายดาน พบวาการดําเนินงานประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียมากไปหานอย ดังนี้ ความสามารถในการแกปญหาใน
สถานศึกษา (Y3) ( X = 4.10, S.D. = 0.39) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีมีทัศนคติทางบวก 
(Y2) ( X = 3.90, S.D. = 0.34) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา (Y4) ( X  = 
3.84, S.D. = 0.38) และความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1) ( X  
= 3.76, S.D. = 0.37)  
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ตอนท่ี  4    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
                   ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ในการวิเคราะหความสัมพันธของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson’s product 
correlation coefficient) ปรากฏตามตารางท่ี  7   ดังนี ้
 

ตารางท่ี  7   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 
       ข้ันพื้นฐาน 

 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xtot 
X1 1         
X2 .834** 1        
X3 .727** .821** 1       
X4 .719** .751** .781** 1      
X5 .739** .819** .814** .811** 1     
X6 .544** .727** .664** .716** .696** 1    
X7 .743** .833** .691** .795** .812** .734** 1   
X8 .688** .780** .839** .778** .857** .612** .779** 1  
Xtot .838** .923** .897** .899** .926** .804** .900** .897** 1 

 

**  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 

จากตารางท่ี 7  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(Xtot) โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธกับการประกันคุณภาพแตละดานอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
เม่ือแยกพิจารณาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามตัวประกอบยอย 
พบวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสัมพันธตอกันในระดับ
มาก อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  เชนกัน 

  

การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ผูวิจัยใชวิธีการ
วิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน(stepwise multiple regression analysis)  พิจารณาตามตัวแปรท่ีเขา
สมการตามลําดับความสําคัญ   ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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4.1)  การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากายจนบุรี เขต 1 โดย
ภาพรวม (Ytot)   ปรากฏตามตารางท่ี 8   ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  8  การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผล 
      ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดย 
       ภาพรวม(Ytot) 
 

แหลงความแปรปรวน df. 
Sum of 
Squares 

Mean   
Square F Sig. 

     Regression 
     Residual 

2 
100 

6.529 
4.314 

3.265 
0.043 

75.682 .000 

Total 102 10.843    
 

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหคูุณ (Multiple R)   0.776 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.602 
 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) 0.594 
 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 0.20769 
 

Unstandardize 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 
β Std.Error 

Standardize 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

คาคงท่ี 
1. การรายงานคุณภาพการศกึษาประจําป (X7)   
2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (X3) 

1.320 
0.344 
0.335 

0.212 
0.073 
0.068 

 
0.413 
0.431 

6.222 
4.732 
4.934 

.000 

.000 

.000 
 

จากตารางท่ี 8  แสดงใหเห็นวา ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป (X7) และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3)  โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวม
(Ytot)เทากับ 0.776 คาประสิทธิภาพการทํานาย(R Square)เทากับ 0.602 หมายความวา การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป (X7) และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3)  สามารถทํานาย
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยภาพรวม(Ytot) ไดรอยละ 60.20 คาประสิทธิภาพในการ
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ทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R Square)เทากับ 0.594 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย
(Standard Error)เทากับ 0.20769 ในลักษณะน้ีแสดงวาการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (X7) 
และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3)  สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยภาพรวม(Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการ
ถดถอย ไดดังนี้ 

 
∧
Y tot     =    1.320  +  0.344(X7) + 0.335(X3) 

 

สรุป  ผลการวิเคราะหขอมูล  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปและการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวม   

 

 4.2) การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ดาน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1) ปรากฏตามตารางท่ี 9   ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  9  การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผล 
 ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาน 
 ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1) 
 

แหลงความแปรปรวน df. 
Sum of 
Squares 

Mean   
Square F Sig. 

     Regression 
     Residual 

2 
100 

5.681 
8.503 

2.841 
0.085 

33.408 .000 

Total 102 14.184    
 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหคูุณ (Multiple R)   0.633 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.401 
 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) 0.389 
 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 0.29159 
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Unstandardize 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 
β Std.Error 

Standardize 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

คาคงท่ี 
1. การรายงานคุณภาพการศกึษาประจําป (X7) 
2. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
    (X5) 

1.472 
0.317 
0.305 

0.286 
0.126 
0.122 

 
0.333 
0.332 

5.147 
2.511 
2.503 

.000 

.014 

.014 

 

จากตารางท่ี 9  แสดงใหเห็นวา ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป (X7) และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา (X5) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ดานความสามารถในการ
ผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1)เทากับ 0.633  คาประสิทธิภาพในการทํานาย(R 
Square)เทากับ 0.401 หมายความวา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (X7) และการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา (X5) สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดาน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1)ไดรอยละ 40.10 คา
ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว(Adjusted R Square)เทากับ0.389  มีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)เทากับ 0.29159  ในลักษณะนี้แสดงวา การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป (X7) และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (X5) สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
(Y1) อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวเิคราะหการถดถอย  ไดดังนี ้
 

∧
Y 1     =    1.472 + 0.317(X7) + 0.305(X5) 

 

สรุป  ผลการวิเคราะหขอมูล  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง 
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 4.3) การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ดาน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีมีทัศนคติทางบวก (Y2) ปรากฏตามตารางท่ี 10   ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 10  การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผล 
 ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาน 
 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีมีทัศนคติทางบวก (Y2) 
 

แหลงความแปรปรวน df. 
Sum of 
Squares 

Mean   
Square F Sig. 

     Regression 
     Residual 

2 
100 

4.918 
6.921 

2.459 
0.069 

35.528 .000 

Total 102 11.838    
 

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหคูุณ (Multiple R)   0.645 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.415 
 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) 0.404 
 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error) 0.26307 
 

Unstandardize 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 
β Std.Error 

Standardize 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

คาคงท่ี 
1. การรายงานคุณภาพการศกึษาประจําป (X7) 
2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (X3) 

1.653 
0.377 
0.215 

0.269 
0.092 
0.086 

 
0.433 
0.264 

6.154 
4.091 
2.497 

.000 

.000 

.014 
 

จากตารางท่ี 10 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป (X7) และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3) โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดาน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีมีทัศนคติทางบวก (Y2)เทากับ 0.645     คาประสิทธิภาพใน
การทํานาย(R Square)เทากับ 0.415  หมายความวา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (X7) และ
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3) สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89 

 

ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีมีทัศนคติทางบวก (Y2)ไดรอยละ 41.50  คาประสิทธิภาพ
ในการทํานายท่ีปรับแลว(Adjusted R Square)เทากับ 0.404  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ
ทํานาย(Standard Error) เทากับ 0.26307 ในลักษณะนี้แสดงวา การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป  (X7) และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3) สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีมีทัศนคติทางบวก (Y2) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย  ไดดังนี้ 
 

∧
Y 2     =    1.653 + 0.377(X7) + 0.215(X3) 

 

สรุป  ผลการวิเคราะหขอมูล  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีมีทัศนคติ
ทางบวก 
 

 4.4) การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ดาน
ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา (Y3) ปรากฏตามตารางท่ี 11   ดังน้ี 

 

ตารางท่ี  11  การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผล 
   ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาน 
   ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา (Y3) 
 

แหลงความแปรปรวน df. 
Sum of 
Squares 

Mean   
Square F Sig. 

     Regression 
     Residual 

2 
100 

8.271 
7.264 

4.135 
0.073 

56.925 .000 

Total 102 15.535    
  

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหคูุณ (Multiple R)   0.730 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.532 
 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) 0.523 
 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error) 0.26953 
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Unstandardize 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 
β Std.Error 

Standardize 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

คาคงท่ี 
1. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (X3) 
2. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา (X4) 

1.347 
0.387 
0.334 

0.260 
0.102 
0.103 

 
0.416 
0.356 

5.183 
3.802 
3.254 

.000 

.000 

.002 

 

จากตารางท่ี 11 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(X3) และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X4)โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ             
สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดานความสามารถในการ
แกปญหาในสถานศึกษา (Y3)   เทากับ 0.730  คาประสิทธิภาพในการทํานาย(R Square)เทากับ 0.532 
หมายความวา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X3) และการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(X4) สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดานความสามารถใน
การแกปญหาในสถานศึกษา (Y3) ไดรอยละ 53.20  คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว
(Adjusted R Square) เทากับ 0.523  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error) 
เทากับ 0.26953  ในลักษณะนี้แสดงวาการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X3) และการดําเนนิงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X4)สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดาน
ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ซ่ึงสามารถ
เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้ 
 

∧
Y 3     =    1.347 + 0.387(X3) + 0.334(X4)   

 

สรุป  ผลการวิเคราะหขอมูล  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา  
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 4.5) การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ดาน
ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา (Y4) ปรากฏตามตารางท่ี 12   ดังน้ี 

 

ตารางท่ี  12  การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผล 
   ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาน 
   ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา (Y4) 
 

แหลงความแปรปรวน df. 
Sum of 
Squares 

Mean   
Square F Sig. 

     Regression 
     Residual 

2 
100 

8.334 
6.736 

4.167 
0.067 

61.856 .000 

Total 102 15.070    
 

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหคูุณ (Multiple R)   0.744 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     0.553 
 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) 0.544 
 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 0.25955 
 

Unstandardize 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 
β Std.Error 

Standardize 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

คาคงท่ี 
1. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
    (X5) 
2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (X3) 

1.175 
 

0.399 
0.329 

0.242 
 

0.109 
0.106 

 
 

0.422 
0.359 

4.854 
 

3.662 
3.115 

.000 
 

.000 

.002 
 

จากตารางท่ี 12  แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา (X5) และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3)  โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาน  
ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา (Y4)เทากับ 0.744 คาประสิทธิภาพในการ
ทํานาย(R Square)เทากับ 0.553 หมายความวา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (X5) 
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และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3)  สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ดานความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา (Y4)ไดรอยละ 55.30  คา
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R Square)เทากับ 0.544 มีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการทํานาย(Standard Error) เทากับ 0.25955 ในลักษณะนี้แสดงวา การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา (X5) และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3) สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา 
(Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้ 

 

∧
Y 4     =    1.175 + 0.399(X5) + 0.329(X3) 

 

สรุป  ผลการวิเคราะหขอมูล การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดานความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนา
สถานศึกษา 

 
 

จากขอคนพบขางตน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  
สามารถสรุปไดดังแผนภูมิท่ี 6 
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แผนภูมิท่ี 6   สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Xtot) 

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (X1) 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา(X 2) 

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X 3) 
β Ytot  = .335 , β Y2  = .215 , 
β Y3  = .387 ,  β Y4  = .329 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา(X 4) 
β Y3  = .334 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 
การศึกษา(X 5) 

β Y1  = .305 ,  β Y4  = .399 

การประเมินคุณภาพการศึกษา(X 6) 

การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (X 7) 
β Ytot  = .344 , β Y1  = .317 ,  

β Y2  = .377 

การผดุงระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษา(X 8) 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา(Y tot) 
∧
Y tot                X7 , X3   

ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y1) 

∧
Y 1                 X7 , X5   

ความสามารถในการพัฒนานักเรียน 
ที่มีทัศนคติทางบวก (Y2) 

∧
Y 2                 X7 , X3   

ความสามารถในการแกปญหา 
ในสถานศึกษา (Y3) 
∧
Y 3                 X3 , X4   

ความสามารถในการปรับเปล่ียนและ 
พัฒนาสถานศึกษา (Y4) 

∧
Y 4                 X5 , X3   
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบ  1)การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  2) ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ  3) การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1   กลุมตัวอยางคือ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จํานวน 103 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย  

ผูอํานวยการสถานศึกษา  ครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  และครูผูสอน 
รวมท้ังส้ิน 412 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวคิดของกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของมอทท (Mott)  สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ (frequency) คารอยละ(percentage) คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression 
analysis)   โดยสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากการวิเคราะหขอมูล  ผลของการวิจยัสามารถสรุปไดดังนี ้
1. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

กาญจนบุรี เขต 1  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดบัมาก  โดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหา
นอย คือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การประเมินคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  การจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศกึษา  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  และการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา     
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2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย คือ 
ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา ความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีมีทัศนคติ
ทางบวก    ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา  และความสามารถในการผลิต
นักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

3. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  พบวา การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  และเม่ือพิจารณาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีสงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1   
แตละดานพบวา 

3.1  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.2  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีมี
ทัศนคติทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

3.3  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการ
แกปญหาในสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

3.4  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และการจัดทําแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ดานความสามารถในการปรับเปล่ียน
และพัฒนาสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05  
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การอภิปรายผล 
 

จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาพิจารณา เพื่อใหทราบ
สภาพท่ีแทจริงท่ีเปนไปได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน จึงอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการ
ศึกษาในปจจุบันใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดังปรากฏในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติม หมวด 6 เร่ืองมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ท่ีวา “ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” และมาตรา48 ท่ีวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”  เพื่อเปนส่ิงประกันวาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามท่ีกําหนดใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ไดแก เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมี
ศักยภาพพรอมท่ีจะแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก สามารถดํารงชีวิตในฐานะ
พลเมืองดีของสังคมได ทําใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 ใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษา และมีความต่ืนตัวในการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
สถานศึกษาตามโครงการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) ตลอดจนการอบรมใหความรูความ
เขาใจแกผูบริหาร  คณะครูในโรงเรียนในสังกัดอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงมีการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ สอดคลองกับผลการวิจัยของเสงี่ยม เปาเลง ท่ีศึกษาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร พบวา มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาแตละดาน พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมากทุกดาน โดย
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  มีระดับการดําเนินการมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการควบคูกับการบริหารจัดการปกติ  
เพื่อสรางความเชื่อม่ันผูชุมชน และผูท่ีเกี่ยวของวา  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดมีคุณภาพ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97 

 

ไดมาตรฐาน  โดยในการประกันคุณภาพการศึกษามีข้ันตอนกระบวนการท่ีเกี่ยวเนื่องสงผลตอกัน  
ซ่ึงหากวาดําเนินการดานใดดานหนึ่งอยูในระดับดีก็จะสงผลตอการดําเนินการในดานอ่ืนๆอยูใน
ระดับดีไปดวย  สวนผลการวิจัยท่ีพบวาการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีการดําเนินการมาก
ท่ีสุด อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาใหความสําคัญกับการวางระบบโครงสรางการบริหารภายใน
โรงเรียน และการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดยจะเห็นไดวาสถานศึกษาทุกแหงจะมี
โครงสรางการบริหาร สายงานที่ชัดเจน ระบุหนาท่ีภารงานและบุคคลท่ีรับผิดชอบดําเนินการ เอ้ือ
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนมีการจัดทําและพัฒนาระบบขอมูลท่ี
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาอยางคอนขางเปนระบบ เชน ขอมูลนักเรียน ขอมูลครูและบุคลากร 
หรือขอมูลสถานภาพของโรงเรียนในดานตางๆ ท่ีมีความจําเปนตอการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา
โรงเรียนในดานตางๆ เปนตน  สอดคลองกับผลการวิจัยของวิวรรธน โตเหมือน ท่ีศึกษาการทํางาน
เปนทีมท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรสงคราม พบวา สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับมาก 

2. ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา        
ในปจจุบันเปนชวงเวลาของการปฏิรูปการศึกษาท่ีสรางความเปล่ียนแปลงแกระบบการจัดการศึกษา
ไทยท้ังระบบ  โดยมุงเนนใหเกิดการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เชน การตราพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา หรือการประกาศใชหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ียึดมาตรฐานเปนแนวทางจัดการเรียนรู ตลอดจนการท่ีหนวยงานตนสังกัด
วางเง่ือนไขตางๆท่ีจูงใจการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ เชน การพิจารณาความดีความชอบ การประกวด
โรงเรียนดีเดน การยกยองเชิดชูเกียรติผูบริหารดีเดน ครูดีเดน การเล่ือนวิทยฐานะ หรือการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ(National Test) ทําใหสถานศึกษาเกิดความตระหนัก และ
กระตือรือรนในการพัฒนาโรงเรียน ปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือใหจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
มีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง สอดคลองกับผลการวิจัยของจันทนา ม่ันคง ท่ีศึกษาความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบท่ีสนับสนุนการบริหารคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร  พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน  อยูในระดับมาก 
ท้ังโดยภาพรวม และรายดาน   และสอดคลองกับผลการวิจัยของบุญเชิด ขําชุม  ท่ีศึกษาการบริหาร
จัดการศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2  
พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยูในระดับ
มาก ท้ังโดยภาพรวม และรายดาน     
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สวนผลการวิจัยที่พบวา ระดับประสิทธิผลดานความสามารถในการแกปญหาใน
สถานศึกษา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด  อาจเปนเพราะวา  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดําเนินตามแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน แตดวยความไมแนนอนของ
สถานการณบานเมืองของแตละชวงเวลา สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงยอมสงผลกระทบหรือสราง
ปญหาตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนการที่กําหนดไว โดยเฉพาะปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ ทําใหสถานศึกษาตองมีการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยตลอด โดยวิธีการที่เหมาะสม เชน การ
ปรับแผนการดําเนินงานเปนการเฉพาะกิจ การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา การ
อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร การขอความรวมมือความชวยเหลือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  สอดคลองกับผลการวิจัยของพรชัย เช้ือชูชาติ ท่ีศึกษา
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลในพื้นท่ี
พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลในพื้นท่ีพัฒนาชายฝง
ทะเลภาคตะวันออก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยประสิทธิผลดานความสามารถในการ
แกปญหาในสถานศึกษา อยูในระดับมาก และมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด 

3. ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท่ีกระบวนการที่สถานศึกษาตองดําเนินการรวมกัน
อยางเปนระบบ  8  เร่ือง ไดแก  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
การประเมินคุณภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป   และการผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา   เปนวิธีการที่ทําใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล  แต
เนื่องจากการวางแผนเปนการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเปนกระบวนการท่ีมี
ข้ันตอนเปนระบบเปนการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท้ังระบบ
ท่ัวท้ังองคกร โดยทุกกิจกรรมท่ีเปนสวนประกอบหลักของระบบการจัดการศึกษาดําเนินการ
รวมกัน เพื่อมุงสูเปาหมายท่ีกําหนดรวมกัน คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ผูเรียนทุกคนมี
คุณภาพ   ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียน
สามารถแกปญหาตางๆที่เกิดข้ึน ตลอดจนสามารถสรางโอกาสในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณท่ีประสบอยู   นอกจากนี้ สาเหตุท่ีการรายงานคุณภาพการศึกษา
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ประจําป สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวม ก็อาจเปนเพราะวา  การ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เปนการรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ในแตละปวาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแสดงหนาท่ีความรับผิดชอบในผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด สาธารณชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเม่ือส้ินป
การศึกษาหรือเม่ือส้ินสุดตามระยะเวลาตามแผน และเพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนขอมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปตอไป  โดยในรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจะมี
สาระสําคัญหลายๆประการ  แตท่ีสําคัญคือสวนท่ีกลาวถึงสรุปผลและแนวทางการพัฒนาตอไป  อัน
ไดแก การสรุปภาพรวมคุณภาพของสถานศึกษาท้ังระบบในรอบปของเปาหมายและยุทธศาสตร
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การสรุปประสิทธิภาพการจัดการของสถานศึกษา โดยเสนอ
สภาพความสําเร็จท่ีดําเนินการไดตามเปาหมายแตละเร่ืองในรอบปพรอมยุทธศาสตร/แนว
ดําเนินการ(โครงการ/กิจกรรมเดนของสถานศึกษา)  และการเสนอแนวทางการพัฒนาในปตอไป 
โดยระบุจุดเดนและจุดท่ีควรปรับปรุง พรอมขอเสนอแนะในการพัฒนางานในปตอไป  ดังนั้น หาก
สถานศึกษาที่มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปท่ี
มีคุณภาพ สอดคลองหรือตรงกับสภาพของสถานศึกษาท่ีแทจริงยอมสงผลใหเกิดประสิทธิผลแก
สถานศึกษา 

เม่ือพิจารณาผลการวิจัย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เม่ือจําแนกเปน
รายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  รายงานคุณภาพการศึกษาแสดงใหเห็น
ถึงสภาพหรือผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมา  โดยเฉพาะดานคุณภาพผูเรียนในประเด็นตางๆ 
เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ผลการทดสอบดวย
แบบทดสอบมาตรฐาน(National Test) เปนตน ทําใหสถานศึกษาทราบแนวทางวาจะตองพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไปอยางไร เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพใหสูงข้ึน โดยในการ
รายงานคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพตองมีขอมูลตางๆที่ส่ือใหเห็นสภาพจริงของโรงเรียน อันเกิด
จากการมีวิธีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพท่ีนาเช่ือถือ  ซ่ึงกลาวไดวา การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพเปนหัวใจสําคัญของการประกันคุณภาพ ในการจัดการศึกษา หากวาสถานศึกษาใดมีระบบ
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การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาท่ีเปนระบบ นาเช่ือถือ สถานศึกษาจะไดความจริงเปน
ขอมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพในตอไป ซ่ึงรวมถึงการผลิตนักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงดวย 

3.2 ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีมีทัศนคติทางบวก อยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปและการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนส่ิงท่ีมีสวนชวยในการพัฒนานักเรียนท่ีมีทัศนคติทางบวก โดยท่ี
รายงานคุณภาพการศึกษาเปนการรายงานผลจากการประเมินหรือตรวจสอบภายในของสถานศึกษา 
เพื่อรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนใหทราบผลการดําเนินงานการจัด
การศึกษาทั้งในดานความสําเร็จและปญหาอุปสรรคที่ตองการความรวมมือในการแกไขหรือ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปตอไป  ดังนั้น สาระ
ตางๆในรายงานคุณภาพการศึกษาจึงเปนขอมูลสําคัญอยางยิ่งในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเรียน  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ผลการทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐาน  สถิติ
การมาเรียน อัตราการออกกลางคัน/ตกซํ้าช้ัน จํานวนผูเรียนท่ีจบหลักสูตรแลวศึกษาตอหรือ
ประกอบอาชีพ จํานวนผูเรียนท่ีดอยโอกาสและพิการไดรับการชวยเหลือ จํานวนผูเรียนท่ีไดรับการ
ยกยองชมเชยหรือประกาศเกียรติคุณ สภาพความพึงพอใจของครู ผูเรียน และชุมชนตอคุณภาพ
ผูเรียน เปนตน  ดังนั้น ถาหากรายงานคุณภาพการศึกษามีความถูกตอง สมบูรณสถานศึกษาก็จะ
สถานศึกษาจะไดทราบสภาพปญหา ความตองการและความจําเปนของสถานศึกษาและสามารถ
ลําดับความสําคัญของปญหาของสถานศึกษา ชวยใหการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดถูกตอง 
มีองคประกอบสําคัญครบถวน ดังเชนท่ีกรมวิชาการกําหนดไว ไดแก 1) การประเมินเพื่อสํารวจ
สภาพปญหาและความจําเปนอยางรอบดาน  2) การปรับเปาหมายและทิศทางการจัดการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในกรอบหลักสูตร 3) การพัฒนาหรือเลือกใชรูปแบบวิธี 
หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองสภาพปญหา และความจําเปนสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา และเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม  4) การจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยคณาจารยท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสม 5) การพัฒนาความรู
ความสามารถทางวิชาชีพของครูผูสอนและบุคลากร 6) ยุทธศาสตรและวิธีการทําใหผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวม  7) การพัฒนาระบบขอมูลการประเมินมาตรฐาน  8) แผนการใหความ
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ชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปญหาดานผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน  ซ่ึงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
ทุกดาน  

3.3 ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอ       
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาจมี
อุปสรรคหรือไมมีความราบร่ืนตามท่ีกําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องมาจากความ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม  ไดแก  1) สภาพแวดลอมดานองคกร(organizational environment) 
ประกอบดวยตัวแปรซ่ึงเปนระบบปดขององคกรอยูภายใตการดูแลของผูบริหาร ไดแก ขนาดของ
องคกร เทคโนโลยี บรรยากาศองคกร และทรัพยากรบุคคล  2)  สภาพแวดลอมดานภาระงาน (task 
environment) ประกอบดวยตัวแปรท่ีอยูในสภาพแวดลอมท่ีองคกรนั้นต้ังอยู เชน อํานาจ การ
ควบคุม  อํานวยการ  แหลงเงินทุน  แหลงวัสดุ          และ   3)  สภาพแวดลอมดานสังคม  (societal 
environment) เปนสภาพแวดลอมมหัพภาค เชน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและ
กฎหมาย  ดังนั้น สถานศึกษาจึงตองมีความสามารถในการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนดวยวิธีการท่ี
เหมาะสม เปนท่ีพึงพอใจของทุกฝาย  ดังท่ี ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskle) ไดเสนอวา เม่ือ
สภาพแวดลอมเปล่ียนแปลง  สถานศึกษาจะตองพัฒนาขีดความสามารถในการปรับเปล่ียนและ
พัฒนาสถานศึกษา (adaptation and development) และความสามารถในการแกปญหาภายใน
สถานศึกษาท่ีเกิดข้ึน (solving school’s problem)  โดยประสิทธิผลสถานศึกษาข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมของการแกปญหาท่ีสนองตอบท้ังทางดานเจตคติและดานพฤติกรรมท่ีมีตอปญหาท่ีเกิด
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม  พฤติกรรมองคกรจะตองมีความยืดหยุนพอเพียง ใช
โอกาสที่เปดให  ดังนั้น  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงควรเกิดจากการรวมมือจาก
ทุกฝาย ในการวิเคราะหขอมูลจากสารสนเทศและศักยภาพของสถานศึกษาในทุก ๆ ดาน และใช
บทเรียนจาก จุดเดนและจุดดอยท่ีผานมากําหนด วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใหชัดเจน โดยพยายามใชศักยภาพของสถานศึกษาอยางคุมคา ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ  เพราะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานี้เปนหัวใจของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา นําไปสูการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิผล  นอกจากนี้ ในการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาไดสรางความเขาใจท่ีตรงกันกับบุคคลท่ีเกี่ยวของทุก
ฝาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูปฏิบัติหรือผูดําเนินการ  ตลอดจนมีแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน  มีการเช่ือมโยงประสานสัมพันธในทุกข้ันตอนของกิจกรรมอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพน้ัน มีการพิจารณาทบทวนโครงสรางการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให
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สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และใหทุกคนมีสวนรวม มีการกําหนด
บทบาท หนาท่ีรับผิดชอบและภาระงาน อยางชัดเจน ทําใหสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานอยาง
ราบร่ืน ตลอดจนสามารถแกปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  

3.4 ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนา
สถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ในการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิผล มีคุณภาพสถานศึกษาตองมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณตางๆได
อยางเหมาะสม  โดยการท่ีสถานศึกษาจะสามารถปรับเปล่ียนและพัฒนาตอไปอยางตอเนื่องนั้น  
สถานศึกษาจะตองสรางระบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ท่ีเปนระบบนาเช่ือถือ  
ท้ังนี้เพราะวา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เปนการรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน
และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีผานการตรวจสอบแลว มาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
เปาหมายท่ีกําหนดไว ตลอดจนหาสาเหตุ ตลอดจนแนวทางแกไข เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความม่ันใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา  ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตน
สังกัด  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีชวยให
สถานศึกษาปรับตัวและพัฒนาตอไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   นอกจากนี้ การที่สถานศึกษาจะ
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม  ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เพราะวาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดไดวาเปนหัวใจ
ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเปน
กระบวนการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท้ังระบบทั่วท้ังองคกร โดยทุก
กิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของระบบการจัดการศึกษาดําเนินการรวมกัน เพื่อมุงสูเปาหมาย
เดียวกัน คือ ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพ  โดยในการจัดทําแผนเปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนเปนระบบ 
เกิดข้ึนจากการมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประเมินความตองการและ
ความจําเปนของสถานศึกษา  ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการวางแผน  สถานศึกษาจะ
ทราบสถานภาพปญหาความตองการและความจําเปนของสถานศึกษา ซ่ึงเกี่ยวของกับขอมูลของ
ผูเรียน โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน ส่ิงแวดลอมภายในและส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เปนตน ซ่ึงประกอบดวยการทําความเขาใจวิสัยทัศนของ
สถานศึกษา การจัดทําภาพรวมของสถานศึกษา การสํารวจความตองการของผูเรียน และการ
วิเคราะหขอมูลความตองการดานการศึกษาและกําหนดประเด็นท่ีสําคัญในการพัฒนาผูเรียน
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เพื่อท่ีจะสรางหรือปรับแตงวิสัยทัศน จัดลําดับความสําคัญของภารกิจ กําหนดรูปแบบและวิธีการ
จัดระบบองคกรและการบริหารสถานศึกษา ท้ังนี้เพื่อท่ีจะชวยกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับส่ิงแวดลอม สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมไดดี 

 
ขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และผลการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผล และเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ัง
ตอไป ดังน้ี 
 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 
จากการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาระบบการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาตองสรางความตระหนักแกคณะครูและผูท่ี
เกี่ยวของใหเห็นความสําคัญของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การสรางแนวทาง
หรือวิธีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สงเสริมใหจัดทําเคร่ืองมือและคูมือ หรือนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพ  จัดการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดวยการฝกอบรม การศึกษาดูงาน  
ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของจากบุคคลหลาย ๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ  เชน กรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน หนวยงานตนสังกัด ตลอดจนนําผลการตรวจสอบมารวมกันพิจารณาความถูกตอง
นาเช่ือถือ ก็จะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน   
 2.  สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
โดยผูบริหารและคณะครูตองเรงสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและตรงตามาตรฐานการศึกษา จะชวยพัฒนาหรือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหอยูในระดับท่ีสูงท่ีนาพอใจ  และมุงม่ันท่ีจะพัฒนาการจัด
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กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  มีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาดึงดูดความสนใจของผูเรียน เปนตน   

3. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา   โดย
ดําเนินการอยางเปนปกติและตอเนื่อง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  โดยเร่ิมตั้งแตการกําหนดคณะทํางานท่ีรับผิดชอบรวมกัน
ดําเนินการท่ีควรจะประกอบฝายตางๆ ท้ังจากฝายบริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา เปนตน  การ
ประเมินความตองการและความจําเปนของสถานศึกษา การวิเคราะหสถานภาพปจจุบันของ
สถานศึกษาเพ่ือทราบจุดแข็ง/จุดออน อุปสรรค/ปจจัย การกําหนดกลยุทธ แผนงาน และกิจกรรม
โครงการตางๆ ท่ีครอบคลุมและตอบสนองกับสภาพปญหาหรือความตองการของนักเรียน ชุมชน เปน
ตน  

4. สถานศึกษาไดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลว  ควรไดจัดทําคูมือการใชแผนตลอดจน
สรางความรูความเขาใจ การยอมรับแผนของผูปฏิบัติ  เพื่อใหปฏิบัติกิจกรรมไดตรงกับแผน   ในสวน
ของการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับขอมูลที่ใชจัดทํารายงาน 
โดยการจัดต้ังคณะทํางานในการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาท่ีมาจากฝายตางๆ เชน ฝายบริหาร 
ตัวแทนคณะครู ตัวแทนหนวยงานตนสังกัด เปนตน ตลอดจนมีการประสานงานกันหรือการส่ือสาร
ภายในสถานศึกษา เพื่อรวบรวมขอมูลที่ตรงกับสภาพจริง  และวิเคราะหผล แปรผลขอมูลที่เปนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปท่ีผานมา โดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย 
และส่ือใหเห็นสภาพจริง  เพื่อผูท่ีไดรับรายงานจะไดเกิดความเขาใจในส่ิงท่ีสถานศึกษาดาํเนนิงานและ
ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน  อันจะนํามาซ่ึงการใหขอมูลยอนกลับ การชวยเหลือสนับสนุนจากฝายท่ี
เกี่ยวของมาสูโรงเรียนในตอไป   

5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดใหมีการประชุมสัมมนาผูท่ีรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา หรือการประชุมซักซอมความเขาใจในการดําเนินงานอยาง
สมํ่าเสมอ โดยตองเนนในดานการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  เพ่ือใหเกิดความเขาใจใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณการดําเนินงาน การแกปญหาท่ีเกิดข้ึน  
เพื่อเพิ่มทักษะความรู ความเขาใจในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หรือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาใหสูงข้ึน 

6. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาควรตองกําหนดเปนกลยุทธสําคัญเรงดวนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  โดยอาจใชวิธีการกระตุนใหครูปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 
เชน การยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน การจัดประชุมสัมมนาแลดเปล่ียน
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เรียนรูระหวางกัน ซ่ึงจะชวยผลักดันใหครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  อันจะนําไปสูคุณภาพ
ของผูเรียนดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
เพื่อประโยชนของการวิจัยตอไปในอนาคต ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

ดังนี้ 
1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยตางๆท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

เชิงคุณภาพ 
3.  ควรมีการศึกษาองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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อันดับท่ี 5. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2541.  

                 . รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 
2541. 

                 . พฤติกรรมศาสตร. ชุดฝกอบรมผูบริหารระดบัสูง, เลมท่ี8. กรุงเทพฯ : คัมปายอิมเมจจิง้, 
2541. 

                 . ราชกิจจานเุบกษา ฉบับกฤษฎีกา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2542. 
                 . แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, 

พิมพคร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : พมิพดี, 2544. 
                 . แนวดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อจดักิจกรรมเสริมประสบการณพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ :โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ 
พัสดุภณัฑ, 2546. 

                 . รายงานวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ, 
2546. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  การประเมินผลสัมฤทธ์ินักเรียน ระดบัการศึกษา        
ข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2547.  สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2547. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการ ร.ส.พ., 2545.  
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  แผนการศึกษาแหงชาติ(พ.ศ.2545 - 2559). กรุงเทพฯ :
บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2545. 

                  . รายงานวิจัยปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ :   
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ, 2546. 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1. “รายงานผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2547”  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา, 2547.(อัดสําเนา) 

                 . “รายงานผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2547”  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, 2547. (อัดสําเนา) 

                 . “รายงานผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2547”  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, 2547. (อัดสําเนา) 

                . “รายงานผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 
2547”  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, 2547.(อัดสําเนา) 

                . ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2547. เอกสารลําดับท่ี 33/2547.  กาญจนบุรี เขต 1 : กลุม
นโยบายและแผน, 2547. (อัดสําเนา) 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน). “สรุปผลการดําเนินงาน
ในรอบ 5 ป.” ประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา (จุลสารฉบับพิเศษ, 2548 ) : 2. 

สุกัลญา  ภูผิวโคก. “การศึกษาการดําเนินงานดานมาตรฐานการเรียนการสอนตามนโยบายการ
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ภาคผนวก ก  
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



116 

 

รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 
1. นายภุชงค ชํานาญกิจ  

ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
อําเภอเมือง   จังหวดักาญจนบุรี 

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)   สาขาบริหารการศึกษา 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

2. นายเฉลิมพล จิณแพทย  
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี 

อําเภอเมือง   สาขาจังหวัดกาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)   บริหารการศึกษา 

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

3. นางยุพดี สุขกรม 
ตําแหนง ศึกษานิเทศก (คศ.3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี 

เขต 1 อําเภอเมือง   จังหวดักาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาการประถมศึกษา 

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

4. นางสาวพรรณรัตน สงเคราะห  
ตําแหนง ศึกษานิเทศก (คศ.2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี 

เขต 1 อําเภอเมือง   จังหวดักาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาการวัดและประเมินผล

การศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

5. นายไพศาล ยาทิพย 
ตําแหนง ศึกษานิเทศก (คศ.2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 

1 อําเภอเมือง   จังหวดักาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาหลักสูตรและการนิเทศ   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย  และขอเก็บรวบรวมขอมูล 
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รายชื่อโรงเรียนท่ีขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
 
1.  โรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ 
2.  โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
3.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน 
4.  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 
5.  โรงเรียนบานตลาดเขตมิตรภาพท่ี 105 
6.  โรงเรียนบานโคราช 
7.  โรงเรียนวดัดอนเตาอิฐ 
8.  โรงเรียนวดัหนองปลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาคผนวก ค 
การหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ 
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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)   (แบบสอบถามตอนท่ี 2) 

 
Item-total Statistics 
 
               Scale               Scale         Corrected 
               Mean             Variance         Item-            Alpha 
              if Item            if Item            Total            if Item 
              Deleted           Deleted       Correlation      Deleted 
 
A1           117.0313       223.2571        .3355           .9555 
A2           117.1875       223.3831        .4552           .9544 
A3           117.1250       219.5968        .6129           .9534 
A4           117.3750       217.2742        .6595           .9530 
A5           117.6563       214.3619        .6593           .9530 
A6           117.4063       215.7329        .6821           .9528 
A7           117.1563       221.1038        .5096           .9541 
A8           117.6250       216.5000        .5402           .9541 
A9           117.2188       221.5313        .6149           .9535 
A10          117.8750       219.3387        .4612           .9547 
A11          117.1875       215.7702        .7197           .9525 
A12          117.2188       210.0474        .7327           .9523 
A13          117.1250       215.7258        .7128           .9526 
A14          117.0000       214.7742        .7597           .9522 
A15          117.3750       212.8871        .7785           .9520 
A16          117.3750       212.3065        .8051           .9517 
A17          117.5938       209.4103        .7070           .9527 
A18          117.7188       210.0151        .7201           .9525 
A19          117.4688       218.0635        .6472           .9531 
A20          117.3438       220.4909        .6737           .9532 
A21          117.1563       213.7490        .6386           .9532 
A22          117.0000       222.3871        .4203           .9547 
A23          117.1563       221.3619        .4577           .9545 
A24          116.9688       225.7732        .3242           .9551 
A25          117.3125       214.0927        .6352           .9532 
A26          117.1875       217.3185        .6429           .9531 
A27          117.1250       220.8226        .5445           .9538 
A28          117.1250       223.1452        .4601           .9544 
A29          117.1250       215.9194        .7033           .9526 
A30          117.1250       216.3710        .7318           .9525 
A31          117.2188       217.0796        .6857           .9528 
A32          117.3750       214.4355        .7517           .9522 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     32.0                    N of Items = 32 Alpha =    .9547 
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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) (แบบสอบถามตอนท่ี 3) 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item          if Item       Total             if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 
B1            71.6875        60.4153        .6246           .9019 
B2            71.2500        58.0000        .7154           .8991 
B3            70.7500        67.5484       -.0432           .9177 
B4            71.4063        58.1845        .6096           .9027 
B5            71.8438        58.4587        .5937           .9032 
B6            71.1250        64.5645        .3821           .9075 
B7            71.0938        65.8942        .2111           .9101 
B8            71.3125        60.9315        .6040           .9025 
B9            71.1875        61.7702        .6261           .9026 
B10           71.2500        63.2903        .4752           .9057 
B11           71.1563        56.2651        .8157           .8957 
B12           71.0938        61.8296        .6179           .9027 
B13           70.9063        61.5716        .6351           .9023 
B14           71.0000        63.1613        .4231           .9067 
B15           71.1563        61.8135        .5217           .9045 
B16           71.3750        57.8548        .6373           .9018 
B17           71.2813        59.6280        .6040           .9024 
B18           71.1875        62.7379        .6915           .9027 
B19           71.1250        59.5323        .6683           .9007 
B20           71.2188        61.0796        .6219           .9022 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     32.0                    N of Items = 20 Alpha =    .9083 
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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) (แบบสอบถามท้ังฉบับ) 
 
Item-total Statistics 
 
                 Scale            Scale          Corrected 
                 Mean          Variance          Item-            Alpha 
                if Item          if Item            Total            if Item 
               Deleted         Deleted       Correlation        Deleted 
 
A1           192.0000       467.6129        .1996           .9631 
A2           192.1563       462.3296        .5003           .9619 
A3           192.0938       459.3780        .5573           .9617 
A4           192.3438       456.1683        .6049           .9615 
A5           192.6250       447.1452        .7543           .9608 
A6           192.3750       455.8548        .5699           .9617 
A7           192.1250       462.9516        .4058           .9622 
A8           192.5938       447.9264        .6959           .9611 
A9           192.1875       461.6411        .5713           .9617 
A10          192.8438       453.9425        .5700           .9617 
A11          192.1563       454.3942        .6519           .9613 
A12          192.1875       447.2540        .6538           .9613 
A13          192.0938       455.2490        .6152           .9615 
A14          191.9688       451.7087        .7340           .9610 
A15          192.3438       448.5554        .7680           .9608 
A16          192.3438       448.7490        .7619           .9608 
A17          192.5625       438.8347        .8151           .9605 
A18          192.6875       441.0605        .7981           .9606 
A19          192.4375       456.7702        .6096           .9615 
A20          192.3125       460.9315        .5945           .9617 
A21          192.1250       449.4677        .6413           .9614 
A22          191.9688       463.5151        .3674           .9624 
A23          192.1250       460.8226        .4479           .9621 
A24          191.9375       467.9960        .2733           .9626 
A25          192.2813       446.5313        .7326           .9609 
A26          192.1563       458.1361        .5256           .9618 
A27          192.0938       462.6038        .4342           .9621 
A28          192.0938       464.3458        .4063           .9622 
A29          192.0938       453.9587        .6584           .9613 
A30          192.0938       454.9909        .6695           .9613 
A31          192.1875       453.9637        .6973           .9612 
A32          192.3438       449.8458        .7719           .9608 
B1           192.7500       457.0323        .5836           .9616 
B2           192.3125       453.5121        .5887           .9616 
B3           191.8125       466.4153        .2704           .9627 
B4           192.4688       452.8377        .5369           .9619 
B5           192.9063       453.4425        .5251           .9619 
B6           192.1875       471.2540        .1590           .9628 
B7           192.1563       470.5232        .2105           .9627 
B8           192.3750       458.7581        .5492           .9617 
B9           192.2500       462.1935        .5070           .9619 
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Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 
B10          192.3125       464.1573        .4492           .9621 
B11          192.2188       450.5635        .6374           .9614 
B12          192.1563       459.7490        .6105           .9616 
B13          191.9688       456.5474        .7331           .9612 
B14          192.0625       463.4153        .4209           .9622 
B15          192.2188       462.4990        .4197           .9622 
B16          192.4375       451.3508        .5779           .9617 
B17          192.3438       453.4587        .6163           .9615 
B18          192.2500       462.5161        .6562           .9617 
B19          192.1875       457.9637        .5188           .9618 
B20          192.2813       461.1764        .4859           .9620 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     32.0                    N of Items = 52 Alpha =    .9624 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเร่ือง   
การประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผล 

ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
1.  แบบสอบถามนี้สําหรับผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกัน

คุณภาพการศกึษา และครูผูสอนของสถานศึกษา 
2.  แบบสอบถามฉบับนี้  แบงออกเปน  3  ตอน  คือ 

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
จํานวน  5  ขอ  

ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา จาํนวน 32 ขอ 

ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
จํานวน  20 ขอ 

3.  โปรดกรอกขอมูลตามคําแนะนําในแตละตอนใหครบทุกขอ 
4.  คําตอบของทานมีคายิ่งตอการวิจัยคร้ังนี้ ขอใหทานไดโปรดตอบแบบสอบถามนี้ 

ดวยความตั้งใจและตรงตามความเปนจริงใหมากท่ีสุด  เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในโอกาสตอไป 

5. ขอมูลใดๆท่ีทานระบุไวในแบบสอบถามน้ี จะถือเปนความลับและขอรับรองวาจะ
ไมมีผลกระทบใดๆ ท้ังส้ินตอการปฏิบัติงานของทาน 

 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 

 
นายพิเชษฐ วายุวรรธนะ 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ภาค
วิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1   ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง   ใหทานตอบคําถามตามความเปนจริง โดยทําเคร่ืองหมาย   ลงใน  เพียงคําตอบเดียว
  

สถานภาพสวนตัว 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

1.  เพศ   
      ชาย    หญิง  

 

2.  อายุ  (เศษของปหากเกนิ  6  เดือน  ใหถือเปน  1  ป) 
    ต่ํากวา 31 ป    31 – 40 ป 
    41 – 50 ป    50 ปข้ึนไป 

 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ํากวาปริญญา    ปริญญาตรี 

    ปริญญาโท    สูงกวาปริญญาโท 
 

4.  ตําแหนงปจจุบัน 
    ผูอํานวยการสถานศึกษา  
   ครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 
   ครูผูสอน 

 

 5.  ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน (เศษของปหากเกนิ 6 เดือนใหถือเปน 1 ป) 
     1 - 5  ป  
     6 – 10 ป 
     11 – 15   ป   
 15 ป ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
คําช้ีแจง    ใหทานประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา วามีการดาํเนินการใน   
   ระดับใดโดยทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองวางเพยีงชองเดียวในแตละขอ 

ระดับการดําเนินการ 
ขอ การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

1 จัดระบบการบริหารภายในสถานศึกษาโดยมี
โครงสรางการบริหารและการกําหนดหนาท่ี
รับผิดชอบของบุคลากรชัดเจน 

      

2 มีคณะทํางานท่ีประกอบดวยบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ตวัแทนผูปกครอง และกรรมการ 
สถานศึกษาในการดําเนนิงานของสถานศึกษา 

      

3 มีการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนปจจุบัน ถูกตอง 
เพียงพอ ตอการดําเนินงานและสอดคลองกับ 
ภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      

4 มีการใหบริการสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ทันตอการใชงานและสามารถนําไปใชใน 
การบริหารงานอยางมีคุณภาพ 

      

5 มีคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับ 
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงชุมชนและ 
หนวยงานท่ีเกีย่วของมีสวนรวม 

      

6 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มีข้ันตอนชัดเจนสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และมาตรฐาน
ของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

      

7 มีมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาท่ี
ครอบคลุมสาระการเรียนรู กระบวนการ
เรียนรู และผลการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับ 
สภาพผูเรียน สถานศึกษา และทองถ่ิน 
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ระดับการดําเนินการ 
ขอ การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

8 มีการชี้แจงมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษาและ
เผยแพรสูสาธารณชน 

      

9 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
สภาพความตองการของโรงเรียน 

      

10 ชุมชนและหนวยงานที่เกีย่วของมีสวนรวม 
ในการวางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา        
ท่ีมุงเนนคุณภาพนักเรียน 

      

11 มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีมี 
เปาหมายสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา 

      

12 มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ 
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาเสนอ
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
ขอความเห็นชอบกอนนําไปใช 

      

13 
 

มีการสรางความเขาใจแกบุคลากรเก่ียวกับ 
รายละเอียดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือแผนปฏิบัติการประจําปกอนนําไปปฏิบัติ 

      

14 มีการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่
กําหนดไวในแผน 

      

15 มีการควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศ        
ใหการดําเนินงานบรรลุตามแผน 

      

16 มีการประเมินผล และมีการรายงานผล       
การดําเนินงานอยางชัดเจนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงาน 
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ระดับการดําเนินการ 
ขอ การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

17 
 

มีการวางแผนการตรวจสอบและทบทวน 
คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาโดยกําหนด
ผูรับผิดชอบท่ีมาจากบุคลากรหลายฝาย 

      

18 มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายและ     
มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

      

19 มีการวิเคราะหสรุปผลการตรวจสอบและ     
ทบทวนคุณภาพการศึกษา และรายงานตอ        
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูท่ีเกี่ยวของ 

      

20 นําผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ   
การศึกษาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      

21 มีการแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน และดําเนนิการ
จัดสอบตามแผนอยางเครงครัดและรัดกุม 

      

22 ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน    
ทุกระดับชวงช้ัน ในกลุมสาระการเรียนรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน คิด 
วิเคราะหและเขียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

      

23 ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดวย 
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและวิธีการท่ีหลากหลาย 

      

24 แจงผลการประเมินใหผูเรียนและผูท่ีเกีย่วของ 
ทราบ รวมท้ังใหคําแนะนําผูเรียนจากผล 
การประเมิน 

      

25 มีการแตงต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานคุณภาพ 
การศึกษาประจําป โดยมีผูรับผิดชอบท่ีมาจาก 
ทุกฝายชัดเจน 
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ระดับการดําเนินการ 
ขอ การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

26 มีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผล     
ขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษา         
เพื่อจัดทํารายงานอยางเปนระบบ และ
ตรวจสอบได 

      

27 รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ครอบคลุม 
มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู ผลการเรียนรู 
จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      

28 มีการนํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
เสนอตอหนวยงานตนสังกดั หนวยงานท่ี 
เกี่ยวของและสาธารณชน 

      

29 มีการสงเสริม และสรางความเขาใจในระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ใหแกบุคลากร 

      

30 มีการปรับปรุง พัฒนา และรักษาระบบการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา     
ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

      

31 มีการปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม/โครงการที่
เปนจุดออน/จดุแข็งใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

      

32 นําเทคนิคและวิธีการใหมท่ีหลากหลายมาใช
ในการพัฒนาทุกกิจกรรม/โครงการให
สามารถดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพ 
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ตอนท่ี 3   ประสิทธิผลของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
คําช้ีแจง    ใหทานประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา  วาอยูในระดบัใด   
  โดยทําเคร่ืองหมาย     ลงในชองวางเพียงชองเดียวในแตละขอ 
 

ระดับประสิทธิผล 
ขอ ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

1 นักเรียนระดับช้ันสูงสุดสามารถสอบแขงขัน 
เขาเรียนตอในสถานศึกษาอ่ืนไดเพิ่มข้ึน 

      

2 มีการจัดกจิกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนาผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

      

3 นักเรียนช้ันสูงสุดของสถานศึกษา เรียนจบ 
ตามเกณฑของหลักสูตร 

      

4 ในรอบปท่ีผานมานักเรียนไดเขารวมแสดง
ความสามารถทางวิชาการในหนวยงานของ 
รัฐหรือเอกชน 

      

5 ในรอบปท่ีผานมานักเรียนไดรับรางวัลจาก
การเขาแขงขันดานวิชาการจากหนวยงาน  
ของรัฐหรือเอกชน 

      

6 มีการพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียน  
สอดคลองกับความตองการของผูปกครอง 

      

7 มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
 สอดคลองกับความตองการของผูปกครอง 

      

8 มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษาสอดคลองกับความตองการ 
ของผูปกครอง 

      

9 นักเรียนในสถานศึกษามีเจตคติท่ีดีตอการ   
จัดการศึกษา 

      

10 นักเรียนในสถานศึกษามีคุณธรรมและ 
จริยธรรมเหมาะสมกับวยั 
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ระดับประสิทธิผล 
ขอ ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

11 ผูบริหารและครูรวมมือกันแกปญหาตางๆ 
ของสถานศึกษาดวยความสามัคคี 

      

12 ผูบริหารใชวิธีการแกปญหาในการบริหารงาน 
อยางเหมาะสม 

      

13 ผูบริหารและครูปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผล 
ประโยชนของสถานศึกษาเปนสําคัญ 

      

14 ผูบริหารและคณะครูสามารถควบคุมสถาน 
การณตางๆ ไดเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินใน
สถานศึกษา 

      

15 ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักรัฐศาสตรรวมกับ 
หลักนิติศาสตรในการบริหารสถานศึกษา 

      

16 ครูปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอนหรือพัฒนา 
นวัตกรรมใหมข้ึนในการเรียนการสอน 

      

17 ครูนําผลการทดสอบของนักเรียนมาเปน
ขอมูลในการวางแผน หรือจดัโครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน 

      

18 การพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาใหไดผลด ี
บรรลุตามวัตถุประสงคในรอบปท่ีผานมา 

      

19 ครูในสถานศึกษายอมรับการพัฒนาหรือการ 
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

      

20 การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให 
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

      

 
ขอขอบพระคณุเปนอยางสูง 
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