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 :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คาํสาํคญั   :  การประกนัคุณภาพภายใน/ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 
 วชัรา เมษะเลิศพฒัน์: การประกนัคุณภาพภายในกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต . อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์:                     
ผศ. ดร.วรกาญจน ์  สุขสดเขียว  และ  ผศ. ดร.มทันา  วงัถนอมศกัดิ. 151 หนา้. 
 
  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือทราบ 1) การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ) คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  และ )ความสัมพนัธ์ระหว่างการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษากบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต  การวิจยัครังนีใชโ้รงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  เป็น
หน่วยวิเคราะห์ เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวิจยัคือค่าความถี ค่าร้อยละ ค่า
มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 . การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงันี คือ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของโรงเรียน การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  การ
จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และ
จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
 .  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย 
ดังนี คือ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย์ วินัย ซือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย                           
มีจิตสาธารณะ และมุ่งมนัในการทาํงาน  
 . การประกันคุณภาพภายในกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนสังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต   มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั  .   
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 The  purposes  of  this  research  were to study 1) the internal quality assurance of school under 

Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2, 2) the learner’s desired characteristic of school under 

Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2 and 3) the relationship between internal quality assurance 

and learner’s desired characteristic of school under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The 

research instrument was a questionnaire. The statistics were frequency, percentage, arithmetic mean, standard  

deviation, and  Pearson’s  product–moment  correlation  coefficient.   

 The  findings  were  as  follows: 

 1. The internal quality assurance of school under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2, 

as  a  whole  and  as  an  individual, was  at  a  high  level. Considering in each aspect, it was found that all aspects 

were at a high level. To rearrangement by arithmetic mean from high to low were education quality auditing,specify 

standards of education institutions,performance the plan of development of education institutions ,to manage the 

development of continuing education,prepation internal quality assessment with standards of education 

institutions,making annual internal quality assessment report,to do the plan for development of education 

institutions that focus on standards of education institutions quality,performance the plan of development of 

education institutions and arrange for management and information system. 

  2. The learner’s desired characteristic of school under Ratchaburi Primary Educational Service Area 

Office 2,  as  a  whole  and  as  an  individual, was  at  a  high  level. Considering in each aspect, it was found that 

all aspects were at a high level. To rearrangement by arithmetic mean from high to low were love of nation religion 

king,self-discipline,Honesty and integrity,observance of principles of Suffiency Economy philosophy in one’s way 

of life, avidity for learning,cherishing Thai-ness,Public mindedness and Dedication and commitment to work. 

 3. The relationship between  internal quality assurance and the  learner’s desired characteristic of school 

under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2 was  found  at .01 level  of  statistical  significance. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จได้ดว้ยดีโดยได้รับความกรุณาจากอาจารย  ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
วรกาญจน์ สุขสดเขียว  อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มทันา วงัถนอมศกัดิ 
กรรมการร่วมควบคุมวิทยานิพนธ์ ทีกรุณาให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ แก้ไขงานวิจยัฉบบันีจนสมบูรณ์ 
ขอขอบคุณ ดร.ศศกร ไชยคาํหาญ ผูท้รงคุณวุฒิ และขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ  
อินทร์รักษ ์ประธานสอบ ทีกรุณาให้คาํแนะนาํและตรวจแกไ้ขงานวิทยานิพนธ์ฉบบันีให้สมบูรณ์ยิงขึน 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ทีนี 

ขอกราบขอบพระคุณ  ดร.ณัฎฐิกา  ลิมเฉลิม นางจงกลนี  ห่วงทอง นางมณีรัตน์ โชติวุฑฒากร
นายชยัวฒัน์  คาํยอด และนางสาวพรทิพย ์ ชา้งนอ้ย ทีกรุณาตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะเพือปรับปรุง
คุณภาพเครืองมือวจิยัในการวจิยั 

ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือครูวิชาการ และ
ครูผูส้อนทุกโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ทีกรุณาตอบ
แบบสอบถาม ตลอดจนทุกท่านทีให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครังนี
เป็นอยา่งดี 

สุดทา้ยนี ผูว้จิยัขอขอบคุณ คุณพอ่คุณแม่ สามี บุตรชาย และพีชาย ทีคอยเป็นกาํลงัใจ สนบัสนุน 
ช่วยเหลือ และห่วงใยตลอดมา จนนาํมาซึงความสาํเร็จในครังนี 
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