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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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บทท ี1 

 

บทนํา 
 

 การจดัการศึกษาในยุคปัจจุบนักาํลงัเคลือนเขา้สู่สังคมแห่งความรู้ทีแพร่กระจายและ
เชือมโลกให้เป็นหนึงเดียวดว้ยวิทยาการความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคญัของ
การพฒันาประเทศ และการแข่งขนัระหวา่งนานาประเทศ  มิไดขึ้นอยูก่บัระบบทุน และคุณภาพของ
คนเป็นสาํคญั โลกในอนาคตจึงเนน้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา โดยมุ่งให้ทุกคนมีการพฒันาอยา่ง
เตม็ศกัยภาพ และมีโอกาสทีจะมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศทุกๆ ดา้นอยา่งเต็มที ซึงสอดคลอ้ง
กบัการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมฉบบัที 2 
พ.ศ.2545 ทีมีกระบวนการดาํเนินการอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายทีชดัเจน คือการพฒันาคุณภาพ
มนุษยทุ์กดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การประพฤติ
ปฏิบติั ฯลฯ โดยคาดหวงัว่าคนทีมีคุณภาพจะทาํให้สังคมมีความมนัคง สงบสุข เจริญกา้วทนัโลก 
แข่งขนักบัสังคมอืนในเวทีระหว่างประเทศได้ คนในสังคมมีความสุข มีความสามารถประกอบ
อาชีพการงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสมานฉนัท ์1 
 จากขอ้ความดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์มีความ
สมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมนั
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะ
พืนฐานรวมทงั เจตคติ ทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพืนฐานความเชือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตาม
ศกัยภาพมีจุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางศึกษาขนัพืนฐานโดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ซึงกระทรวงศึกษาธิการได้
กาํหนดเป็นจุดหมายเพือใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน ดงันี 1) มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีความรู้ 
ความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต 3) มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 4) มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็น

                                                 
1 ปรัชญา  เวสารัชช์,หลกัการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : สาํนกัการปฏิรูปการศึกษา,2545),4. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พลเมืองไทยและพลโลกยึดมันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การ
อนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม 2 
 นอกจากนี เด็กในวยัประถมคือช่วงอายุ 6-12 ขวบ เป็นช่วงรอยต่ออีกช่วงหนึงทีมี
ความสําคญัโดยเฉพาะในช่วงยาเสพติดกาํลงัระบาด ช่วงวยัประถมนีเป็นช่วงทีเด็กจะตอ้งเขา้สู่
โรงเรียนในชนัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ และประถมศึกษาตอนปลายเป็นส่วนใหญ่ ในช่วง
ปีสุดทา้ยเด็กบางคนอาจเริมเขา้สู่วยัเด็กออกสู่สังคมนอกบา้นอยา่งจริงจงั โดยไปโรงเรียนเต็มเวลาที
ระบบการศึกษาไดจ้ดัไว ้คือ ไปโรงเรียนตงัแต่เชา้ถึงบ่ายหรือเยน็ จึงกลบัเขา้สังคมในบา้นอีกครัง
หนึง เป็นวยัทีเด็กจะเรียนรู้การปรับตวัในดา้นต่างๆ ทงัดา้นการเรียนการเขา้กบัเพือน การเขา้กบัครู
และปรับตวัใหเ้ขา้กบัระบบสังคมโรงเรียน ซึงเป็นสังคมทีใหญ่กวา่สังคมครอบครัวมาก สําหรับวยั
นีเด็กมีระดบัพฒันาการของร่างกายและจิตใจมากขึนแลว้ เด็กจะมีความพร้อมทีจะจากบา้น โดยไม่
รู้สึกหวาดกลวัการพลดัพราก และเด็กไดพ้ฒันาความสามารถดา้นความคิด ความจาํ การใช้ภาษา 
การรับรู้ และการแสดงออกขึนมาอีกระดบัหนึงทีจะออกไปสู่สังคมทีปกป้องเด็กนอ้ยลง ให้ความ
ช่วยเหลือน้อยลง เด็กตอ้งช่วยตวัเองมากขึน คือสังคมโรงเรียน ดงันนัก่อนถึงวยัเรียนนีเด็กตอ้งมี
พฒันาการก่อนหนา้นีใหเ้หมาะสมตามอายุ3 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ คุณภาพของประชากรถือวา่เป็นปัจจยัทีสําคญั
เป็นอย่างยิง ซึงส่วนหนึงเกิดขึนจากการได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพ ซึงเป็นสิทธิประการหนึงที
พลเมืองไทยตอ้งได้รับตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
มาตรา 43 ทีบญัญติัไวว้า่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนั ในการรับการศึกษาขนัพืนฐานไม่นอ้ยกวา่สิบ
สองปี ทีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทวัถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย”4 โดยการศึกษาทีมีคุณภาพ

                                                 
2  กระทรวงศึกษาธิการ,หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ:  โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั,2552),4-7. 
3  สุรพงศ ์อาํพนัวงษ์,”ชีวติและสุขภาพ” เดลินิวส์, 26 มีนาคม 2550, accessed 20 กนัยายน 

2553. Available  from  http://clinicdek.com/index.php?option-t&task=view&id=340&Itemid=29 
4 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2551(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว,2551),10. 
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นนัตอ้งเป็นการศึกษาทีมุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์ ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอื้นได้อย่างมี
ความสุข มุ่งเนน้การปลูกจิตสํานึกทีถูกตอ้งเกียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ที เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาคและศักดิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทงัส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 
การกีฬา  ภู มิ ปัญญาท้องถิน  ภู มิ ปัญญาไทยและความ รู้อัน เ ป็นสากล  ตลอดจนอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึงตนเอง มี
ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนือง5 ดงันนั สถานศึกษาในฐานะทีเป็น
สถาบนัทางสังคมทีมีหน้าทีในการจดัการศึกษาให้แก่พลเมือง เพือสร้างและพฒันา “คน” ให้เป็น 
“มนุษย”์ ทีดี มีคุณภาพ มีจิตใจเมตตากรุณา รักและเอืออาทรต่อเพือนมนุษย ์ตลอดจนมีความคิดที
จะสร้างสรรคสิ์งทีดีงามใหเ้กิดขึนในสังคม ตามวตัถุประสงคที์กล่าวในขา้งตน้อยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยการพิจารณาวา่สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลหรือไม่
หรือจดัการศึกษาไดบ้รรลุเป้าหมายหรือไม่ อยา่งไร อาจพิจารณาไดจ้ากตวัชีวดัต่างๆทีเกียวขอ้ง เช่น 
คุณภาพของนกัเรียน ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน สภาพบรรยากาศของสถานศึกษา 
โครงสร้างการบริหารจดัการ ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร หรือความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน เป็นต้น โดย
สถานศึกษาทีมีประสิทธิผลนันเกียวข้องกับการมีกระบวนการบริหารจดัการทีดี มีการบริหาร
คุณภาพ ตลอดจนมีการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาทีกฎหมายให้หน่วยงานทีจดัการศึกษา
ทุกหน่วย ตอ้งดาํเนินการควบคู่กบัการบริหารจดัการตามปรกติ เพือเป็นกลไกในการตรวจสอบและ
กระตุน้ใหห้น่วยงานทีจดัการศึกษามีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเนือง 
 

ปัญหาของการวจัิย 

 

 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประสบ
ปัญหาในการจดัการศึกษา  ทงั ๆ ทีสภาพและทรัพยากรต่างๆ ของแต่ละโรงเรียนอยูใ่นเกณฑ์พร้อม

                                                 
5 มีเดีย อินเทลสิเจนซ์ เทคโนโลยี,รวมกฎหมายการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (ปทุมธานี:บริษทั 

มีเดีย อินเทลสิเจนซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั,2551),12. 
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ทีจะสนับสนุนในการจดัการศึกษาอย่างเพียงพอ  สาเหตุทีทาํให้คุณภาพการศึกษาของนักเรียน       
ตาํกวา่เกณฑ์มาตรฐาน  สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ไดว้ิเคราะห์และ
สรุปวา่  ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของนกัเรียนมีหลายสาเหตุ เช่น ระบบการบริหาร  
ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครู  ผูป้กครอง  นกัเรียน ฯลฯ  แต่ปัจจยัทีสําคญัทีสุด คือ ครู  เพราะครูเป็นส่วน
สําคญัในการควบคุม กาํกบั ดูแลการจดัการศึกษาในดา้นการเรียนการสอน  นอกจากนีครูในสังกดั
ยงัไม่ยอมรับและไม่สนบัสนุนการเปลียนแปลงใดๆ  ทีเกิดขึนภายในโรงเรียนโดยเฉพาะเรืองทีจะ
กระทบกบัสถานภาพทางวิชาชีพ  อีกทงัยงัมีปัญหาในเรืองการยึดถือความสัมพนัธ์ส่วนตวัมากกวา่
หลกัการหรือเหตุผลอนัก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมในระบบบริหาร  และจากการทีโรงเรียนเป็น
หน่วยปฏิบติัทีมีความสําคญัทีสุดต่อคุณภาพการศึกษา  โดยมีผูบ้ริหารเป็นผูน้าํการเปลียนแปลง
นโยบายการจดัการศึกษาไปสู่การปฏิบติัทีเป็นรูปธรรม  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล       
จากปัญหาทีกล่าวมาขา้งตน้สาเหตุสําคญั คือ สมรรถนะครูทีส่งผลต่อการปฏิบติังานดา้นวิชาการ  
ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  เพือนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการศึกษาหรือจดัการศึกษา
ต่อไป 
  จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปี 2552  ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร  
ระดบัประถมศึกษา มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ  
มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้าง และการบริหารงานอยา่งเป็นระบบครบวงจร
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอน  
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน   
มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้  มาตรฐานที 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา  ดงัตารางที 16 
 
 
 
 
 

                                                 
6 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, “กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษา”, วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552, 
(เอกสารอดัสาํเนา) 
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ตารางที 1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (ระดบัประถมศึกษา)  ปีการศึกษา 2552   
  ระดบัเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

โรงเรียนในอาํเภอ 
จาํนวน 
(โรง) 

มาตรฐาน
ที 10 

มาตรฐาน
ที 11 

มาตรฐาน
ที 12 

มาตรฐาน
ที 13 

มาตรฐาน
ที 14 

บา้นโป่ง 51 3.22 3.05 3.00 2.95 3.14 
โพธาราม 52 3.34 3.27 3.18 3.21 2.27 
ดาํเนินสะดวก 25 3.17 3.05 3.17 2.92 3.21 
บางแพ 24 3.22 3.09 3.14 2.86 3.16 
ค่าเฉลีย 3.23 3.11 3.12 2.98 3.19 
ระดบัคุณภาพ ดี ดี ดี ดี ดี 
ทีมา  : สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, “สรุปผลการประเมินภายนอกของ 
สมศ.รอบสอง (ปี พ.ศ.2549-2552)” ขอ้มูล ณ วนัที 22 มิถุนายน 2553, 2552. (อดัสาํเนา) 
 
  จะเห็นได้ว่ามาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหาร
จดัการ  ค่าเฉลีย 3.23 ระดบัคุณภาพดี  มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างและ
การบริหารงานอยา่งเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา ค่าเฉลีย 3.11 ระดบัคุณภาพดี  
มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 
ค่าเฉลีย 3.12 ระดบัคุณภาพดี  มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและ
ทอ้งถิน  มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ ค่าเฉลีย 2.98 ระดบัคุณภาพดี  มาตรฐานที 14
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา  ค่าเฉลีย 3.19 
ระดบัคุณภาพดี  ทุกมาตรฐานค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง 2.75-3.49 ซึงระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี7   
 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนชันประถมศึกษาปีที 2,3,5 และ 6                 
ปีการศึกษา 2552  ระดบัเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ดงัตารางที 2 
 
 

                                                 
  7 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, “กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา”, วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552, 2552. 
(เอกสารอดัสาํเนา) 
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ตารางที 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน  ชนัประถมศึกษาปีที 2, 3, 5 และ 6   
  ปีการศึกษา 2552  ระดบัเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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ประถมศึกษาปีที 2 3,409 58.86 49.96 45.58 - - - - - 
ประถมศึกษาปีที 3 5,775 49.83 51.32 41.93 - - - - - 
ประถมศึกษาปีที 5 3,701 46.62 30.86 42.02 30.50 - - - - 
ประถมศึกษาปีที 6 5,925 39.19 35.77 39.48 29.90 34.73 66.92 53.27 44.02 
 
ทีมา:  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, “กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจดัการศึกษา”, วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552, (เอกสารอดัสาํเนา) 
 
 เมือพิจารณาผลการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน  ชนัประถมศึกษาปีที 2,3,5 และ 6  
ปีการศึกษา 2552  ระดบัเขตพืนทีการศึกษา  จาํนวน 152 โรงเรียน  พบวา่  ผลสัมฤทธิทางการเรียน
ของนกัเรียนเกือบทุกชนั ทุกวชิามีค่าเฉลียร้อยละตาํกวา่ 50.00 ยกเวน้วชิาภาษาไทยชนัประถมศึกษา
ปีที 2  วิชาคณิตศาสตร์ ชนัประถมศึกษาปีที 3  และสุขศึกษาและพลศึกษา  ชนัประถมศึกษาปีที 6  
ทีมีค่าเฉลียร้อยละเกิน 50.008  ดงัแสดงในตารางที 1  ซึงจาํเป็นอยา่งยิงในการปรับปรุงแกไ้ขการจดั
การศึกษาโรงเรียนในระดบัประถมศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2  จะเห็นไดว้า่  สมรรถนะครูและการปฏิบติังานดา้นวิชาการ  รวมทงัการจดัสภาพแวดลอ้มให้
เอือต่อการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสิงสาํคญัทีจะช่วยพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพ  และ
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของสังคมเป็นคุณสมบติัทีจาํเป็นต่อกระบวนการบริหารการศึกษา      
                                                 

8 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, “กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา”, วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552, 
(เอกสารอดัสาํเนา) 
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ถา้ครูขาดสมรรถนะและการปฏิบติังานดา้นวิชาการ  การทีจะปฏิบติังานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ซึงเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารการศึกษาตามมาตรา 48 ของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2545  ให้บรรลุผลไดน้นัยอ่มเป็นเรืองทีเป็นไปไดย้าก
หรืออาจจะทาํให้เป้าหมายทีวางไวไ้ม่ประสบผลสัมฤทธิเท่าทีควร  ดงันนัครูควรไดรั้บการพฒันา
ตนเองโดยครูตอ้งมีสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนไดต้ามมาตรฐาน หลกัสูตรและมีความ
มนัคงในวิชาชีพ  เพือเป็นแรงขบัเคลือนการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ   
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  จากผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์รมหาชน) และการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน ปีการศึกษา 2547 
ทีอ้างถึงนัน ชีให้เห็นถึงระดับคุณภาพของการดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและระดับ
ประสิทธิผลในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความสําคญัในผลของการประกนัคุณภาพภายในและ
การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมทีพึงประสงคข์องนกัเรียน จึงมี
ความสนใจทีจะศึกษาการประกนัคุณภาพภายใน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 เพือจะไดน้าํมาพฒันาปรับปรุงแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อนัจะส่งผลให้นกัเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานทางการเรียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพือให้สอดคลอ้งกบัปัญหาการวิจยั  และสามารถตอบปัญหาดงักล่าวไดช้ดัเจน  ผูว้ิจยั
กาํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี 

     1.  เพือทราบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต  

2. เพือทราบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

3. เพือทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกบัคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องนกัเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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ข้อคําถามของการวจัิย 

  เพือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั  และเป็นแนวทางในการคน้หาคาํตอบ  
ของการวจิยั  ผูว้จิยัไดต้งัขอ้คาํถามของการวจิยั  ดงันี 

1. การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัใด 

2.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนัก เรียน   สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัใด 

     3.การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน  สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนั 
 

สมมติฐานของการวจัิย 

 เพือใหก้ารตรวจสอบขอ้คาํถามของการวิจยัเป็นไปตามความมุ่งหมายทีวางไว ้ ผูว้ิจยัได้
ตงัสมมติฐานของการวจิยั ดงันี 

1. การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

     3.การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน  สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนั 

 

ขอบข่ายเชิงอ้างองิของการวจัิย 
 การบริหารของสถานศึกษาจะมีลกัษณะการจดัการเชิงระบบ ซึงแคทซ์และคาห์น (Katz 
and Kahn) กล่าวว่าการดาํเนินการในลกัษณะขององค์กรเชิงระบบ จะประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้ 
(input) กระบนการ (process) ผลผลิต (output)  ขอ้มูลยอ้นกลับ (feedback) และสภาพแวดล้อม 
(context) 9  ในระบบการบริหารการศึกษา ปัจจยันําเข้า ( inpuut) เป็นทรัพยากรทีนาํเขา้สู่ระบบ
เพือให้เกิดการทาํงานต่อไป มิลตนั (Milton) ไดเ้สนอว่าองค์ประกอบการบริหารทีมีประสิทธิภาพ

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

(New Youk: John Wildy & Son, 1978), 20. 
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ไว ้3 ประเภทใหญ่ๆคือ 1) ลกัษณะเฉพาะของบุคลากร (individual characteristics) 2) ลกัษณะของ
งาน (characteristics of the job) และ 3) ลกัษณะสิงแวดลอ้มของงาน (characteristics of work 
environment) 10 โดยทีตวัป้อนของสถานศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ อาคาร
สถานที ผูบ้ริหาร นโยบาย เป็นตน้ ดงันนั การบริหารจึงมีวิธีการทีจะโนม้นา้วและจูงใจให้บุคลากร
ทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจให้ปฏิบติัหนา้ทีอยา่งดีทีสุด เพราะหวัใจหลกัของปัจจยัการบริหาร คือ การ
สนับสนุนทรัพยากรบุคคล โดยให้ครูอาจารยแ์ต่ละคนมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับภาระงานที
หนกัมากเกินไป การใชว้สัดุอุปกรณ์ทุกชนิดทีมีอยูจ่ะตอ้งคุม้ค่า และมีให้ครูใชอ้ยา่งเพียงพอ จึงจะ
ทาํใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผา่นกระบวนการ (process) ซึงเป็นตวั
เปลียนปัจจัยนําเข้าให้เป็นผลผลิตอนัประกอบด้วย 1) การบริหาร 2) การนิเทศ 3) การเรียน                            
การสอน 11 จนเกิดเป็นผลผลิต (output) หรือผลลพัธ์อนัเกิดจากกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ความพึงพอใจของครู ผูป้กครอง ดงัปรากฏ รายละเอียดในแผนภูมิที 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Charls R.Milton, Human Behavior in Organization (Englewood Cliffs,New Jersey: 

PrenticeHall Inc., 1981), 11-12. 
11 สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ,การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุง

สถานศึกษา, หนังสือชุดการประกนัคุณภาพการศึกษา อันดับท ี5 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา
ลาดพร้าว, 2541), 2-3. 
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   สภาพแวดล้อม (Context) 

สภาพทางสังคม 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
สภาพทางภูมิศาสตร์ 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิที 1กรอบแนวคิดของการวจิยั 
ทีมา :  Daniel Katz and Robert L.Kahn,The Social Psychology of Organizations,2 nd Ed. 
(New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 
 : สุนนัทา   เลาหนนั, การพฒันาองค์การ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุ่์งพฒันา, ), 39 
 : กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. ”ราชกิจจานุเบกษา เล่มที ,ตอนที  ก 

: กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยจาํกดั, 2552), 5-49. 

ปัจจัยนําเข้า (Input)  กระบวนการ (Process)  ผลผลติ (Output) 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วสัดุอุปกรณ์ 

- เทคโนโลย ี

- ฯลฯ 

 
 
การประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียน 

 
  

   การนิเทศการศึกษา 
   การจดัการเรียนการสอน 

 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียน 
 
 

 ผลสัมฤทธิทางการเรียน 

ข้อมูลย้อนกลบั 
(Feedback) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอบเขตของการวจัิย 

 การประกนัคุณภาพการศึกษา (quality assurance) ประกอบดว้ย การดาํเนินงานสําคญั 3 
ประการ คือ 1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา (quality control) 2) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(quality audit) และ 3) การประเมินคุณภาพการศึกษา (quality assesment)12 และพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 ได้กาํหนดให้มีระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั
คุณภาพการศึกษา ซึงต้องกําหนดเป็นกฎกระทรวง ดังนันเพือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถ
ดาํเนินงานระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นเอกภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดอ้อก
ประกาศและกฏกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ทีหน่วยงานโดยเฉพาะสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการอยา่งเป็น
กระบวนการ 8  ประการ คือ 1) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 2) การพฒันามาตรฐาน
การศึกษา 3)การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  4)การดําเนินงานตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี 8)การผดุง
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 13 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 มี 8 ประการ ซึงประกอบดว้ย 1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์หมายถึง คุณลกัษณะที
แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธาํรงไวซึ้งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมนัในศาสนา และ
เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์2) ซือสัตยสุ์จริต หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการยึด
มนัในความถูกตอ้งประพฤติ ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอื้นทงัทางกาย วาจา ใจ 3) มีวินยั 
หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการยึดมนัในขอ้ตกลง กฏเกณฑ์ และระเบียบขอ้บงัคบัของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 4) ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความตงัใจ เพียร
พยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน 5) อยู่อย่าง
พอเพียง หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการดาํเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มี

                                                 
12 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการประกนัคุณภาพใน

สถานศึกษา: เพอืพร้อมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2551), 3-4. 
13 กรมวชิาการ,ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวการ

ดําเนินงาน,เอกสารชุดโครงการประกนัคุณภาพการศึกษา ลาํดบัที 1,พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2551),51. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี และปรับตวัเพืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 6) มุ่งมนัในการ
ทาํงาน หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความตงัใจและรับผิดชอบในการทาํหนา้ทีการงาน ดว้ย
ความเพียรพยายาม อดทน เพือใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 7) รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลกัษณะ
ทีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใชภ้าษาไทยในการสือสารไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 8) มีจิต
สาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู ้อืน ชุมชน และสังคม  ด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้น โดยไม่หว ัง
ผลตอบแทน14 

จากแนวคิดและทฤษฎีทีกล่าวมาแลว้  ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการจากกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณการศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ทีประกอบดว้ยกระบวนการ
ทีสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการอย่างเป็นระบบใน 8 ประการ คือ 1) การจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ 2) การพฒันามาตรฐานการศึกษา 3) การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 4) การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5) การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจาํปี 8) การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา   และแนวคิดเกียวกบัการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษากบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน โดยสามารถนาํเสนอ
ดงัแสดงในแผนภูมิที  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
14 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพฒันาการวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยจาํกดั, 2552), 5-49. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที 2  ขอบเขตของการวจิยั 
 
ทีมา :  กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.2552,ราชกจิจานุเบกษา เล่มที 120, ตอนที 74 ก           
(1 สิงหาคม 2546) : 1-2. 

   : กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพฒันาการวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจาํกดั, 2552), 5-49. 

 
 
 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (Xtot) 1.ความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้ 
   มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง (X1) 
2. การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน (X2) 
3.จดัระบบบริหารและสารสนเทศ (X3) 
4.ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน (X4) 
5.การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (X5) 
6.การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน (X6) 
7.การจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน (X7) 
8.การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง(X8) 

      คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(Ytot) 1.รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์(Y1) 
2.ซือสัตยสุ์จริต (Y2) 
3.มีวนิยั (Y3) 
4.ใฝ่เรียนรู้ (Y4) 
5.อยูอ่ยา่งพอเพียง (Y5) 
6.มุ่งมนัในการทาํงาน (Y6) 
7.รักความเป็นไทย (Y7) 
8.มีจิตสาธารณะ (Y8) 

การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน (Xtot) คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน  (Ytot) 

   ส
ำนกัหอ
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การประกันคุณคุณภาพภายใน  กระบวนการทีสถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือสร้างความมนัใจว่าผูเ้รียนทุกคนจะได้รับการบริการด้านการศึกษาทีมี
คุณภาพการศึกษาจากโรงเรียน เพือการพฒันาความรู้ความสามารถ และคุณลกัษณะทีพึงประสงค์
ตามทีกาํหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานอย่างเต็มศกัยภาพ ประกอบด้วยการ
จดัระบบบริหารและสารสนเทศ การพฒันามาตรฐานการศึกษา การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีและการผดุงระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หมายถึง  ลกัษณะทีตอ้งการให้เกิดขึนกบั
ผูเ้รียนอนัเป็นคุณลกัษณะทีสังคมตอ้งการในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสํานึก สามารถอยู่
ร่วมกับผูอื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว ้8 
ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์2) ซือสัตยสุ์จริต 3) มีวินยั 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ยา่งพอเพียง      
6) มุ่งมนัในการทาํงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ 
 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  หมายถึง  
สถานศึกษาของรัฐบาลทีจัดการศึกษา  ระดับปฐมวยั และระดับการศึกษาขนัพืนฐาน สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ทีตงัอยูใ่นเขตพืนทีอาํเภอโพธาราม อาํเภอบา้นโป่ง อาํเภอบาง
แพ อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท ี2 

 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 จากการทีไดก้ล่าวถึงความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาวตัถุประสงค์ของการวิจยั  
และตวัแปรทีใชใ้นการศึกษา  ในบทนีจะเป็นการกล่าวถึงวรรณกรรม  ทฤษฎี และแนวความคิดของ
นกัการศึกษา  และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนและคุณลกัษณะทีพึง
ประสงค์ของนกัเรียน  สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  โดยมีรายละเอียด
ดงันี 

 

การประกนัคุณภาพภายใน 

 คุณภาพของคน เป็นปัจจยัหลกัสู่ความสําเร็จของการพฒันาประเทศ และการศึกษาเป็น
ปัจจยัสาํคญัของการพฒันาคนให้มีคุณภาพ การจดัการศึกษาทีมีคุณภาพจึงเป็นเรืองทีมีความจาํเป็น
อยา่งยิง พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงไดก้าํหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาเพือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั โดยทีครูเป็นปัจจยัหลกัสู่ความสําเร็จ
ของการจดัการศึกษาทีมีคุณภาพและการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงันนัครูจึงตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจเกียวกบัความหมายและความสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา สามารถวิเคราะห์ระบบ
และกระบวนการในการประกนัคุณภาพการศึกษาได ้สามารถกาํหนดมาตรฐานและตวับ่งชีคุณภาพ
การศึกษาได ้และสามารถดาํเนินการให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามบทบาทหน้าทีของครูในระบบ
การประกนคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก พร้อมทงัมี
การพฒันาอยา่งต่อเนือง18 

 

แนวคิดเกยีวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 คาํว่า คุณภาพ (quality) มีการกล่าวกันมานานกว่า 40 ปี โดยเริมต้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยเป็นการกล่าวถึงคุณภาพในเชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมและขยายสู่วงการศึกษา
หลงัจากทีองคก์รการคา้โลก (WTO)ไดส่้งเสริมมาตรฐานคุณภาพต่างๆดว้ยกลไกการคา้โลกจึงทาํ
ให้ทวัโลกสนใจมากขึน เช่นเดียวกบัประเทศไทย ทีให้ความสําคญักบัคุณภาพการศึกษา แต่ความ

                                                 
18 พฤทธิ ศิริบรรณพิทกัษ ์และสุชาติ กิจพิทกัษ,์ การประกนัคุณภาพการศึกษา, accessed 23 

August 2014.Available from http://www.moe.go.th/wifai/edu%20qa.htm 

5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                    16 

 
 

ชดัเจนและเป็นรูปธรรมไดถู้กเร่งรัด ใหด้าํเนินการเมือปรากฏเป็นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542  ทีให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการบริหารจัดการศึกษาในทุก
สถาบนัการศึกษา 2

19 องค์กรอนามยัโลกได้ให้ความหมายของคุณภาพ ว่าเป็นคุณลักษณะและ
คุณสมบติัรวมทงัหมดของผลผลิต หรือบริการทีเป็นไปตามความตอ้งการทีกาํหนดไวช้ดัแจง้หรือ
ตามแนวทีแฝงไว้3 20 ส่วนสถาบนัราชภฎัสวนสุนันทา กล่าวว่า คุณภาพ หมายถึง ผลรวมของ
คุณลกัษณะและคุณสมบติัทุกประการของผลการปฏิบติังานหรือบริการทีเป็นไปตามองคป์ระกอบ
คุณภาพและดชันีบ่งชีคุณภาพทีกาํหนด จึงสรุปไดว้า่ คุณภาพ คือ คุณสมบติัของผลผลิตทีตรงตาม
มาตรฐาน และเป็นทีพึงพอใจของผูบ้ริโภค 4 21  

 สําหรับการประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) เดล (Dale)ให้ความหมายของการ
ประกนัคุณภาพวา่ เป็นกิจกรรมหรือปฏิบติัการทงัมวลทีเป็นระบบและมีการวางแผนล่วงหน้าอนั
เป็นสิงจาํเป็นทีจะสร้างความมนัใจในระดบัหนึงไดว้่าสินคา้หรือบริการหนึงๆ จะมีคุณภาพตาม
ขอ้กาํหนดทีวางไว้5 22 ส่วนบรรจง จนัทมาศ กล่าวถึงการประกนัคุณภาพว่าเป็นกิจกรรมหรือการ
ปฏิบติัใดๆ ทีถ้าหากได้ดาํเนินการตามระบบและแผนทีวางไวอ้ย่างเคร่งครัด จะทาํให้เกิดความ
เชือมนัไดว้า่ จะไดผ้ลงานทีมีคุณภาพตรงตามคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและ
ปัจจยัในกระบวนการผลิต หรือการใหบ้ริการทีมีการควบคุมอยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบการประกนั
คุณภาพ (QA)= การควบคุมคุณภาพ (QC) + การตรวจสอบคุณภาพ (Qan)+ การประเมินคุณภาพ 
(Qas) โดยมีหลกัการทีเนน้ 1) มุ่งหาขอ้บกพร่อง 2) ตรวจสอบผลลพัธ์ทีไม่พึงปรารถนา 3) ส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมปกป้องตวัเอง 4) เป้าหมายอยูที่การบรรลุระดบัความผดิพลาดทียอมรับได ้5) เดินตาม

                                                 
19 ดาํรง ทวีแสงสกุลไทย, คุณภาพคืออะไร, accessed 2 September 2014.Available from 

http://www.chula.ac.th/research/joumal/rj43_907.htm 
20 องคก์รอนามยัโลก,อา้งถึงใน วฑูิรย ์สิมะโชคดี,ฟี.คิว.เอม็.คู่มือสู่องค์กรคุณภาพยุค 2000 

(กรุงเทพฯ:ที.พี.เอ พบัลิชชิง,2541),3. 
21สถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา,นิยามศัพท์การประกนัคุณภาพ,accessed 4 September 

2014.Available from http://www.riss.ac.th/quality/vocabtest1.html 
22 B.G.Dale,อา้งถึงใน กรมวิชาการ,ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา:

กรอบและแนวทางการดําเนินงาน, 5. 
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วธีิทาํงานเดิม 6) หน่วยงานเป็นผูเ้สนอปัญหาหรือประเด็น 7) พิสูจน์วา่มีความบกพร่อง623 ดงันนัจึง
สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพเป็นการดาํเนินการเพือสร้างความมนัใจว่าผลผลิตขององค์กรมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

 ในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษานัน สตีเฟนและมอร์แกน (Stephen and 

Morgan) กล่าวว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นการดาํเนินการเกียวกบัการกาํหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ หรือ การประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามากน้อยเพียงไร7 นอกจากนี ยงัมีนกัการศึกษาไทยอีกหลายท่านไดก้ล่าวถึงการประกนั
คุณภาพการศึกษาไว ้ดงัเช่น สุรัฐ ศิลปะอนันต์ ทีกล่าวว่า การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นการ
กาํหนดมาตรฐานให้สูงแลว้เขา้ให้ถึงมาตรฐานทีกาํหนดไว ้โดยประเมินความสําเร็จของผูเ้รียนให้
ได้ตามมาตรฐานของหลกัสูตร 8

25 สงบ ลกัษณะ ได้กล่าวว่า การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็น
กระบวนการวางแผน และกระบวนการจดัการของผูที้รับผิดชอบจดัการศึกษาทีจะรับประกนัให้
สังคมเชือมนัวา่จะพฒันาผูเ้รียนให้ครบถว้นตามมาตรฐานทีระบุไวใ้นหลกัสูตร 9

26 จึงสรุปไดว้า่ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาจดัเป็นระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดาํเนินงานในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพตามดชันีบ่งชีทีกาํหนดเพือเป็นหลกัประกนัให้กบัผูมี้ส่วน
เกียวขอ้งและสาธารณชนไดม้นัใจวา่สถานศึกษานนัๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาทีมีคุณภาพ
อยา่งมประสิทธิผลตามมาตรฐานทีกาํหนด และมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง 
 

ความสําคัญของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพนนัจาํเป็นตอ้งมีการประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมิน
มาตรฐานการศึกษา เพือให้เกิดกลไกในการตรวจสอบ และกระตุน้ให้หน่วยงานทีจดัการศึกษามี

                                                 
23 บรรจง จนัทมาศ,ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000,พิมพค์รังที 6 (กรุงเทพฯ สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น,2541),9. 
24 Stephen Murgatroyd and Colin Morgan,Total Quality Mangement and the School 

(Buckingham:Open University Press,1994),45. 
25 สุรัฐ ศิลปะอนนัต์,”การศึกษาทาํไมคุณภาพ”,วารสารข้าราชการครู 13 (ธนัวาคม 2539): 

13-15. 
26 สงบ ลกัษณะ,”แนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา”,วารสารข้าราชการครู 18 

(สิงหาคม-กนัยายน 2541):2-5. 
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การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเนืองตลอดเวลา การประกนัคุณภาพการศึกษา
และการประเมินมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นเรืองทีมีนัยทงัในเชิงความเป็นเลิศทางการศึกษาและ
ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาทีทุกฝ่ายตอ้งช่วยกนัพฒันาอยา่งเต็มที การประกนัคุณภาพ
การศึกษาจึงเป็นกระบวนการหนึงของการพฒันาระบบการศึกษาของสถานศึกษา เพือสร้างความ
มนัใจใหก้บัผูป้กครอง ชุมชนและสังคม วา่การดาํเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเชือถือไดใ้น
ผลผลิตทางการศึกษาและมีประสิทธิภาพตามจุดประสงคที์ สถานศึกษากาํหนดและความตอ้งการ
ของสังคม 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดใ้ห้ความสําคญัของการประกนั
คุณภาพการศึกษาทุกระดบัโดยกาํหนดให้เป็นหมวดหนึงในพระราชบญัญติั คือหมวดที 6 เรือง
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ตงัแต่มาตรา 47-51 โดยเฉพาะในมาตรา 47 ระบุวา่ “ให้
มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก” และ
มาตรา 48 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาทีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนือง โดยมีการจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอ
ต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานทีเกียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพือนาํไปพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพือรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก”10

27 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงมีวตัถุประสงค์ทีสําคญั คือ 1)เพือให้
สถานศึกษาได้พฒันาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากรทีเกียวขอ้ง 2)เพือให้สังคมมนัใจเกียวกบัผลผลิตและบริการของสถานศึกษา 3) เพือให้
หน่วยงานตน้สังกดัจดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตามความเป็นจริงตามภารกิจที
สถานศึกษาดาํเนินการ 4)เพือให้ขอ้มูลแก่ผูที้สนใจสมคัรเขา้ศึกษาในสถานศึกษาเกียวกบัคุณภาพ
ของนักเรียนและประชาชนทวัไปเกียวกบัการบริการ 5)เพือให้ขอ้มูลแก่ผูป้กครอง ผูจ้า้ง รัฐบาล
เกียวกับกลไกในการดาํเนินงานของสถานศึกษาตลอดถึงส่วนงานในสังกดั 6)เพือให้เกิดความ
โปร่งใสในกระบวนการจดัการศึกษาแก่ประชาชน โดยเฉพาะการนาํเงินภาษีอากรของประชาชนมา
ใช”้ 

                                                 
27 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพมิเติม

(ฉบับท ี2) พ.ศ.2545 พร้อมกฎกระทรวงทเีกยีวข้อง และพระราชบัญญตัิการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2545), 35-36. 
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 ดงันนัการประกนัคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมือไดมี้การประเมินผลการ
ดาํเนินงานตามภารกิจหลกั และนาํผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนือง รวมทงัมีการ
ทบทวนและติดตามกระบวนการดาํเนินการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการดาํเนินการให้ผูที้
เกียวขอ้งทราบ ซึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 

 

หลกัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานนั ถึงแมจ้ะพยายามประเมินผลการศึกษาทงั
ระบบแต่ในทางปฏิบติันนัมุ่งเนน้ประเมินผลลพัธ์ (result oriented) วา่ไดม้าตรฐานหรือไม่อยา่งไร 
ผลลพัธ์ทีกาํหนดเป็นมาตรฐานของความสามารถอาจมีหลายอย่าง เช่น มาตรฐานดา้นเนือหาวิชา 
มาตรฐานการปฏิบติังาน และมาตรฐานโอกาสในการเขา้เรียน เป็นตน้ ผลการประเมินคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษานัน นาํไปสู่การกาํหนดแผนการปรับปรุงสถานศึกษา (school improvement 

plan : SIP) เป็นสําคญั 11

28 ส่วนวิจิต ศรีสอา้น 12

29 กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาจะตอ้งมีระบบ
และวธีิการเฉพาะ ซึงในการประกนัคุณภาพการศึกษานนัมีหลกัการสาํคญัอยู ่2 ประการ คือ 1)ไม่วา่
จะใช้ชีวิธีใด จะต้องใช้เพือพฒันาการศึกษา ไม่นาํไปใช้เพือการลงโทษ เมือใดนําไปใช้ในการ
ลงโทษแล้ว เมือนันจะเกิดการต่อตา้นเบียงเบน และผลทีได้จะไม่ได้รับประโยชน์เท่าทีควร 2)

จะตอ้งสะทอ้นให้เห็นคุณภาพการจดัการของสถานศึกษาตามมาตรฐานไดจ้ริง คาํวา่ “ไดจ้ริง” ทุก
คนใชป้ระโยชน์ได ้เชือถือได ้
 นอกจากนี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพือพัฒนา
การศึกษาไทยให้มีมาตรฐานเป็นเลิศ โดยมีหลักการสําคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 3 

ประการ คือ 1)รัฐกระจายอาํนาจในการกําหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและทรัพยากรให้จงัหวดัและสถานศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท 2)รัฐสนับสนุนให้
ผูป้กครอง ผูน้ําชุมชน องค์กรปกครองท้องถิน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 3)

                                                 
28

 กมล สุดประเสิรฐ,ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : ระดับก่อน
อุดมศึกษา ,accessed 10 July 2014.Available from http://www.onec.go.th/publication/4011001/ 

29
 วจิิตร ศรีสอา้น,”การประกนัคุณภาพการศึกษาสาํหรับประเทศไทย:ประสบการณ์และ

แนวคิด”ใน รวมบทความการบรรยายพเิศษในรอบ 1 ปี สมศ (กรุงเทพฯ: สาํนกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2544), 66-67. 

   ส
ำนกัหอ
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สถานศึกษาจะตอ้งแสดงภาระหนา้ทีความรับผดิชอบต่อนกัเรียนและผูป้กครอง มาตรฐานทีกาํหนด
และผูรั้บผดิชอบการจดัการศึกษา 13

30  

 โดยสรุป หลกัของการประกนัคุณภาพการศึกษาคือ เป็นการดาํเนินการตรวจสอบเพือ
สะท้อนให้เห็นระดับคุณภาพการจัดการศึกษาจริงตามมาตรฐาน เพือให้มีการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ไม่ใช่เพือการลงโทษ โดยการกระจายอาํนาจแก่สถานศึกษาในการดําเนินการจัด
การศึกษาและส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือของผูที้มีส่วนเกียวขอ้งฝ่ายต่างๆ 

 

แนวทางการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 14

31ได้กาํหนดแนวคิดของการประกัน
คุณภาพการศึกษา (quality assurance) ประกอบดว้ย การดาํเนินงานสําคญั 3 ประการ คือ 1) การ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา (quality control) คือ กระบวนการหรือแนวปฏิบติัทีนาํการศึกษาเขา้สู่
คุณภาพ ประกอบด้วย การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาทงัด้านปัจจยั กระบวนการและผลผลิต
รวมทงัการดําเนินการจัดทาํแผนในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพือให้การ
ดาํเนินงานพฒันาไปสู่มาตรฐานทีกาํหนดไว ้โดยมุ่งเน้นระบบและกลไกการปฏิบติังานตามแผน
รวมทงัติดตาม กาํกบัการดาํเนินงานอยา่งจริงจงัและต่อเนืองและปรับปรุงพฒันาให้ดียิงขึน 2) การ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (quality audit) คือ กระบวนการหรือแนวปฏิบติั ในการดาํเนินงานเพือ
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย การประเมินความกา้วหนา้ของสถานศึกษา และจดัทาํ
รายงานของสถานศึกษาต่อผูที้เกียวขอ้ง การติดตามและตรวจสอบของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง นอกจา
นี ยงัตอ้งมีมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาทีมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 3)การประเมินคุณภาพการศึกษา (quality assessment) คือ กระบวนหรือแนว
ปฏิบติัในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานทีกาํหนด ประกอบด้วย การทบทวน
คุณภาพการศึกษา การประเมินเพือรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินผลการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการประกนัคุณภาพ
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, เอกสารชุดการประกนัคุณภาพ
การศึกษา เล่ม1 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2541), 3. 

31
 เรืองเดียวกนั, 3-4. 
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การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นสิงทีสถานศึกษาจาํเป็นต้อง
ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบบัทีแกไ้ขเพิมเติม หมวดที 6 

เพือเป็นสิงรับรองวา่การจดัการศึกษาของสถานศึกษาจะส่งผลให้นกัเรียนมีคุณภาพตามทีระบุไวใ้น
หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 คือ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีศกัยภาพ 
พร้อมทีจะแข่งขนัและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก นอกจากนียงัสามารถดาํรงชีวิตในฐาน
พลเมืองดีของสังคมได้ โดยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะต้อง
ดาํเนินการอย่างสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ซึงผูที้เกียวขอ้งกบัสถานศึกษาทงั
ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง
อืนๆ มีความพึงพอใจ และผลการปฏิบติังานดงักล่าวสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาในแต่ละ
ระดบั15-32-3 

 

หลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา---ภ44444-3 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้สนอหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน วา่หลกัการสําคญัมีดงันี 1) คุณภาพการศึกษาในบริบทของ
การประกนัคุณภาพ จะเนน้การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคทงัภายในและภายนอก คุณภาพ
ภายใน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะของผูเ้รียนทีสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บ
ช่วงต่อไปในทุกขันตอนของกระบวนการผลิต หรือทุกระดับชันเรียน ส่วนคุณภาพภายนอก 
หมายถึง ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดบัมหพัภาค ซึงหมายถึงความรู้ความสามารถ
และคุณลกัษณะของผูเ้รียนทีจาํเป็นต่อความอยูร่อด และการสร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจการเมือง
และวฒันธรรมของประเทศชาติ ในการแข่งขนัทางธุรกิจ การคา้และทางเทคโนโลยี ระดบัภูมิภาค
และระดบัโลก 2) การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็น ยุทธศาสตร์เชิงรุกทีเน้นการวางแผนและ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าก่อนทีปัญหาจะเกิดขึนไม่ใช่การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเพือ
ตอบสนองต่อปัญหาทีไดเ้กิดขึนแลว้ 3)การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างความมนัใจทีตงั
อยูบ่นราดฐานของหลกัวิชาหลกัฐานขอ้เท็จจริงทีสามารถตรวจสอบได ้กระบวนการวิเคราะห์และ
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 สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวดําเนินการของสถานศึกษาเพอืจัด
กจิกรรมเสริมประสบการณ์พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
องคก์รรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546),1. 
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ประมวลผลทีเป็น วิทยาศาสตร์ หลกัตรรกะและความสมเหตุสมผล 4)การตรวจสอบ การวดัและ
ประเมินผลในบริบทของการประกนัคุณภาพ มีจุดประสงคส์ําคญัเพือให้ไดม้าเพือขอ้มูลยอ้นกลบั
สําหรับใช้ในการวางแผนเพือการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือง มิใช่การจบัผิดหรือการตดัสินให้
รางวลัหรือลงโทษ 5)คุณภาพของการออกแบบ(มาตรฐานวิชาการ กรอบหลกัสูตรและแผนการ
สอน) และกระบวนการทาํงาน (การเรียนการสอน การบริหารหลกัสูตร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา) เป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 616)การประกนัคุณภาพการศึกษา
เน้นความสําคญัของการสร้างความรู้ ทกัษะและความมนัใจแก่บุคลากรทีเกียวขอ้งทงัภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพือสร้างโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7)

การประกนัคุณภาพการศึกษาให้ความสําคญัต่อการประสานสัมพนัธ์ภายในระหวา่งหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกระดบัและการร่วมมือ ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในเขตพืนทีการศึกษาและ
ภูมิภาค 8)ภาวะความเป็นผูน้าํและความเอาจริงเอาจงัของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการกระจาย
อาํนาจความรับผิดชอบทีเหมาะสม เป็นปัจจัยสําคญัของการประกันคุณภาพการศึกษา33 ส่วน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวว่า หลกัการสําคญัของการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา ไดแ้ก่ 1)จุดมุ่งหมาของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน คือ 
การทีสถานศึกษาร่วมกนัพฒันา ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การ
จบัผดิหรือทาํใหบุ้คลากรเสียหนา้ โดยเป้าหมายทีสําคญัอยูที่การพฒันาคุณภาพให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน 
2)การทีจะดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามขอ้1) จะตอ้งทาํให้การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหนึงของกระบวนการบริหารจดัการ และของการปฏิบติังานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
3)การประกนัคุณภาพเป็นหนา้ทีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร คณะครู 
และบุคลากรอืนๆ ในสถานศึกษา โดยในการดาํเนินงานจะตอ้งให้ผูที้เกียวขอ้ง เช่น ผูเ้รียน ชุมชน 
เขตพืนที หรือหน่วยงานทีกาํกบัดูแลเขา้มามีส่วนร่วม ในการกาํหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตาม 
ประเมินผล พฒันาปรับปรุง ช่วยกนัผลกัดนัใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ17

34 

 

 

                                                 
33

 กรมวชิาการ,ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนว
ทางการดําเนินงาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2551), 13-15. 

34
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพอ์งคก์าร ร.ส.พ., 2545), 11. 
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ขันตอนการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานัน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดเ้สนอแนะแนวทางการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็น 3 ขนัตอน  คือ ขนัเตรียมการก่อนดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ขนัการ
ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และขนัการจดัทาํรายงานประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจาํปี มีรายละเอียดดงันี18

35 

 1.การเตรียมการก่อนดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการ 1)เตรียมความ
พร้อมของบุคลากร ดว้ยการสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
และการทาํงานเป็นทีม รวมทงัการพฒันาความรู้และทกัษะเกียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 2)แต่งตงัคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน เพือร่วมมือกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาในการประสาน  
กระตุน้ กาํกับ ดูแลให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอกทีเกียวขอ้งเขา้มาร่วม
ดาํเนินการพฒันาและการประเมินคุณภาพ 

 2.การดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดว้ย 4 ขนัตอนหลกั คือ 1)

การวางแผน (plan) โดยเริมตังแต่ขันตอนแรกทีสําคัญคือการกําหนดเป้าหมายการจัดอันดับ
ความสาํคญัของเป้าหมาย กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานหรือวิธีปฏิบติังาน กาํหนดระยะเวลา การ
กาํหนดงบประมาณและการกาํหนดผูรั้บผิดชอบ 2)การปฏิบติัตามแผน(do) ไดแ้ก่ การส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้บุคากรทุกคนทาํงานอยา่งมีความสุข จดัสิงอาํนวยความสะดวก สนบัสนุนทรัพยากร
เพอืใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ กาํกบั ติดตาม (monitoring) ทุกระดบั และให้การ
นิเทศ 3)การตรวจสอบประเมินผล (check) ได้แก่ การวางกรอบการประเมิน จดัหาหรือจดัทาํ
เครืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความหมาย และการตรวจสอบและ
ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 4)การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (action) 
 3.การจดัทาํรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจาํปี เมือสถานศึกษาได้ดาํเนินการ
ตามแผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในช่วงปลายปีการศึกษาจะตอ้งจดัทาํ
รายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจาํปี เพือเผยแพร่ให้ผูเ้กียวขอ้งทุกกลุ่มไดรั้บทราบ เพือ
แสดงความรับผดิชอบในการจดัการศึกษา และพร้อมทีจะรับการประเมินจากภายนอก โดยรวบรวม
ผลการดาํเนินงานและผลการประเมิน วิเคราะห์และสังเคราะห์จาํแนกตามมาตรฐานการศึกษาและ
เขียนรายงาน ในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัแผนภูมิที 3 
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แผนภูมิที 3 ขนัตอนการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

ทีมา : สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพอืพร้อมรับการประเมินภายนอก, พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ: พิมพดี์, 2544),13. 
 

การเตรียมการ การดาํเนินการ การรายงาน 

1.เตรียมความพร้อมของ 
บุคลากร   
    -สร้างความตระหนกั 
   -พฒันาความรู้และ   
    ทกัษะ 
2.แต่งตงักรรมการที 
รับผิดชอบ 

1.วางแผนการปฏิบติังาน(P) 
   - กาํหนดเป้าหมายหรือ มาตรฐานการศึกษา 
    -จดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมาย 
    -กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
   -กาํหนดระยะเวลา 
    -กาํหนดงบประมาณ 
   -กาํหนดผูรั้บผิดชอบ 

จดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
หรือรายงานประจาํปี 
       -รวบรวมผลการ 
ดาํเนินงานและผลการประเมิน 
       -วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
       -เขียนรายงาน 

2.ดาํเนินการตามแผน(D) 
   -  ส่งเสริม สนบัสนุน 
    - จดัสิงอาํนวยความสะดวกสนบัสนุน 
    - ทรัพยากร 
   - กาํกบั ติดตาม 

3.ตรวจสอบประเมินผล(C) 
   -  การวางกรอบการประเมิน 
    - จดัหาหรือจดัทาํเครืองมือ 
    - เก็บขอ้มูล 
    - วิเคราะห์ขอ้มูล 
    - แปลความหมาย 
     - ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4.นาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) 
   -  ปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร 
   -  วางแผนในระยะต่อไป 
   -  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 
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ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จดัระบบโครงสร้างของกระบวนการจดั
การศึกษาโดยยึดหลกัมีเอกภาพด้านนโยบายละมีความหลากหลายในการปฏิบติั มีการกระจาย
อาํนาจไปสู่เขตพืนทีการศึกษา สถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทงันี จะมีการกาํหนด
มาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาไว ้เพือให้สถานศึกษาสร้างความมนัใจ
แก่ผูเ้กียวขอ้ง ว่าผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการศึกษาทีมีคุณภาพ สามารถพฒันาความรู้ ความสามารถ
และคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาทีกาํหนดในหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน
อยา่งเต็มศกัยภาพ ทงันี ให้ถือวา่ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึง
ของการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง
และดาํเนินการโดย ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้อง3619 ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงเป็นระบบทีสถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งเขตพืนทีการศึกษา ภายใตก้ารกาํกบัดูแลและสนบัสนุนส่งเสริมของหน่วยงาน
ตน้สังกดัเพือสร้างความมนัใจ ทีตงัอยูบ่นพืนฐานของหลกัวิชา ขอ้มูล หลกัฐานที ตรวจสอบไดแ้ละ
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง วา่ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการบริการดา้นการศึกษาทีมีคุณภาพ
จากสถานศึกษา เพือการพฒันาความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะทีพึงประสงคต์ามทีกาํหนดใน
มาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาตอ้งจดัให้มีระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพือสร้างความมนัใจ ให้แก่ผูเ้กียวขอ้งวา่ผูเ้รียนทุกคน
จะไดรั้บการศึกษาทีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพือการพฒันาความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะที
พึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาทีกาํหนดในหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐานนนั  เป็นส่วน
หนึงการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา ซึงเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนือง ในการส่งเสริม สนบัสนุน ดาํเนินการ โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ทีเกียวขอ้ง และกาํกบัดูแลของหน่วยงานตน้สังกดั ประกอบดว้ย กระบวนการทีสถานศึกษาตอ้ง
ดาํเนินการร่วมกนัอย่างเป็นระบบใน 8 เรืองต่อไปนี 1)การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 2)การ
พฒันามาตรฐานการศึกษา 3)การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4)ดาํเนินงาน
ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
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 อารีรัตน์ วฒันสิน, “ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน
พนืฐาน งานเก่าทจัีดระบบใหม่” วารสานวชิาการ, 3,12 (ธนัวาคม 2543): 8-9. 
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ของสถานศึกษา 6)การประเมินคุณภาพการศึกษา 7)การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี 8)การ
ผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา20

37 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงไม่ใช่ภาระงานใหม่ของสถานศึกษา
เพียงแต่นาํภาระงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยรวมทีสถานศึกษาทุกแห่งดาํเนินการอยู่แลว้
และมุ่งเนน้ไปทีคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรอนัเป็นการสอดคลอ้งกบัหลกัการเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั
ทีระบุในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ซึงสามารถจดัลาํดบัภาระงานได ้ดงันี 

 
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของข้อมูลและ
สารสนเทศวา่ ขอ้มูล (Data)  หมายถึง ขอ้เท็จจริงหรือสิงทียอมรับกนัว่าเป็นจริง ทีใชเ้ป็นพินฐาน
การคาํนวณ การวดัและการประเมินผล (a real or assumed thing used as a basic for alculations or 

measurement) หรือบางสิงบางอยา่งทีรู้หรือสรุปและเป็นทียอมรับกนัวา่รู้ เป็นความจริงทีไดม้าจาก
การสรุปอยา่งมีเหตุผล (something know of assumed ; fact which conclusion can be inferred) ส่วน
สารสนเทศ ( information) หมายถึง ข้อมูลทีนํามาทําการประมวลผลเพือให้เป็นตัวแทนทีมี
ความหมาย 2138 ซึงสอดคลอ้งกบักรมวชิาการ ทีใหค้วามหมายของขอ้มูลและสารสนเทศไวว้า่ ขอ้มูล 
(data) หมายถึง ขอ้เท็จจริงต่างๆ ซึงอาจแสดงเป็นตวัเลข ตวัหนังสือ หรือสัญลกัษณ์ ขอ้เท็จจริง
เหล่านีเป็นสิงทีเก็บรวบรวมมาโดยยงัไม่ผา่นการประมวลผล หรือการวิเคราะห์จดักระทาํจึงทาํให้
ส่วนมากไม่มีความหมายสมบูรณ์พอทีจะนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ  ส่วนสารสนเทศ 
(informantion) หมายถึง ขอ้มูลทีไดผ้า่นการประมวลผลหรือการวเิคราะห์ดว้ยวิธีการต่างๆ จนอยูใ่น
รูปแบบทีมีความหมาย สามารถนาํไปใช้ประกอบการตดัสินใจหรือนาํไปใช้ในเรืองต่างๆไดต้าม
วตัถุประสงค ์2239 
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 กรมวชิาการ, ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา:กรอบและแนวทางการ
ดําเนินงาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2551), 51. 

38 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ,

เอกสารชุดการประกนัคุณภาพการศึกษา เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2551), 1-2. 
39กรมวชิาการ, แนวทางการจัดทาํระบบสารสนเทศสถานศึกษา,เอกสารโครงการประกนั

คุณภาพการศึกษา ลาํดบัที 2, พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550), 19. 
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 ดังนันจึงสรุปว่า  ข้อมูล  คือ  ข้อเท็จจริงต่างๆ  ทีเก็บรวบรวมมา  โดยย ังไม่ผ่านการ
ประมวลผล ส่วนสารสนเทศ คือ ขอ้มูลทีผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการต่างๆ 
แลว้ ซึงสามารถนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจได ้
 ความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศ 

 ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เป็นการทาํงานทีมุ่งสร้างความ
มนัใจแก่ผูเ้กียวขอ้งวา่ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาทีมีคุณภาพนนั สถานศึกษาจาํเป็นตอ้งกาํหนดวิสัยทศัน์
และภารกิจทีชดัเจนและจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ในการจดัทาํแผนดงักล่าวตอ้งใชข้อ้มูล
และสารสนเทศพืนฐานทีจาํเป็นเกียวกบัสภาพทวัไปของทอ้งถิน เช่น ทีตงัของสถานศึกษา ความ
ตอ้งการของชุมชน สภาพของผูเ้รียน ฯลฯ เพือนาํมาประกอบการจดัทาํแผนพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุ
มาตรฐานตามหลกัสูตร และเมือสถานศึกษาดาํเนินการตามแผนแลว้จะตอ้งมีการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา ซึงจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลและสารสนเทศเกียวกบักระบวนการดาํเนินงาน 
และสารสนเทศจากผลของการดาํเนินตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาจะนาํไปสู่การวางแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า สถานศึกษาทีมีระบบสารสนเทศทีสมบูรณ์ ครบถว้น
เป็นปัจจุบนั เรียกใชไ้ดส้ะดวกและตรงตามความตอ้งการ จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถดาํเนินงาน
พฒันาคุณภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะสารสนเทศทงัหลายนนันอกจากจะใชใ้นการวางแผนการ
ดาํเนินงานและประกอบการตดัสินใจแล้ว ยงันาํไปสู่การพฒันาแนวความคิดและสร้างทางเลือก
ใหม่ๆ ในการดาํเนินการต่างๆ ดว้ย 

 การจัดทาํระบบสารสนเทศเพอืการบริหารของสถานศึกษา 
ระบบสารสนเทศ (information system) หมายถึง กระบวนการเก็บรวมรวมขอ้มูล การ

ประมวลผลขอ้มูลให้อยูใ่นรูปสารสนเทศทีเป็นประโยชน์สูงสุด และการจดัเก็บรักษาอยา่งมีระบบ
เพือสะดวกต่อการนําไปใช้ และในการจัดทําระบบสารสนเทศนัน กรมวิชาการ กล่าวว่ามี
องคป์ระกอบทีสําคญั 4 ส่วนดว้ยกนัทีประกอบกนัเป็นระบบสารสนเทศ ดงัแสดงตามแผนภูมิที 5 

ดงันี 1) ขอ้มูล เป็นขอ้เทจ็จริงต่างๆ ภายในสถานศึกษาและในบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็น
ปัจจยันาํเขา้ของสารสนเทศ 2)  การจดัเก็บขอ้มูล เป็นการรวบรวมและจดัเก็บรักษาขอ้มูลและ
สารสนเทศทีมีอยูห่รือทีไดม้าอยา่งมีระบบ สะดวกต่อการนาํมาประมวลผล หรือนาํมาใชป้ระโยชน์ 
และสามารถแกไ้ข ปรับปรุง ใหเ้ป็นปัจจุบนัไดง่้าย 3) การประมวลผลหรือวิเคราะห์เป็นการกาํหนด
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล จดักระทาํขอ้มูลเพือใหเ้หมาะสมต่อการนาํไปใช ้4) สารสนเทศ เป็นขอ้มูล
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ทีผา่นการประมวลผลหรือการวเิคราะห์แลว้ เป็นผลผลิตของระบบทีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป2340

ดงัแผนภูมิที 3  
 
 

 
 

 

 

 

แผนภูมิที 3 องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ 

ทีมา  :  กรมวชิาการ, แนวทางการจัดทาํระบบสารสนเทศสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกนั 

           คุณภาพการศึกษา ลาํดบัที 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว,2551), 20. 

   
 สําหรับขันตอนการจัดทาํระบบสารสนเทศนัน กรมวิชาการ ได้เสนอแนะแนวทาง
ดาํเนินการจดัทาํระบบสารสนเทศ ดงันี 1) ขนัเตรียมการจดัทาํระบบสารสนเทศ 1.1) แต่งตงั
คณะทาํงานทําหน้าทีรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศให้สะดวกแก่การนาํไปใช ้1.2) กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชส้ารสนเทศ เช่น เพือการ
บริหารจดัการ เพือปรับปรุงและพฒันางาน เพือการตดัสินใจเพือการบริการ 2) ดาํเนินการจดัระบบ
สารสนเทศ 2.1) การรวบรวมขอ้มูล จะตอ้งกาํหนดรายการขอ้มูลทีตอ้งการ กาํหนดวิธีการจดัเก็บ 
สร้างหรือจดัหาขอ้มูลสาํหรับจดัเก็บ รวมทงักาํหนดบุคลากรทีรับผดิชอบการจดัเก็บขอ้มูลดว้ย  2.2) 

การตรวจสอบข้อมูลก่อนนาํขอ้มูลไปประมวลผล เพราะในการจดัเก็บขอ้มูลอาจมีขอ้ผิดพลาด
เกิดขึนได้ ซึงการตรวจสอบขอ้มูลอาจดูความถูกตอ้ง ความสอดคล้อง ความสมเหตุสมผล ความ
สมบูรณ์เพียงพอของขอ้มูลและความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 3) การประมวลผลขอ้มูล เป็นการนาํ
ขอ้มูลมาจดักระทาํให้เป็นสารสนเทศ อาจโดยการจดัหมวดหมู่ การเรียงลาํดบั การแจงนบั การใช้
วิธีทางคณิตศาสตร์ การใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ ซึงอาจทาํดว้ยมือหรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 4) การ
นาํเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ ขอ้มูลและสารสนเทศทีมีความหมายชดัเจนแลว้อาจนาํเสนอโดยใช้
ตารางกราฟ หรือการบรรยายก็ได้ ขึนอยู่กบัความเหมาะสมของขอ้มูล 5) การจดัเก็บขอ้มูลและ

                                                 
40 เรืองเดียวกนั, 20-21. 

ขอ้มูล การจดัเก็บ 
ขอ้มูล 

การประมวลผล 
(การวเิคราะห์) 

 

สารสนเทศ 

  Input Proces Output 
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สารสนเทศ เป็นการจดัเก็บไวใ้นสือต่างๆ อยา่งเป็นระบบ สะดวกต่อการคน้หาเพือนาํมาใชป้ระโย
ชนหรือปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั24

41 

โดยระบบสารสนเทศสถานศึกษาทีสมบูรณ์สามารถจาํแนกเป็นระบบย่อยๆ ดังนี 1) ระบบ
สารสนเทศพืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ขอ้มูลและสารสนเทศทีเกียวขอ้งกบัภาพรวมของ
สถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความตอ้งการของชุมชน สภาพการบริหารและการ
จดัการตามโครงสร้างและภารกิจ เช่น ปฏิทินปฏิบติังานของสถานศึกษา กิจกรรมประจาํวนัของ
สถานศึกษา ระบบเอกสารทีจาํเป็นในสถานศึกษา เป็นตน้ 2) ระบบสารสนเทศเกียวกบัผูเ้รียน เป็น
ระบบสารสนเทศทีรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัผูเ้รียนทงัหมด สารสนเทศส่วนนีเกิดจากผูส้อนหรือ
ผูป้ฏิบติังานเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผลสัมฤทธิของผูเ้รียน ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน ผลงานของ
ผูเ้รียน เป็นตน้ 3) ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เป็นการจดัระบบสารสนเทศเกียวกับ
หลกัสูตรและการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เช่น การมี
ส่วนร่วมในการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน เป็นตน้ 4) ระบบ
สารสนเทศเพือการบริหารจัดการ สารสนเทศประเภทนีต้องมีการประมวลผลรวม  มีการ
เปรียบเทียบขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและทนัสมยั จึงจะมีความหมายต่อการจดัการและการบริหารงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น งานธุรการ งานการเงิน งานบุคลากร งานพฒันาแหล่งการเรียนรู้ เป็น
ตน้ 5) ระบบสารสนเทศเพือการรายงาน สารสนเทศส่วนนีเป็นการนาํขอ้มูลและสารสนเทศทงั 4 

ส่วน ทีกล่าวมาแล้วสรุปเป็นภาพรวมทีเขา้ใจง่าย กะทดัรัด ระบุผลสําเร็จตามสภาพและผลการ
พฒันาทีเกิดขึน เพือรายงานต่อผูเ้กียวขอ้งต่อไป25

42 

 สรุป ระบบสารสนเทศนับว่าเป็นสิงสําคัญมากในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพราะเป็นพืนฐานการตดัสินใจ การดาํเนินการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ดงันัน เพือให้การจดัการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ สถานศึกษาควรมีขอ้มูล
สารสนเทศทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาทงั 3 ดา้น คือ มาตรฐานผูเ้รียน มาตรฐานดา้นการ
เรียนการสอน และมาตรฐานด้านการบริหาร โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีความชัดเจน สมบูรณ์ 
เพียงพอ สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัจริง และมีความเป็นปัจจุบนัเสมอ 

 

                                                 
41 เรืองเดียวกนั,23. 
42 กรมวชิาการ ,แนวทางการจัดทาํระบบสารสนเทศสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุ
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การพฒันามาตรฐานการศึกษา 
 ในทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษา (education standard) คือ เครืองชีวดัคุณภาพทีใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัและเป็นส่วนหนึงในกระบวนการประกนัคุณภาพ (quality assurance) ทีกาํลงัไดรั้บการ
พฒันาอย่างจริงจงัและต่อเนือง ทงันีเพือเป็นหลกัประกนัว่า แมป้ริมาณทรัพยากรทีรับผิดชอบจะ
เปลียนแปลงไปก็ตาม แต่ระดบัคุณภาพจะตอ้งยงัคงเป็นมาตรฐานเดียวกนัอยูเ่สมอ26

43 

 โดยทวัไปแล้วสถานศึกษาจะมีรูปแบบการพฒันาคุณภาพนกัเรียนแตกต่างกนั รูปแบบ
ดงักล่าวจดัเป็นตน้แบบในการกาํหนดมาตรฐานได ้ส่วนรูปแบบการพฒันามาตรฐานทีนิยมใช้กนั
มากนนั เช็ง (Cheng) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการพฒันามาตรฐานไว ้8 รูปแบบ ดงันี 1) รูปแบบที
เน้นเป้าหมาย (goal model) เป็นรูปแบบทีมีความเชือว่า ถา้สถานศึกษาระบุเป้าหมายอยา่งชดัเจน
แล้ว สถานศึกษาทีมีคุณภาพคือ สถานศึกษาทีสามารถทาํให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที
กาํหนดไว ้2) รูปแบบทีเนน้ปัจจยั (resources-input model) เป็นรูปแบบทีมีความเชือวา่ถา้สามารถ
จดัปัจจัยทีหายาก และมีคุณค่าตามความต้องการของสถานศึกษาแล้ว จะทาํให้สถานศึกษามี
คุณภาพสูงขึน 3) รูปแบบทีเนน้กระบวนการ (process model) เป็นรูปแบบทีมีความเชือวา่ธรรมชาติ
และคุณภาพของกระบวนการในสถานศึกษาเป็นองคป์ระกอบหลกัทีมีผลต่อคุณภาพนกัเรียน และ
ระดบัการบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบหลกัทีมีผลต่อคุณภาพนักเรียน และ
ระดบัการบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ดงันนัสถานศึกษาทีมีคุณภาพจึงตอ้งมีการปฏิบติังาน
ภายในสถานศึกษาอย่างราบรืนและมีประสิทธิภาพ 4)รูปแบบทีเน้นความพึงพอใจ (satisfaction 

model) เป็นรูปแบบทีมีความเชือว่า ความพึงพอใจของผูที้เกียวขอ้งกบัสถานศึกษา (stakeholder) 
เป็นสิงสําคญัทีสุดในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 5) รูปแบบทีเน้นชุมชน (legitimacy model) 
เป็นรูปแบบทีมีความเชือวา่ สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ ถา้สถานศึกษาสามารถดาํรงอยูก่บัชุมชน 
เป็นทียอมรับของชุมชน ดงันนัสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งดาํเนินการแสวงหาทรัพยากร และดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคภายในสถานศึกษา ตลอดจนเผชิญกบัสิงทา้ทายจากภายนอก 6) รูปแบบที
สนใจการไม่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษา (ineffectiveness model) เป็นรูปแบบทีมีความเชือว่า
การกาํหนดยุทธศาสตร์เพือการพฒันาสถานศึกษา ผูที้เกียวขอ้งกบัสถานศึกษาสามารถกระทาํได้
โดยง่ายและชดัเจนในการวเิคราะห์และระบุถึงเกณฑที์วา่ดว้ยการไม่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
7) รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (organizational learning model) เป็นรูปแบบทีมีความเชือว่า

                                                 
43 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การพฒันามาตรฐานการศึกษา,
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ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และปัญหาอุปสรรคทีมี
อยู่เป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได ดงันันสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพได้ ต่อเมือสถานศึกษาสามารถ
เรียนรู้วิธีการปรับปรุงสถานศึกษาให้ตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม 8) รูปแบบการบริหาร
คุณภาพแบบองคร์วม (total quality management model) เป็นรูปแบบทีมีความเชือวา่การบริหาร
สภาพแวดลอ้มและกระบวนการภายในสถานศึกษาแบบองคร์วม เพือให้บรรลุถึงความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นกุญแจต่อการประสานผลสําเร็จระยะยาว องค์ประกอบสําคญัในการบริหาร
คุณภาพแบบองค์รวมในสถานศึกษา ได้แก่ การให้ความสําคัญต่อผู ้เกียวข้อง การปรับปรุง
กระบวนการอยา่งต่อเนือง การให้สมาชิกในสถานศึกษามีส่วนร่วม และการส่งเสริมให้สมาชิกได้
พฒันาความถนดั ความสนใจ ดว้ยความเต็มใจ27

44 

 รูปแบบทงั 8 ขอ้ขา้งตน้นีมีจุดเด่นและขอ้จาํกดัแตกต่างกนั ดงันนัแต่ละรูปแบบจึงมีความ
เหมาะสมในสถานศึกษาทีแตกต่างกนั และเมือพิจารณาโดยรวมแลว้จะเห็นวา่ รูปแบบองคก์รแห่ง
การเรียนรู้และรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบองคร์วม มีความเหมาะสมสําหรับสถานศึกษาในยุค
ปัจจุบนั ซึงมีภารกิจหลากหลายในสภาพสังคมเศรษฐกิจทีมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

 การสร้างและปรับปรุงมาตรฐานสถานศึกษานัน  สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ไดเ้สนอขนัตอนการปฏิบติัไวด้งันีคือ 1) การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ขอ้มูลในการทีจะกาํหนดมาตรฐานหรือสภาพทีพึงประสงคใ์นการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
นัน จาํเป็นต้องศึกษาขอ้มูลและความต้องการจากหลาย ๆ ด้าน เช่น ปรัชญาการศึกษาของไทย
เป้าหมายการพฒันาการศึกษา ความตอ้งการของสังคม มาตรฐานการศึกษาของไทยและต่างประเทศ 
เป็นตน้ 2) การกาํหนดกรอบความคิดจากขอ้มูลต่าง ๆ ทีรวบรวมไวน้าํมาสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดเพือกาํหนดเป็นมาตรฐานสถานศึกษา 3) การยกร่างมาตรฐาน เป็นขนัตอนทีคณะกรรมการ
จะร่วมกนัประชุมแลกเปลียนความคิดเห็นและเสนอแนะความตอ้งการเพือกาํหนดองค์ประกอบ
และรายละเอียดของมาตรฐานให้ถูกต้องตามกรอบแนวคิดทฤษฎี และเหมาะสมสอดคล้องกับ
ขอ้จาํกดัและความตอ้งการของตน 4) การทาํประชาพิจารณ์ เป็นการนาํผลทีเกิดขึนจากการประชุม
ปฏิบติัการไปให้ผูที้เกียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นเพิมเติม 5) การ
ทดลองใชม้าตรฐาน เป็นการนาํร่างมาตรฐานสถานศึกษาทีผา่นการทาํประชาพิจารณ์แลว้ไปทดลอง
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ใช้ในสถานศึกษา ซึงจะทาํให้ทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการนาํมาตรฐานไปใช้ ปัญหา อุปสรรค
ต่าง ๆ ขณะทีทดลองใช ้เพือนาํมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานไปใช ้ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ 
ขณะทีทดลองใช้ เพือนํามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานในขนัต่อไป 6) การตรวจสอบ
ปรับปรุงมาตรฐาน เมือมาตรฐานผา่นขนัตอนการทาํประชาพิจารณ์และทดลองใชแ้ลว้ โดยปกติจะ
ตรวจสอบเกียวกบัความถูกตอ้งเชิงเนือหา เชิงทฤษฎี เชิงโครงสร้างและความชดัเจนของภาษาทีใช ้
เป็นตน้ 7) การเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานตน้สังกดัเพือให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
และเผยแพร่ไปยงัผูที้เกียวขอ้งได้2845 

 

การจัดทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 การวางแผนเพือพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาปรับปรุงการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทงัระบบทวัทงัองค์กร โดยทุกกิจกรรมทีเป็นส่วนประกอบหลกัของ
ระบบการจดัการศึกษาดาํเนินการร่วมกนั เพือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั คือ ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพ
ผลสัมฤทธิสูงขึน และมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน นอกจากนี การ
วางแผนเพือพฒันาคุณภาพสถานศึกษายงัเป็นกระบวนการทีมีขนัตอนเป็นระบบเพือทีจะสร้างหรือ
ปรับแต่งวสิัยทศัน์ จดัลาํดบัความสาํคญัของภารกิจ กาํหนดรูปแบบและวิธีการจดัระบบองคก์ร และ
การบริหารสถานศึกษา ทงันีก็เพือทีจะช่วยกนักาํหนดทิศทางทีจะทาํให้กระบวนการเรียนการสอน
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคมไดดี้ยิงขึน การวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ถูกหลกัวิชาและการตดัสินใจทีอาศยัขอ้มูลทีน่าเชือถือเกียวกบัการพฒันาคุณภาพด้านต่าง ๆ จะ
นาํไปสู่กระบวนการปฏิรูปสถานศึกษาซึงเป็นนโยบายสาํคญัของการปฎิรูปการศึกษา 
 องค์ประกอบสําคญัของการจดัทาํแผนปรับปรุง  คุณภาพสถานศึกษา มีดงันี 1) การ
ประเมินเพือสาํรวจสภาพปัญหาและความจาํเป็นอยา่งรอบดา้น 2) การปรับเป้าหมายและทิศทางการ
จดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาในกรอบหลกัสูตร 3) การพฒันาหรือ
เลือกใช้รูปแบบวิธี หรือนวตักรรมการเรียนการสอนทีตอบสนองสภาพปัญหา และความจาํเป็น
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนไดเ้รียนรู้และบุคลากรทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 4) การจดักระบวนการเรียนการสอนโดยคณาจารยที์มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 5) 

การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของครูผูส้อนและบุคลากร 6) ยุทธศาสตร์และวิธีการทาํ

                                                 
45 เรืองเดียวกนั,12-15. 
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ให้ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 7) การพฒันาระบบข้อมูลการประเมินมาตรฐาน 8) 

แผนการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนทีมีปัญหาดา้นผลสัมฤทธิตามมาตรฐาน29
46 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอขันตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ซึงประดว้ย 6 ขนัตอน คือ 1) การเตรียมการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นการริเริมดาํเนินการโดยระดบันโยบาย คดัเลือก สรรหา แต่งตงับุคคล
ทีมีประสบการณ์สูงเป็นคณะจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และการเริมตน้
กระบวนการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และการเริมตน้กระบวนการจดัทาํ
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึงประกอบดว้ยขนัตอนการจดัตงัคณะจดัทาํแผน 2) 

การประเมินความต้องการและความจาํเป็นของสถานศึกษา ขนันีเป็นหัวใจของกระบวนการ
วางแผน สถานศึกษาจะไดท้ราบสภาพปัญหาความตอ้งการและความจาํเป็นของสถานศึกษาและ
ลาํดบัของประเด็นการพฒันา ซึงจะเกียวขอ้งกบัขอ้มูลเกียวกบัการเรียนและผลการเรียนของผูเ้รียน 
โปรแกรมการจดัการเรียนการสอน สิงแวดล้อมภายในและสิงแวดลอ้มภายนอกทีสนบัสนุนการ
พฒันาคุณภาพของสถานศึกษา เป็นตน้ ซึงประกอบดว้ยการทาํความเขา้ใจวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
การจดัทาํภาพรวมของสถานศึกษา การสํารวจความต้องการทางการศึกษาของผูเ้รียน และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการดา้นการศึกษาและกาํหนดประเด็นทีสําคญัในการพฒันาผูเ้รียน 3) การ
วเิคราะห์ปัญหาสาเหตุและพิจารณาแนวทางแกไ้ขตามประเด็นสาํคญัการพฒันาผูเ้รียน เพือให้เขา้ใจ
สภาพปัญหาความต้องการอย่างถ่องแทโ้ดยใช้กระบวนการอภิปราย การระดมพลังสมองและ
ตดัสินใจทีสําคญัร่วมกนัในการกาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ซึงประกอบดว้ยขนัตอนการทบทวนประเด็นสําคญัการพฒันา ตดัสินใจ
เลือกประเด็นทีจะดาํเนินการ เขียนเป้าหมายการพฒันา เขียนยุทธศาสตร์การพฒันา 4) การกาํหนด
แผนปฏิบติัรายปี โดยการกาํหนดเคา้โครงแผนปฏิบติัการรายปี และสร้างให้เกิดความผูกพนัใน
ภาระหน้าทีของบุคลากรของสถานศึกษาให้รับทราบสภาพปัญหา เป้าหมายการพฒันา ตลอดจน
ร่วมพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขสภาพปัญหาไดอ้ยา่งครอบคลุมรอบคอบยิงขึนและยอมรับทีจะนาํไป
ปฏิบัติร่วมกัน ซึงประกอบด้วยขันตอนการกําหนดแผนปฏิบัติการรายปี และการตรวจสอบ
เชือมโยงระหว่างเป้าหมายการพฒันากบัแผนปฏิบติัการรายปี 5) การเขียนแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ขนันีเป็นการลงมือเขียนแผน ทงันีควรนดัหมายเวลาล่วงหน้าเพือคณะ

                                                 
46 กรมวชิาการ,ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนว

ทางการดําเนินงาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2551), 37-39. 
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จดัทาํแผนสามารถร่วมเขียนแผนไดอ้ย่างเต็มที แผนพฒันาคุณภาพควรจะสะทอ้นสิงต่อไปนีคือ 
แหล่งงบประมาณ การวางแผนเปลียนแปลงตงัอยู่บนพืนฐานงานวิจยั การประเมินผลบนพืน
ฐานขอ้มูล การแสดงความรับผิดชอบทีตรวจสอบได ้และการพฒันาอย่างต่อเนือง ตลอดจนการ
ประสานความร่วมมือระหวา่งกิจกรรมต่างๆ 6) การนาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สู่การปฏิบติั ขนัตอนนีกล่าวถึงความสําคญัของการยอมรับและพนัธะผกูพนัต่อแผนพฒันาคุณภาพ
อนัก่อให้เกิดการนาํแผนไปปฏิบติัทวัทงัสถานศึกษา ซึงประกอบดว้ยขนัตอนการสร้างการยอมรับ
แผน มอบหมายการปฏิบติังานอยา่งเป็นทางการ และทาํความเขา้ใจส่วนต่างๆของแผน30

47 

 การเขียนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีส่วนประกอบและ
รูปแบบการนาํเสนอแตกต่างกนัได ้ทงันีขึนอยู่กบัขนาดของสถานศึกษา ความซับซ้อนของภาระ
งานและศกัยภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง อยา่งไรก็ตามกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
วา่ ส่วนประกอบสําคญัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดว้ย 1) เจตนารมณ์
ของสถานศึกษา อันได้แก่ วิสัยทัศน์ และภารกิจของสถานศึกษา เป็นต้น 2) ภาพรวมของ
สถานศึกษา 3) เป้าหมายการพฒันา และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4) 

แผนปฏิบติัการรายปี ซึงจะทาํให้การดาํเนินงานสําเร็จตามเป้าหมาย 5) การระดมทรัพยากร แหล่ง
สนบัสนุนงบประมาณ และสรุปงบประมาณ31

48  
 ซึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ควรประกอบดว้ย 1) ปก 
โดยระบุชือสถานศึกษา ชือแผน และช่วงเวลาทีใช้แผนนี 2) คาํนาํ 3) สารบญั 4) ภาพรวมของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ย 4.1) ขอ้มูลพืนฐานของสถานศึกษา 4.2) การดาํเนินงานของสถานศึกษา
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในช่วงทีผา่นมา และ 4.3) สรุปสถานสภาพปัจจุบนัของสถานศึกษา
และปัจจยัต่าง ๆ ทีอาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิของผูเ้รียน 5) เจตนารมณ์ของสถานศึกษา ประกอบดว้ย 
5.1) วิสัยทศัน์ 5.2) ภารกิจ หรือพนัธกิจ 5.3) เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย 6) เป้าหมายการพฒันาหรือ
วตัถุประสงค ์ประกอบดว้ย 6.1) เป้าหมายการพฒันาเป็นผลลพัธ์ทีคาดหวงัในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน และ 6.2) ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 7) แผนปฏิบติัการประจาํปี 8) การระดม
ทรัพยากรแหล่งสนับสนุนงบประมาณ และสรุปงบประมาณ 9) การประสานความร่วมมือกบั

                                                 
47 กรมวชิาการ,แนวทางการจัดทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา,เอกสารชุด

โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา ลาํดบัที 4,พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 

2551), 25-66. 
48 เรืองเดียวกนั, 64-74. 
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หน่วยงานและแหล่งวิทยาการภายนอก 10) การแสดงภาระความรับผิดชอบการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 11) กระบวนการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและการขอรับความเห็นชอบ  
12) ขอ้มูลอืน ๆ เช่น 12.1) นิยามศพัท์ทีใช้ในแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 12.2) การเผยแพร่
แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 12.3) คณะจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
 โดยสรุป สถานศึกษาจะตอ้งมีแผนพฒันาการศึกษาและแผนปฏิบติังานประจาํปี ซึงควร
ไดร่้วมมือกบัทุกฝ่าย วิเคราะห์ขอ้มูลจากสารสนเทศและศกัยภาพของสถานศึกษาในทุก ๆ ดา้น ใช้
บทเรียนจาก จุดเด่นและจุดดอ้ยทีผา่นมากาํหนด วิสัยทศัน์ ภารกิจและเป้าหมาย การจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาให้ชัดเจนโดยพยายามใช้ศกัยภาพของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า ประหยดัและมี
ประสิทธิภาพ เพราะพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานีเป็นหัวใจของการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา นาํไปสู่การประกนัคุณภาพภายในและรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

 

การดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา หรือการนาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติันนั เพือให้บรรลุเป้าหมายของการพฒันา สถานศึกษาควรกาํหนด
แนวทางในการนําแผนสู่การปฏิบติั ซึงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้
กล่าวถึงการนําแผนสู่การปฏิบัติงานว่า แผนทีจะนําไปสู่ความสําเร็จต้องเป็นแผนทีทุกคนที
เกียวข้องทงัในและนอกสถานศึกษามีความชัดเจนในแผน ยอมรับและเห็นพอ้งในปัญหาและ
เป้าหมายทีตอ้งการพฒันา ซึงจะเกิดขึนไดก้็โดยให้ทุกคนไดร่้วมในกิจกรรมการจดัเตรียมและการ
ทาํแผนอยา่งเตม็ที การแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ พร้อมกาํหนดกลุ่มและหวัหนา้กลุ่มผูรั้บผิดชอบโดย
ผูมี้อาํนาจเหนือให้การสนบัสนุนช่วยเหลืออย่างจริงใจนบัเป็นตวัแปรสําคญัของการนาํแผนไปสู่
ความสาํเร็จ ขอ้สาํคญับุคลากรควรมีคู่มือเพือใชค้วบคู่กบัแผน ซึงควรจดัทาํเป็น 3 ระดบั คือ 1) คู่มือ
คุณภาพ (quality manual) ใช้เป็นคู่มือสําหรับผูบ้ริหาร มีสาระสําคญัเกียวกบัปรัชญา นโยบาย
โครงสร้างองค์กรและวิธีปฏิบติัทางคุณภาพโดยทวัไป 2) คู่มือขนัตอนการดาํเนินงาน (procedure 
manual) ใช้เป็นคู่มือสําหรับหัวหน้ากลุ่ม/ผูจ้ดัการ มีสาระสําคญัเกียวกับวตัถุประสงค์ของการ
กระทาํ ขอบข่ายความรับผิดชอบและวิธีดาํเนินการ และ 3) คู่มือการปฏิบติังาน (work instructions) 
ใช้เป็นคู่มือสําหรับผูป้ฏิบติังาน มีสาระสําคญัเกียวกบัลกัษณะงาน กระบวนการ การปฏิบติั การ
ตรวจสอบ คู่มือทงั 3 ระดบันีนอกจากเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อ
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แนวทางการตรวจสอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบภายในหรือการประเมินตนเอง 32
49 เช่นเดียวกนักบั

กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ ทีไดก้ล่าวถึงการนาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สู่การปฏิบติัว่าจะตอ้งประกอบด้วยขนัตอนสําคญั 3 ขนัตอน คือ 1) การสร้างการยอมรับแผน
สถานศึกษาควรสร้างการยอมรับและพนัธผูกพนัต่อแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโดยควรนาํ
แผนฉบบัร่างสุดทา้ยให้บุคลากรของสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน เขตพืนที ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งที
สามารถช่วยในการดําเนินงานของสถานศึกษาได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น  ว่าย ังมี
ส่วนประกอบใดทีควรจะเพิมเติมเพือใหก้ารวางแผนเป็นไปดว้ยความรอบคอบ รอบรู้ และรอบดา้น
อย่างแทจ้ริง และจะทาํให้เกิดความร่วมมือและความผูกพนักบัแผน ตระหนกัถึงความรับผิดชอบ
ของตนต่อผลสําเร็จของผู ้เรียน และร่วมดําเนินการเพือให้เกิดการพัฒนา เปลียนแปลงตาม
วตัถุประสงค์ทีกาํหนด 2) การมอบหมายการปฏิบติัอย่างเป็นทางการ ในแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาได้ระบุการมอบหมายความรับผิดชอบให้กับหน่วยงาน/บุคคลแล้ว
เพราะฉะนันควรมีการส่งมอบแผนให้กบัหัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้าระดบัชัน ตามสายการบงัคบั
บญัชา ตลอดจนทีมงานอยา่งเป็นทางการดว้ย เพือผูป้ฏิบติัจกัไดท้ราบหนา้ทีและขอบข่ายงานทีตอ้ง
ทาํ 3) การทาํความเข้าใจส่วนต่าง ๆ ของแผน ซึงมีสิงทีผูป้ฏิบัติควรทาํความเข้าใจ ได้แก่ 
เจตนารมณ์ของสถานศึกษา เป้าหมายการพฒันา ยุทธศาสตร์ เทคนิควิธีการใหม่ทีกาํหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการประจาํปี และการประสานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือให้การดาํเนินงานบรรลุผล
สาํเร็จตามแผน33

50 

 โดยสรุป การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือให้สามารถดาํเนินไดอ้ยา่ง
เขา้ใจตรงกนั มีแนวทางการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั มีการเชือมโยงประสานสัมพนัธ์ในทุก
ขนัตอนของกิจกรรมอย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพนนั ควรไดพ้ิจารณาทบทวนโครงสร้างการ
บริหารจดัการภายในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนือง ทงันีควรจดัทาํเป็นเอกสารใหทุ้กคนไดรั้บทราบและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

 

 

                                                 
49 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการประกนัคุณภาพ

การศึกษา: เพอืพร้อมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2551), 37. 
50 กรมวชิาการ,แนวทางการจัดทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2551), 63-66. 
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การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการดาํเนินการเพือช่วยเหลือ
สนับสนุน รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริมให้จดัการศึกษาของสถานศึกษาพฒันาคุณภาพได้
มาตรฐานตามทีกาํหนด จนทาํให้สังคมเชือมนัในคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษา โดยสถานศึกษา
ตอ้งจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ดาํเนินการพฒันาคุณภาพตามแผน  ตรวจสอบและทบทวน
เพือปรับปรุงพฒันาและจดัทาํรายงานคุณภาพประจาํปี โดยการดาํเนินงานร่วมกนัของคณะบุคลากร
ในสถานศึกษา ชุมชนและผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย 

  

ความหมายของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความหมายของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา ไวว้่า การตรวจสอบ เป็นการรวบรวมขอ้มูลการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา  สําหรับนําไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตาม
แผนพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนือง โดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ส่วนการทบทวน
เป็นการนาํขอ้มูลจากการดาํเนินงานและผลจากการดาํเนินงานของสถานศึกษาทีผา่นการตรวจสอบ
แล้วมาพิจารณาเปรียบเทียบว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนดไวห้รือไม่เพียงใด และหาสาเหตุ
ตลอดจนแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงและพฒันา เพือให้เกิดความมนัใจในคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา 
 กล่าวโดยสรุป การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการประเมิน
ตนเองอย่างเป็นระบบ ดาํเนินการอย่างต่อเนือง โดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา 
ผูป้กครอง ชุมชนและเขตพนืทีการศึกษา ซึงสะทอ้นให้เห็นเป้าหมาย จุดเนน้และทิศทางการพฒันา
สถานศึกษา 
 แนวดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย กิจกรรมสาํคญั 2 อยา่ง คือ  
 1.การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ในการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานนัตอ้งให้บุคลากรทุกคนทุกฝ่าย รวมทงั
ผูบ้ริหารและครูร่วมในกระบวนการ โดยเนน้ความเป็นผูน้าํ การให้โอกาสทุกคนเขา้มาร่วมทาํงาน
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ทกัษะในการจดัการ กาํหนดเป้าหมาย สร้างทีมงาน กาํหนดงานและมีมนุษยสัมพนัธ์กบัทุกคนใน
สถานศึกษาและชุมชน ซึงประกอบดว้ยกระบวนการดงัต่อไปนี34

51 

 1) การวางแผนการดาํเนินงานตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึกษา เพือ 1.1) ชีแจง
แนวการดาํเนินงาน/วิธีการตรวจสอบและทบทวนภายในให้บุคลากรทุกคนรู้และเขา้ใจ 1.2) ชีแจง
วตัถุประสงคแ์ละขอบข่าย/สาระสาํคญัของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา และ 1.3) วางแผนกาํหนดการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาของทุกคน/หมวด/โครงการ/ฝ่าย และภาพรวม 

 2) วิธีการดาํเนินงาน โดย 2.1) ครูทุกคนดาํเนินการตรวจสอบและทบทวนภาระงาน /

กิจกรรมของตนเอง ส่วนหัวหน้าหมวด/โครงการ ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลสรุปเสนอคณะทาํงาน
ตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึกษา 2.2) คณะทาํงานตรวจสอบและทบทวนภายใน
สถานศึกษาสรุปเป็นขอ้มูลเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นขอ้มูลระดบัฝ่ายและภาพรวมสถานศึกษา 

 3) การสรุปผลการตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึกษา เพือ 3.1) เป็นหลกัฐานแสดง
ใหเ้ห็นวา่มีการตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึกษาทุกระดบั 3.2) สรุปผลการดาํเนินงานเทียบ
กบัสิงทีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และ 3.3) เสนอแนะวา่ควร
ปรับปรุงและพฒันาอะไร 

 4) การรายงานขอ้มูล ประกอบด้วย 4.1) ระยะเวลาและวนัที ทีทาํการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.2) ขอบเขตและวตัถุประสงค์ 4.3) วิธีการ/มาตรฐานทีใช้
ตรวจสอบและทบทวน 4.4) สิงทีกระทาํไดส้ําเร็จน่าพอใจและสิงทีไม่เป็นไปตามสภาพทีคาดหวงั
และ 4.5) ขอ้เสนอแนะเพือพฒันาสิงทีดีให้ดียิงขึน และการแก้ไขสิงทีไม่เป็นไปตามสภาพที
คาดหวงัเพือใหเ้กิดการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเนือง 

 5) การปฏิบติัเพือการพฒันาและแกไ้ขปรับปรุง โดย 5.1) ระบุถึงสิงทีกระทาํไดส้ําเร็จน่า
พอใจ และสิงทีไม่เป็นไปตามสภาพทีคาดหวงั 5.2) จดัทาํบนัทึกขอ้เสนอแนะเพือพฒันาสิงทีดีให้ดี
ยิงขึนและการแก้ไขสิงทีไม่เป็นตามสภาพทีคาดหวงั และเพือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนือง 5.3) กาํหนดระยะเวลาในการปรับปรุง 5.4) ตรวจสอบและทบทวนการดาํเนินงานซาํและ 
5.5) ถา้แกไ้ขแลว้เสร็จใหส้รุปเสนอ  

 นอกจากนีสถานศึกษาควรตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาตามขอบข่าย ดงันี 

                                                 
51 เรืองเดียวกนั,10-11. 
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1) วสิัยทศัน์และภารกิจของสถานศึกษา 
2) แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
3) การปรับเป้าหมายและทิศทางการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

การศึกษาในกรอบหลกัสูตร 

4) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 4.1) สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนรู้  
4.2) เทคนิคและวธีิสอนของครู 4.3) กระบวนการเรียนรู้ และ 4.4) การตอบสนองของ
ผูเ้รียน 

5) ผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าและผลการเรียนของผูเ้รียน ได้แก่ 5.1) การพฒันา
หลักสูตรของสถานศึกษา 5.2) ผลงานของผูเ้รียน 5.3) กระบวนการวดัและ
ประเมินผล และ 5.4) การสนบัสนุนการเรียนรู้ 

6) การบริหารและการจดัการ ได้แก่ 6.1) วิสัยทศัน์และภารกิจ 6.2) ภาวะผูน้าํและ
ผูบ้ริหาร 6.3) โครงสร้างองคก์รของสถานศึกษา และ 6.4) การพฒันาวิชาชีพสําหรับ
บุคลากร35
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          2.     การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพืนการศึกษา 6.2) ภาวะผูน้าํและ
บริการ 6.3) โครงสร้างองคก์รของสถานศึกษา และ 6.4) การพฒันาวชิาชีพสาํหรับบุคลากร 

       2.การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพืนทีการศึกษา โดยในการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพืนทีการศึกษานันมีวตัถุประสงค์เพือ 1) รายงานการ
ดาํเนินงานพฒันาการศึกษาการศึกษาของสถานศึกษารวมทงัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อนันาํไปสู่
การพฒันาการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนด 2) เพือช่วยเหลือ สนบัสนุนและผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เชือมนัว่าการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายและพฒันาอยา่งต่อเนือง 3) เพือรายงานผลการดาํเนินงานของสถานศึกษาให้
ผูเ้กียวขอ้งทราบ36

53 

                                                 
52 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ,แนวดําเนินการของสถานศึกษาเพอื

จัดกจิกรรมเสริมประสบการณ์พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2551), 81. 
                     

53 กรมวชิาการ,แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
เขตพนืทกีารศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกนัคุณภาพการศึกษา ลาํดบัที 7 ,พิมพค์รังที 3 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), 14. 
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 จากวตัถุประสงค์ของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
เขตพืนทีการศึกษาทีกล่าวมาแล้วนัน สามารถกาํหนดเป็นภารกิจในการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดด้งัต่อไปนี 1) กาํหนดแผนงานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษา 2) พฒันา ปรับปรุง กาํหนดวิธีการและเครืองตรวจ
สอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาในเขตพืนทีการศึกษา 3) วางแผนการดําเนินงานและ
ประสานงานกบัสถานศึกษา 4) เตรียมการศึกษา วิเคราะห์เอกสารขอ้มูลต่างๆ ของสถานศึกษา 5) 

ประชุมชีแจงคณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้กียวขอ้ง 6) ดาํเนินงานตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษา 7) วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้คน้พบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษา 8) 

อภิปรายและสรุปขอ้คน้พบร่วมกนักบัสถานศึกษา 9) ดาํเนินการช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสริม
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาและ 10) รายงานผลการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาต่อคณะกรรมการ
ของเขตพืนทีการศึกษาและผูที้เกียวขอ้งทราบ37
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 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพืนทีการศึกษานนั
เป็นการตรวจสอบและทบทวนการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา เพือนาํผลการ
ตรวจสอบไปวิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษา และใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึงมีขนัตอนและรายละเอียดการปฏิบติังานดงัต่อไปนี 1) ก่อนการ
ดาํเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา คณะกรรมการตอ้งมีการเตรียมการกบั
ผูบ้ริหารสถานศึกษา รวมทงัมีการชีแจงครูและผูเ้กียวขอ้งในวตัถุประสงค ์ขอบข่ายและประโยชน์
ของการดาํเนินงาน โดยแจง้ล่วงหนา้ในระยะทีเหมาะสม 2) ระหวา่งการดาํเนินการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา ซึงมีช่วงเวลาการดาํเนินการกาํหนดไวป้ระมาณ 3-5 วนัทาํการ 
(รวมวนัก่อนการตรวจสอบ) คณะกรรมการควรประเมินจากการสังเกตสภาพการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะการสังเกตการณ์เรียนการสอนจริง การสอบถาม การสัมภาษณ์จากบุคลากร
ทีเกียวขอ้งและศึกษาจากเอกสาร ร่องรอย หลกัฐานต่างๆ ทีปรากฏ แลว้นาํมาอภิปรายและสรุปผล
การตรวจสอบและประเมินเพือเขียนรายงานผลตามขอบข่ายทีกาํหนด 3) หลงัการดาํเนินการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา คณะกรรมการตอ้งเสนอขอ้หารือและอภิปรายขอ้
คน้พบกบัผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้ง นอกจากนีตอ้งรายงานผลการตรวจสอบและทบทวนดว้ยวาจาแก่
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สถานศึกษาโดยทนัทีหลงัการปฏิบติังานและก่อนสรุปผลจดัทาํรายาน โดยนาํเสนอผลดว้ยวิธีทีจะ
เขา้ใจและนาํไปปฏิบติัไดง่้าย ในการปรึกษาและอภิปรายร่วมกนันนั นอกจากมุ่งทีจะแลกเปลียน
ความคิดเกียวกบัขอ้คน้พบแลว้ ยงัเป็นโอกาสทีจะไดท้าํความกระจ่างเกียวกบัขอ้คน้พบหลกัและ
ประเด็นปัญหาสําคญัทีตอ้งดาํเนินการดว้ย สิงสําคญัอีกอย่างหนึง คือ การตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของข้อแท็จจริงในรายงานผลการตรวจสอบ ซึงวิธีทีดีทีสุด คือ ส่งรายงานก่อนการจดัพิมพ์ให้
สถานศึกษาพิจารณาหลงัจากทีไดจ้ากรายงานดว้ยวาจาแลว้ ขอ้เท็จจริงทีคลาดเคลือนจะตอ้งแกไ้ข
ให้ถูกตอ้ง หากมีขอ้ผิดพลาดคลาดเคลือนจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาประเด็นใดประเด็นหนึง
คณะกรรมการควรทบทวนผลการพิจารณาใหม่ ทงันีโดยปกติจะต้องไม่มีการปรับแก้ผลการ
พิจารณาใด ๆ ในรายงาน 

 สรุป การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา เพือการปรับปรุงแกไ้ขให้เกิดคุณภาพอยา่งต่อเนือง การประเมิน
ภายในนีตอ้งเริมตน้จากครูและบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา ตอ้งประเมินตนเองตามแผนปฏิบติั
งานของตนเอง โดยการบนัทึกภาพสําเร็จของงาน ปัญหาและการแกไ้ขไวเ้ป็นระยะๆ แต่ละหมวด
วิชาหรือกลุ่ม ฝ่าย เป็นระยะๆเช่นเดียวกนั โดยกาํหนดภาพความสําเร็จทีตอ้งการ ไวใ้ห้ชัดเจน
ประเมินจากผลการประเมินของทุกคน บนัทึกไวเ้ป็นหมวดหมู่เพือนาํไปสู่การประเมินคุณภาพ
โดยรวมของสถานศึกษาได ้และคณะทาํงานดา้นการประกนัคุณภพควร ไดป้ระเมินภาพความสําเร็จ
ของการจดัการศึกษาทงัระบบของสถานศึกษาเป็นระยะๆ โดยใชผ้ลการประเมินจากการปฏิบติังาน
องทุกคน สรุปเป็นภาพรวมของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึงควรทาํเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 ครัง เพือนาํไปสู่การตรวจสอบและทบทวนจากเขตพืนทีการศึกษา อยา่งนอ้ย 1 ต่อ ทุก 3 ปี 
และเพือรองรับการประเมินจากภายนอกต่อไป 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 นบัตงัแต่กระทรวงศึกษาธิการไดก้ระจายอาํนาจการวดัและประเมินผลการศึกษาสู่ระดบั
สถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิผูเ้รียนทงัในระดบัการเรียนการสอน การตดัสินได ้– ตกและ
การอนุมติัการสําเร็จการศึกษาเป็นอาํนาจของสถานศึกษา ถึงแมว้่าการจดัการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาทวัประเทศจะใชห้ลกัสูตรเดียวกนัของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ความหลากหลายในทาง
ปฏิบติัเรืองรูปแบบการเรียนการสอน การใชสื้อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนการวดัและ
ประเมินผลไดเ้กิดขนัอย่างหลีกเลียงไม่ไดท้งัในสถานศึกษาต่างๆ ภายในภูมิภาคเดียวกนัและต่าง
ภูมิภาค เพือเป็นการควบคุมและและรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆทวัประเทศให้มี
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มาตรฐานใกล้เคียงกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดาํเนินมาตรฐานการต่างๆ เช่น การพฒันา
บุคลากรทางการศึกษาโดยการให้ความรู้ทางวิชาการดา้นการวดัและประเมินผล และนอกจากนี
กระทรวงศึกษาธิการยงัได้จดัให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนทีอยู่ในระดับตัว
ประโยค คือ ประถมศึกษาปีที 3 ประถมศึกษาปีที 6 มธัยมศึกษาปีที 3 และมธัยมศึกษาปีที 6 ซึงเป็น
การประเมินระดบัชาติในวิชาหลกัหรือความสามารถสําคญัตามจุดหมายและคาํอธิบายรายวิชาใน
หลกัสูตร โดยทาํการประเมินในทุกปี ผลการประเมินทีไดน้อกจากจะเป็นตวับ่งชีคุณภาพการศึกษา
ของประเทศในภาพรวมแล้ว ยงัใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
ระดบัชาติ และใช้ในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัภูมิภาค เขตพืนทีการศึกษาและ
ระดบัสถานศึกษา38

55 

 การดาํเนินมาตรการเพือการควบคุมและรักษาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เท่าทีผ่านมา กล่าวได้ว่าได้ผลในระดบัหนึง แต่เมือมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และการปฏิรูปการศึกษาทีติดตามมา ไดก่้อให้เกิดปัจจยัและการเปลียนแปลง
ใหม่ ๆ ทีจะส่งผลต่อการบริหารจดัการทางการศึกษา การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล
การศึกษา กล่าวคือ การกาํหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดั
การศึกษาทงัทางดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทวัไป ไปสู่เขต
พืนทีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในการกระจายอาํนาจทางวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานเป็นผูก้าํหนดหลกัสูตรแกนกลางอนั ไดแ้ก่ มาตรฐานวิชา
แกน (content standards) และมาตรฐานช่วงชนั (benchmarks) ส่วนการกาํหนดสาระของหลกัสูตร 
อนัได้แก่การออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ (course syllabus) เป็นอาํนาจหน้าทีของ
สถานศึกษานอกจากนี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ยงัใหส้ถานศึกษาเป็นผูป้ระเมิน
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีการและเครืองมือทีหลากหลาย และให้มีการนาํผลการประเมินไปใชป้ระกอบการ
พิจารณาคดัเลือกเพือการศึกษาต่อ ภายในบริบทของการกระจายอาํนาจทางดา้นหลกัสูตรการเรียน
การสอนและการวดัและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการยงัคงมีภาระหนา้ทีและความรับผิดชอบ
ในการควบคุมและพฒันาคุณภาพและประเมินผลการจดัการศึกษา เพือคงไวซึ้งความเป็นเอกภาพ
ในเชิงนโยบายหรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ แต่ในขณะเดียวกนัก็เอือให้เกิดความหลากหลาย

                                                 
55 กรมวชิาการ, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (Nation Test) (กรุงเทพฯ:         

โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้า, 2546), 1-2. 
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ในทางปฏิบติัเพือนาํไปสู่ความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกนัของโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้าง
ความสอดคลอ้งระหวา่งการศึกษาต่อสภาพชีวติ สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิน 

 ปัจจยัสําคญัอีกประการหนึงทีส่งผลต่อภารกิจดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล  จากคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2544 รัฐบาลจะดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งทีจะพฒันา
ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อนัเป็นเงือนไขสําคญัทีจะนําไปสู่ระบบเศรษฐกิจบน
ฐานความรู้ ใหช้าวไทยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัทีจะไดรั้บความรู้และการฝึกอบรมไดต้ลอดชีวิต 
มีปัญญาเป็นทุนไวส้ร้างงานและสร้างรายได้ และสามารถนําประเทศให้ก้าวพน้จากวิกฤติทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยยดึหลกัการจดัการศึกษาเพือสร้างชาติ สร้างคนและสร้างงาน 

 เมือพิจารณาจากปัจจยัเชิงบริบทสําคญัต่างๆ อนัไดแ้ก่พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบนั กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจดา้น
การวดัและประเมินผลในมิติใหม่ ซึงมีลกัษณะสําคญั คือ 1) เป็นการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ของชาติเพือควบคุมภาพการศึกษา และเพือรักษาความมีเอกภาพดา้นนโยบาย 2) เป็นการประเมิน
คุณภาพผูเ้รียน เพือใหเ้กิดการพฒันาระดบัปัจเจกบุคคลในองคร์วมอยา่งต่อเนือง และสอดคลอ้งกบั
สภาพจริง 3) เป็นการประเมินเพือสนบัสนุนหลกัการจดัการศึกษาเพือสร้างชาติ สร้างคน และสร้าง
งานตามนโยบายของรัฐบาล 

 การประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนระดับชาติ (national test) ตามรูปแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวชิาการ ในปัจจุบนัมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ39 56 

1. การประเมินผลสัมฤทธิทวัไปของผูเ้รียน (ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6) เพือประเมิน 

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนตามระดบัช่วงชนัทีหลกัสูตรกาํหนด ไดแ้ก่ ประถมศึกษาปีที 3 

ประถมศึกษาปีที 6 มธัยมศึกษาปีที 3 และมธัยมศึกษาปีที 6 โดยใชแ้บบทดสอบทีพฒันาเป็นแบบวดั
มาตรฐาน (standardized test) เป็นเครืองมือสําหรับการประเมิน โดยจะสอบวดัสาระการเรียนรู้มี
ความสาํคญัหรือจาํเป็น คือ 

 ประถมศึกษาปีที 3 ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

 ประถมศึกษาปีที 6 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และภาษาองักฤษ 

 มธัยมศึกษาปีที 3 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 
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 มธัยมศึกษาปีที 6 สาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรวชิาร่วม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

       ภาษาองักฤษ  สังคมศึกษา วชิาเลือก วทิยาศาสตร์(กายภาพ- 

       ชีวภาพ) วทิยาศาสตร์ (เคมี ชีววทิยา ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์  
       (ขนัสูง)  ภาษาองักฤษ และ SAT 

 โดยมีวตัถุประสงค์ทีสําคญัในการประเมิน เพือนาํผลการประเมินไปใช้เป็นขอ้มูลชีนาํ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาในระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ ระดบักระทรวง สังกดัเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดั
และสถานศึกษา ตลอดจนถึงตวันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

  2.การประเมินความถนัดทางการเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ( scholastic 

aptitude test : SAT) เพือประเมินคุณภาพทางการศึกษาด้านความถนดัทางการเรียนกบัผูเ้รียน
ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า ทุกคนในสถานศึกษาทีอยู่ในระบบทุกสังกดั
ทวัประเทศ 

   การประเมินความถนัดทางการเรียน เป็นการประเมินทีจะวดัความสามารถของ
ผูเ้รียนทีไม่ใช่การวดัความรู้ดา้นเนือหาสาระเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการวดัสิงทีอยูใ่นตวัผูเ้รียน อนั
เป็นผลทีเกิดจากการสะสมระยะยาวของกระบวนการเรียนรู้ทีเกิดขึนตามหลกัสูตรทงัในและนอก
หอ้งเรียนและเป็นความรู้ความสามารถทีผา่นกระบวนการกลนักรอง สังเคราะห์มาเป็นเวลายาวนาน
หลายๆ ปี เป็นตวับ่งชีให้เห็นถึงความสามารถของคนทีไดรั้บการพฒันาแลว้ เป็นตวัพยากรณ์ทีใช้
ศึกษาความสาํเร็จทางการศึกษาในอนาคต 

การประเมินความถนดัทางการเรียน จะประเมินความสามารถใน 3 องคป์ระกอบ คือ 
1) ความสามารถทางภาษา (verbal abiity) ขอ้สอบดา้นนีวดัความรู้ความเขา้ใจและเหตุผลเชิงภาษา
ของผูเ้รียน โดยครอบคลุมพืนฐานความรู้ความเข้าใจทางภาษา ความสามารถในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและประเมินความสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างคาํศัพท์ สํานวน ข้อมูลและ
แนวความคิดทีสือในรูปขอ้ความหรือบทความ เหตุผลเชิงภาษา (verbal reasoning) และการอ่านอยา่ง
มีวจิารณญาณ (criticall reading) 2) ความสามารถทางการคิดคาํนวณ (numerical ability) ขอ้สอบดา้น
นีวดัความเข้าใจในความคิดรวบยอดและหลักการทางคณิตศาสตร์ระดับเบืองต้น ทกัษะการคิด
คาํนวณระดบัพืนฐาน ความสามารถดา้นเหตุผลเชิงปริมาณ (quantitative reasoning) การวิเคราะห์
เปรียบเทียบและประเมินข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง แผนภูมิและประโยค
สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการแกปั้ญหาในรูปของจาํนวนหรือปริมาณ และ 3) 

ความสามารถเชิงวเิคราะห์ (analytical ability) ขอ้สอบดา้นนีวดัความสามารถของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ 
ดงันี 3.1) การสังเกตและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลหรือหลกัฐานและขอ้สมมติฐาน
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ระหวา่งสาเหตุและผลสรุป และระหว่างขอ้เท็จจริงกบัคาํอธิบาย เป็นตน้ 3.2) การพิจารณาประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างขอ้ความทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 3.3) การสรุปความจากขอ้มูลหรือสาระที
ซบัซ้อน 3.4) การใชว้ิธีหรือขนัตอนในการขจดัประเด็นหรือทางเลือกทีผิด เพือนาํไปสู่การสรุปผล
อย่างถูกตอ้ง 3.5) การสรุปและสร้างหลกัเกณฑ์จากความสัมพนัธ์ทีวิเคราะห์ได้จากขอ้มูลทีเป็น
นามธรรม สัญลกัษณ์หรือแผนภาพต่างๆ และ 3.6) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มหรือการ
จดัประเภททีมีความเหลือมลาํในลกัษณะต่างๆ หรือทีไม่เป็นอิสระไม่คาบเกียวกนั 

 ในก า รดํ า เ นิ น ง านประ เ มิ นผลสั ม ฤท ธิท า ง ก า ร เ รี ย น ระ ดับ ช า ติ นัน 
กระทรวงศึกษาธิการมอบให้กรมวิชาการในฐานะกรรมการละเลขานุการการประเมินผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนระดับชาติ ดาํเนินการประเมินโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานศึกษาทีไดรั้บการประเมิน ทงัในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการดาํเนินงานระดบั
จังหวัดหรือเขตพืนทีการศึกษาในส่วนภูมิภาคและคณะกรรมการดําเนินงานในส่วนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) ประสานงานและความร่วมมือในการจดัการให้การดาํเนินการประเมินเป็นไป
อยา่งมีมาตรฐานเดียวกนัทงัประเทศ มีขนัตอนการดาํเนินงานดงันี 1) คน้ควา้แนวทางกาํหนดรูปแบบ
และขอบเขตของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติทงัในต่างประเทศและบริบทของการปฎิรูป
การศึกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.2544 

เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการอาํนวยการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 2) จดัประชุม
คณะกรรมการอาํนวยการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนระดับชาติ เพือสรุปเป็นนโยบาย 3) 

ดาํเนินการสร้างเครืองมือวดัตามหลกัวชิาเพือใหเ้ป็นเครืองมือทีมีมาตรฐานและจดัพิมพพ์ร้อมเอกสาร
ประกอบการประเมิน 4) จดัประชุมชีแจงคณะกรรมการดาํเนินงานระดบัจงัหวดั เขตพืนทีการศึกษา
และส่วนกลาง เพือมอบนโยบายและแนวทางการประเมินให้การประเมินมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกนัทงัประเทศ 5) ส่งเครืองมือวดัและเอกสารประกอบการประเมินให้กบัจงัหวดัและส่วนกลาง 
เพือดาํเนินการประเมินในวนัทีกาํหนดพร้อมกนัทงัประเทศ 6) กาํกับ ติดตามการประเมิน เพือ
รับทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะเกียวกบัการประเมิน เพือเป็นขอ้มูลในการพฒันาระบบการประเมิน
ต่อไป 7) รวบรวมกระดาษคาํตอบ ดาํเนินการตรวจสอบแบบเขียนตอบ ประมวลผลขอ้มูลเพือ
รายงานผลการประเมิน 8) รายงานผลการประเมินเป็นรายบุคคล สถานศึกษา เขตพืนการศึกษา 
จงัหวดัและภาพรวมระดบัประเทศ40

57 
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 การประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนระดบัชาติเป็นเรืองทีจะดาํเนินการในบริบท
ของหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน ซึงเริมประเมินไดใ้นปีการศึกษา 2548 แต่กระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายให้ผูเ้รียนในหลักสูตรปัจจุบนัได้รับการประเมินด้วย กรมวิชาการจึงได้เริมดาํเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนระดบัชาติตงัแต่ปีการศึกษา 2543 ในลกัษณะของการนาํร่องหรือ
ทดลองระบบโดยมีการปรับเปลียนรูปแบบและวิชาทีสอบไปตามความเหมาะสมและความจาํเป็นใน
แต่ละปี อย่างเช่นใน ปีการศึกษา 2543 ซึงเป็นปีเริมตน้มีการประเมินดา้นความถนดัทางการเรียน 
(SAT) มธัยมศึกษาปีที 6 เพียงชนัเดียว แต่ในปีการศึกษาต่อมาไดมี้กาขยายขอบเขตการประเมินโดย
ประเมินนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ประเมินวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที 6 

และมธัยมศึกษาปีที 3 ประเมินวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ มธัยมศึกษาปีที 6 

ประเมินดา้นความถนดัทางการเรียน (SAT) และในปีการศึกษา 2546 ไดเ้พิมเติมวิชาทีประเมิน คือ 
วทิยาศาสตร์และสังคมศึกษา 

 

การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี     
 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีของสถานศึกษา จดัทาํขึนเพือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 48 ซึงกล่าววา่ “…การประกนั
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนือง โดยมี
การจัดทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีเกียวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพือการนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพือรองรับการประกนั
คุณภาพภายนอก”41

58โดยรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีจะตอ้งระบุความสําเร็จตามเป้าหมายที
กาํหนดในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมหลกัฐานขอ้มูลและผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิทีสถานศึกษาจดัให้ผูเ้รียนทุกคนในทุกระดบัช่วงชนัทีหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน
กาํหนด 

 รายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีของสถานศึกษา จะแสดงผลการดาํเนินงานพฒันา
คุณภาพของสถานศึกษาในแต่ละปีว่าบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา ซึงสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐาน

                                                 
58 กระทรวงศึกษาธิการ,พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพมิเติม 

(ฉบับท ี2) พ.ศ.2545 พร้อมกฎกระทรวงทเีกยีวข้องและพระราชบัญญตัิการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), 23. 
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ำนกัหอ
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การศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน เพือใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกทีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) กาํหนดไว ้42

59 

 รายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีของสถานศึกษา จะแสดงผลการดาํเนินงานพฒันา
คุณภาพของสถานศึกษาในแต่ละปีว่าบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา ซึงสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐาน
การศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน เพือใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกทีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) กาํหนดไว ้ 
 วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี คือ 1) เพือแสดงภาระความ
รับผดิชอบในผลการจดัการศึกษาตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานตน้
สังกดั สาธารณชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้งเมือสินปีการศึกษา 2) เพือใหส้ถานศึกษาและหน่วยงาน
ทีเกียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันา คุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 3) เพือให้สถานศึกษามี
ขอ้มูลการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาเพือเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดขนัตอนการดาํเนินการจดัทาํรายงาน
คุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดงันี 1) กาํหนดเป้าหมายผูรั้บรายงานให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แลว้วางแผนการจดัทาํรายงานและกาํหนดรูปแบบการ
รายงาน 2) แต่งตงัคณะทาํงานจดัทาํรายงานผลคุณภาพการศึกษาประจาํปี ซึงควรประกอบดว้ยรอง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือผูท้าํหนา้ทีวิชาการของสถานศึกษาและบุคลากรทีเกียวขอ้ง 
ทุกฝ่ายทงัภายในและภายนอกสถานศึกษา 3) รอบรวม วิเคราะห์ แปรผลและนาํเสนอขอ้มูลผลการ
ดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 4) เขียนรายงานและจดัทาํเอกสารรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจาํปี 5) นาํเสนอคณะผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  6) เผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมายผูรั้บรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีของสถานศึกษา 7) ติดตามและรับขอ้มูล
ยอ้นกลบัจากลุ่มเป้าหมายผูรั้บรายงานคุณภาพการศึกษา ประจาํปี ซึงไดแ้ก่ นักเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานทีเกียวขอ้งและสาธารณชน เพือรับทราบความคิดเห็น ความ

                                                 
59 กรมวชิาการ,แนวทางการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา, เอกสารชุด

โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา ลาํดบัที 6, พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 

2545), 8. 
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พึงพอใจและขอ้เสนอแนะทีมีต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพือนาํผลไปสู่เป็นขอ้มูลในการ
จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป43

60 

 นอกจากนี กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ ยงัไดก้าํหนดแนวการเขียนรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจาํปี ว่าจะต้องสะท้อนคุณภาพการจดัการของสถานศึกษา อนัเป็นผลมาจากการ
ดาํเนินงานพฒันาคุณภาพตามแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบติังานในรอบปี
การศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิทีสร้างความมนัใจให้ผูเ้กียวขอ้ง 2 ประการ คือ 1) คุณภาพผูเ้รียน คือ 
ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะตามทีหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานกาํหนด
และ 2) ศกัยภาพของสถานศึกษาในการดาํเนินงานเพือพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามเป้าหมายของ
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ซึงมีแนวทางการเขียนรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีดงันี 1) 

บรรยายสรุปสภาพและผลการดาํเนินงานทีสถานศึกษาปฏิบติัจนเกิดความสําเร็จตามเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ และวิธีการทีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปี และแผนปฏิบติัการ
ประจาํปี 2) นาํเสนอขอ้มูลและผลการดาํเนินงานทีปรากฏจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายความสําเร็จทีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3) สรุปผลการดําเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเทียบกบัระดบัคุณภาพการดาํเนินงานทีตอ้งการ 

 จากแนวทางการเขียนรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี เป็นการเสนอผลจากการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามเป้าหมายทีกาํหนดในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ซึงสามารถเขียนรายงานไดห้ลายรูปแบบตามวตัถุประสงค์ ความเหมาะสมและความตอ้งการของ
สถานศึกษา กรมวชิาการ ไดเ้สนอรูปแบบและตวัอยา่งการเขียนรายงาน ดงันี44

61 

 บทที 1 บทนาํ ประกอบดว้ย 

1.1 ขอ้มูลทวัไปของสถานศึกษา ประกอบดว้ย 1) ประวติั ทีตงัและสภาพชุมชน  
2) โครงสร้างการบริหาร 3) วสิัยทศัน์ ภารกิจ 

1.2  จาํนวนบุคลากร ประกอบดว้ย 1) จาํนวนผูเ้รียนแยกตามชนัเรียน 

 2) จาํนวนครูแยกตามวฒิุการศึกษา 3) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

  1.3   คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบดว้ย 1) รายชือคณะกรรมการสถานศึกษา 
2) จาํนวนครังทีประชุม/สาระสาํคญัของการประชุม 3) ความช่วยเหลือทีไดรั้บจากคณะกรรมการ 

                                                 
60 เรืองเดียวกนั,8-11. 
61 เรืองเดียวกนั,25-29. 
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  1.4   คณะกรรมการนกัเรียน ประกอบดว้ย 1) รายชือคณะกรรมการนกัเรียน  
2) ภาระงานของคณะกรรมการนกัเรียน 3) งานของคณะกรรมการนกัเรียน 

 บทที 2 การดาํเนินงานและความสําเร็จในรอบปี ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ย 

  2.1 เป้าหมาย/ยทุธศาสตร์และผลสัมฤทธิในการดาํเนินงาน 

  2.2 งานโครงการ/กิจกรรมดีเด่นในรอบปีการศึกษา 
 บทที 3 สภาพและผลการแผนพฒันาสถานศึกษา ประกอบดว้ย 

  3.1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ประกอบดว้ย 1) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนแต่ละ
ระดบัชนั 2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 3) ผลการทดสอบดว้ยแบบทดสอบมาตรฐาน
กลาง 4) การมาเรียนของผูเ้รียน 5) การออาํกลางคนั/ตกซาํชนัของผูเ้รียน 6) จาํนวนผูเ้รียนทีจบ
หลกัสูตรแล้วศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 7) จาํนวนผูเ้รียนทีด้อยโอกาสและพิการได้รับการ
ช่วยเหลือ 8) จาํนวนผูเ้รียนปกติทีได้รับการซ่อมเสริมทางวิชาการ 9) จาํนวนผูเ้รียนทีมี
ความสามารถพิเศษทีไดรั้บการส่งเสริมศกัยภาพ 10) จาํนวนผูเ้รียนทีไดรั้บทุนอาหารกลางวนัและ
ทุนการศึกษา 11) ดา้นคุณภาพการบริหารจดัการ 12) ขอ้มูลบุคลากรในการวางแผนและพฒันา
คุณภาพการศึกษา 13) อตัราเงินเดือนของบุคลากรในสถานศึกษา 14) การจดัระบบรักษาความ
ปลอดภยัในสถานศึกษา 15) การพฒันาบุคลากร 16) การให้บริการและจดัสวสัดิการต่างๆ 17) การ
จดัสรรเงินบาํรุงการศึกษาตามงานต่างๆ 18) การจดัสรรเงินบาํรุงการศึกษาประเภทงบวิชาการ
จาํแนกตามขอบข่ายงาน 19) การจดัสิงอาํนวยความสะดวกและเทคโนโลย ี20) สภาพความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการบริหารจดัการ 

  3.3 ดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน ประกอบดว้ย 1) การให้และไดรั้บความร่วมมือจาก
ชุมชน 2) การรับความช่วยเหลือจากชุมชน 3) การจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน 
4) ผลการดาํเนินงานทีเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและการไดรั้บความศรัทธาจากชุมชน 5) สภาพ
ความพึงพอใจของบุคลากร (ครู นกัเรียน ชุมชน) ต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน 

 บทที 4 สรุปผลและแนวทางการพฒันาต่อไป ประกอบดว้ย 

   4.1 สรุปภาพรวมคุณภาพของสถานศึกษาทงัระบบในรอบปีของเป้าหมายและ
ยทุธศาสตร์ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    4.2 สรุปประสิทธิภาพการจดัการของสถานศึกษา โดยเสนอสภาพความสําเร็จที
ดาํเนินการได้ตามเป้าหมายแต่ละเรืองในรอบปีพร้อมยุทธศาสตร์/แนวดาํเนินการ(โครงการ/

กิจกรรมเด่นของสถานศึกษา) 
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    4.3  เสนอแนวทางการพฒันาในปีต่อไป โดยระบุจุดเด่นและจุดทีควรปรับปรุง
พร้อมขอ้เสนอแนะในการพฒันางานในปีต่อไป 

   รายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีจึงเป็นการรายงานผลจากการประเมินภายในของ
สถานศึกษา ทีไดพ้ฒันางานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาทีทุกคนมีส่วนร่วมและดาํเนินงานมา
ตลอดปีการศึกษา จดัทาํเป็นรายงานต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพือให้ทราบ
ผลการดาํเนินการจดัการศึกษาทงัในดา้นความสําเร็จและปัญหาอุปสรรคทีตอ้งการความร่วมมือใน
การแกไ้ขหรือขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

 

การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นการปรับปรุง พฒันาและรักษาระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้คงอยูต่่อเนือง ซึงสามารถทาํได ้3 ลกัษณะ คือ 1) การ
ตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินผลการนาํระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
สถานศึกษา ทงัในช่วงของก่อนการดาํเนินการ ระหว่างดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ 2) การ
ปรับปรุงและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และ 3) การนาํระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนือง45

62 ซึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรได้มีการศึกษาค้นควา้ หาวิธีการทีจะส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพยิงขึน และสร้างความรู้สึกของบุคลากรทุกคนให้มุ่งมนัพฒันา
คุณภาพทีดียงิขึนตามระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเนือง โดยอาศยัภาวะผูน้าํ 
การประสานงานเพือสร้างความร่วมมือจากทุกคนในสถานศึกษา พฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาใหเ้ป็นส่วนหนึงของระบบการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามปกติ 

 นอกเหนือจากการดาํเนินงานในส่วนของสถานศึกษาแล้ว หน่วยงานตน้สังกดัควรได้
ส่งเสริม สนบัสนุน ร่วมดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการศึกษา
วเิคราะห์ วจิยัและเผยแพร่นวตักรรมทีเกียวขอ้งกบัรูปแบบและเทคนิควธีิการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและดาํเนินการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ครังทุก 3 ปี46 63 

                                                 
62 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  แนวทางการศึกษาพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2551), 45. 
63 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,รายงานวจัิยปฏิบัติการพฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์งคก์ร ร.ส.พ., 2550), 22. 
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คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 

 
 “คุณลักษณะอนัพึงประสงค์” เป็นคาํทีแปลมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ  “character 

education” ซึงมีความเกียวขอ้งและคลา้ยคลึงกบั “moral education” และ “virtue education” คาํ
เหล่านีมกัจะใชแ้ทนกนัและใชใ้นความหมายเดียวกนั ในเชิงการจดัการศึกษาหรือกระบวนการ ขดั
เกลาทางสังคมทีมุ่งเนน้การพฒันาบุคคลให้มีพฤติกรรมและความคิดทีดีงามตามอุดมคติทีสังคมพึง
ประสงค4์7

64 

 

ความหมายของคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ .ศ.2542 ให้ความหมายว่า คุณลักษณะ 
หมายถึง เครืองหมายหรือสิงทีใชใ้หเ้ห็นความดีหรือลกัษณะประจาํตวัชดัเจน48

65 

 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หมายถึง คุณลกัษณะทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียนอนัเป็น
คุณลกัษณะทีสังคมตอ้งการ ในดา้นการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม บุคลิกลกัษณะนิสัยทีดีงาม49

66 
 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ หมายถึง ลกัษณะทีต้องการให้เกิดขึนกับผูเ้รียนอนัเป็น
คุณลกัษณะทีสังคมตอ้งการในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสาํนึก สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ทงัในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 50

67 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ทังทีทางการและไม่เป็น
ทางการมุ่งพฒันาความคิด ความเชือ ค่านิยม และพฤติกรรมทีดีในบุคคลเพือสร้างสรรคส์ังคมทีดี51

68 

                                                 
64 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ (กรุงเทพฯ:

เอกสารสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2551), 4. 
65 ราชบณัฑิตสถาน,พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน (กรุงเทพฯ: นานมีบุค๊พบัลิชชิง,2542). 
66 กระทรวงศึกษาธิการ,การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน

พนืฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ: องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ(์ร.ส.พ.),2548), 2. 
67 กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการพฒันาการวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ตามหลกัสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, 2553), 53. 

68 Gholar,(อา้งถึงในฆนทั ธาตุทอง,การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพนืฐาน พ.ศ.2551 (กรุงเทพฯ: เพชรเกษมการพิมพ,์ 2553), 162. 
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 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 มี 8 ประการ ซึงประกอบดว้ย 

 1.รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ
ธาํรงไวซึ้งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมนัในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้
ถูกตอ้ง 2) ปฏิบติัตนตามสิทธิหนา้ทีและพลเมืองดีของชาติ และ 3) มีความสามคัคีปรองดอง 

 2.ซือสัตยสุ์จริต หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการยึดมนัในความถูกตอ้งประพฤติ
ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอื้นทงัทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) ให้ขอ้มูลที
ถูกตอ้งและเป็นจริง 2) ปฏิบติัตนโดยคาํนึงถึงความถูกตอ้ง ละอายและเกรงกลวัต่อการกระทาํผิด 
และ 3) ปฏิบติัตนต่อผูอื้นด้วยความซือตรง และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้กล่าวว่า 
ซือสัตย ์คือ ผูที้มีความประพฤติตรงทงัต่อเวลา ต่อหน้าที และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจาก
ความรู้สึกลาํเอียง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทงัทางตรงและทางออ้ม รับรู้หน้าทีของตนเอง
ปฏิบติัอยา่งเตม็ทีและถูกตอ้ง52

69 

 3.มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะทีแสดงออกถึงการยึดมนัในข้อตกลง กฏเกณฑ์ และ
ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 2) ตรงต่อเวลาในการปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัและรับผิดชอบในการทาํงาน และสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ได้กล่าวว่ามีวินัย คือ ผูที้ปฏิบติัตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบนั 
องค์กร และประเทศ โดยทีตนยินดีปฏิบติัตามอย่างเต็มใจและตงัใจยึดมนัใน ระเบียบแบบแผน
ขอ้บงัคบัและขอ้ปฏิบติั รวมถึงการมีวนิยัทงัต่อตนเองและสังคม53

70 

 4.ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความตงัใจ เพียรพยายามในการเรียน
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) ตงัใจเรียน 2) 

เอาใจใส่และมีความเพียรพยามยามในการเรียนรู้ ศึกษาค้นควา้หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร
สิงพิมพ ์สือเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกโรงเรียนและเลือกใช้สือไดอ้ย่าง
เหมาะสม 3) บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิงทีเรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ และ 4) 

                                                 
69 กระทรวงศึกษาธิการ,สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2550. ๘ คุณธรรมพนืฐาน. 

(โปสเตอร์). 
70 เรืองเดียวกนั. 
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แลกเปลียนเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ และนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั และเอกรินทร์ สีมหาศาล และ
คณะ ไดก้ล่าววา่ ความใฝ่รู้ หมายถึง ความตอ้งการทีจะแสดงหาความรู้เพิมเติมในสิงทีตนเองยงัไม่รู้
หรือสิงทีรู้แลว้แต่ยงัไม่กระจ่าง คนทีมีความใฝ่รู้จึงถือเป็นคุณธรรมทีสําคญัสําหรับนกัเรียนซึงเป็น
วยัทีกาํลงัศึกษาหาความรู้54
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 5. อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  คุณลักษณะทีแสดงออกถึงการดํา เนินชีวิตอย่าง
พอประมาณมีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี และปรับตวัเพืออยู่ในสังคมได้
อยา่งมีความสุข พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน สิงของ เครืองใช ้ฯลฯ อยา่ง
ประหยดั คุม้ค่าและเก็บรักษาดูแลอยา่งดี รวมทงัการใชเ้วลาอย่างเหมาะสม และ 2) ใชท้รัพยากร
ของส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่า และเก็บรักษาดูแลอยา่งดี72 

 6. มุ่งมนัในการทาํงาน หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความตงัใจและรับผิดชอบ
ในการทาํหนา้ทีการงาน ดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย พฤติกรรม
บ่งชี คือ 1) เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 2) ตงัใจและรับผิดชอบในการทาํงานให้
สําเร็จ 3) ทุ่มเททาํงาน อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน และ 4) ชืนชมผลงาน
ดว้ยความภาคภูมิใจ 

 7. รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจเห็นคุณค่า ร่วม
อนุรักษ ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใชภ้าษาไทยในการ
สือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทยมี
สัมมาคารวะ กตญั ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 2) ร่วมกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัประเพณี ศิลปะ และ
วฒันธรรมไทย 3) ใชภ้าษาไทยและเลขไทยในการสือสารไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม และ 4) ร่วม
กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคม ดว้ยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่
หวงัผลตอบทน พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) ช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูทาํงานดว้ยความเต็มใจ 2) ดูแล
รักษาสาธารณสมบติัและสิงแวดลอ้มดว้ยความเต็มใจ และ 3) เขา้ร่วมกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อ

                                                 
71 เอกรินทร์ สีมหาศาล  และคณะ, สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ป.2 . พิมพค์รังที 2 

(กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์,2552), 88. 
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 เรืองเดียวกนั, 3-4. 
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โรงเรียน ชุมชน และสังคม 55 73 ออรพินทร์ ชูมชม อจัฉรา สุขารมณ์ และ อุษา ศรีจนัดารัตน์ ไดใ้ห้
ความหมายของจิตสาํนึกสาธารณะ คือ การรู้จกัเอาใจใส่ เป็นธุระ และเขา้ร่วมในเรืองของส่วนรวม
ทีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสํานึก และยึดมนัในระบบคุณธรรมและจริยธรรมทีดีงาม
ละอายต่อสิงทีผิด เนน้ความเรียบร้อย ประหยดั และมีความสมดุระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ 56

74 และ
ตามราชบณัฑิตสถานจิตสาธารณะ ประกอบดว้ยคาํวา่ จิต กบั สาธารณะ จิต หมายถึง ใจ หรือสิงที
ทาํหน้าทีคิด นึก และรู้ สาธารณะ หมายถึง ทวัไป เพือประชาชนทวัไป จิตสาธารณะ หมายถึง 
สาํนึกหรือความคิดทีจะทาํสิงทีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่สังคม หรือคนทวัไป57

75 

 จะเห็นได้ว่า หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานมุ่งพฒันาผูเ้รียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุขมีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลกยดึมนัในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

แนวคิด ทฤษฎทีเีกยีวกบัการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็นคุณลักษณะภายในของบุคคล ซึงเกียวข้องกับสังคม 
อารมณ์ ความรู้สึก ทีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมตามทีสังคมตอ้งการ ประกอบดว้ยคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม ซึงเกิดจากการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมทงัการ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โครงการ/กิจกรรมอืนๆ ทีสถานศึกษาจดัขึน ทงันีสถานศึกษาสามารถ
เลือกใช้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ เกียวกบัการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไดอ้ย่างหลากหลายดงั
ตวัอยา่งต่อไปนี 

 1.ทฤษฏีพฒันาการทางการรู้การคิดเพียเจต ์

                                                 
73 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพฒันาการวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยจาํกดั, 2552), 5-49. 

74 อรพินทร์ ชูชม อจัฉรา สุขารมณ์ และ อุษา ศรีจนัดารัตน์, การวเิคราะห์ปัจจัยทางจิต
สังคมทสัีมพนัธ์กบัจิตสํานึกทางปัญญาและคุณภาพชีวติของเยาวชนไทย (กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยั
พฤติกรรมศาสตร์, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 10. 

75ราชบณัฑิตสถาน,พจนานุกรมราบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุค๊พบัลิเคชนั
,2546) , 52. 
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 ศูนย์ส่ง เสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  ได้สรุปว่า  สติปัญญา  หรือ
ความสามารถในการรู้คิดเป็นพืนฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรม เนืองจากผูมี้คุณธรรมจริยธรรม
สูงมกัเป็นผูที้สามารถคิดวเิคราะห์ มีวิจารณญาณ และสามารถคาดการณ์เกียวกบัสาเหตุและผลของ
การกระทาํได ้นกัวชิาการทางจิตวทิยาทีศึกษาเกียวกบัพฒันาการทางการรู้การคิดคือ Jean Piaget ได้
เสนอพฒันาการทางการเรียนรู้การคิดไว ้4 ขนัตอน ไดแ้ก่ 

                          1.1 ขนัระยะการเคลือนไหวสัมผสั (the sensorimotor stage) เป็นช่วงของเด็กแรก
เกิดถึงอาย ุ2 ขวบ จะมีพฒันาการทีเกียวขอ้งกบัความคงทีของวตัถุ โดยจะเริมรับรู้วา่วตัถุทีหายไป
จากสายตาของตนยงัคงเป็นวตัถุเดิมและไม่หายไปไหน เช่น เมือเอากระดาษมาคนัของเล่นทีเด็ก
กาํลงัเล่นอยู ่เด็กจะปัดกระดาษเพือหาของเล่น แสดงวา่เด็กมีความเขา้ใจเกียวกบัการคงอยูข่องวตัถุ 
ในช่วงนีจะเกิดกระบวนการ 2 ประเภท คือ 

  1.1.1 การดูดซึม (assimilation) เป็นการรับรู้เขา้สู่โครงสร้างเดิมและเขา้สู่ 

ระบบเดิมเป็นการปรับสภาพแวดลอ้มให้เขา้กบัการรู้คิดของตน และปฏิเสธสิงทีไม่เขา้กบัการรู้คิด
ของตน 

                    1.1.2  การปรับเปลียน (accommodation) เป็นการปรับความคิดหรือปรับตวั
ให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมใหม่ เกิดการยอมรับประสบการณ์ใหม่ กระบวนการทงัสอนจะทาํให้
บุคคลเกิดความสมดุล (equilibration) 
  1.2 ขนัก่อนปฏิบติัการ (the preoperational stage) เป็นช่วงของเด็กอายุ 2-7 ขวบ 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

   1.2.1 ส่วนแรกปรากฏในเด็กอายุ 2-4 ขวบ เด็กจะมีพฒันาการทางสรีระ
มากขึนและสามารถสํารวจสภาพแวดลอ้มไดม้ากขึน เรียนรู้คาํและพฤติกรรมใหม่ๆ แต่มีความคิด
และพฤติกรรมทีเด่น คือ ยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง (egocentric) เด็กเชือวา่สิงทีตนเห็น ตนเขา้ใจนนั
คนอืนๆ ก็จะเห็นและเขา้ใจอยา่งทีตนเห็นและตนเขา้ใจ ในช่วงนีเด็กจะมีการเปลียนแบบผูป้กครอง
มากไม่วา่จะเป็นคาํพดู ท่าทาง กิริยามารยาท และพฤติกรรรมในช่วงกระบวนการ assimilation เป็น
กระบวนการทีใช้มาก  โดยเมือเด็กเล่นเด็กจะเข้าใจสิงต่างๆ  ทีอยู่รอบข้างมากขึน  รวมทัง
กระบวนการ accommodation เช่น การเลียนแบบจะช่วยพฒันาสติปัญญาของเด็กจากการเรียนรู้ทาง
สังคม 

   1.2.2 ส่วนทีสองปรากฏในเด็กอายุ 4-7 ขวบ เป็นขนัความคิดแบบอตั
สัมฤทธิ (intiative thought) เด็กจะลดการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางลง จากการเรี 
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ยนรู้สิงแวดล้อม เด็กอาจยงัแยกไม่ออกระหว่างความเพอ้ฝันหรือนิทานกบัความเป็นจริง ช่วงนี
พฒันาการทางความคิดเริมมีมากขึน 
 1.3 ขนัปฏิบติัการแบบรูปธรรม (the stag of concrete operations)  ปรากฏในเด็กอายุ 5-

10 ขวบ มีความคิดทีจดัเป็นระบบมากขึน สามารถคิดทบทวนกลบัและมีสังกปัในเชิงของมวลสาร 
ปริมาตร และนาํหนกั 

 1.4 ขนัปฏิบติัการแบบระบบ (the stage of concrete operations) เป็นความสามารถ ใน
การคิดแบบสมมติและการคิดเป็นเหตุเป็นผล โดยมีลกัษณะระบบคิดเป็น 3 ประการ คื 

  1.4.1 ขนัปฏิบติัการแบบระบบ (the stage of formal operations) เป็นความสามารถ 
ในการคิดแบบสมมติและการคิดเป็นเหตุเป็นผล โดยมีลกัษณะระบบคิดเห็น 3 ประการ คือ 

   1.4.1 การสร้างการทบทวนกลับความคิดเกียวกบัความจริงกับความ
เป็นไปด ้

   1.4.2 ความคิดแบบตงัสมมติฐานจากหลกัทีกวา้งกวา่ (hypothecial) ผูที้คิด
ในเชิงนามธรรมไดจ้ะสามารถตงัสมมติฐานได ้แลว้ตรวจสอบสมมติฐานดว้ยการทาํการวจิยั 

   1.4.3 การคิดถึงการคิด (thinking about thinking) ผูที้คิดในขนันามธรรม
แบบระบบขนันีจะสามารถคิดถึงความหมาย ความสําคญั คิดวิเคราะห์ และหาเหตุผลประกอบการ
คิดหรือการจินตนาการของตนเอง ซึงเป็นการสาํรวจความคิดและการวจิารณ์ตนเองได ้

 2.ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก 

 โคลเบิร์ก ยดึถือทฤษฎีพฒันาการทางการรู้การคิดของเพียเจต ์(Piaget) เป็นหลกั ในการ
วดัพฒันาการทางจริยธรรม และถือวา่พฒันาการทางจริยธรรมเป็นผลของพฒันาการทางปัญญาซึง
สรุปไดด้งันี 

 เด็กวยัแรกเกิด -3 ขวบ ปัญญาความคิดอยู่ในขนัตาํเกินกวา่ทีจะเขา้ใจความถูกผิดของ
การกระทาํ เมือยา่งเขา้สู่ระยะที 2 อายุ 2-7 ปี เริมทีจะเขา้ใจเกียวกบัความถูกผิดของการกระทาํ เมือ
ยา่เขา้สู่ระยะที 3 อาย ุ7-12 ปี เด็กสามารถคิดตามหลกัเหตุผลได ้แต่จาํกดัอยูใ่นขอบเขตของสิงทีเป็น
รูปธรรม เช่น จดัประเภทให้เป็นระบบได ้และเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะต่างๆของสิงที
เป็นรูปธรรมได ้เมือความคิดของเด็กในระยะที 2 และ 3 ยงัจาํกดัอยูใ่นขอบเขตของการนึกคิดเอาเอง
และการคิดเกียวกบัสิงทีเป็นรูปธรรม ความคิดเกียวกบัความถูก-ผิด จึงจาํกดัอยูใ่นขอบเขตของสิงที
เป็นรูปธรรมเท่านนั ไม่สามารถเขา้ใจกฎเกณฑข์องสังคมอยา่งเป็นระบบโคลเบิร์ก จดัอยูใ่นระดบัที 
1 คือระดบั ก่อนกฎเกณฑส์ังคม (preconventional level) 
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 ผูที้สามารถคิดในเชิงเหตุผลนามธรรมได ้เป็นผูที้มีอายุประมาณ 12 ปีขึนไป สามารถ
เขา้ใจบทบาทของบุคคลและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลต่างๆ ในสังคมอย่างเป็นระบบ จะตดัสิน
ความถูกผิดของการกระทาํของบุคคลต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ของสังคมไทย ความเข้าใจเกียวกับ
ความถูกผดิในทาํนองนีจดัอยูใ่นระดบัที 2 คือ ระดบักฏเกณฑส์ังคม (conventional morality) 
  สําหรับผูที้สามารถคิดเชิงตรรกะไดอ้ยา่งดีอาจจะพฒันาการรับรู้ของตนเองในระดบัที
สูงขึนไปอีก อยู่ในระดบัที 3 คือ ระดบัสูงกว่ากฎเกณฑ์สังคม (postconventional morality) ซึง
สามารถตดัสินความถูกตอ้งเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ต่างๆของสังคมแล้วไตร่ตรองด้วยตนเองว่า
ถูกต้องผูที้สามารถตัดสินความถูกต้องของการกระทาํในระดับสูงนีต้องอาศัยปัญญาความคิด
ระดบัสูงและเป็นผูที้ช่างคิดช่างสังเกต ผูที้จะวิพากษก์ฎเกณฑ์ต่างๆ ได ้ตอ้งใชเ้วลาอีกหลายปี จาก
เริมวยัรุ่นจนกระทงัอายอุยา่งนอ้ย 20 ปี จึงจะทาํได ้

 ตามทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก แบ่งระดบัพฒันาการออกเป็น 3 ระดบั 
คือ ระดบัที 1 ก่อนเกณฑ์สังคม ระดบัที 2 กฎเกณฑ์สังคม และระดบัที 3 สูงกวา่กฏเกณฑ์สังคมใน
แต่ละระดบัโคลเบิร์ก ยงัแบ่งพฒันาการออกเป็น 2 ขนั รวมเป็น 6 ขนั เรียงตามลาํดบัดงันี 

 ระดบัที 1 ก่อนกฎเกณฑส์ังคม (perconventional level) 
 ขนัที 1 การลงโทษและการเชือฟัง (punishment-obedience orientation) 
 ขันที 2 เอกบุคคลนิยม การตอบสนองความต้องการและการชําระแลกเปลียน   
(instrumental relativist orintation)  
 ขนัที 3 ความคาดหวงัทางสังคม ความสัมพนัธ์ และการคลอ้ยตาม (good boy-nice girl 

orientation)   

 ขนัที 5 สัญญาสังคมหรืออรรถประโยชน์และสิทธิส่วนบุคคล (social 

 ขนัที 6 หลกัการจริยธรรมสากล (universal ethical principle orientation) 
 การเกิดจริยธรรมตามทรรศนะของโคลเบิร์กนัน จริยธรรมหรือความเข้าใจเกียวกับ
ความถูกผิดมิได้เกิดจากการเรียนรู้ มิได้เกิดจากสังคมแวดล้อมแต่เกิดจากการคิดไตร่ตรองตาม
เหตุผลของแต่ละบุคคลพฒันาการของจริยธรรมเป็นผลของการสังเกตและการคิดไตร่ตรองของ
บุคคล ผูที้ไม่ชอบสังเกตหรือไม่ชอบทีจะคิดไตร่ตรอง พฒันาการทางจริยธรรมก็ไม่เกิด แม้ว่า
พฒันาการทางปัญญาไดเ้ขา้สู่ขนัสูงแลว้ก็ตามซึงโคลเบิร์ก เชือว่าพฒันาการเกิดเป็นขนั ๆ จากขนั
หนึงไปสู่อีกขนัหนึงตามลาํดบัอยา่งแน่นอนตายตวั (invariant) ดงันนัจริยธรรมจึงพฒันาเป็นขนัๆ 
จากขนัตาํกวา่ไปสู่ขนัสูงกวา่ทีละขนั ไม่มีการขา้มขนั ไม่มีการสลบัขนั และไม่ว่าบุคคลจะเติบโต
ในสังคมใดหรือนบัถือศาสนาใด ยอ่มมีลาํดบัขนัการพฒันาของจริยธรรมทีเหมือนๆกนั เรียกชือวา่
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ทฤษฎีพฒันาการเชิงโครงสร้าง (structural development theory) และทฤษฎีพฒันาการทางปัญญา 
(cognitive development theory)  
 3.ทฤษฎีทางดา้นจิตพิสัยของแครธโรลและคณะ 

    แครธโรลและคณะ (Krathwohl, Bloom and Masia) ไดล้าํดบัการเกิดลกัษณะนิสัย 

ของบุคคลเป็น 5 ขนัดงันี 

   3.1 ขนัรับรู้ (receiving) เป็นการพฒันาขนัแรกสุด ขนันีบุคคลจะมีความรู้สึกรับรู้ต่อสิง
เร้าทีมากระทบต่อประสาทสัมผสัของเขา ซึงแบ่งเป็น 3 ขนัยอ่ย คือ 

  3.1.1. ขนัรู้ตวั ไดแ้ก่ การสังเกต รับรู้ความแตกต่างของสิงเร้า 
  3.1.2. ขนัตงัใจรับ ไดแ้ก่ การมีความตงัใจฝักใฝ่ต่อสิงเร้าเฉพาะอย่างเริมสะสม
ความรู้หรือประสบการณ์ในสิงเร้าเฉพาะอยา่งนนัแลว้จึงยอมรับ 

  3.1.3. ขนัการเลือกสรรสิงทีรับรู้ ไดแ้ก่ การเลือกรับเฉพาะอยา่ง เช่น สนใจอ่าน
เฉพาะบางเรือง สนใจตอบคาํถามเฉพาะบางคาํถาม 

 3.2 ขนัตอบสนอง (responding) เป็นการพฒันาทีสูงขึนมาอีกขนัหนึง ในขนันีบุคคลไม่
เพียงรับรู้สิงเร้าเท่านนั แต่จะเริมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิงเร้า 3 ลกัษณะ คือ 

      3.2.1. ขนัเต็มใจตอบสนอง เป็นการยินยอมปฏิบติัตามหลกัการหรือกฎเกณฑ์และ
ยอมรับในสิงทีรับรู้มา 
      3.2.2. ขนัตงัใจตอบสนอง เป็นขนัทีบุคคลเริมอาสาทีจะเขา้ร่วมปฏิบติัการกบัผูอื้น
และอาจมีการพยายามหลีกเลียง ไม่ปฏิบติัในสิงทีขดักบัสิงทีตนรับรู้มา 
      3.2.3. ขนัพอใจตอบสนอง เป็นขนัทีบุคคลจะเกิดความพึงพอใจ หรือไม่พอใจต่อ
พฤติกรรม หรือการแสดงออกของผูอื้นทีสอดคล้องหรือขัดแยง้กับสิงทีรับรู้มา เป็นการเลือก
ตอบสนองต่อสิงเร้า 
 3.3 ขนัเห็นคุณค่า (valuing) เป็นขนัทีบุคคลเริมเห็นคุณประโยชน์ของสิงทีรับรู้และสิงที
ตอบสนองแล้ว เขาเริมยอมรับสิงทีได้รับรู้มาว่าสิงใดมีความหมายต่อเขาและสิงใดไม่มีค่าไม่มี
ความหมายต่อเขา เขาจะแสดงออกดว้ยพฤติกรรมต่างๆ ตามขนัตอนการพฒันายอ่ยคือ 

  3.3.1. การยอมรับค่านิยม ได้แก่ พยายามเพิมพูนประสบการณ์ในสิงเร้านันๆ 
พยายามปฏิบติัตามบ่อยครังเขา้ 
  3.3.2 การแสดงความนิยมในค่านิยม ไดแ้ก่ การเขา้ช่วยเหลือสนบัสนุน ร่วมมือใน
กิจกรรมทีส่งเสริมสิงทีเห็นดว้ย 
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  3.3.3 การเขา้ร่วมงาน ไดแ้ก่ การเขา้ไปร่วมเป็นส่วนหนึงของกลุ่มทีเขาเห็นคุณค่า
และปฏิเสธ คดัคา้น โตแ้ยง้ หรือขดัขวางการปฏิบติัหรือพฤติกรรมทีเขาไม่เห็นคุณค่า 
 3.4 ขนัจดัระบบ (organization) เมือบุคคลพฒันาคุณลกัษณะมาถึงขนันี เขาจะพยายาม
ปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมทีเขายอมรับ และจะพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ค่านิยม (value) ทีเขาเห็นคุณค่าหลายๆอย่างพร้อมๆกัน พยายามจดัลาํดับค่านิยมเหล่านันและ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิงต่างๆ ทีเขายอมรับนนั ขนันีประกอบดว้ยขนัยอ่ย 2 ขนั คือ 

  3.4.1. ขนัสร้างความเข้าใจในค่านิยม เขาจะแสดงออกโดยการเข้าร่วมกลุ่ม
อภิปรายร่วมสร้างแนวคิด เปรียบเทียบพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมนนั 

  3.4.2.  ขนัสร้างระบบค่านิยม เขาจะพยายามชงันาํหนกัค่านิยมต่างๆ ทีเรายอมรับ
จดัลาํดบัค่านิยมเหล่านนั สร้างกฎเกณฑ์ ให้สอดคลอ้งกบัสิงทีเขายอมรับและระบบทีเขาสร้างขึน 
แลว้นาํไปใชก้บัตวัเองหรือพยามยามชกัชวนใหผู้อื้นยอมรับกบัระบบนนั 

 3.5 ขนัเกิดกิจนิสัย (characterization) เป็นพฒันาการทีต่อจากขนัจดัระบบ ซึงเป็นการ
เริมตน้ของการวางตวั หรือการยอมรับสิงทีบุคคลเห็นคุณค่ามาเป็นลกัษณะเฉพาะตวั กล่าวคือ เมือ
การจดัระบบสําหรับตวัเองเขา้รูปเขา้รอยแลว้ บุคคลก็จะยึดถือระบบทีจดันนัเป็นของตนเองแล้ว
ปฏิบติัหรือยดึถือต่อไปจนเกิดเป็นการแสดงออกโดยอตัโนมติั หมายความวา่เมือใดก็ตามทีเขาอยูใ่น
สถานการณ์ทีตอ้งตอบสนองต่อสิงเร้า เขาก็จะตอบสนองในรูปแบบทีคงเส้นคงวา จนจดัไดว้า่เป็น
ลกัษณะประจาํตวัของเขาในทีสุด ขนัเกิดกิจนิสัยสามารถแบ่งเป็นขนัยอ่ย 2 ขนัคือ 

  3.5.1. ขนัสร้างขอ้สรุป ไดแ้ก่ การพยายามปรับปรุงระบบจนอยูใ่นขนัสมบูรณ์ใน
ตวัตามแนวหรือระบบทีตนตอ้งการ 

  3.5.2. ขนักิจนิสัย ไดแ้ก่ การแสดงออกอย่างสมาํเสมอ จนไดรั้บการยอมรับจาก
วงการหรือหมู่คณะว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา  ซึงเป็นเครืองแสดงถึงการเกิดคุณ
ลกัษณะเฉพาะนนัๆ ของบุคคลแลว้ 

 4.ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม 

 ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม เป็นทฤษฎีทีเสนอจิตลกัษณะ 8 ประการ ทีอาจเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมของคนดี คนเก่ง และมีสุขของคนไทย ซึงแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ราก ลาํตน้ และส่วนที
เป็นดอกและผลของตน้ไม ้

 ส่วนแรก คือ ราก แทนจิตลกัษณะพืนฐานสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  
 1.สุขภาพจิต หมายถึง ความวติก กงัวล ตืนเตน้ ไม่สบายใจของบุคคลอยา่งเหมาะสมกบั
เหตุการณ์ 
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 2.ความเฉลียวฉลาดหรือสติปัญญา หมายถึง การรู้การคิดในขนัรูปธรรมหลายๆดา้นและ
การคิดในขนันามธรรม ซึงมีพืนฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการทางการรู้การคิดของ Piaget 

 3.ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเอืออาทร เห็นอก
เห็นใจ และสามารถคาดหรือทาํนายความรู้สึกของคนอืน 

  ส่วนทีสอง คือ ลาํตน้ ลาํตน้ เป็นผลจากจิตลกัษณะพืนฐานทีราก ประกอบดว้ยจิต
ลกัษณะ 5 ประการ ไดแ้ก่ 

  1.ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรม 

    ทศันคติ หมายถึง การเห็นประโยชน์-โทษของสิงใดสิงหนึง ค่านิยม หมายถึง สิง
ทีคนส่วนใหญ่เห็นว่าสําคญั คุณธรรม หมายถึง สิงทีคนส่วนใหญ่เห็นว่าดีงาม ส่วนใหญ่มกัจะ
เกียวขอ้งกบัหลกัทางศาสนา เช่นความกตญั ู ความเสียสละ ความซือสัตย ์ความพอใจ ไม่พอใจต่อ
สิงนนัและพร้อมทีจะมีพฤติกรรมต่อสิงนนั 

  2.เหตุผลเชิงจริยธรรม 

     เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระทาํเพือส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั
หรือพวกพอ้ง ซึงมีพืนฐานมาจากทฤษฎีทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg 

  3.ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกลกวา่สิง
ทีกระทาํในปัจจุบนัจะส่งผลอยา่งไร ในปริมาณเท่าใด ต่อใคร ตลอดจนความสามารถในการอดได้
รอไดส้ามารถอดเปรียวไวกิ้นหวานได ้

 4. ความเชืออาํนาจในตน 

     ความเชืออาํนาจในตน หมายถึง ความเชือวา่ผลทีตนกาํลงัไดรั้บอยูเ่กิดจากการกระทาํ
ของตนเอง มิใช่เกิดจากโชค เคราะห์ ความบงัเอิญ หรือการควบคุมของคนอืน เป็นความรู้สึกในการ
ทาํนายได ้ควบคุมไดข้องบุคคล ซึงมีพืนฐานมาจากทฤษฎี Locus of Control ของ Rotter 

 5.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ 

   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ หมายถึง ความมานะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการทาํสิงใดสิง
หนึงโดยไม่ยอ่ทอ้ ซึงมีพืนฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland 

 ส่วนท ีสาม คือ ส่วนของดอกและผล เป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและเก่งซึงแสดง
พฤติกรรมการทาํความดี ละเวน้ความชวั ซึงเป็นพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมการทาํงานอยา่ง
ขยนัขนัแขง็เพือส่วนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั คือ 

 1.พฤติกรรมของคนดี ประกอบดว้ย 2 พฤติกรรมหลกั ไดแ้ก่ 
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  1.1 พฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง เป็นพฤติกรรมของบุคคลทีไม่ทาํร้ายหรือ
ทาํลายตนเอง เช่น การดูแลสุขภาพตนเอง การบริโภคสิงทีมีประโยชน์ ไม่ดืมเหลา้ เป็นตน้ 

  1.2 พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผูอื้น เป็นพฤติกรรมทีไม่ทาํร้าย ทาํลายหรือทาํให้ผูอื้น
เดือดร้อน เช่น พฤติกรรมสุภาพบุรุษ ไม่กา้วร้าว ขบัขีรถอยา่งมีมารยาท ซือสัตย ์เป็นตน้ 

 2.พฤติกรรมของคนดีและเก่ง ประกอบดว้ยพฤติกรรมหลกั ไดแ้ก่ 

  2.1 พฤติกรรมรับผิดชอบ เช่น พฤติกรรมการเรียน การทาํงาน พฤติกรรมการ
ปกครองของหวัหนา้ และเคารพกฎหมาย เป็นตน้ 

  2.2 พฤติกรรมพฒันา เป็นการพฒันาตนเอง ผูอื้น และสังคม เช่น ใฝ่รู้ รักการอ่าน 
เป็นกลัยาณมิตรการอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของสังคม เป็นตน้58

76 

      
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 

สภาพทวัไปของสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 ทตีงั  ขนาดและอาณาเขต 

  สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ตงัอยูเ่ลขที 59 หมูที 4 ถนน
เพชรเกษมสายเก่า  ตาํบลบา้นเลือก  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  รับผิดชอบใบ 4 อาํเภอ คือ  
อาํเภอบา้นโป่ง  อาํเภอโพธาราม  อาํเภอดาํเนินสะดวก  และอาํเภอบางแพ  มีอาณาเขตติต่อกับ
จงัหวดัใกลเ้คียง  ดงันี 

 ทิศเหนือ ติดต่ออาํเภอท่าม่วง  อาํเภอท่ามะกา  อาํเภอเมือง  จงัหวดั 
   กาญจนบุรี  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

 ทิศใต ้ ติดต่อกบัอาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี 

  อาํเภอบางคนที  จงัหวดัสุมทสงคราม 

 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร 

  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม 

 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอจอมบึง  จงัหวดัราชบุรี 

                                                 
76กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการพฒันา การวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยจาํกดั,2552),54-62. 
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 ลกัษณะภูมิประเทศ 

 เป็นเขตทีมีพืนทีเป็นทงัทีราบลุ่ม  เป็นแหล่งทีอยู่อาศยั  และทาํมาหากินองประชาชน  
และมีบางพืนทีเป็นภูเขา  ป่าไม ้ ซึงมีประชาชนอาศยัอยู่น้อย  โดยส่วนใหญ่ลกัษณะพืนทีทวัไป    
เป็นทีราบลุ่ม  อุดมสมบูรณ์  เนืองจากมีแม่นาํแม่กลองไหลผ่าน  ความสูงประมาณ 1-20 เมตร  
เหนือระดบันาํทะเลปานกลาง  สําหรับพืนทีมีประชากรอยู่หนาแน่นจะอยู่ฝังตะวนัตกของแม่นาํ    
การคมนาคม  และการสาธารณูปโภคค่อนข้างสมบูรณ์  ส่วนฝังตะวนัออกประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทาํการเกษตร 

 ภูมิอากาศ 

 ลกัษณะภูมิอากาศไม่ร้อนจดัและไม่หนาวจดั  อุณหภูมิเฉลีย 28.7 องศาเซลเซียส        
ฤดูร้อนเริมตงัแต่เดือนกุมภาพนัธ์  ถึงเดือนเมษายน  ฤดูฝนเริมตงัแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
ตุลาคม  ฤดูหนาวเริมตงัแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนมกราคม  ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในเดือน
กนัยายน 

 ภาษา 
 ภาษาส่วนใหญ่ใชภ้าษาไทย  และภาษาอืนๆ เล็กนอ้ย เช่น ภาษาพวน  ลาว  จีน 

 ศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  และมีนบัถือศาสนาคริสตเ์ล็กนอ้ย 

 การคมนาคม 

  มีเส้นทางคมนาคมได ้3 ทาง คือ  ทางเรือ  ใชใ้นทอ้งทีทีติดแม่นาํแม่กลอง  ทางรถยนต ์ 

และทางรถไฟ 

  แหล่งวฒันธรรม / แหล่งเรียนรู้ 
 ศิลปวฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  มีของหลากหลายเชือชาติ  และยงัคง
ธาํรงรักษาไว ้เช่น  ประเพณีสงกรานต ์ ชาวไทยรามญั  วดัคงคาราม  ประเพณีสงกรานต์ชาวไทย
รามญั  ตาํบลบา้นม่วง  พิธีเสนเรือน  ชาวไทยทรงดาํ  พิธีตรุษจีน  สารทจีน  ประเพณีแห่งองคเ์จา้
แม่ทบัทิม  ลุยไฟ  และประเพณีทิงกระจาด(ซิวโก)  สําหรับแหล่งเรียนรู้ทีน่าสนใจมีมากมาย เช่น 
คา้งคาวร้อยล้านวดัเขาช่องพราน  ตลาดนาํดาํเนินสะดวก  หนงัใหญ่วดัขนอน  จิตรกรรมฝาผนัง   
วดัคงคาราม  ค่ายหลวงบา้นบา้นไร่  โบราณคดีบา้นดอนกระเบือง  เป็นตน้ 
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วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  กลยุทธ์ของสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   

 วสัิยทัศน์ 

 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  เป็นองคก์ารในการจดัส่งเสริม  
สนับสนุนการจัดการศึกษาขันพืนฐานอย่างทัวถึง   มี คุณภาพเต็มตามศักยภาพ   และมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 

 พนัธกจิ 

 1.  จดั ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานความร่วมมือกบัทุกภาคของสังคมจดัการศึกษา  
ขนัพืนฐานอยา่งทวัถึง 

  2.  พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาให้ไดม้าตรฐานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิขององคก์ร  รวมทงั
เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ 

  3.  ยกระดบัขีดความสามารถของผูเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 กลยุทธ์ 

 กลยทุธ์ที 1  สร้างความเสมอภาคและเพิมโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาขนัพืนฐาน 

 กลยุทธ์ที 2  เร่งปฏิรูปการศึกษา  บุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 

 กลยุทธ์ที 3  สร้างสภาพแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้  วิจยัและนวตักรรมทีเอือต่อการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

 กลยทุธ์ที 4  จดัคาราวานเสริมสร้างเด็กเพือใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 

การจัดการศึกษาสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

  จํานวนโรงเรียนจําแนกตามอําเภอและขนาดของโรงเรียน 

 สถานศึกษาเป็นของรัฐบาล 152 โรงเรียน แบ่งเป็นอาํเภอบา้นโป่ง 51 โรงเรียน อาํเภอ
โพธาราม 52 โรงเรียน อาํเภอดาํเนินสะดวก 25 โรงเรียน และอาํเภอบางแพ 24 โรงเรียน                
ดงัตารางที 3 
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ตารางที 3  จาํนวนประชากรจาํแนกตามอาํเภอและขนาดของโรงเรียน 

 

ขนาดสถานศึกษา 
อาํเภอ 

ประชากร(โรงเรียน) 
ใหญ่ กลาง เล็ก รวม 

บา้นโป่ง 1 32 21 53 

โพธาราม 1 36 18 54 

ดาํเนินสะดวก 3 18 7 27 

บางแพ 1 17 15 33 

รวม 6 103 61 170 

ทีมา  :   สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, “รายงานขอ้มูลสถานศึกษา       
ขนัพืนฐาน  ปีการศึกษา 2553”, 2553. (อดัสาํเนา) 
 

  ซึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (มีนกัเรียนตงัแต่ 120 คนลงมา) จาํนวน 66 แห่ง  โรงเรียน
ขนาดกลาง (มีนกัเรียนตงัแต่ 121-600 คน) จาํนวน 80 แห่ง  และโรงเรียนขนาดใหญ่ (มีนกัเรียน
ตงัแต่ 601-1,500 คน) จาํนวน 6 แห่ง 

 จํานวนนักเรียน 

  นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจาํนวน 27,757 คน 

 จํานวนครู 

ครูทีปฏิบติังานจริงจาํนวน 1,637 คน  แยกเป็น ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 149 คน  รองผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน 27 คน  และครูจาํนวน 1,461 คน59

77 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  77 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, “กลุ่มนโยบายและแผน”  
รายงานผลการจัดการศึกษาขันพนืฐาน, 2554, (เอกสารอดัสาํเนา) 
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 

  

งานวจัิยในประเทศ 

 สุกญัญา ภูผิวโคก ไดท้าํการศึกษาการดาํเนินงานดา้นมาตรฐานการเรียนการสอนตาม
นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัเลย พบว่า 1) ความ
คิดเห็นนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัเลย ทงั 10 มาตรฐาน โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก พบมาตรฐานทีเห็นวา่มีความรู้ ความเขา้ใจ
ระดับปานกลาง ได้แก่ มาตรฐานที 8 การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้พฒันาความรู้
ความสามารถและความถนดัไดต้ามศกัยภาพโดยส่งเสริมจุดเด่นและแกไ้ขจุดดอ้ยของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล มาตรฐานที 5 การจดั การเรียนการสอน เชือมโยงกับสภาพชุมชน ธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม มาตรฐานที 3 การจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ตนเอง  มาตรฐานที 2 

การจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนฝึกคิด ปฏิบติัประเมินและปรับปรุงตนเอง และมาตรฐานที 1 

การวางแผนการเรียนทีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ความตอ้งการของนกัเรียนและทอ้งถิน 2) ปัญหาและ
อุปสรรคในการดาํเนินงานดา้นมาตรฐานการเรียนการสอนนโยบายประกนัคุณภาพการศึกษา โดย
ภาพรวมพบอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณารายมาตรฐานแลว้ มาตรฐานทีพบวา่มีปัญหานอ้ย คือ 
มาตรฐานที 7 การจดัการเรียนการสอนและบรรยากาศทีส่งเสริมให้นกัเรียนอยูอ่ยา่งมีความสุขและ
ประสบผลสําเร็จ และมาตรฐานที 6 การจดัการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ลกัษณะทีดี60

78 

 ชาติชาย พิมพิไสย ได้ทําการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา สังกดัสํานักงานประถมศึกษาโดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิงดา้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ด้านการวางแผนพัฒนาระบบขัอมูลสาสนเทศและด้านการกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบติังานตามธรรมนูญสถานศึกษา ส่วนปัญหาการปฏิบติังานการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา  มีอยู่ในระดับน้อย  ปัญหาทีสําคัญคือ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา  และ
ขอ้เสนอแนะทีควรพิจารณาในการประกนัคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 1) การปฏิบติังานภายใน

                                                 
78สุกญัญา ภูผิวโคก, ”การศึกษาการดาํเนินงานดา้นมาตรฐานการเรียนการสอนตาม

นโยบายประกนัคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัเลย” (วทิยานิพนธปริญญา
มหาบณัฑิต สาขา หลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2551), . 
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สถานศึกษาควรดาํเนินตามทีกาํหนดไวใ้นธรรมนูญสถานศึกษา 2) การกาํกบัติดตามควรมีการ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั และ 3) การพฒันาครูผูส้อนควรดาํเนินการอยา่งต่อเนืองและเหมาะสม61

79 

 บุญกวา้ง จอมแกว้ ไดศึ้กษาสภาพความเขา้ใจและการปฏิบติัตามระบบ หลกัเกณฑ์ และ
วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ทีดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในปกติกบั
สถานศึกษานาํร่องพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมพบวา่ มีความ
เขา้ใจและการปฏิบติัสอดคล้องกนัตามระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารระบบประกนัคุณภาพทีสอดคลอ้งกบัวงจร
การบริหารคุณภาพของ Deming คือ การวางแผน (Plan), การดาํเนินการตามแผน (Do), การ
ตรวจสอบคุณภาพ (Check) และปรับปรุงพฒันาต่อเนือง (Action) แต่ขาดการดําเนินการตาม
หลกัการประกนัคุณภาพทีสาํคญั คือ การบริหารจดัการให้ระบบประกนัคุณภาพภายในให้เป็นส่วน
หนึงของการบริหารหรือผูกติดอยู่กบังานปกติ (built-in) ทีตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนืองและขาด
การมส่วนร่วมของผู ้มีส่วนเกียวข้องหรือผู ้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholders) แต่เมือพิจารณาใน
รายละเอียดแลว้พบว่าสถานศึกษาทงัสองกลุ่มมีความเขา้ใจและการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัระบบ 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี กา
รบริหาระบบบริหารและสารสนเทศ การพฒันามาตรฐานการศึกษา การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา และเมือเปรียบเทียบสภาพความเขา้ใจและการปฏิบติัตามระบบ หลกัเกณฑ์ และ
วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาทงัสองกลุ่มในภาพรวมพบวา่ มีความเขา้ใจ
และการปฏิบติัในเรืองระบบประกนัคุณภาพการศึกษากายในไม่แตกต่างกนั แต่เมือพิจารณาใน
รายละเอียดแลว้จะแตกต่างกนัในเรืองการบริหารระบบบริหารและสารสนเทศและการผดุงระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา62

80 

 เสงียม เปาเลง้ ไดศึ้กษาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขนั
พืนฐานของสถานศึกษาขนัพืนฐาน เขตพืนทีการศึกษาสมุทรสาคร พบว่า มีการดาํเนินงานอยู่ใน

                                                 
79 ชาติชาย พิมพิไสย, “การศึกษาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดักาฬสินธ์ุ” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น,2551), . 

80 บุญกวา้ง จอมแกว้, “ความเขา้ใจและปฏิบติัตามระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา จงัหวดันครปฐม” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), 89. 
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ระดบัมาก โดยการดาํเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยูใ่นอนัดบัสูงสุด และตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูใ่นอนัดบัตาํสุด63

81 

 ปรียาภรณ์  เชียงเครือ ไดศึ้กษาวจิยัเรืองการพฒันาการดาํเนินงานเสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นคลองกุ่ม จงัหวดันครราชสีมา ดว้ยกิจกรรม 5 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจาํสัปดาห์ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมพีดูแลน้อง 
กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ และกิจกรรมเขา้ค่ายธรรมะ ทาํให้มีการเปลียนแปลงดา้นพฤติกรรมทีพึง
ประสงคร์วม 3 ดา้น คือ 1) ความซือสัตย ์พบวา่นกัเรียนปรับเปลียนนิสัย พฤติกรรมให้เป็นคนทีมี
ความซือสัตยต่์อตนเองมากขึน ยอมรับผดิเมือทาํผดิ พดูแต่ความจริง ไม่ลอกการบา้นเพือน ไม่ทุจริต
ในการสอบปฏิบติัตามขอ้ตกลงต่างๆ 2) ด้านความมีวินัยในตนเองพบว่า ประพฤติปฏิบติัตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน แต่งกายถูกระเบียบ รักษาความสะอาดของห้องเรียนและโรงเรียน 
เข้าแถวเป็นระเบียบพูดจาสุภาพ 3) ด้านความรับผิดชอบพบว่า นักเรียนตงัใจศึกษาเล่าเรียน 
ประพฤติตนเป็นคนดี มีความรักความสามคัคี ปฏิบติัตามหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย เคารพเชือฟังครู 64

82 

 ศิริตา แยม้กลิน ไดศึ้กษาวิจยัเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 3) การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกบัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียน มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0165

83 

 วิวรรธน์  โตเหมือน  ได้ศึกษาการทํางานเป็นทีมทีส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสงคราม พบวา่ มีการดาํเนินงาน

                                                 
81 เสงียม เปาเลง้, “การดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาขนั

พืนฐาน เขตพืนทีการศึกษาสมุทรสาคร” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
สังคมศาสตร์เพือการพฒันาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม, 2550), 87. 

82ปรียาภรณ์  เชียงเครือ, “การพฒันาการดาํเนินงานเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นคลองกุ่ม จงัหวดันครราชสีมา” (การศึกษาคน้ควา้อิสระ กศม.

มหาสารคาม,มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2552), . 
83 ศิริตา แยม้กลิน, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกบั

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551), . 
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อยู่ในระดบัมาก โดยการดาํเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยู่ในอนัดบัสูงสุด และการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูใ่นอนัดบัตาํสุด66

84  
 เสงียม เปาเลง้ ไดศึ้กษาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขนั
พืนฐานของสถานศึกษาขนัพืนฐาน เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า มีการ
ดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก โดยการดาํเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยูใ่นอนัดบัสูงสุด 
และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูใ่นอนัดบัตาํสุด67

85 

 

งานวจัิยต่างประเทศ 
    กริน (Green) ไดศึ้กษาการรับรู้ของครู ผูป้กครอง และนกัเรียนเกียวกบัคุณลกัษณะของ
โรงเรียนทีมีประสิทธิผลตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบว่า คุณลักษณะของธรรมนูญ
โรงเรียนทีมีประสิทธิผล ทีครู ผูป้กครองและนักเรียน เห็นด้วยร่วมกนัได้ การจดัสิงแวดล้อมที
ปลอดภยัและเรียบร้อย การจดับรรยากาศเชิงบวก การกาํหนดความคาดหวงัทีสูง และการตรวจสอบ
ความสําเร็จอย่างต่อเนือง ครูและผูป้กครองเห็นว่า โรงเรียนทีมีประสิทธิผลตอ้งเป็นโรงเรียนทีมี
ภาวะผูน้าํของครูและการกาํหนดพนัธกิจทีชดัเจน หนกัแน่น มีการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สูง
ส่วนนกัเรียนไม่แน่ใจถึงการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ทีเต็มความสามารถ เฉพาะผูป้กครองและ
นักเรียนเห็นด้วยกับการให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในโรงเรียน แต่ครู ไม่แน่ใจว่า โรงเรียนจดัให้
ผูป้กครองและชุมชนให้มีส่วนร่วม ครูไม่มนัใจวา่โรงเรียนจดัให้มีการพฒันาความเชียวชาญอย่าง
จริงจงั และใหพ้วกครูไดร่้วมตดัสินใจดว้ย 68

86 

                                                 
84 ววิรรธน์ โตเหมือน, “การทาํงานเป็นทีมทีส่งผลต่อกนัประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

ขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนการศึกษาสมุทรสงคราม” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2551),ง. 

85
 เสงียม เปาเลง้, “การดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาขนั

พืนฐาน เขตพืนทีการศึกษาสมุทรสาคร” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
สังคมศาสตร์เพือการพฒันาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม,2546),87. 

86 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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 เทอร์บูล (Turnbull) ศึกษาการประเมินคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของครูเพือตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสถานศึกษาในมลรัฐ British Columbia เพือทดสอบความสัมพนัธ์ทีเป็นสาเหตุ
ระหวา่งการมีส่วนร่วมและรูปแบบการมีส่วนร่วมตามทีกาํหนด พบวา่ การมีส่วนร่วมของครูในการ
ตดัสินการประเมินในรอบแรกส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของครูใน
การตดัสินการประเมินในรอบแรกส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการ
ใชข้อ้มูลในการประเมิน และการรับรู้ของครูในกระบวนการต่างๆ และผลสัมฤทธิ 
 เบสท ์(Best) ไดว้จิยัเพือศึกษาการเปลียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนเมือมีการแนะนาํ
ในชนัเรียน ให้รู้จกักบัผูใ้หญ่คนหนึงแลว้ผูใ้หญ่คนนนัมานงัอยูใ่นห้องเรียนระหวา่งการสอนเวลา
ไม่ตาํกว่า 30 นาที ในฐานะผูส้ังเกตและผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล สมมติฐานการศึกษาครังนี คือ การ
ปรากฏตวัของผูใ้หญ่คนหนึงในชนัเรียนระหวา่งการสอนและลดจาํนวนการมีปฎิสัมพนัธ์ทางวินยั
ระหวา่งครูกบันกัเรียนลง วิธีการศึกษาใชศึ้กษารูปแบบเชิงกึงทดลองทีใช้เวลากลุ่มตวัอยา่งเท่ากนั
ทงั 2 กลุ่ม ในการออกแบบครังนีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี 5 กลุ่ม เป็นนกัเรียน ชนัมธัยมศึกษา
ปีที 1 ในรัฐจอร์เจียการสังเกตวนิยันกัเรียนครังนีรวมการกระทาํทงัสิน 600 ครัง ผลการศึกษา พบวา่ 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัอยา่งยงิระหวา่งจาํนวนเฉลียของปฏิสัมพนัธ์ทางวินยั ระหวา่งครู
กับนักเรียนเมือมีกับเมือไม่มีผูใ้หญ่คนหนึงมานังปรากฎตัวในห้องเรียน ในระหว่างการสอน
ปฏิสัมพนัธ์ทางวินยัระหว่างครูกบันกัเรียนทีมีจาํนวนนอ้ยครังทีสุดเกิดขึน ภายใตเ้งือนไขทีมีการ
ปรับตวัของผูใ้หญ่หลายๆ เงือนไข สมมติฐานทีเป็นโมฆะ ซึงกล่าววา่การปรากฎตวัของผูใ้หญ่ใน
ห้องเรียนระหว่างการสอนจะไม่มีผลต่อจาํนวนการมีปฎิสัมพนัธ์ทางวินยันนัถูกตอ้ง สมมติฐานที
กล่าวว่าการปรากฎตวัของผูใ้หญ่ในห้องเรียนระหวา่งการสอนจะมีผลต่อจาํนวนสัมพนัธ์ทางวินยั
นนั เป็นทียอมรับได ้ผลการศึกษาครังนีเสนอแนะวา่โรงเรียนทีนาํผูใ้หญ่เขา้มาในห้องเรียนระหวา่ง
การสอนอาจจะเป็นปัญหาทางวนิยันอ้ยลงได 6้9

87 

 แอนโทนี (Anthony) ได้ศึกษาผลโปรแกรมลกัษณะบุคคลศึกษาทีมีผลต่อนกัเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทโรงหนึง เพือวิเคราะห์การประเมินค่าและความ
เข้าใจของนักเรียนเกียวกับลักษณะบุคคลทีระบุไว  ้ตามทีเสนอในโปรแกรมนี และเพือวดัการ

                                                 
87 Best,อา้งใน อาภาพร เหล็กกลา้, “การพฒันาการดาํเนินงานเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคด์า้นความรับผดิชอบของนกัเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อาํเภอเขือนแกว้ จงัหวดั
ยโสธร” (การศึกษาคน้ควา้อิสระ การศึกษามหาบณัฑิตมหาสารคาม มหาวทิยาลยัสารคาม,2552),

บทคดัยอ่. 
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เปลียนแปลงทางพฤติกรรมในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระหว่างการดาํเนินโปรแกรมนีวิธี
การศึกษาใชก้ารออกแบบพหุวิธีคือใช้เครืองมือทีแตกต่างกบัทางภาษาเพือสํารวจความเขา้ใจและ
การประเมินค่าเกียวกบัคุณลกัษณะของบุคคลตามทีระบุไว ้ขอ้มูลทีเก็บรวบรวมจากผลการละเมิด
วินยัโรงเรียนไดน้าํมาใช้วดัการเปลียนแปลงทางพฤติกรรม ผลการศึกษาพบวา่ไม่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัในกลุ่มทดลองเกียวกบัความเขา้ใจและการประเมินค่าของนกัเรียนในดา้นลกัษณะ
ของบุคคลทีระบุไวไ้ม่มีการวดัความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัในดา้นการละเมิดวินยั หรือขอ้มูลทาง
พฤติกรรม70

88 

 

สรุป 

 

  จากการศึกษาแนวคิดของนกัวชิาการดา้นการศึกษาหลายๆ ท่านไดว้ิเคราะห์และอธิบาย
เกียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนทีตอ้งดาํเนินการควบคู่ไปกบัการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาตามงานปกติของสถานศึกษา ทีสถานศึกษาตอ้งดูแลเอาใจใส่และพฒันา
ระบบและวิธีการให้มีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดาํเนินการ เพือให้ผูที้มีส่วน
เกียวข้องทุกฝ่ายเกิดความมนัใจในคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ซึงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบด้วย กระบวนการที
สถานศึกษาตอ้งดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ 8 ขนัตอน คือ 1) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 2)

การพฒันามาตรฐานการศึกษา 3) การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4) การ
ดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 6)การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจาํปี และ 8) การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพือพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนือง ตงัแต่การวางแผนจนถึงประเมินตนเอง ปรับปรุงพฒันางานของตนตามทิศทางเดียวกนั
เพือให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร เป็นทียอมรับของนกัเรียน 
ครู บุคลากรของสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม 
 ส่วนคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ประกอบดว้ย 8 ประการดงันี 1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์2) ซือสัตยสุ์จริต 
                                                 

88 Anthony,Mary  Chirtine Jackson.”An Investigation of the Efficacy of a Character 

Program in a Rural Middle School,”Dissertation Abstracts International 63,4 (October 2002): 

1240-A. 
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3) มีวินยั 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมนัในการทาํงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิต
สาธารณะ นนั ผูบ้ริหารตอ้งบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพือมุ่งขดัเกลา บ่มเพาะ 
ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ให้เกิดขึนแก่นกัเรียน สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข และเมือผูบ้ริหารแสดงบทบาทของตนอย่างเต็มตามศกัยภาพ ย่อมบงัเกิดผลดีต่อองค์กร
และนกัเรียนสูงสุด 
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บทท ี3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษา 1) การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียน โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  และ3) การประกนั
คุณภาพภายในกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (description research) 

โดยใชโ้รงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(unit of analysis) ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการ โรงเรียนฝ่าย
วิชาการหรือครูวิชาการ และครูผูส้อน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามเกียวกับการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.2546กระทรวงศึกษาธิการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนัก เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ดงันนัเพือใหก้ารวจิยัเป็นไปอยา่งมีระบบและบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั
ทีตงัไว ้ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดแนวทางและรายละเอียดต่าง ๆ ของการวิจยั  ซึงประกอบดว้ย ขนัตอนการ
ดาํเนินการวจิยั และระเบียบวธีิวจิยั  ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 
 เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินการวจิยัใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบและบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การวจิยัทีกาํหนดไว ้ ผูว้จิยัจึงกาํหนดขนัตอนการดาํเนินการวจิยัไวด้งันี 
 ขนัตอนท ี1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เป็นการศึกษาสภาพปัญหา  นิยามปัญหา  
ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง  โดยศึกษาจากเอกสาร  วารสาร  ขอ้มูล  สถิติ  รายงานวิจยั   เพือนาํมา
จดัทาํโครงร่างงานวิจยั  เสนอขอความเห็นชอบต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เสนอโครงร่าง    
ต่อภาควชิาเพือขอความเห็นชอบและขออนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยั 

 ขนัตอนท ี2 การดําเนินการวิจัย  ผูว้ิจยัจดัสร้างเครืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล
และพฒันา  ทดสอบเครืองมือ  ปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องของเครืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล             
จากแหล่งขอ้มูลตวัอยา่ง  โดยขอหนงัสือรับรองจากบณัฑิตวิทยาลยัเพือติดต่อขออนุญาตเก็บขอ้มูล  
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โดยขอความอนุเคราะห์และส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง  แลว้นาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้า
ทดสอบความสมบูรณ์  วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ขนัตอนท ี3 การรายงานผลการวิจัย  เป็นขนัตอนการร่างรายงานผลการวิจยั  นาํเสนอ
คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  จัดทําเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย             
เพือขออนุมติัเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 เพือให้งานวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดรายละเอียด
ต่างๆ เกียวกบัระเบียบวธีิวจิยั  ซึงประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั  ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง  ตวัแปร
ทีศึกษา  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั  การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การ
วเิคราะห์ขอ้มูล  และสถิติทีใชใ้นการวจิยั  ซึงมีรายละเอียดดงันี 
 

แผนแบบการวจัิย   
  การวิจยัครังนีเป็นการดาํเนินการทีสอดคลอ้งกบัขอบข่ายทฤษฎีทีกาํหนดไวใ้นบทที 1  
ดงันนัแผนแบบการวิจยัทีกาํหนดไวเ้ป็นเชิงพรรณนา(description research)  ในลกัษณะของกลุ่ม
ตวัอยา่งเดียว  ศึกษาสภาวการณ์  ไม่มีการทดลอง(the one shot, non-experimental case study)  ซึง
แสดงเป็นแผนผงั (diagram) ดงันี 
 

                               O 

 

 

   R                                    X 

    

    R  หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งทีไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่ง 

   X  หมายถึง  ตวัแปรทีศึกษา 
   O  หมายถึง  ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษา 
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ประชากร   
 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี 
เขต   จาํนวน    โรงเรียน  จาก    อาํเภอ  คือ  อาํเภอโพธาราม  อาํเภอบา้นโป่ง  อาํเภอดาํเนิน
สะดวก  และอาํเภอบางแพ 1

89 

 

กลุ่มตัวอย่าง   
 ผูว้จิยัสุ่มตวัอยา่งประชากรทีเป็นโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต  
โดยใช้ตารางประมาณการขนาดตวัอย่างของเครซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan)  จาก
ประชากร    โรงเรียน  ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง    โรง 89 และใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบแบ่ง
ประเภท (stratified  random  sampling)  มาเทียบเป็นสัดส่วนตามจาํนวนโรงเรียนในแต่ละอาํเภอ 
ไดก้ลุ่มตวัอย่างดงันี  อาํเภอโพธาราม  จาํนวน    โรง  ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน    โรง อาํเภอ
บา้นโป่ง จาํนวน    โรงเรียน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน    โรงเรียน  อาํเภอดาํเนินสะดวก จาํนวน  

  โรง  ได้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน  โรง  และอาํเภอบางแพ จาํนวน    โรง  ได้กลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน    โรง  รวมทงัสิน    โรง 
 

ผู้ให้ข้อมูล 

 ผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละสถานศึกษา  ทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนละ 4 คน  ประกอบด้วย 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน  คน รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการหรือครูวิชาการ จาํนวน  คน และ
ครูผูส้อน จาํนวน  คน รวมผูใ้หข้อ้มูล  472  คน ดงัรายละเอียดตารางที 4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2,แผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ 2553 สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 (ม.ป.ท.,2553),7-8. 
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ตารางที  ประชากร  กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูล   
 

 

อาํเภอ 
 

ประชากร 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ผูใ้หข้อ้มูล 

ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายวชิาการ/ครูวชิาการ 
ครู รวม 

โพธาราม       

บา้นโป่ง       

ดาํเนินสะดวก       

บางแพ       

รวมทงัสิน       

 

ตัวแปรทศึีกษา   
 ตวัแปรทีใชส้ําหรับการวิจยัครังนีประกอบดว้ย ตวัแปรพืนฐาน ตวัแปรตน้และตวัแปร
ตาม  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

  1.  ตัวแปรพนืฐาน  เป็นตวัแปรเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  
อาย ุ ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งหนา้ที  และประสบการณ์ในการทาํงาน 
 2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตวัแปรเกียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ซึงนิยามตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.2553 ของสํานกัทดสอบทางการศึกษา 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบดว้ยกระบวนการ 8 ประการ ดงันี 

 2.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (X1) หมายถึง การกาํหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษานนัตอ้งกาํหนดให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติเอกลกัษณ์
ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐานตามทีกระทรวงศึกษาธิการ
กาํหนด และตอ้งครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทงัคาํนึงถึงศกัยภาพของ
ผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถินดว้ย 

 2.2 จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (X2) หมายถึง การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตอ้ง
ผา่นการคิดและวเิคราะห์กลยุทธ์มาแลว้อยา่งรอบดา้นและรอบคอบโดยอาจใชว้ิธี SWOT Analysis, 
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Balanced Scorecard หรือวิธีการอืนๆ ทีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม สําหรับเป็นเข็มทิศชีนาํการ
ดาํเนินงานตามกลยุทธ์นําไปสู่การบรรลุตามวิสัยทศัน์ และมาตรฐานการศึกษาทีสถานศึกษา
วางเป้าหมายไว ้ส่วนการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีจะมีการระบุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย การ
จดัสรรทรัพยากร และกรอบเวลาของการดาํเนินงานตามแผนอยา่งชดัเจน 

 2.3 จดัระบบบริหารและสารสนเทศ (X3) หมายถึง สถานศึกษาสามารถจดัระบบ
บริหารโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจยัทีมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
เทคนิคการบริหารและการจดัการให้สามารถดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การใชว้งจรการพฒันา
คุณภาพ (PDCA : Plan Do Check Act) ของเดมิง (Deming Cycle) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ 
(TQM)  และสถานศึกษาควรมีการจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและเพียงพอต่อ
การนาํไปใชใ้นการวางแผนการจดัการศึกษา สืบคน้ไดง่้ายและรวดเร็ว ผูรั้บผิดชอบดูแลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาตอ้งทาํงานอยา่งมีระบบ โดยมีการกาํหนดกรอบการเก็บขอ้มูลเฉพาะทีจาํเป็น วาง
แผนการเก็บขอ้มูลซึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย สร้างความเขา้ใจให้ทุกฝ่ายมีความ
ตระหนกัถึงความจาํเป็นในการเก็บขอ้มูลและสารสนเทศเพือให้เกิดความร่วมมือและให้ขอ้มูลที
ถูกตอ้ง 

 2.4 ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  (X4) หมายถึง 
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษานนั เปรียบเสมือนเข็มทิศทางการทาํงาน เพือให้ทุกคน
ทุกฝ่ายมีเป้าหมายและแนวทางการดาํเนินงานทีไม่ขดัแยง้กนั แต่แผนจะไม่มีความหมายถ้าการ
ดาํเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาไม่ดาํเนินงานตามแผน ผูบ้ริหารสถานศึกษาทีมีภาวะผูน้าํ
ทางวิชาการควบคู่กบัการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรม ย่อมสร้างคนทีมี
คุณภาพใหเ้กิดขนัไดไ้ม่ยากนกั ผูบ้ริหารจะทาํหนา้ทีจดัสิงอาํนวยความสะดวก สนบัสนุนทรัพยากร
ต่างๆ เพือให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล กาํกบั ติดตาม 
และนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝ่าย เพือกระตุน้และส่งเสริมให้ปฏิบติังานตามแผนทีกาํหนด
ไว ้
 2.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (X5) หมายถึง การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานตามแผนการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการเป็นการจดัทาํรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
พร้อมทงัเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 2.6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (X6) 
หมายถึง การประเมินคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการประเมินผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา
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ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทีกระทาํโดยบุคลากรภายในหรือผูที้เกียวขอ้งอยา่งต่อเนือง 
การประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหนึงของการบริหารจดัการ เพือทีจะได้รับทราบขีด
ความสามารถในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาหรือไม่ นําผลการประเมินไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ทนัที เพือการพฒันาอย่าง
ต่อเนือง (Continuous Improvement) การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทาํงาน
ของสถานศึกษาหรือการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) 
 2.7 การจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  (X7) หมายถึง 
สถานศึกษาสามารถสรุปและจดัทาํรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือวา่
เป็นรายงานประจาํปีของสถานศึกษาได ้ทงันี เพือไม่ให้สถานศึกษาตอ้งมีภาระในการจดัทาํรายงาน
หลายเล่ม การจดัทาํรายงานประจาํปีถือเป็นเรืองปกติทีสถานศึกษาตอ้งจดัทาํหลงัการจดัการศึกษา
ผ่านไปแต่ละปี ทงันีนอกจากเพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานตน้สังกดัและ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งแลว้ สถานศึกษาตอ้งเปิดเผยรายงานนนัต่อสาธารณชนดว้ย รายงานประจาํปีที
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษานี จะนาํไปเป็นฐานขอ้มูลและหลกัฐานยืนยนั
การพฒันาสถานศึกษาสาํหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกดว้ย 

 2.8 การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง (X8) หมายถึง ความยงัยืนของการ
ดาํเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมีการปรับเปลียน
ในทางทีดีขึนอยา่งสมาํเสมอ มีการใชผ้ลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ ผล
การประเมินอืนๆ  ที เกียวข้องมาเป็นฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนา
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษานัน สถานศึกษาตอ้งยึดคุณภาพทีสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน/ระดบัปฐมวยั โดยมีการกาํหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเองจดัระบบและโครงร้างทีเหมาะสม วางแผนและดาํเนินงาน
ตามแผน ด้วยจิตสํานึกทีว่า “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติทีทุกคนจะต้อง
รับผดิชอบทีเกิดขึนร่วมกนั การดาํเนินงานมีความกา้วหนา้อยา่งต่อเนือง ส่งผลถึงคุณภาพผูเ้รียนทงั
สถานศึกษา” 

 3.  ตัวแปรตาม (Ytot)  เป็นตวัแปรเกียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มี 8 ประการ ซึงประกอบดว้ย 

 3.1 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์(Y1) หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการเป็นพลเมือง
ดีของชาติ ธํารงไวซึ้งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมันในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมาย
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ของเพลงชาติไดถู้กตอ้ง 2) ปฏิบติัตนตามสิทธิหนา้ทีและพลเมืองดีของชาติ และ 3) มีความสามคัคี
ปรองดอง 

  3.2 ซือสัตย์สุจริต (Y2) หมายถึง คุณลักษณะทีแสดงออกถึงการยึดมนัในความ
ถูกตอ้งประพฤติ ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอื้นทงัทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบ่งชี คือ 
1) ให้ขอ้มูลทีถูกตอ้งและเป็นจริง 2) ปฏิบติัตนโดยคาํนึงถึงความถูกตอ้ง ละอายและเกรงกลวัต่อ
การกระทาํผดิ และ 3) ปฏิบติัตนต่อผูอื้นดว้ยความซือตรง 

  3.3 มีวินยั (Y3) หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการยึดมนัในขอ้ตกลงกฎเกณฑ ์
และระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) ปฏิบติัตนตาม
ขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 2) ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจาํวนัและรับผดิชอบในการทาํงาน 

  3.4 ใฝ่เรียนรู้ (Y1) หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความตงัใจ เพียรพยายามใน
การเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) 
ตงัใจเรียน 2) เอาใจใส่และมีความเพียรพยามยามในการเรียนรู้ ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ
เอกสาร สิงพิมพ ์สือเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกโรงเรียนและเลือกใชสื้อ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 3) บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ ตรวจสอบจากสิงทีเรียนรู้ สรุปเป็นองคค์วามรู้ และ 4) 

แลกเปลียนเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่างๆ และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

  3.5) อยูอ่ยา่งพอเพียง (Y5) หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการดาํเนินชีวิตอยา่ง
พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี และปรับตวัเพืออยู่ในสังคมได้
อยา่งมีความสุข พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน สิงของ เครืองใช ้ฯลฯ อยา่ง
ประหยดั คุม้ค่า และเก็บรักษาดูแลอยา่งดี รวมทงัการใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม และ 2) ใช้ทรัพยากร
ของส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่า และเก็บรักษาดูแลอยา่งดี 

  3.6 มุ่งมนัในการทาํงาน (Y6) หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความตงัใจและ
รับผิดชอบในการทาํหนา้ทีการงาน ดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพือให้งานสํา เร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 2) ตงัใจและรับผิดชอบใน
การทาํงานให้สําเร็จ 3) ทุ่มเททาํงาน อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน และ 4) 

ชืนชมผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

  3.7 รักความเป็นไทย (Y7) หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจเห็น
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใช้
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ภาษาไทยในการสือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) แต่งกายและมีมารยาท
งดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตญั ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 2) ร่วมกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัประเพณี 
ศิลปะ และวฒันธรรมไทย 3) ใชภ้าษาไทยและเลขไทยในการสือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และ 
4) ร่วมกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาไทย 

  3.8 มีจิตสาธารณะ (Y8) หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์ทีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู ้อืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ
กระตือรือร้น โดยไม่หวงัผลตอบแทน พฤติกรรมบ่งชี คือ 1) ช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูทาํงานดว้ย
ความเตม็ใจ 2) ดูแล รักษาสาธารณสมบติัและสิงแวดลอ้มดว้ยความเต็มใจ และ 3) เขา้ร่วมกิจกรรม
ทีประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย   
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี  เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั  โดยแบ่งออกเป็น        
3 ตอน  ซึงมีรายละเอียดดงันี 
 ตอนที 1   แบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) เพือสอบถามขอ้มูลพืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ 
ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งหนา้ที  และประสบการณ์ในการทาํงาน 

 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขนั
พืนฐาน ซึงผูว้ิจยัสร้างขึนตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ตอนที 3  สอบถามเกียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน ทีผูว้ิจยัสร้างจาก
แนวคิดเกียวกบัแนวทางการพฒันาการวดัประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 25512

90 

 การตอบแบบสอบถามในตอนที 2  และตอนที 3  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบัของลิคเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale) 

                                                 
90 กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการพฒันา การวดัและประเมินผลคุณลักษณะอนัพงึ

ประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั,2551),5-52. 
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 ระดบั 5  หมายถึง  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน/คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียน อยูใ่นระดบัมากทีสุด ใหมี้ค่านาํหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 

 ระดบั 4  หมายถึง  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน/คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง 
นกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก ใหมี้ค่านาํหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 

 ระดบั 3  หมายถึง  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน/คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง 
นกัเรียน อยูใ่นระดบั ปานกลาง  ใหมี้ค่านาํหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 

 ระดบั 2  หมายถึง  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน/คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียน อยูใ่นระดบันอ้ย ให้มีค่านาํหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 

 ระดบั 1  หมายถึง  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน/คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียน อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด ใหมี้ค่านาํหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

 

การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย   
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือโดยมีขนัตอนดงันี 
 ขนัตอนที 1  ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง  แลว้นาํผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการ
สร้างและปรับปรุง  พฒันาแบบสอบถามภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

 ขนัตอนที 2  ตรวจสอบความถูกตอ้งเทียงตรงตามเนือหา (content validity) ของ
แบบสอบถาม  โดยนาํแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน  ตรวจสอบ
แกไ้ขดา้นภาษา  เนือหา  และโครงสร้างของแบบสอบถาม  โดยใชเ้ทคนิค IOC (Index of Item – 

Objective Congruence)  แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขอีกครังหนึง  ซึงค่า IOC ของแบบสอบถามมีค่า
เท่ากบั .  – .  

 ขนัตอนที 3  นาํแบบสอบถามทีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try out)  กบั
ครูในสถานศึกษาทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 8 แห่ง ๆ ละ 4 ฉบบั  รวม 32 ฉบบั 

 ขนัตอนที 4   นาํแบบสอบถามทีได้รับคืนมาคาํนวณหาค่าความเชือมนั (reliability)  

ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)3 91 โดยใชส้ัมประสิทธิแอลฟา (  - coefficient)  ไดค้่าความ
เชือมนัของแบบสอบถามเท่ากบั 0.983 
 

                                                 
91Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York : Harper & 

Row Publisher, 1974), 161. 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอน คือ 
 1. ผูว้จิยัทาํหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร เพือขอความร่วมมือ
ไปยงัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  เพือขอความช่วยเหลือออกหนงัสือ
ไปยงัโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งช่วยอนุเคราะห์ให้ขา้ราชการครูในโรงเรียน  เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลโดย
ตอบแบบสอบถามในการวจิยัครังนี 

 2. ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง สําหรับโรงเรียนสามารถดาํเนินการได ้ 
ส่วนสถานศึกษาทีติดขดัดว้ยขอ้จาํกดัดา้นความพร้อม ดา้นเวลาของผูว้ิจยัหรือเป็นสถานศึกษาทีการ
คมนาคมไม่สะดวก  ผูว้จิยัใชว้ิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์โดยวิธีการลงทะเบียนพร้อมทงั
แนบซองเปล่าและติดแสตมป์  เพือใหผู้ต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบัคืนผูว้จิยั 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล   
 การวิจยัครังนีใช้โรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึงประกอบด้วย  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  อาํเภอบา้นโป่ง  อาํเภอดาํเนินสะดวก  อาํเภอโพธาราม  และอาํเภอบางแพ  
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบด้วย  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รอง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อน  รวมทงัสิน 472 คน  เมือไดรั้บขอ้มูลแลว้  ผูว้ิจยั
ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  แลว้นาํขอ้มูลไปคาํนวณหาค่าสถิติ  โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป 

 
สถิติทใีช้ในการวจัิย   
 เพือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย  ผูว้ิจยัใช้สถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงันี 

 1. การวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล  ใชก้ารคาํนวณค่าความถี (frequency)  

และค่าร้อยละ (percentage) 

 2. การวิเคราะห์ระดบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต 
(mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
 3.การวิเคราะห์การประกันคุณภาพภายในใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (mean) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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  สําหรับการวิ เคราะห์การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ค่าเฉลียของคะแนนทีไดจ้ากการตอบ
แบบสอบถามของผูใ้ห้ขอ้มูล ตกอยู่ในช่วงค่าเฉลียใด กาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายตาม
แนวคิดของเบสท ์(Best) ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
  ค่าเฉลีย  4.50  ถึง 5.00 แสดงวา่  การประกนัคุณภาพภายในหรือคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
  ค่าเฉลีย  3.50  ถึง 4.49 แสดงวา่  การประกนัคุณภาพภายในหรือคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

  ค่าเฉลีย  2.50  ถึง 3.49 แสดงวา่  การประกนัคุณภาพภายในหรือคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลีย  1.50  ถึง 2.49 แสดงวา่  การประกนัคุณภาพภายในหรือคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ค่าเฉลีย  1.00  ถึง 1.49 แสดงวา่  การประกนัคุณภาพภายในหรือคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

  3.การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกับ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
2 ใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation 

coefficient) 
 

สรุป 

 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือทราบ  1) การประกนัคุณภาพของโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน  
สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  3) การประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนกับคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใช้โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัครังนีคือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน
จาํนวน 1 คน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือครูวิชาการ จาํนวน 1 คน และครูผูส้อน 
จาํนวน 2 คน จากโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 118 โรงเรียน รวมผูใ้หข้อ้มูลทงัสิน 472 คน เครืองมือ
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ทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเกียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ทีสร้างขึน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.2546 กระทรวงศึกษาธิการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ 
สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถี (frequencies)  ร้อยละ (percentage)  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  
( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Person’s product- 

moment correlation coefficient)   
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บทท ี4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั และการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการ
วิจยั  เรือง “การประกนัคุณภาพภายในกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน โรงเรียนสังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ” ผูว้ิจยัได้ส่งแบบสอบถามไปยงัหน่วย
วิเคราะห์ คือ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  จาํนวน  
โรงเรียนได้รับการตอบกลบัคืน จาํนวน  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 93.22 โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  คน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือครูวิชาการ  คน และ
ครูผูส้อน  คน จาํนวนทงัสิน  คน เมือไดข้อ้มูลจากแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์และเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใส่ตารางประกอบการบรรยาย จาํแนกออกเป็น 4  ตอน  ดงันี 
 ตอนที 1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที 2 ผลการวเิคราะห์การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
 ตอนที  3  ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน  
 ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกบั
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน  
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ตอนท ี1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพและข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงได้แก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต   
จาํนวน  คน  จาํแนก  ตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหน้าที และประสบการณ์ในการ
ทาํงาน โดยหาค่าความถี (frequency)  และ ร้อยละ (percentage) ดงัรายละเอียดใน ตารางที 5 

 
ตารางที 5 จาํนวนและร้อยละของสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม          
       

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 
. เพศ 

ชาย 
              หญิง 

 
 
 

 
.  
.  

รวม  .  
. อาย ุ

ไม่เกิน 30  ปี 
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 

 ปี ขึนไป 

 
5 
35 
170 
262 

 
1.06 
7.42 
36.02 
55.50 

รวม  .  
. ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
359 
111 

2 

 
76.06 
23.118 

0.42 
รวม  .  

. ตาํแหน่งหนา้ที 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการหรือ
ครูวชิาการ 
ครูผูส้อน 

 
 

 
 
 

 
.  
 
.  
.  

รวม  .  
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ตารางที 5 จาํนวนและร้อยละของสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ)  
       

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 
. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

ไม่เกิน 5  ปี 
6-10  ปี 
11-15  ปี 
16  ขึนไป 

 
9 
31 
47 

385 

 
1.91 
6.57 
9.96 

81.56 
รวม  .  

 
จากตารางที  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน    คน  คิด

เป็นร้อยละ  .   รองลงมาเป็นเพศชาย  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   มีอายุ  ปี  ขึนไป 
มากทีสุด  จาํนวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  .   รองลงมา อายรุะหวา่ง -   ปี จาํนวน   คน  
คิดเป็นร้อยละ .  และอายุตาํกว่า    ปี น้อยทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  วุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีมากทีสุด จาํนวน   คน  คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา ระดบัปริญญา
โท  จาํนวน 1  คน  คิดเป็นร้อยละ .  และปริญญาเอกนอ้ยทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  ตาํแหน่งครูผูส้อนมากทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนตาํแหน่งอืน ๆ  มี
จาํนวนเท่ากนัตาํแหน่งละ  คน  คิดเป็นร้อยละ .   ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  ปี  ขึน
ไปมากทีสุด จาํนวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  .   รองลงมาคือ  -   ปี จาํนวน   คน คิดเป็น
ร้อยละ .  และไม่เกิน  ปี  นอ้ยทีสุด  จาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ .  
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ตอนท ี2 การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

ในการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต   ผูว้จิยัวเิคราะห์โดยใชค้่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D) จากตวัอยา่ง 110 โรงเรียน แลว้นาํค่ามชัฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ตาม
แนวคิดของเบสท ์ ดงัตารางที 6 
 
ตารางที 6 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  โดยภาพรวม 
        (n = 110) 

การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน X  SD  ระดบั 
1.  ดา้นการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 1(X )  
2.  ดา้นการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนทีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 2(X )   
3.  ดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 3(X )  
4.  ดา้นดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

โรงเรียน 4(X )  
5.  ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5(X )  
6.  ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน 6(X )   
7.  ดา้นการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน 7(X )  
8.  ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง 8(X )  

.  
 

.  

.  
 

.  

.  
 

.  
 

.  

.  

.  
 

.  

.  
 

.  

.  
 

.  
 

.  

.  

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม tot(X )  3.83 0.18 มาก 
 

 จากตารางที 6 พบว่า การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.83, S.D = 0.18) เมือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด ( X = 3.89, S.D = 0.36) รองลงมาคือ ดา้นดาํเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน ( X = 3.87, S.D = 0.51) และดา้นจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด ( X = 3.75, S.D = 0.61) ตามลาํดบั 
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 เมือวิเคราะห์ระดบัระดบัการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ยอ่ยไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัตาราง
ที  - 14 
 
ตารางที 7 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นการกาํหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน                
                  (n = ) 

ดา้นการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน X  SD  ระดบั 
1.  การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   

ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เอกลกัษณ์ของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาระดบั
การศึกษาขนัพืนฐานตามทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

2.  การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตอ้งครอบคลุม
สาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ 

3.  การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตอ้งคาํนึงถึง
ศกัยภาพของนกัเรียน ชุมชน และทอ้งถินดว้ย 
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.  

 
 
 

.  
 

.  
 

.  

 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
โดยภาพรวม .  .  มาก 

 
 

จากตารางที 7 การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน พบวา่ โดยภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก  ( X  = 3.89, S.D  = 0.57)  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดย
การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพของนกัเรียน ชุมชน และทอ้งถิน
ดว้ย มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด ( X = 3.92, S.D = 0.71) รองลงมาคือ การกาํหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนตอ้งกาํหนดให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติเอกลกัษณ์ของ
โรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐานตามทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 
( X = 3.91, S.D = 0.71) และการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตอ้งครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด  ( X  = 3.84, S.D  = 0.60) 
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ตารางที  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต   ดา้นการจดัทาํแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของโรงเรียนทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
                       (n = ) 

ดา้นการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนทีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน X  SD  ระดบั 

1.  การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน ตอ้งผา่น
การคิดและวเิคราะห์กลยทุธ์มาแลว้อยา่งรอบดา้นและ
รอบคอบ 

2.  การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนใชว้ิธี 
SWOT Analysis,Balanced Scorecard หรือวธีิการอืนๆที
โรงเรียนเห็นวา่เหมาะสม 

3.  การดาํเนินงานตามกลยทุธ์นาํไปสู่การบรรลุตามวสิัยทศัน์และ
มาตรฐานการศึกษาทีโรงเรียนวางเป้าหมายไว ้

4.  การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีมีการระบุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย การจดัสรรทรัพยากร และกรอบเวลาของการ
ดาํเนินงานตามแผนอยา่งชดัเจน 
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.  
 
 

.  

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
โดยภาพรวม .  .  มาก 

           
จากตารางที 8 พบว่า การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต   ดา้นการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนทีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.78, S.D  = 
0.65) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน ตอ้งผา่นการคิดและวิเคราะห์กลยุทธ์มาแลว้อยา่งรอบดา้นและรอบคอบ มีค่ามชัฌิม
เลขคณิตมากทีสุด ( X  = 3.89, S.D  = 0.74) รองลงมาคือ การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีมีการ
ระบุวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย การจดัสรรทรัพยากร และกรอบเวลาของการดาํเนินงานตามแผนอยา่ง
ชดัเจน ( X  = 3.77, S.D  = 0.87)  และการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนใชว้ิธี 
SWOT Analysis,Balanced Scorecard หรือวิธีการอืนๆทีโรงเรียนเห็นวา่เหมาะสม มีค่ามชัฌิมเลข
คณิตนอ้ยทีสุด  ( X  = 3.70, S.D  = 0.85) 

   ส
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ตารางที  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต   ดา้นจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ                                                                           
                    (n = ) 
ดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  X  SD  ระดบั 

1.  โรงเรียนสามารถจดัระบบบริหารโดยอาศยัแนวคิดทฤษฎี
หรือผลงานวจิยัทีมีความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 

2.  โรงเรียนใชเ้ทคนิคการบริหารและการจดัการใหส้ามารถ
ดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

3.  โรงเรียนควรมีการจดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่
ครอบคลุมและเพียงพอต่อการนาํไปใชใ้นการวางแผนการ
จดัการศึกษา สืบคืนไดง่้ายและรวดเร็ว 

4.  ผูรั้บผดิชอบดูแลสารสนเทศของโรงเรียนตอ้งทาํงานอยา่งมี
ระบบ โดยมีการกาํหนดกรอบการเก็บขอ้มูลเฉพาะทีจาํเป็น 

5.  วางแผนการเก็บขอ้มูลซึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกฝ่าย 

6.  สร้างความเขา้ใจใหทุ้กฝ่ายมีความตระหนกัถึงความจาํเป็น
ในการเก็บขอ้มูลและสารสนเทศเพือใหเ้กิดความร่วมมือ
และใหข้อ้มูลทีถูกตอ้ง 
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0.76 
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มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
โดยภาพรวม 3.75 0.61 มาก 

 
จากตารางที 9 พบว่า การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก ( X  = 3.75, S.D  = 0.61) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยโรงเรียน
สามารถจดัระบบบริหารโดยอาศยัแนวคิดทฤษฎีหรือผลงานวิจัยทีมีความเหมาะสมกบับริบทของ
โรงเรียน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด ( X  = 3.81, S.D  = 0.70) รองลงมาคือ วางแผนการเก็บ
ขอ้มูลซึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ( X  = 3.79, S.D  = 0.76) และผูรั้บผิดชอบดูแล
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สารสนเทศของโรงเรียนตอ้งทาํงานอย่างมีระบบ โดยมีการกาํหนดกรอบการเก็บขอ้มูลเฉพาะที
จาํเป็น มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด  ( X  = 3.63, S.D  = 0.77) 

 
ตารางที 10  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต   ดา้นดาํเนินงาน
ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน     
                                     (n = ) 

ดา้นดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน X  SD  ระดบั 
1.  แผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนนนัเปรียบเสมือน

เขม็ทิศทางการทาํงาน 
2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนทีมีภาวะผูน้าํทาวชิาการควบคู่กบัการ

บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรมยอ่ม
สร้างคนทีมีคุณภาพใหเ้กิดขึนไดไ้ม่ยากนกั 

3.  ผูบ้ริหารจะทาํหนา้ทีจดัสิงอาํนวยความสะดวก สนบัสนุน
ทรัพยากรต่างๆ เพือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4.  ผูบ้ริหารดูแล กาํกบั ติดตาม และนิเทศงานของบุคลากรทุก
คน/ทุกฝ่าย เพือกระตุน้และส่งเสริมใหป้ฏิบติังานตามแผนที
กาํหนดไว ้
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มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
โดยภาพรวม 3.87 0.51 มาก 

           
 จากตารางที  พบว่า การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.87, S.D = 0.51) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยผูบ้ริหารจะทาํหน้าทีจดัสิงอาํนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพือให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด ( X = 3.92, 
S.D  = 0.71) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารดูแล กาํกบั ติดตาม และนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝ่าย 
เพือกระตุน้และส่งเสริมใหป้ฏิบติังานตามแผนทีกาํหนดไว ้( X = 3.89, S.D = 0.65) และแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของโรงเรียนนนัเปรียบเสมือนเขม็ทิศทางการทาํงาน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด 
( X  = 3.77, S.D  = 0.59) 
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ตารางที 11 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต                       
ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา     
                           (n = ) 
ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา X  SD  ระดบั 

1.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานตาม
แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการจดัทาํ
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นขอ้เสนอแนะ
มาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
 

3.81 
 

3.92 
 

3.88 

 
 

0.63 
 

0.71 
 

0.65 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
โดยภาพรวม 3.89 0.36 มาก 

           
 จากตารางที  พบว่า การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวม  อยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.89, S.D = 0.36) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการจดัทาํรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มี
ค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด ( X = 3.92, S.D  = 0.71) รองลงมาคือ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาเป็นขอ้เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา ( X = 3.88, S.D = 0.65) 
และข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกา้วหน้าของการปฏิบติังานตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา มีค่ามชัฌิมเลขคณิตน้อย
ทีสุด ( X  = 3.81, S.D  = 0.63) 
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ตารางที 12  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต                      
ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
                               (n = ) 

ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน X  SD  ระดบั 

1.  การประเมินคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการประเมินผล
การดาํเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

2.  การประเมินคุณภาพภายในถือวา่เป็นส่วนหนึงของการ
บริหารจดัการ เพือทีจะไดรั้บทราบขีดความสามารถในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียน 

3.  นาํผลการประเมินไปแกไ้ขขอ้บกพร่องไดท้นัที เพือการ
พฒันาอยา่งต่อเนือง 

4.  การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการ
ทาํงานของโรงเรียนหรือการประเมินตนเอง 

 
 

3.75 
 
 

3.68 
 

3.94 
 

3.88 

 
 

0.65 
 
 

0.48 
 

0.55 
 

0.61 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
โดยภาพรวม 3.81 0.52 มาก 

           
 จากตารางที  พบว่า การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81, S.D = 0.52) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ โดยนาํผลการประเมินไปแกไ้ขขอ้บกพร่องไดท้นัที เพือการพฒันาอยา่งต่อเนืองมี
ค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด ( X = 3.94, S.D  = 0.55) รองลงมาคือ การประเมินภายในถือเป็น
กระบวนการตรวจสอบการทาํงานของโรงเรียนหรือการประเมินตนเอง ( X = 3.88, S.D = 0.61) 
และการประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหนึงของการบริหารจดัการ เพือทีจะไดรั้บทราบขีด
ความสามารถในการจดัการศึกษาของโรงเรียน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด ( X  = 3.68, S.D  = 
0.48) 
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ตารางที 13  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต                      
ดา้นการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
                                              (n = ) 

ดา้นการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน  X  SD  ระดบั 

1.  โรงเรียนสามารถสรุปและจดัทาํรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในของโรงเรียนและถือวา่เป็นรายงานประจาํปี
ของโรงเรียนได ้

2.  การจดัทาํรายงานประจาํปีถือเป็นเรืองปกติทีโรงเรียนตอ้ง
จดัทาํหลงัการจดัการศึกษาผา่นไปแต่ละปี 

3.  รายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียนนี  จะนาํไปเป็นฐานขอ้มูลและหลกัฐานยนืยนัการ
พฒันาโรงเรียนสาํหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ดว้ย 

 
 

.  
 

.  
 
 
 

.  

 
 

.  
 

.  
 
 
 

.  

 
 

มาก 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
โดยภาพรวม .  .  มาก 

           
 จากตารางที  พบว่า การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79, S.D = 0.69) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ โดยการจดัทาํรายงานประจาํปีถือเป็นเรืองปกติทีโรงเรียนตอ้งจดัทาํหลงัการจดั
การศึกษาผา่นไปแต่ละปี มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด ( X = 3.96, S.D  = 0.58) รองลงมาคือ รายงาน
ประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนนี  จะนาํไปเป็นฐานขอ้มูลและหลกัฐาน
ยืนยนัการพฒันาโรงเรียนสําหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกดว้ย ( X = 3.74, S.D = 0.42) 
และโรงเรียนสามารถสรุปและจดัทาํรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนและถือว่า
เป็นรายงานประจาํปีของโรงเรียนได ้มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด         ( X  = 3.68, S.D  = 0.36) 
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ตารางที 14 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต                       
ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง     
                     (n = ) 

ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง  X  SD  ระดบั 
1.  ความยงัยนืของการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนทีมีการปรับเปลียน
ในทางทีดีขึนนอยา่งสมาํเสมอ 

2.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ
การประเมินอืนๆ เป็นฐานวางแผนพฒันาทุกระยะหรือทุก
รอบการพฒันากระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษานนั 

3.  โรงเรียนตอ้งยดึคุณภาพทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน/
ระดบัปฐมวยั 

4.  โรงเรียนมีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอง
จดัระบบและโครงสร้างทีเหมาะสม วางแผนและดาํเนินงาน
ตามแผน ดว้ยจิตสาํนึก 

5.  การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติทีทุกคน
จะตอ้งรับผดิชอบทีเกิดขึนร่วมกนั การดาํเนินงานมี
ความกา้วหนา้อยา่งต่อเนือง ส่งผลถึงคุณภาพนกัเรียนทงั
โรงเรียน 

 
 

3.74 
 
 

3.81 
 
 

3.78 
 
 

3.89 
 
 
 

3.95 

 
 

0.36 
 
 

0.35 
 
 

0.41 
 
 

0.25 
 
 
 

0.36 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
โดยภาพรวม .  0.39 มาก 

           
 จากตารางที  พบว่า การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง โดยภาพรวม  อยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.83, S.D = 0.39) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติทีทุกคนจะต้องรับผิดชอบทีเกิดขึนร่วมกัน การ
ดาํเนินงานมีความกา้วหนา้อย่างต่อเนือง ส่งผลถึงคุณภาพนกัเรียนทงัโรงเรียน มีค่ามชัฌิมเลขคณิต
มากทีสุด ( X = 3.95, S.D  = 0.36) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนเองจดัระบบและโครงสร้างทีเหมาะสม วางแผนและดาํเนินงานตามแผน ดว้ยจิตสํานึก  
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( X = 3.89, S.D = 0.25) และความยงัยืนของการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของโรงเรียนทีมีการปรับเปลียนในทางทีดีขึนนอยา่งสมาํเสมอ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ย
ทีสุด ( X  = 3.74, S.D  = 0.36) 
 
ตอนท ี3  ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียน  

ในการวิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D)  แลว้นาํค่ามชัฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์
ดงัตารางที  15   
 
ตารางที  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

นกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  โดยภาพรวม 
                  (n = ) 

การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน X  SD  ระดบั 
1. ดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 1(Y )  
2. ดา้นซือสัตยสุ์จริต 2(Y )  
3. ดา้นมีวนิยั 3(Y )  
4. ดา้นใฝ่เรียนรู้ 4(Y )  
5. ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพียง 5(Y )  
6. ดา้นมุ่งมนัในการทาํงาน 6(Y )  
7. ดา้นรักความเป็นไทย 7(Y )  
8. ดา้นมีจิตสาธารณะ 8(Y )  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยภาพรวม .  .  มาก 
 

จากตารางที 15 พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.83, S.D  = 0.45) เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย ดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีค่ามชัฌิมเลข
คณิตสูงสุด ( X  = 4.00 S.D  = 0.31) รองลงมาคือ ดา้นมีวินยั ( X  = 3.92, S.D  = 0.53) และดา้น
มุ่งมนัในการทาํงาน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด  ( X  = 3.70, S.D  = 0.62) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เมือวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ในแต่ละด้านเป็นรายขอ้ย่อยได้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงั
ตารางที  -  
 
ตารางที 16 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

นกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต                          
ดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

                                                     (n = ) 
ดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ X  SD  ระดบั 

1.  ยนืตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติไดถู้กตอ้ง 

2.  ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ทีพลเมืองดีของชาติ 
3.  เขา้ร่วมส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมทีสร้างความสามคัคี

ปรองดองทีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม 
4.  ร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของ

ศาสนาตามโอกาส 
5.  ร่วมกิจกรรมทีเกียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามทีโรงเรียน

และชุมชนจดัขึน 

4.06 
 

4.00 
 

3.77 
 

4.05 
 

4.12 

0.77 
 

0.67 
 

0.67 
 

0.75 
 

0.72 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
โดยภาพรวม 4.00 0.31 มาก 

 
 จากตารางที  พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 
4.00, S.D = 0.31) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยร่วมกิจกรรมทีเกียวกบั
สถาบนัพระมหากษตัริยต์ามทีโรงเรียนและชุมชนจดัขึน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด ( X  = 4.12, 
S.D = 0.72) รองลงมาคือ ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติ
ไดถู้กตอ้ง ( X = 4.06, S.D = 0.77) และเขา้ร่วมส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมทีสร้างความสามคัคี
ปรองดองทีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด ( X = 3.77, 
S.D = 0.67) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



98 
 
ตารางที  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

นกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต                         
ดา้นซือสัตยสุ์จริต   

                                                                                                                                              (n = ) 
ดา้นซือสัตยสุ์จริต  X  SD  ระดบั 

1.  ใหข้อ้มูลของตนเองตามความเป็นจริงและถูกตอ้ง 
2.  ประพฤติ ปฏิบติั ตรงความเป็นจริงต่อตนเองทงักาย วาจา ใจ 

.  

.  
.  
.  

มาก 
มาก 

โดยภาพรวม .  .  มาก 
 
จากตารางที 17 พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นซือสัตยสุ์จริต โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.87, 
S.D  = 0.66) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยประพฤติ ปฏิบติั ตรงความ
เป็นจริงต่อตนเองทงักาย วาจา ใจ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด  ( X = 3.93, S.D = 0.78) รองลงมาคือ 
ใหข้อ้มูลของตนเองตามความเป็นจริงและถูกตอ้ง ( X = 3.80, S.D = 0.93)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 18  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

นกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นมีวนิยั 
                                            (n = ) 

ดา้นมีวนิยั  X  SD  ระดบั 
1.  ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว

โรงเรียน และสังคม 
2. แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ 
3.  เคารพเชือฟัง ครูบาอาจารย ์บิดามารดาและผูอื้น 
4. รับผดิชอบในการทาํงานและส่งงานตรงเวลา 
5.  ตรงต่อเวลาทงัต่อตนเองและผูอื้น 

 
.  
.  
.  
.  
.  

 
.  
.  
.  
.  
.  

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยภาพรวม .  .  มาก 
 
 จากตารางที  พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นมีวินยั โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.92, S.D  = 
0.53) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของครอบครัวโรงเรียน และสังคม มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด  ( X  = 4.04, S.D  = 0.65) 
รองลงมาคือ เคารพเชือฟัง ครูบาอาจารย ์บิดามารดาและผูอื้น  ( X  = 3.96, S.D  = 0.69) และ
รับผิดชอบในการทาํงานและส่งงานตรงเวลารับผิดชอบในการทาํงานและส่งงานตรงเวลา มีค่า
มชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด ( X = 3.78, S.D  = 0.51) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

นกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นใฝ่เรียนรู้ 
     (n = ) 

ดา้นใฝ่เรียนรู้ X  SD  ระดบั 
1. ตงัใจเรียน เอาใจใส่ ขยนัและเพียรพยายามในการเรียน 
2.  สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ใชเ้วลาวา่งให้เกิด

ประโยชน์ 
3.  แสวงหา/คน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทงัภายในและ

ภายนอกโรงเรียนและเลือกใชสื้อต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. จดบนัทึกความรู้อยา่งเป็นระบบและสรุปความรู้ไดอ้ยา่งมี

เหตุผล 
5.  แลกเปลียนเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่างๆ และนาํไปใชป้ระโยชน์

ในชีวติประจาํวนั 

. 5 
 

.  
 

.  
 

.  
 

.  

.  
 

.  
 

.  
 

.  
 

.  

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
โดยภาพรวม .  .  มาก 

 
 จากตารางที 19 พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นใฝ่เรียนรู้ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.78, S.D  
= 0.53) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยแลกเปลียนเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ 
และนาํไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด  ( X = 3.86, S.D = 0.63) 
รองลงมาคือ ตงัใจเรียน เอาใจใส่ ขยนัและเพียรพยายามในการเรียน ( X  = 3.85, S.D  = 0.81)  และ
แสวงหา/คน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทงัภายในและภายนอกโรงเรียนและเลือกใชสื้อต่างๆ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด  ( X  = 3.68, S.D  = 0.73) 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

นกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นอยูอ่ยา่ง
พอเพียง   

      (n = ) 
ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพียง X  SD  ระดบั 

1.  ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
. ใชท้รัพยากรของส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่าและเก็บรักษา
ดูแลเป็นอยา่งดี 

3. ใชจ่้ายประหยดัและมีการเก็บออมเงินอยา่งสมาํเสมอ 

.  

.  
 

.  

.  

.  
 

.  

มาก 
มาก 

 
มาก 

โดยภาพรวม .  .  มาก 
 
 จากตารางที    พบวา่ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพียง โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.83, S.D = 0.56) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่าและเก็บรักษาดูแลเป็นอยา่งดี มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด  ( X = 3.92, 
S.D = 0.82) รองลงมาคือ ใชจ่้ายประหยดัและมีการเก็บออมเงินอยา่งสมาํเสมอ ( X  = 3.86, S.D  = 
0.76) และใชท้รัพยสิ์นของตนเอง อย่างประหยดัและคุม้ค่า มีค่ามชัฌิมเลขคณิตน้อยทีสุด  ( X = 
3.71, S.D = 0.35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 21  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

นกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นมุ่งมนัใน
การทาํงาน                     
                                 (n = ) 

ดา้นมุ่งมนัในการทาํงาน X  SD  ระดบั 
1.  มุ่งมนั ตงัใจ และพากเพียรพยายามในการทาํงานใหส้าํเร็จ

ตามเป้าหมาย 
2.  อดทนและไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคในการทาํงานใหป้ระสบ

ความสาํเร็จ 
3.  มีความรับผดิชอบในการทาํงาน 
4.  ทาํงานอยา่งมีความสุข พฒันางานและเกิดความภาคภูมิใจ

ในผลงานของตน 

 
.  
 

.  

.  
 

.  

 
.  
 

.  

.  
 

0.52 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

โดยภาพรวม .  .  มาก 
 
 จากตารางที  พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นมุ่งมนัในการทาํงาน โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 
3.70, S.D  = 0.62) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้อดทนและไม่ยอ่ทอ้
ต่ออุปสรรคในการทาํงานให้ประสบความสําเร็จ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด  ( X  = 3.81, S.D = 
0.62) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบในการทาํงาน ( X  = 3.72, S.D = 0.78) และมุ่งมนั ตงัใจ และ
พากเพียรพยายามในการทาํงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย  มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด ( X  = 3.63, 
S.D = 0.84) 
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ตารางที 22  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

นกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต                        
ดา้นรักความเป็นไทย                    
                      (n = ) 

ดา้นรักความเป็นไทย X  SD  ระดบั 
1.  ภาคภูมิใจในขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม

ไทย และมีความกตญั ูกตเวที 
2.  เขา้ร่วมกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา

ในทอ้งถิน 
3.  เห็นคุณค่าในความสาํคญัและใชภ้าษาไทยในการสือสารได้

อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
4.  ปฏิบติัตนตามขนมธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมไทยได้

อยา่งเหมาะสม 

 
.  
 

.  
 

.  
 

.  

 
.  
 

.  
 

.  
 

.  

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

โดยภาพรวม .  .  มาก 
 
 จากตารางที  พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นรักความเป็นไทย โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 
3.77, S.D  = 0.23) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้เขา้ร่วมกิจกรรมที
เกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาในทอ้งถิน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด  ( X  = 3.88, 
S.D = 0.52) รองลงมาคือ ภาคภูมิใจในขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทย และมีความ
กตญั ูกตเวที ( X  = 3.78, S.D = 0.35) และปฏิบติัตนตามขนมธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมไทย
ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด ( X  = 3.68, S.D = 0.41) 
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ตารางที 23  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

นกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต                        
ดา้นมีจิตสาธารณะ                    
                           (n = ) 

ดา้นมีจิตสาธารณะ  X  SD  ระดบั 
1.  ทาํประโยชน์เพือส่วนรวม และเพือผูอื้น โดยการช่วยเหลือ

บิดามารดา ครู อาจารย ์ พีนอ้งและเพือนในการทาํงาน 
2.  ดูแล รักษาทรัพยส์มบติั ของหอ้งเรียน โรงเรียน และ

สาธารณะเป็นอยา่งดี 
3.  เขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ตนเพือส่วนรวมเมือมีโอกาส 

 
.  
 

.  

.  

 
.  
 

.  

.  

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

โดยภาพรวม .  .  มาก 
 
 จากตารางที  พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นมีจิตสาธารณะ โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.74, 
S.D  = 0.34) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้เขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็
ตนเพือส่วนรวมเมือมีโอกาส มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด  ( X  = 3.87, S.D = 0.36) รองลงมาคือ ทาํ
ประโยชน์เพือส่วนรวม และเพือผูอื้น โดยการช่วยเหลือบิดามารดา ครู อาจารย ์ พีนอ้งและเพือนใน
การทาํงาน ( X  = 3.69, S.D = 0.32) และดูแล รักษาทรัพยส์มบติั ของห้องเรียน โรงเรียน และ
สาธารณะเป็นอยา่งดี มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด ( X  = 3.67, S.D = 0.51) 
 
ตอนท ี4 ผลการวเิคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกบัคุณลกัษณะ

อนัพงึประสงค์ของนักเรียน สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 
 ในการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกบัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต   ผูว้ิจยัใช้
การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s  product  correlation  coefficient)  
ดงัรายละเอียดในตารางที  24 
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ตารางท่ี 24  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   

 
ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xtot 

Y1 .809** .867** .805** .826** .809** .832** .892** .842** .878** 
Y2 .812** .861** .774** .806** .812** .821** .765** .832** .863** 
Y3 .780** .859** .800** .774** .780** .862** .803** .742** .853** 
Y4 .770** .857** .814** .758** .770** .885** .845** .762** .849** 
Y5 .791** .825** .721** .804** .791** .869** .639** .821** .834** 
Y6 .839** .830** .725** .829** .839** .890** .885** .836** .856** 
Y7 .770** .857** .814** .758** .770** .867** .814** .731** .849** 
Y8 .791** .825** .721** .804** .791** .839** .736** .811** .834** 
Ytot .823** .872** .785** .820** .823** .854** .763** .841** .876** 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากตารางที  พบว่า การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  tot(X ) กับคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต tot(Y ) มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั  .  โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตาม
กนั  ( xyr  . )  เมือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกดั
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  tot(X ) กบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  รายดา้น  พบว่า  การประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  tot(X )  มี
ความสัมพนัธ์กับคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต  ด้านรักชาติ ศาสน์ กษตัริย์ (Y1) มีความสัมพนัธ์กนัมากทีสุด ( xyr  

. ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  และการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  tot(X )  มีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นอยูอ่ยา่ง
พอเพียง (Y5)  มีความสัมพนัธ์กนัน้อยทีสุด ( xyr  . ) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  
ส่วนคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต   tot(Y ) กับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต tot(X )  แต่ละดา้น พบวา่ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน สังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต tot(Y ) กับการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ดา้นการจดัทาํแผนพฒันา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  (X2) มี
ความสัมพันธ์กันมากทีสุด ( xyr  . ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .  และพบว่า 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 

tot(Y ) กบัการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต  ด้านการจัดทํารายงานประจําปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (X7) มี
ความสัมพนัธ์กนันอ้ยทีสุด ( xyr  . ) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   
 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกับ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของนกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ทุกคู่  มีความสัมพนัธ์กนั
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อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  .  โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัใน
ลกัษณะทีคลอ้ยตามกนัทุกคู่   
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บทท ี  
 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัเรือง การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 
สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  มีวตัถุประสงค์เพือทราบ 1) การ
ประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2) 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต  และ3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกบัคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ของนกัเรียน โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  
การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive  research) โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  จาํนวน 118 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit  of  analysis) 
เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิจัยคือค่าความถี (f) ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  product – moment  correlation  coefficient) 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   

 
สรุปผลการวจัิย 

 
จากการศึกษาผลของการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี 

 . การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต  โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงันี 
คือ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง 
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  การจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนทีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
 2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมาก
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ไปนอ้ย ดงันี คือ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์วินยั ซือสัตยสุ์จริต อยูอ่ยา่งพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็น
ไทยมีจิตสาธารณะ และดา้นมุ่งมนัในการทาํงาน 
 . การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ทุกคู่  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั  .  โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตาม
กนัทุกคู่    
 

การอภิปรายผล 
 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลวิจยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้าํไปสู่การอภิปรายผลดงันี  
. การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด รองลงมาคือ ดา้น
ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน และดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยทีสุด ตามลําดับ เนืองจากการประกันคุณภาพภายในเป็นงานทีต้อง
ดาํเนินการอย่างต่อเนืองภายในโรงเรียน มีการแบ่งเป็นฝ่ายทีดูแลเรืองนีเป็นการโดยเฉพาะโดยมุ่ง
พฒันาและส่งเสริมใหอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุด และมีการมอบนโยบายจากผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจาก
ระดบัเขตพืนทีการศึกษาสู่ระดบัปฏิบติังาน จึงทาํให้การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
เสงียม เปาเลง้ ไดศึ้กษาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขนัพืนฐานของ
สถานศึกษาขนัพืนฐาน เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา่ มีการดาํเนินงานอยูใ่น
ระดับมาก โดยการดําเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยู่ในอันดับสูงสุด และการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูใ่นอนัดบัตาํสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญกวา้ง     
จอมแก้ว ได้ศึกษาสภาพความเข้าใจและการปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน ทีดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในปกติกบัโรงเรียนนาํร่อง
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมพบว่า มีความเขา้ใจและการ
ปฏิบติัสอดคลอ้งกนัตามระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารระบบประกนัคุณภาพทีสอดคลอ้งกบัวงจรการบริหารคุณภาพ
ของ Deming คือ การวางแผน (Plan), การดาํเนินการตามแผน (Do), การตรวจสอบคุณภาพ (Check) 
และปรับปรุงพฒันาต่อเนือง (Action) แต่ขาดการดาํเนินการตามหลกัการประกนัคุณภาพทีสําคญั 
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คือ การบริหารจดัการใหร้ะบบประกนัคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึงของการบริหารหรือผกูติดอยู่
กบังานปกติ (built-in) ทีตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนืองและขาดการมส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง
หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) แต่เมือพิจารณาในรายละเอียดแลว้พบวา่โรงเรียนทงัสองกลุ่มมี
ความเขา้ใจและการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี การบริหาระบบบริหารและสารสนเทศ การพฒันา
มาตรฐานการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และเมือเปรียบเทียบสภาพความ
เข้าใจและการปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนทงัสองกลุ่มในภาพรวมพบว่า มีความเขา้ใจและการปฏิบติัในเรืองระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษากายในไม่แตกต่างกนั แต่เมือพิจารณาในรายละเอียดแลว้จะแตกต่างกนัในเรืองการบริหาร
ระบบบริหารและสารสนเทศและการผดุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต  โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น โดย ดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีค่ามชัฌิมเลขคณิตสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นมี
วินัย และด้านมุ่งมนัในการทาํงาน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตน้อยทีสุด เนืองจากคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียน เป็นตวัชีวดัหนึงทีอยูใ่นการประกนัคุณภาพภายใน จึงทาํให้มีการพฒันาและ
ส่งเสริมควบคู่กนัไปอีกทงัเป็นนโยบายของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีตอ้งการให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์เพือการพฒันาศกัยภาพของนักเรียนในการดาํเนินชีวิตและการใช้ในการศึกษาที
สูงขึนไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของแอนโทนี (Anthony) ไดศึ้กษาผลโปรแกรมลกัษณะบุคคลศึกษา
ทีมีผลต่อนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทโรงหนึง เพือวิเคราะห์การ
ประเมินค่าและความเขา้ใจของนกัเรียนเกียวกบัลกัษณะบุคคลทีระบุไว ้ตามทีเสนอในโปรแกรมนี 
และเพือวดัการเปลียนแปลงทางพฤติกรรมในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระหว่างการดาํเนิน
โปรแกรมนีวิธีการศึกษาใช้การออกแบบพหุวิธีคือใช้เครืองมือทีแตกต่างกบัทางภาษาเพือสํารวจ
ความเขา้ใจและการประเมินค่าเกียวกบัคุณลกัษณะของบุคคลตามทีระบุไว ้ขอ้มูลทีเก็บรวบรวมจาก
ผลการละเมิดวินยัโรงเรียนไดน้าํมาใชว้ดัการเปลียนแปลงทางพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่าไม่มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัในกลุ่มทดลองเกียวกบัความเขา้ใจและการประเมินค่าของนกัเรียนใน
ดา้นลกัษณะของบุคคลทีระบุไวไ้ม่มีการวดัความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัในดา้นการละเมิดวินัย 
หรือขอ้มูลทางพฤติกรรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรียาภรณ์  เชียงเครือ ไดศึ้กษาวิจยัเรืองการ
พฒันาการดาํเนินงานเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบา้นคลองกุ่ม 
จงัหวดันครราชสีมา ดว้ยกิจกรรม 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจาํสัปดาห์ 
กิจกรรมการประกวด กิจกรรมพีดูแลน้อง กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ และกิจกรรมเขา้ค่ายธรรมะ ทาํ
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ให้มีการเปลียนแปลงดา้นพฤติกรรมทีพึงประสงคร์วม 3 ดา้น คือ 1) ความซือสัตย ์พบวา่นกัเรียน
ปรับเปลียนนิสัย พฤติกรรมให้เป็นคนทีมีความซือสัตยต่์อตนเองมากขึน ยอมรับผิดเมือทาํผิด พูด
แต่ความจริง ไม่ลอกการบา้นเพือน ไม่ทุจริตในการสอบปฏิบติัตามขอ้ตกลงต่างๆ 2) ดา้นความมี
วินยัในตนเองพบว่า ประพฤติปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน แต่งกายถูกระเบียบ รักษา
ความสะอาดของห้องเรียนและโรงเรียน เขา้แถวเป็นระเบียบพูดจาสุภาพ 3) ดา้นความรับผิดชอบ
พบวา่ นกัเรียนตงัใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี มีความรักความสามคัคี ปฏิบติัตามหนา้ที
ทีไดรั้บมอบหมาย เคารพเชือฟังครู และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบสท์ (Best) ไดว้ิจยัเพือศึกษา
การเปลียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนเมือมีการแนะนาํในชนัเรียน ให้รู้จกักบัผูใ้หญ่คนหนึงแลว้
ผูใ้หญ่คนนนัมานงัอยูใ่นห้องเรียนระหวา่งการสอนเวลาไม่ตาํกวา่ 30 นาที ในฐานะผูส้ังเกตและผู ้
เก็บรวบรวมขอ้มูล สมมติฐานการศึกษาครังนี คือ การปรากฏตวัของผูใ้หญ่คนหนึงในชันเรียน
ระหวา่งการสอนและลดจาํนวนการมีปฎิสัมพนัธ์ทางวินยัระหวา่งครูกบันกัเรียนลง วิธีการศึกษาใช้
ศึกษารูปแบบเชิงกึงทดลองทีใช้เวลากลุ่มตวัอย่างเท่ากนัทงั 2 กลุ่ม ในการออกแบบครังนีกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองมี 5 กลุ่ม เป็นนกัเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ในรัฐจอร์เจียการสังเกตวินยั
นักเรียนครังนีรวมการกระทาํทงัสิน 600 ครัง ผลการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัอยา่งยิงระหวา่งจาํนวนเฉลียของปฏิสัมพนัธ์ทางวินยั ระหวา่งครูกบันกัเรียนเมือมีกบัเมือ
ไม่มีผูใ้หญ่คนหนึงมานงัปรากฎตวัในหอ้งเรียน ในระหวา่งการสอนปฏิสัมพนัธ์ทางวินยัระหวา่งครู
กับนักเรียนทีมีจาํนวนน้อยครังทีสุดเกิดขึน ภายใต้เงือนไขทีมีการปรับตัวของผูใ้หญ่หลายๆ 
เงือนไข สมมติฐานทีเป็นโมฆะ ซึงกล่าววา่การปรากฎตวัของผูใ้หญ่ในห้องเรียนระหว่างการสอน
จะไม่มีผลต่อจาํนวนการมีปฎิสัมพนัธ์ทางวินยันนัถูกตอ้ง สมมติฐานทีกล่าวว่าการปรากฎตวัของ
ผูใ้หญ่ในห้องเรียนระหว่างการสอนจะมีผลต่อจาํนวนสัมพนัธ์ทางวินัยนัน เป็นทียอมรับได้ ผล
การศึกษาครังนีเสนอแนะว่าโรงเรียนทีนาํผูใ้หญ่เขา้มาในห้องเรียนระหว่างการสอนอาจจะเป็น
ปัญหาทางวนิยันอ้ยลงได ้
 3.การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ทุกคู่  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั  .  โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตาม
กนัทุกคู่  เนืองจากคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน เป็นตวัชีวดัหนึงทีอยู่ในการประกัน
คุณภาพภายใน จึงทาํให้มีการพฒันาและส่งเสริมควบคู่กนัไป จึงทาํให้การประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต  ทุกคู่  มีความสัมพนัธ์กนั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริตา แยม้กลิน ได้
ศึกษาวิจยัเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกบัคุณลกัษณะอนั
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พึงประสงค์ของนักเรียน ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก    
3) การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกับคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกริน (Green) 
ไดศึ้กษาการรับรู้ของครู ผูป้กครอง และนกัเรียนเกียวกบัคุณลกัษณะของโรงเรียนทีมีประสิทธิผล
ตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซสั พบวา่ คุณลกัษณะของธรรมนูญโรงเรียนทีมีประสิทธิผล ทีครู 
ผูป้กครองและนักเรียน เห็นด้วยร่วมกนัได้ การจดัสิงแวดล้อมทีปลอดภยัและเรียบร้อย การจดั
บรรยากาศเชิงบวก การกาํหนดความคาดหวงัทีสูง และการตรวจสอบความสําเร็จอยา่งต่อเนือง ครู
และผูป้กครองเห็นว่า โรงเรียนทีมีประสิทธิผลต้องเป็นโรงเรียนทีมีภาวะผูน้ําของครูและการ
กาํหนดพนัธกิจทีชดัเจน หนกัแน่น มีการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สูง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะทวัไป 
. ผูบ้ริหารควรจดัทาํแผนพฒันาการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน และคุณลกัษณะอนั

พึงประสงคข์องนกัเรียน ตลอดจนใหแ้นวทางการปฏิบติักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในแนวทางเดียวกนั 
. ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งทวัถึงและต่อเนืองในเรือง

การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน และการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน อนั
นาํไปสู่มาตรฐานของโรงเรียน 

. ผูบ้ริหารควรนําความรู้ความเข้าใจในหลักการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนไป
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารการศึกษา ตลอดจนการเปิดโอกาสให้บุคลากรไดมี้แสดงความคิดเห็น ซึง
จะทาํให้ไดรั้บความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนแนวคิดทีอาจเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนได ้

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครังต่อไป 

. ศึกษาประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนทีส่งผลต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  

2. ศึกษาแนวทางการพฒันาประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  เชิงคุณภาพ เพือศึกษาขอ้มูลเชิงลึกอีกแนวทางหนึง 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครืองมือวจัิย 

และรายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ 
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                            มกราคม  

 

เรือง   ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครืองมือวจิยั 

เรียน    
สิงทีส่งมาดว้ย  แบบตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม   จาํนวน   ชุด 

     ดว้ย นางสาววชัรา สุมณฑา  รหสันกัศึกษา   นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้รับ
อนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์ เรือง “การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษากบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูเ้รียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ” ในการนี ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ จากท่านตรวจสอบความตรงของเครืองมือเพือการ
วจิยัทีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบันี เพือนาํไปประกอบการพฒันางานวจิยัต่อไป 

 
         จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา ภาควชิาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ของท่าน
มา ณ โอกาสนี 

 

 

                            ขอแสดงความนบัถือ 

                                    
                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 

                                    หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 

งานธุรการ 

โทรศพัท/์โทรสาร  – 219316 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  ดร.ณฎัฐิกา  ลิมเฉลิม 
วฒิุการศึกษา  ดุษฎีบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร   
ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัเวฬุวนาราม  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 

 ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
2.  นางจงกลนี  ห่วงทอง 
 วฒิุการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
  ตาํแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
3.  นางมณีรัตน์  โชติวฑุฒากร 
 วฒิุการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวดัผลและประเมินผล มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
  ตาํแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
4.  นายชยัวฒัน์  คาํยอด 
 วฒิุการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัสนามไชย  
    สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
5.  นางสาวพรทิพย ์ ชา้งนอ้ย 
 วฒิุการศึกษา  ครุศาสตรบณัฑิต  สาขาประถมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
  ตาํแหน่ง ครู อนั คศ.3 โรงเรียนอนุบาลดาํเนินสะดวก   
    สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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ภาคผนวก ข 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
 

ข้อคาํถาม
ท ี

ผู้เชียวชาญตรวจเครืองมอื ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 

ดร.
ณัฎฐิกา 

นาง
จงกลนี 

นาง 
มณี
รัตน์ 

นาย
ชัยวฒั
น์ 

นาง
อมัพร 

 
 

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

1 +1 +1 +1 +1 +1 1  

2 +1 +1 +1 +1 +1 1  

3 -1 +1 +1 +1 +1 0.6  
 จัดทาํแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทมุ่ีงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1  

5 -1 +1 +1 +1 +1 0.6  
6 +1 +1 +1 +1 +1 1  

7 +1 +1 +1 +1 +1 1  

 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1  

9 +1 +1 +1 +1 +1 1  

10 +1 +1 +1 +1 +1 1  

11 +1 +1 +1 +1 +1 1  

12 +1 +1 +1 +1 +1 1  
13 +1 +1 +1 +1 +1 1  

 ดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

14 +1 +1 +1 +1 +1 1  

15 +1 +1 +1 +1 +1 1  

16 +1 +1 +1 +1 +1 1  

17 -1 +1 +1 +1 +1 0.6  

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1  
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

ข้อคาํถาม
ท ี

ผู้เชียวชาญตรวจเครืองมอื ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 

ดร.
ณัฎฐิกา 

นาง
จงกลนี 

นาง 
มณี
รัตน์ 

นาย
วชัิย 

น.ส. 
พรทพิย์ 

 
 

19 +1 +1 +1 +1 +1 1  
20 +1 +1 +1 +1 +1 1  
 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

21 +1 +1 +1 +1 +1 1  
22 +1 +1 +1 +1 +1 1  
23 +1 +1 +1 +1 +1 1  
24 +1 +1 +1 +1 +1 1  

 การจัดทาํรายงานประจําปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
25 +1 +1 +1 +1 +1 1  
26 +1 +1 +1 +1 +1 1  
27 +1 +1 +1 +1 +1 1  

 การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง  
28 +1 +1 +1 +1 +1 1  
29 +1 +1 +1 +1 +1 1  
30 +1 +1 +1 +1 +1 1  
31 +1 +1 +1 +1 +1 1  
32 +1 +1 +1 +1 +1 1  

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียน 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   

1 +1 +1 +1 +1 +1 1  

2 +1 +1 +1 +1 +1 1  

3 +1 -1 +1 +1 +1 0.6  
4 +1 +1 +1 +1 +1 1  

5 +1 -1 +1 +1 +1 0.6  
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

ข้อคาํถาม
ท ี

ผู้เชียวชาญตรวจเครืองมอื ค่า IOC 
ข้อเสนอแนะ ดร.

ณัฎฐิกา 
นาง

จงกลนี 
นาง 

มณีรัตน์ นายวชัิย น.ส. 
พรทพิย์ 

 ซือสัตย์สุจริต 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1  

7 0 +1 +1 +1 +1 0.8  

 มีวนัิย 
8 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
9 +1 +1 +1 +1 +1 1  

10 +1 +1 +1 +1 +1 1  

11 +1 +1 +1 +1 +1 1  

12 0 +1 +1 +1 +1 0.8  

 ใฝ่เรียนรู้ 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1  

14 +1 +1 +1 +1 +1 1  

15 +1 +1 +1 +1 +1 1  

16 +1 +1 +1 +1 +1 1  

17 +1 +1 +1 +1 +1 1  

 อยู่อย่างพอเพยีง 

18 +1 +1 +1 +1 +1 1  

19 +1 +1 +1 +1 +1 1  

20 +1 -1 +1 +1 +1 0.6  

 มุ่งมันในการทาํงาน 

21 +1 -1 +1 +1 +1 0.6  

22 +1 +1 +1 +1 +1 1  

23 +1 +1 +1 +1 +1 1  

24 +1 +1 +1 +1 +1 1  

 รักความเป็นไทย 

25 +1 +1 +1 +1 +1 1  

26 +1 +1 +1 +1 +1 1  
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

ข้อคาํถาม
ท ี

ผู้เชียวชาญตรวจเครืองมอื ค่า IOC 
ข้อเสนอแนะ ดร.

ณัฎฐิกา 
นาง

จงกลนี 
นาง 

มณีรัตน์ นายวชัิย น.ส. 
พรทพิย์ 

27 +1 +1 +1 +1 +1 1  

28 +1 0 +1 +1 +1 0.8  
 มีจิตสาธารณะ 

29 +1 +1 +1 +1 +1 1  
30 +1 +1 +1 +1 +1 1  

31 +1 +1 +1 +1 +1 1  
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครืองมือ 

และรายชือโรงเรียนทีทดลองเครืองมือ 
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                                                                                            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

                                                                                            พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม     
            

                            กุมภาพนัธ์  

 

เรือง  ขอทดลองเครืองมือวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการ 
สิงทีส่งมาดว้ย   แบบแบบสอบถาม   จาํนวน   ชุด 

ด้วย นางสาววชัรา สุมณฑา  รหัสนักศึกษา   นักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดรั้บ
อนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์ เรือง “การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษากบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูเ้รียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ” ในการนี ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ ให้นักศึกษาทาํการทดสอบความเชือมนัของ
เครืองมือในหน่วยงานของท่าน เพือนาํไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนาํไปใช้ในการวิจยักลุ่มตวัอย่าง เพือ
นาํไปประกอบการพฒันางานวจิยัต่อไป 

 
            จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ของ
ท่านมา ณ โอกาสนี 

 

                           ขอแสดงความนบัถือ 

                                    
                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 

                                    หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 

งานธุรการ 

โทรศพัท/์โทรสาร  – 219316 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

รายชือโรงเรียนททีดลองเครืองมือ 

 

. โรงเรียนชุมชนวดัหนองโพ 

. โรงเรียนวดับางลาน 

. โรงเรียนชุมชนวดัเจด็เสมียน 

. โรงเรียนวดัสนามชยั 

. โรงเรียนวดัช่องพราน 

6. โรงเรียนญาติสมาคม (อมรวทิยาคาร) 

7. โรงเรียนวดัชาวเหนือ 

8. โรงเรียนวดัปรกเจริญ 
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ภาคผนวก ง 
ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-

pha 
N of Items 

.983 63 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Al-

pha if Item De-

leted 

b1 281.77 736.875 .501 .962 

b2 281.83 744.144 .332 .962 

b3 281.73 740.271 .390 .962 

b4 282.00 734.483 .511 .961 

b5 281.83 735.040 .484 .962 

b6 281.93 728.754 .801 .961 

b7 281.93 725.582 .824 .961 

b8 281.87 733.499 .701 .961 

b9 281.83 730.557 .635 .961 

b10 282.03 730.723 .533 .961 

b11 281.77 741.978 .393 .962 

b12 281.97 736.240 .420 .962 

b13 281.90 731.955 .535 .961 

b14 281.70 740.217 .353 .962 
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b15 281.80 728.028 .600 .961 

b16 281.97 728.654 .538 .961 

b17 282.20 730.579 .496 .962 

b18 282.27 731.651 .453 .962 

b19 282.03 730.723 .533 .961 

b20 281.77 732.323 .685 .961 

b21 281.80 728.579 .709 .961 

b22 281.93 734.685 .462 .962 

b23 281.93 724.409 .745 .961 

b24 282.07 724.064 .757 .961 

b25 281.90 731.334 .585 .961 

b26 281.93 732.547 .543 .961 

b27 282.03 726.723 .623 .961 

b28 281.90 736.507 .529 .961 

b29 281.80 742.028 .414 .962 

b30 281.63 729.413 .665 .961 

b31 281.70 737.114 .599 .961 

b32 282.00 733.655 .681 .961 

c1 281.57 741.771 .348 .962 

c2 281.67 738.782 .432 .962 

c3 281.90 745.197 .308 .962 

c4 281.80 737.614 .405 .962 

c5 281.73 732.064 .662 .961 

c6 281.77 729.013 .722 .961 

c7 281.70 739.390 .431 .962 

c8 281.67 734.782 .540 .961 

c9 281.83 744.764 .264 .962 

c10 281.97 729.482 .478 .962 

c11 281.83 731.385 .512 .961 

c12 282.07 728.823 .543 .961 

c13 282.17 739.385 .424 .962 
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c14 281.77 734.323 .404 .962 

c15 281.63 739.826 .424 .962 

c16 281.73 726.685 .757 .961 

c17 281.80 733.890 .526 .961 

c18 281.67 731.816 .578 .961 

c19 281.80 732.097 .508 .961 

c20 281.90 737.059 .473 .962 

c21 282.00 733.793 .496 .962 

c22 281.93 737.306 .426 .962 

c23 282.17 744.626 .341 .962 

c24 281.90 732.438 .524 .961 

c25 282.00 738.069 .452 .962 

c26 281.97 734.171 .528 .961 

c27 281.93 739.030 .540 .961 

c28 281.80 740.993 .502 .962 

c29 281.77 745.013 .336 .962 

c30 281.87 737.499 .516 .961 

c31 281.83 738.282 .511 .962 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

และรายชือโรงเรียนทเีป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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ที ศธ . (นฐ)/พิเศษ                                                     บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

        
                            ตุลาคม   

 

เรือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เรียน   ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
 

ดว้ย นางสาววชัรา  สุมณฑา นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาค
วิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยา มหาวิทยาลยัศิลปากร กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เรือง “การประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษากบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ” มีความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหาร ครูวิชาการ และ
ครูผูส้อน ในโรงเรียนของท่าน เพือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ ในการนี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจ้งผูบ้ริหาร ครูวิชาการ และครูผูส้อน เพือขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่นักศึกษาตามความเหมาะสม ใคร่ขอความอนุเคราะห์ ให้
นกัศึกษาทาํการเก็บขอ้มูลในหน่วยงานของท่าน เพือนาํไปประกอบการพฒันางานวจิยัต่อไป 

 
      จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุญาต จกัขอบพระคุณยงิ 

 

 

                                                         

                                          
         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพรวทิยศิริธรรม) 

                                                                        รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ฝ่ายวชิาการและการวจิยั 

                                                                       รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั  “มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพอืพฒันาคุณภาพบัณฑิตศึกษา”  
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รายชือโรงเรียนทเีป็นกลุ่มตัวอย่าง 

สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาราชบุรี  เขต  

 

อาํเภอบ้านโป่ง  จาํนวน    โรงเรียน   

.  โรงเรียนวดัเขาขลุง         

.  โรงเรียนวดัสระสีมุม 

.  โรงเรียนวดัเขาแจง         

.  โรงเรียนชุมชนวดัหนองปลาหมอ 

.  โรงเรียนวดัมาบแค         

.  โรงเรียนวดัหนองหิน (วิเชียรประชานุกลู) 

.  โรงเรียนวดัสระตะโก (หนัประชาสามคัคี)    

.  โรงเรียนบา้นหนองคา 

9.  โรงเรียนอนุบาลป้านโป่ง (วดัปลกัแรด)       
.  โรงเรียนวดับางพงั 

.  โรงเรียนวดัลาํพะยอม         

.  โรงเรียนวนัมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ)์ 

.  โรงเรียนวดัหนองประทุน   

.  โรงเรียนวดัออ้อีเขียว (รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกลู) 

.  โรงเรียนชุมชนวดัท่าผา   

.  โรงเรียนวดัยางหกั 

.  โรงเรียนวดัรางวาลย ์    

.  โรงเรียนวดัหวัหิน 

.  โรงเรียนวดัโคกหมอ้ (ประชาสามคัคี)  

.  โรงเรียนวดัตาผา 

.  โรงเรียนค่ายลูกเสือบา้นโป่ง   

.  โรงเรียนวดัโพธิรัตนาราม 

.  โรงเรียนหวัโป่งมิตรภาพที   

.  โรงเรียนวดัหนองปลาดุก 

.  โรงเรียนวดับึงกระจบั  (รัฐประชาตนัติธนานนท)์   

.  โรงเรียนวดัหนองหญา้ปลอ้ง 

  .  โรงเรียนวดัไผส่ามเกาะ (ปัญญาประชาสามคัคี) 
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  .  โรงเรียนวดัสัมมาราม 

  .  โรงเรียนวดัม่วง 

  .  โรงเรียนวดัโพธิบลัลงัก ์

  .  โรงเรียนวดัหนองเสือ (ประชาอุทิศ) 
  .  โรงเรียนวดัโกสินารายน์ 

  .  โรงเรียนวดัดอนเสลา (ปาน พนู รัฐ) 
  .  โรงเรียนวดัลาดบวัขาว 

  .  โรงเรียนวดับา้นฆอ้งนอ้ย 

  . โรงเรียนวดัจนัทาราม (ตงัตรงจิตร ) 
  .  โรงเรียนรัตนราษฎร์บาํรุง 

  .  โรงเรียนวดัหนองปลาหมอพิทยาคม 

  .  โรงเรียนวดัดอนตูม 
 

อาํเภอโพธาราม  จาํนวน    โรงเรียน   

 .  โรงเรียนท่ามะขามวทิยา 
 2.  โรงเรียนวดัโบสถ ์(อินทรัฐราษฎร์บาํรุง) 
 .  โรงเรียนชุมชนวดับา้นเลือก (โพธาภิรมย)์ 
 .  โรงเรียนวดัหุบมะกลาํ 
 .  โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม (จนัทร์ประชานุเคราะห์) 
 .  โรงเรียนชุมชนวดักาํแพงใต ้(กาํแพงสังฆรักษว์ทิยา) 
 .  โรงเรียนวดับางกะโด (สามคัคีวทิยาคาร) 
 .  โรงเรียนวดับา้นฆอ้ง (พิพิธกิตติโสภณ) 
 .  โรงเรียนวดัท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ 

 . โรงเรียนวดัจอมปราสาท (อุดมวทิยา) 
 . โรงเรียนวดัคงคาราม (อินทราชผดุงศิลป) 
 .  โรงเรียนธรรมาธิปไตย 

 .  โรงเรียนบา้นเกาะโพธิงาม 

 .  โรงเรียนหนองโพวทิยา 

 .  โรงเรียนบา้นหนองใยบวั 

 .  โรงเรียนวดัตึกหิรัญราษฎร์ (มหาธีรราชอนุสรณ์) 
 .  โรงเรียนชุมชนวดัเฉลิมอาสน์ 
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 .  โรงเรียนวดัสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกลู) 
 .  โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง (อินทปัญญาราษฎร์นุกลู) 
 .  โรงเรียนวดัท่าหลวงพล (ถาวรวทิยา) 
 .  โรงเรียนวดัชยัรัตน์ (ปัญญาประชานุกลู) 
 .  โรงเรียนวดัศรีประชุมชน 

 .  โรงเรียนวดัหนองกลางดง (อธิราษฎร์คณารักษ)์ 
 .  โรงเรียนบา้นหนองกวาง (กรป.กลางอุปถมัภ)์ 

.  โรงเรียนบา้นเนินม่วง (ประชาบาํรุง) 
 .  โรงเรียนวดัระฆงัทอง 

 .  โรงเรียนบา้นเขาแหลม 

 .  โรงเรียนวดัเขาชะงุม้ 

 .  โรงเรียนวดัเขาส้ม 

 30.  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวดับา้นสิงห์) 
 .  โรงเรียนวดัดีบอน (กล่อมเอกชยัวทิยา) 
 .  โรงเรียนวดัมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์) 
 .  โรงเรียนวดับา้นหมอ้ (ประชารังษี) 
 .  โรงเรียนวดัขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถมัภ)์ 
 .  โรงเรียนวดัแกว้ฟ้า 

 

อาํเภอดําเนินสะดวก  จาํนวน    โรงเรียน  จาํแนกเป็น 

 .  โรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์เจริญธรรม 

 .  โรงเรียนวดัโชติทายการาม (ธรรมวิรัตราษฎร์บาํรุง) 
 .  โรงเรียนวดัคูหาสวรรค์ 
 .  โรงเรียนเนกขมัวทิยา 
 .  โรงเรียนอนุบาลดาํเนินสะดวก (วดัโคกบาํรุงราษฎร์ประชาสรรค)์ 

 .  โรงเรียนวดัสนามไชย (สนามไชยประชานุกลู) 
 .  โรงเรียนบา้นหนองสลิด (อดุลยท์องแพรประชาสรรค)์ 
 .  โรงเรียนชุมชนวดัดอนคลงั มิตรภาพที  

 .  โรงเรียนวดัตาลเรียง (เชยประชานุกูล) 
 . โรงเรียนวดัหลกัหกรัตนาราม 

 . โรงเรียนชุมชนวดัประสาทสิทธิ 
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 . โรงเรียนบา้นดอนฟักทอง (พิณจนัทนวงศป์ระชาสรรค)์ 
 .  โรงเรียนวดัพิทกัษเ์ทพาวาส (พิทกัษรั์ฐประชาสรรค)์ 
 .  โรงเรียนบา้นรางสีหมอก  
 .  โรงเรียนวดัอุบลวรรณา (นิมพิณมุขประชานุกลู) 
 .  โรงเรียนบา้นดอนไผ ่(ราษฎร์รังสรรค)์ 
 .  โรงเรียนวดับา้นไร่  
 .  โรงเรียนสายธรรมจนัทร์ 

 20.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั 

 

อาํเภอบางแพ  จาํนวน    โรงเรียน   

 1.  โรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนบางแพใตว้นัชยัประชาสรร) 
 .  โรงเรียนวดัท่าราบ (วนัชยัประชานุกลู) 
 .  โรงเรียนวดัดอนเซ่ง (แช่มสูตะอุดมศิริราษฎร์) 
 .  โรงเรียนวดับา้นกุ่ม 

 .  โรงเรียนชุมชนวดักลางวงัเยน็ (เริมประชานุกลู) 
 .  โรงเรียนวดัหลวง (คลึงวิทยาคม) 
 .  โรงเรียนวดัแหลมทอง 

 .  โรงเรียนวดัแกว้ (รัตนบินวทิยาคาร) 
 . โรงเรียนวดัหนองเอียน (หนองเอียนประชาสรรค)์ 
 .  โรงเรียนวดัทาํนบ (ปัญญาพลพิพฒัน์ประชานุกลู) 
 .  โรงเรียนโพหกั “วงศส์มบูรณ์ราษฎร์อุปถมัภ์” 

.  โรงเรียนวดัดอนมะขามเทศ (กิติยานุกลู) 
 .  โรงเรียนชุมชนวดัใหญ่โพหกั 

 .  โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 

 .  โรงเรียนวดัดอนพรม 

 .  โรงเรียนวดัตาลเตีย 

 17.  โรงเรียนวดับา้นใหม่ 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามเพอืการวจัิย 
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สมุดกลาง



 
 

 

แบบสอบถามเพอืการวจัิย 
เรือง  การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษากบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 

คําชีแจง 
 1.  แบบสอบถามฉบบันีมุ่งทีจะศึกษา ถึงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษากบัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

              2. ผูต้อบแบบสอบถามฉบบันีกาํหนดผูใ้หข้อ้มูล มีทงัสิน 3 คน ไดแ้ก่ 

    ผูอ้าํนวยการโรงเรียน หรือ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 1 คน  
    รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ  1 คน 

    ครูผูส้อน  คน 
 3.  แบบสอบถามฉบบันี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ตอนที 1    ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที 2    ขอ้มูลเกียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ตอนที 3    ขอ้มูลเกียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
             4.  การวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมของโรงเรียนสังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านหรือ
สถานศึกษาของท่านแต่ประการใด คาํตอบทีไดจ้ะเป็นประโยชน์อยา่งยิงต่อการบริหารและจดัการศึกษา
สาํหรับโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  
            5.  เพือความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 
 

            ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่าน  ทีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามในครังนีมา ณ 
โอกาสนีเป็นอยา่งยงิ 
 

 

 

นางสาววชัรา  สุมณฑา 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา 

ภาควชิาบริหารการศึกษา   
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

ตอนท ี1      ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คําชีแจง      โปรดทาํเครืองหมาย    ลงใน (    )  ทีเป็นจริงเกียวกบัตวัท่านหนา้ขอ้ความต่อไปนี 

 
ขอ้ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับ

ผูว้จิยั 

   

1 เพศ  

 (   ) ชาย                                                                    (   ) หญิง {  } 01 

2 อาย ุ  

 (   ) ไม่เกิน 30 ปี                                                       (   )  31- 40  ปี  {  } 02 

 (   ) 41 – 50  ปี                                                          (   ) 51  ปีขึนไป  

3 ระดบัการศึกษา  

 (   ) ตาํกวา่ปริญญาตรี                                               (   ) ปริญญาตรี {  } 03 

 (   ) ปริญญาโท                                                         (   ) ปริญญาเอก  

4 ตาํแหน่งหนา้ที  

 (   ) ผูอ้าํนวยการโรงเรียน                                         (   ) ครูวชิาการ {  } 04 

 (   ) รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ                (   ) ครูผูส้อน  

5 ประสบการณ์การทาํงาน  

 (   ) ไม่เกิน 5 ปี                                                        (   )  6-10  ปี {  } 05 

 (   ) 11- 15   ปี                                                          (   )  16- 20  ปี  

 (   ) 20  ปีขึนไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

ตอนท ี2  ขอ้มูลเกียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่วงระดบั  ปัจจยัความเสียงของสถานศึกษา 
 5  หมายถึง   การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา       อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 4  หมายถึง   การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา       อยูใ่นระดบัมาก 

 3  หมายถึง   การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา       อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2  หมายถึง   การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา       อยูใ่นระดบันอ้ย 

 1  หมายถึง   การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา       อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 

 

 
 

ข้อ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการประกนั

คุณภาพ 
สําหรับ 

ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1  

การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

1 การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดบั
การศึกษาขนัพืนฐานตามทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

     {  } 06 

2 การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ตอ้งครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ 

     {  } 07 

3 การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถินดว้ย 

     {  } 08 

การจัดทาํแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทมุ่ีงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4 การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตอ้ง
ผา่นการคิดและวเิคราะห์กลยทุธ์มาแลว้อยา่งรอบดา้นและ
รอบคอบ 

     {  } 09 

5 การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใช้
วธีิ SWOT Analysis,Balanced Scorecard หรือวธีิการอืนๆ
ทีสถานศึกษาเห็นวา่เหมาะสม 

     {  } 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

ข้อ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการประกนั

คุณภาพ 
สําหรับ 

ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1  

6 การดาํเนินงานตามกลยทุธ์นาํไปสู่การบรรลุตามวสิัยทศัน์
และมาตรฐานการศึกษาทีสถานศึกษาวางเป้าหมายไว ้

     {  } 11 

7 การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีมีการระบุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย การจดัสรรทรัพยากร และกรอบเวลาของการ 

ดาํเนินงานตามแผนอยา่งชดัเจน 
     {  } 12 

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
8 สถานศึกษาสามารถจดัระบบบริหารโดยอาศยัแนวคิด

ทฤษฎีหรือผลงานวิจยัทีมีความเหมาะสมกบับริบทของ
สถานศึกษา 

     {  } 13 

9 สถานศึกษาใชเ้ทคนิคการบริหารและการจดัการให้
สามารถดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย      {  } 14 

10 สถานศึกษาควรมีการจดัระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการนาํไปใชใ้นการ
วางแผนการจดัการศึกษา สืบคืนไดง่้ายและรวดเร็ว 

     {  } 15 

11 ผูรั้บผดิชอบดูแลสารสนเทศของสถานศึกษาตอ้งทาํงาน
อยา่งมีระบบ โดยมีการกาํหนดกรอบการเก็บขอ้มูล
เฉพาะทีจาํเป็น 

     {  } 16 

12 วางแผนการเก็บขอ้มูลซึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกฝ่าย 

     {  } 17 

13 สร้างความเขา้ใจใหทุ้กฝ่ายมีความตระหนกัถึงความจาํเป็น
ในการเก็บขอ้มูลและสารสนเทศเพือใหเ้กิดความร่วมมือ
และใหข้อ้มูลทีถูกตอ้ง 

     {  } 18 

ดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
14 แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษานนั

เปรียบเสมือนเขม็ทิศทางการทาํงาน 

 

 

     {  } 19 

   ส
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สมุดกลาง



 
 

 

ข้อ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการประกนั

คุณภาพ 
สําหรับ
ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1  

15 ผูบ้ริหารสถานศึกษาทีมีภาวะผูน้าํทาวชิาการควบคู่กบัการ
บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรมยอ่ม
สร้างคนทีมีคุณภาพใหเ้กิดขึนไดไ้ม่ยากนกั 

     {  } 20 

16 ผูบ้ริหารจะทาํหนา้ทีจดัสิงอาํนวยความสะดวก สนบัสนุน
ทรัพยากรต่างๆ เพือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     {  } 21 

17 ผูบ้ริหารดูแล กาํกบั ติดตาม และนิเทศงานของบุคลากรทุก
คน/ทุกฝ่าย เพือกระตุน้และส่งเสริมใหป้ฏิบติังานตามแผน
ทีกาํหนดไว ้

     {  } 22 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
18 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการ

ติดตามตรวจสอบความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานตาม
แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     {  } 23 

19 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการจดัทาํ
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

     {  } 24 

20 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นขอ้เสนอแนะ
มาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     {  } 25 

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
21 การประเมินคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการประเมินผล

การดาํเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

     {  } 26 

22 การประเมินคุณภาพภายในถือวา่เป็นส่วนหนึงของการ
บริหารจดัการ เพือทีจะไดรั้บทราบขีดความสามารถใน
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

     {  } 27 

23 นาํผลการประเมินไปแกไ้ขขอ้บกพร่องไดท้นัที เพือการ
พฒันาอยา่งต่อเนือง 

 
     {  } 28 

   ส
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สมุดกลาง



 
 

 

 

 
 

ข้อ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการประกนั

คุณภาพ 
สําหรับ
ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1  

24 การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการ
ทาํงานของสถานศึกษาหรือการประเมินตนเอง 

     {  } 29 

การจัดทาํรายงานประจําปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
25 สถานศึกษาสามารถสรุปและจดัทาํรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือวา่เป็นรายงาน
ประจาํปีของสถานศึกษาได ้

     {  } 30 

26 การจดัทาํรายงานประจาํปีถือเป็นเรืองปกติทีสถานศึกษา
ตอ้งจดัทาํหลงัการจดัการศึกษาผา่นไปแต่ละปี 

     {  } 31 

27 รายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษานี  จะนาํไปเป็นฐานขอ้มูลและหลกัฐานยนืยนั
การพฒันาสถานศึกษาสาํหรับรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกดว้ย 

     {  } 32 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง 
28 ความยงัยนืของการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมีการ
ปรับเปลียนในทางทีดีขึนนอยา่งสมาํเสมอ 

     {  } 33 

29 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ
การประเมินอืนๆ เป็นฐานวางแผนพฒันาทุกระยะหรือทุก
รอบการพฒันากระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษานนั 

     {  } 34 

30 สถานศึกษาตอ้งยดึคุณภาพทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขนั
พนืฐาน/ระดบัปฐมวยั 

     {  } 35 

31 สถานศึกษามีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเองจดัระบบและโครงสร้างทีเหมาะสม 
วางแผนและดาํเนินงานตามแผน ดว้ยจิตสาํนึก 

     {  } 36 
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ตอนท ี3  ขอ้มูลเกียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่วงระดบั  ปัจจยัความเสียงของสถานศึกษา 
 5  หมายถึง   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน       อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 4  หมายถึง   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน       อยูใ่นระดบัมาก 

 3  หมายถึง   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน       อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2  หมายถึง   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน       อยูใ่นระดบันอ้ย 

 1  หมายถึง   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน       อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
 

 

ข้อ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการประกนั

คุณภาพ 

สําหรับ 

ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1  

32 การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติทีทุกคน
จะตอ้งรับผดิชอบทีเกิดขึนร่วมกนั การดาํเนินงานมี
ความกา้วหนา้อยา่งต่อเนือง ส่งผลถึงคุณภาพผูเ้รียนทงั
สถานศึกษา 
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ข้อ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียน        ระดับการปฏิบัติ สําหรับ 

ผู้วจัิย 
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1 ยนืตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมาย

ของเพลงชาติไดถู้กตอ้ง 
     {  } 38 

2 ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ทีพลเมืองดีของชาติ      {  } 39 

3 เขา้ร่วมส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมทีสร้างความสามคัคี
ปรองดองทีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม 

     {  } 40 

4 ร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของ
ศาสนาตามโอกาส 

     {  } 41 

5 ร่วมกิจกรรมทีเกียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามที
โรงเรียนและชุมชนจดัขึน 
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ข้อ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียน        ระดับการปฏิบัติ สําหรับ 

ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1  

ซือสัตย์สุจริต  

6 ใหข้อ้มูลของตนเองตามความเป็นจริงและถูกตอ้ง      {  } 43 

7 ประพฤติ ปฏิบติั ตรงความเป็นจริงต่อตนเองทงักาย วาจา ใจ      {  } 44 

มีวนัิย 

8 ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว
โรงเรียน และสังคม 
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9 แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ      {  } 46 

10 เคารพเชือฟัง ครูบาอาจารย ์บิดามารดาและผูอื้น      {  } 47 

มีวนัิย 
11 รับผดิชอบในการทาํงานและส่งงานตรงเวลา      {  } 48 

12 ตรงต่อเวลาทงัต่อตนเองและผูอื้น      {  } 49 

ใฝ่เรียนรู้ 
13 ตงัใจเรียน เอาใจใส่ ขยนัและเพียรพยายามในการเรียน      {  } 50 

14 สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ใชเ้วลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ 
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15 แสวงหา/คน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทงัภายในและ
ภายนอกโรงเรียนและเลือกใชสื้อต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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16 จดบนัทึกความรู้อยา่งเป็นระบบและสรุปความรู้ไดอ้ยา่งมี
เหตุผล 

     {  } 53 

17 แลกเปลียนเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่างๆ และนาํไปใชป้ระโยชน์
ในชีวติประจาํวนั 

     {  } 54 

อยู่อย่างพอเพยีง 
18 ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง อยา่งประหยดัและคุม้ค่า      {  } 55 

19 ใชท้รัพยากรของส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่าและเก็บรักษา
ดูแลเป็นอยา่งดี 
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20 ใชจ่้ายประหยดัและมีการเก็บออมเงินอยา่งสมาํเสมอ      {  } 57 
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ข้อ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียน        ระดับการปฏิบัติ สําหรับ 

ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1  

มุ่งมันในการทาํงาน 

21 มุ่งมนั ตงัใจ และพากเพียรพยายามในการทาํงานใหส้าํเร็จ
ตามเป้าหมาย 
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22 อดทนและไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคในการทาํงานใหป้ระสบ
ความสาํเร็จ 
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รักความเป็นไทย 
25 ภาคภูมิใจในขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทย 

และมีความกตญั ูกตเวที 
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26 เขา้ร่วมกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ในทอ้งถิน 
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27 เห็นคุณค่าในความสาํคญัและใชภ้าษาไทยในการสือสารได้
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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28 ปฏิบติัตนตามขนมธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมไทยได้
อยา่งเหมาะสม 
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มีจิตสาธารณะ 
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