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education schools under Kanchanaburi Educational Service Area office 1 2) the effectiveness of basic
education schools under Kanchanaburi Educational Service Area office 1 and 3) the internal quality
assurance affecting the effectiveness of basic education schools under Kanchanaburi Educational
Service Area office 1. The sample were 103 basic education schools under Kanchanaburi Educational
Service Area office 1. The respondents were school directors, head of academic disciplines and teachers
from basic education schools, with the total number of 412. The instrument for collecting the data was a
questionnaire regarding the quality assurance of the basic education schools based on the concept of
Ministry of Education and the effectiveness based on the concept of Mott. The statistical used were
frequency, percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.
The research findings were as the followings :
1. The internal quality assurance in the basic education schools under Kanchanaburi
Educational Service Area office 1, as a whole and as an individual were at a high level.
2. The effectiveness of the basic education schools under Kanchanaburi Educational
Service Area office 1, as a whole and as an individual were at a high level.
3. The internal quality assurance in the educational development plan and the educational
standard annual report affected the effectiveness of the basic education schools under Kanchanaburi
Educational Service Area office 1 in overall at the level of significant 0.05.

Department of Educational Administration Graduate School Silpakorn University Academic year 2007
Student’s signature………………………..
Thesis Advisors’ signature 1………..………….….. 2………………….……... 3…………………….….

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได ก็ดวยความเมตตาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ
อินทรรักษ ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช อาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ชวนชม ชินะตังกูร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ และนายวิสูตร เกษมสุข ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและตรวจ
แกไขขอบกพรองตางๆจนสมบูรณ รวมทั้งคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ให
ความรู แนวคิดและแนวทางในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ไดแก นายภุชงค ชํานาญกิจ รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายเฉลิมพล จิณแพทย รองผูอํานวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี
นางยุพดี สุขกรม ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นางสาวพรรณรัตน
สงเคราะห ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และนายไพศาล ยาทิพย
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่กรุณาเสียสละเวลาชวยเหลือในการ
ตรวจสอบ แกไขเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอขอบพระคุ ณ ผู อํา นวยการสถานศึ ก ษา คณะครู ใ นสถานศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่เปนกลุมตัวอยาง ซึ่งไดอํานวยความสะดวก ให
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี
ขอขอบพระคุณสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือ และคําแนะนําอันมีคาจากนักศึกษารุน พี่
เพื่อนนักศึกษา รุนที่ 23 และนายวิวรรธน โตเหมือน ที่ใหกําลังใจและความชวยเหลือเสมอมา
คุณคาของวิทยานิพนธเลมนี้ ขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารย
นายเอกมล แสงหิรัญ ผูอํานวยการโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี และนางภัทราภรณ
แสงหิรัญ รองผูอํานวยการโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน
ที่ไดเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และใหความเมตตาชวยเหลือมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

ฉ

สารบัญ
หนา
บทคัดยอภาษาไทย………………………………………………………………………
บทคัดยอภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………….…
สารบัญตาราง……………………………………………………………………………
สารบัญแผนภูมิ……………………………………………………………………………
บทที่
1 บทนํา……………………………………………………………………….……...
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา………………………………….…..
ปญหาการวิจยั …………………………………………………….……..…....
วัตถุประสงคของการวิจยั ………………………………………….……….…
ขอคําถามของการวิจยั ………………..……………………………..…………
สมมติฐานของการวิจยั ………………………………………………..……..…
ขอบขายทางทฤษฏีของการวิจัย……………………………..………………..
ขอบเขตของการวิจัย………………………………………………….………
นิยามศัพทเฉพาะ……………………………………………………..….…...

1
3
9
9
10
10
12
14

2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ………………………………………….…………………..
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน……………
แนวคิดเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา………………..…..……..
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา……………….…..……..
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา………………………………………
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา……………….………
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา………..………………
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา………………….
ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา…...

16
17
18
20
21
22
22
24

ช

ง
จ
ฉ
ญ
ฎ

บทที่
2

หนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ………………………………………………………………
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ……………..………………..…....
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา…………………………….……….……
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา………………………..….…….
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา…………………..……
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา………………….……..…
การประเมินคุณภาพการศึกษา…………………………………….…….
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป…………………………….…..…
การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา……………………..….…...
ประสิทธิผลขององคกร …………….…………………………………………..
ความหมายของประสิทธิผลขององคกร……………..……….…..………
ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา………..……….…..………
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง............
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มที ัศนคติทางบวก...........................
ความสามารถในการแกปญ
 หาในสถานศึกษา............................................
ความสามารถในการการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา......................
การประเมินประสิทธิผลสถานศึกษา……………………………..………
เครื่องมือวัดประสิทธิผลสถานศึกษา……………………………..………
งานวิจยั ที่เกีย่ วของ……………………………………………..……….…….
สรุป…………………………………………………………………….…..…

26
27
30
33
36
37
42
46
50
52
52
53
55
56
57
59
60
62
64
69

3 การดําเนินการวิจัย…………………………………………………..……………...…
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั …………………………………………..…………
ระเบียบวิธีวิจยั ……………………….……………………………………..…
แผนแบบการวิจัย………………………………………………..….……
ประชากร……………………….……………………………..…………
กลุมตัวอยาง…………………………………………………….…….…
ตัวแปรที่ศึกษา........………………………………………………...……

70
71
71
71
72
73

ซ

บทที่

หนา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย………………………………..……….…..…..
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ………………………………….………..
การเก็บรวบรวมขอมูล………………………………………….……..…
การวิเคราะหขอ มูล…………………………………………………….…
สรุป…………………………………………………………………….......…

4 ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม…………….
ตอนที่ 2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1……………………………….…
ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1……………..............................................
ตอนที่ 4 การวิเคราะหการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1……..................................................……

75
76
76
77
78
79
81
83

84

5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย………………………………………………………...…….. 94
การอภิปรายผล………………………………………………………………. 96
ขอเสนอแนะ……………………………………………………………….… 103
ขอเสนอแนะของการวิจยั ………………………………………..… 103
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ตอไป……………………………...… 105
บรรณานุกรม…………………………………………………………………………...…
ภาคผนวก…………………………………………………………………….………...…
ภาคผนวก ก หนังสือขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือและการหาความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา……………………………………………….………
ภาคผนวก ข หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยและขอเก็บรวบรวมขอมูล……..
ภาคผนวก ค การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ……………………………..
ภาคผนวก ง แบบสอบถามเพื่อการวิจยั ………………..……………………..
ประวัติผูวจิ ัย………………………………………………………………………………
ฌ

106
113
114
117
122
127
136

สารบัญตาราง
ตารางที่

หนา

1

ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2547 สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ...........……......
2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่
6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2546 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1………………….…………….………..
3 จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอ มูล…………...……………………...
4 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม……………………………………...
5 คาเฉลี่ย( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1.............................................................................................
6 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับประสิทธิผลของสถาน
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1……...
7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน…………………………………………………………………...
8 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวม…………………………...………………….
9 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง…...………………………......……………………………..
10 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีทัศนคติ
ทางบวก………………………………..…………………………………….
ญ

6

8
73
80

82
83
84

85

86

88

สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่

หนา

11 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา..............
12 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา………………………………………………………………….

ฎ

89

91

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1
2
3
4
5
6

หนา
รอยละของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่มีระดับคุณภาพดี จําแนกตามรายมาตรฐาน
(ดานผูเรียน)…………………………...……………………………………
ขอบขายทางทฤษฏีของการวิจัย…………………………………………..……..
ขอบเขตการวิจัย………………………………………………………………...
ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน…………………………………..
องคประกอบของระบบสารสนเทศ……………………………………………..
สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาทีส่ งผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานัก
งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1………....................……………….

ฏ

4
11
14
25
29

93

บทที่ 1
บทนํา
โลกในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนผลใหเกิดการแพรกระจายขาวสาร ความรู และเรื่องตาง ๆ อยางกวางขวาง กอใหเกิดสังคมเปด
ที่ทุกชาติสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วกวาทีเ่ คยเปนมา อันสงผลใหเกิดการเรียนรูซึ่งกัน
และกัน และกอใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา แตใน
ขณะเดียวกัน กระแสโลกาภิวัฒน(Globalization) ทําใหสงั คมมีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วตลอดเวลา สงผลใหเกิดปญหานอยใหญเกิดขึ้น เชน ปญหาสังคม ปญหาศีลธรรม คานิยม
ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน ดังนั้น แตละสังคมจึงจําเปนตองเรียนรูเ พื่อที่จะปรับตัวใหทนั ตอการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลกอยูตลอดเวลา โดย
ปจจัยสําคัญทีจ่ ะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว ไดแก คุณภาพของคนในสังคม1
คนที่มีคุณภาพจะเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดลอม ซึ่งเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คือ การศึกษา
เพราะการศึกษาเปนกระบวนการสรางความเจริญงอกงามใหแกบุคคลและสังคม ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคณ
ุ ภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง โดยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่อทําใหศกั ยภาพที่มีอยูใ นตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจกั
แกปญหา มีความคิดริเริม่ สรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทนั ตอการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรมคุณธรรม รูจักพึ่งตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูใ น
สังคมไดอยางเปนสุข2
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ คุณภาพของประชากรถือวาเปนปจจัยที่สําคัญ
เปนอยางยิ่ง ซึ่งสวนหนึ่งเกิดขึ้นจากการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนสิทธิประการหนึ่งที่

1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) (กรุงเทพฯ :
บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2545), 1.
2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อ
พรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด, 2543), 1.

1

2
พลเมืองไทยตองไดรับตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 43 ที่บัญญัติไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบ
สองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย”3 โดยการศึกษาที่มีคุณภาพ
นั้นตองเปนการศึกษาที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกั บผูอื่นไดอยางมี
ความสุข มุงเนนการปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาคและศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป น ไทย รู จั ก รั ก ษา
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
การกี ฬ า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาไทยและความรู อั น เป น สากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความ
คิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง4 ดังนั้น สถานศึกษาในฐานะที่เปน
สถาบันทางสังคมที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาใหแกพลเมือง เพื่อสรางและพัฒนา “คน”ใหเปน
“มนุษย”ที่ดี มีคุณภาพ มีจิตใจเมตตากรุณา รักและเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย ตลอดจนมีความคิดที่
จะสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดขึ้นในสังคม ตามวัตถุประสงคที่กลาวในขางตนอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยการพิจารณาวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม
หรือจัดการศึกษาไดบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร อาจพิจารณาไดจากตัวชี้วัดตางๆที่เกี่ยวของ
เชน คุณภาพของนักเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สภาพบรรยากาศของ
สถานศึกษา โครงสรางการบริหารจัดการ ความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน เปนตน
โดยสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลนั้นเกี่ยวของการการมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหาร
คุณภาพ ตลอดจนมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่กฎหมายใหหนวยงานที่จัดการศึกษา
ทุกหนวย ต องตองดําเนินการควบคูกับการบริหารจัดการตามปรกติ เพื่อเพื่อเป นกลไกในการ
ตรวจสอบและกระตุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษามีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อยางตอเนื่องตลอดเวลา
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2541), 10.
4
มิเดีย อินเทลลิเจนซ เทคโนโลยี, รวมกฎหมายการศึกษา ฉบับสมบูรณ (ปทุมธานี : บริษัท มิเดีย
อินเทลลิเจนซ เทคโนโลยี จํากัด,2546), 12.

3
ปญหาการวิจัย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) จัดตัง้ ขึ้น
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และ
แนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ โดย
ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึง่ ครั้งทุกหาป นับตั้งแตการ
ประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลตอหนวยงานที่เกีย่ วของของสาธารณชน5
ใน พ.ศ.2548
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)ไดสรุปผลการดําเนินงาน
ตั้งแต พ.ศ.2545-พ.ศ.2548 โดยสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปรากฏผลวา มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ ประเทศที่ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รวม 17,652 แหง ในดานคุณภาพของนักเรียนนั้น ไดประเมินคุณภาพนักเรียนตาม
มาตรฐาน 7 มาตรฐาน ไดแกมาตรฐานที่ 1, 4, 5, 6, 9, 10 และ 12 โดยมาตรฐานดานผูเรียนที่
สถานศึกษามีระดับคุณภาพดี คือ มาตรฐานที่ 10 (รอยละ 95.6), มาตรฐานที่ 1(รอยละ 83.4),
มาตรฐานที่ 12 (รอยละ 72.7), มาตรฐานที่ 9 (รอยละ 68.2), มาตรฐานที่ 6 (รอยละ 26.5), มาตรฐาน
ที่ 5 (รอยละ 12.6) และ มาตรฐานที่ 4 (รอยละ 11.1) ตามลําดับ6 ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1

5

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน), “สรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบ 5 ป” ประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา (จุลสารฉบับพิเศษ 2, 2548 ). 2.
6
เรื่องเดียวกัน, 6.
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แผนภูมิที่ 1 รอยละของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่มีระดับคุณภาพดี จําแนกตามรายมาตรฐาน
(ดานผูเรียน)
ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน), “สรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบ 5 ป,” ประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา (จุลสารฉบับพิเศษ 2, 2548 ): 6.
จากขอสรุปดังกลาว แสดงใหเห็นระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาที่ สื่ อ ผ า นทางคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นตามมาตรฐานของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)ไดวา สถานศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศไดดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีเปนสวนใหญ ซึ่งการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น จําเปนตองมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให
มีระบบและตอเนื่อง
ในสวนของประสิทธิผลของสถานศึกษานั้น นับตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อํานาจการวัดและประเมินผลการศึกษาสูสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนในระดับการ
เรียนการสอน การตัดสินได/ตกและการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา เปนอํานาจของสถานศึกษา
แมวาการจัดการเรียนการสอนจะใชหลักสูตรการศึกษาเดียวกันทั่วประเทศ แตมีความหลากหลาย
ในรูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนด
มาตรการจั ด ให มี ก ารทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานนั บ ตั้ ง แต ป
การศึกษา 2544 เปนตนมา ผลการประเมินที่ไดนอกจากจะเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาในภาพรวม
แลว ยังใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายระดับชาติ และใชวางแผนพัฒนา

5
คุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา7
โดยในปการศึกษา 2547
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ
สถานศึกษาในสังกัด ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ(ยกเวนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3) และสังคมศึกษา(เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6) ซึ่งผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือวิชาคณิตศาสตร และต่ําสุดคือวิชาภาษาอังกฤษ และเมื่อพิจารณาจํานวนรอยละของ
นักเรียนตามระดับคุณภาพในรายวิชา พบวานักเรียนสวนใหญผานเกณฑการประเมินคุณภาพใน
ระดับพอใช ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ เรียงตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาจํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ พบวานักเรียนสวนใหญผานเกณฑ
การประเมินคุณภาพในระดับพอใช และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก วิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ เรียงตามลําดับ และเมื่อพิจารณาจํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
พบวานักเรียนสวนใหญผานเกณฑการประเมินคุณภาพในระดับพอใช ดังตารางที่ 1

7

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2547 (กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2547), คํานํา.

6
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2547 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประเทศ
จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เฉลี่ย
รอยละ

ภาษาไทย

173,054

40

17.69

44.23

5.03

34.40 56.03

คณิตศาสตร

173,054

40

17.51

43.77

7.41

34.85 45.17 19.98

วิทยาศาสตร

173,054

40

16.64

41.60

6.00

27.04 61.76 11.20

ภาษาอังกฤษ

173,054

40

14.94

37.34

6.66

44.46 46.50

9.04

ภาษาไทย

170,551

40

15.32

38.29

4.67

29.33 68.87

1.81

คณิตศาสตร

170,551

40

13.95

34.88

5.29

34.64 59.70

5.66

สังคมศึกษา

170,551

40

16.98

42.44

5.32

28.19 62.32

9.50

วิทยาศาสตร

170,551

40

14.89

37.22

5.66

46.73 44.77

8.49

ภาษาอังกฤษ

170,551

40

12.91

32.28

5.10

45.16 49.97

4.87

ภาษาไทย

164,275

50

24.63

49.25

7.34

18.05 58.84 23.11

ภาษาอังกฤษ

164,267

50

16.23

32.45

6.98

58.35 36.55

5.10

สังคมศึกษา

163,660

50

16.82

42.05

5.48

41.77 52.15

6.08

วิทยาศาสตร
กายภาพชีวภาพ

73,404

50

22.17

44.33

7.08

13.61 72.75 13.64

คณิตศาสตร

112,674

50

14.03

35.08

5.60

36.44 53.59

วิชา

สวน
จํานวนรอยละของ
เบี่ยงเบน
นักเรียน
มาตรฐาน ปรับปรุง พอใช ดี

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
9.58

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

9.97

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2547 (กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2547), 7-19.
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษานั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเปน
หนวยงานทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

7
พ.ศ. 2546 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภาระหนาที่ประการหนึ่ง คือ การ
พั ฒ นางานวิ ช าการและจั ด ให มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาร ว มกั บ
สถานศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยการสงเสริมให
สถานศึ กษาในสั งกัดจั ดทําและพั ฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งดานผูเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อใหเกิดความพรอมใน
การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองคกรภายนอก และเพื่อใหบรรลุตามภาระหนาที่ดังกลาว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงไดกําหนดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่6 นับตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนมา โดยในปการศึกษา 2547 ใช
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ม าตรฐานของสํ า นั ก ทดสอบการศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในการประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด8 ซึ่งผล
การทดสอบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือวิชาวิทยาศาสตร และต่ําสุดคือวิชาคณิตศาสตร และเมื่อพิจารณาจํานวนรอยละของ
นักเรียนตามระดับคุณภาพในแตละรายวิชา พบวานักเรียนสวนใหญผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
ในระดับพอใชในทุกวิชา ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ เรียง
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาจํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ พบวานักเรียนสวนใหญ
ผานเกณฑการประเมินคุณภาพในระดับพอใชในทุกวิชา และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย สูงสุด รองลงมา ได แก วิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เรียงตามลําดับ และเมื่อพิจารณาจํานวนรอยละของนักเรียนตาม
ระดั บ คุ ณ ภาพ พบว า นั ก เรี ย นส ว นใหญ ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพในระดั บ พอใช ใ นวิ ช า
ภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ สวนวิชาวิทยาศาสตรนักเรียนสวนใหญมีระดับคุณภาพ
ระดับปรับปรุง สวนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เรียงตามลําดับ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1, กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
, “รายงานผลการประเมินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2547”, 2547, 2. (อัดสําเนา)
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และเมื่อพิจารณาจํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ พบวานักเรียนสวนใหญผานเกณฑ
การประเมินคุณภาพในระดับพอใชในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร สวนวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ชีวภาพและภาษาอังกฤษ นักเรียนสวนใหญมีระดับคุณภาพระดับปรับปรุง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปท6ี่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2547 เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
คะแนนเฉลี่ยรอยละ และ จํานวนเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ
ภาษาไทย

ระดับชัน้

ปรับปรุง พอใช

ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 6

คณิตศาสตร
ดี

43.18
25.59

66.53
56.03

7.87

68.87
52.80

11.49

ปรับปรุง พอใช

39.48 52.72

9.58

7.79

44.32 50.14

ดี

ปรับปรุง พอใช

5.38

-

-

37.22
5.66

46.73 44.77

36.32

59.86 28.65 32.24 56.09 11.68

46.57*
8.57

-

37.33

34.85 45.17 19.98 27.04 61.76 11.20 44.46 46.50
34.64 59.70

ดี

-

41.60

34.88
1.81

ภาษาอังกฤษ

37.19

43.77

38.29
29.33

ดี

36.62

44.22
34.40

ปรับปรุง พอใช

วิทยาศาสตร

9.04

32.28
8.49

45.16 49.97

4.87

33.32

75.92 15.51 53.40 42.70

หมายเหตุ* คะแนนเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ
ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1, กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา, “รายงานผลการประเมินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2547,” 2547, 14.(อัดสําเนา)
: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1, กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา, “รายงานผลการประเมินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2547,” 2547, 7. (อัดสําเนา)
: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1, กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา, “รายงานผลการประเมินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2547,” 2547, 6. (อัดสําเนา)
: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1, กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา, “รายงานผลการประเมินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2547,” 2547, 7-14. (อัดสําเนา)
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จากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป
การศึกษา 2547 ที่อางถึงนั้น ชี้ใหเห็นถึงระดับคุณภาพของการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
และระดับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางไร เนื่องจากวาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เปนกระบวนการตามกฎหมายที่สถานศึกษาตองดําเนินการควบคูกับ
การบริหารจัดการศึกษาตามปกติที่เปนกระบวนการ เพื่อสรางความมั่นใจแกสาธารณชนวา
สถานศึ กษาสามารถจั ดการศึกษาไดมีคุณภาพ มีประสิทธิผล ซึ่งเปนเปาหมายที่ทุก องค กร ทุก
หนวยงานพึงปรารถนา ซึ่งถาสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่
เปนระบบ สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาไดมีประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับความสําคัญและสภาพปญหาของงานวิจยั ที่กลาวในขางตน ผูวิจยั
จึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้
1. เพื่อทราบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานัก
งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2. เพื่อทราบประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ าร
ศึกษากาญจนบุรี เขต 1
3. เพื่อทราบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ผูวิจยั จึงไดกําหนดขอคําถามของการวิจัย ไวดังนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อยูในระดับใด
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 อยูในระดับใด
3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดานใดสงผลตอประสิทธิผลของ
สถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
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สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ผูว ิจยั จึงไดกําหนดตั้งสมมติฐานการวิจัย ไวดังนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อยูในระดับปานกลาง
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 อยูในระดับปานกลาง
3.การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ขอบขายทางทฤษฏีของการวิจัย
การบริหารของสถานศึกษาจะมีลักษณะการจัดการเชิงระบบ ซึ่งแคทซและคาหน(Katz
and Kahn) กลาววาการดําเนินการในลักษณะขององคกรเชิงระบบ จะประกอบดวยปจจัยนําเขา
(input) กระบวนการ(process) ผลผลิต(output) ขอมูลยอนกลับ(feedback) และสภาพแวดลอม
(context)9 ในระบบการบริหารการศึกษา ปจจัยนําเขา (input) เปนทรัพยากรที่นําเขาสูระบบเพื่อให
เกิดการทํางานตอไป มิลตัน(Milton) ไดเสนอวาองคประกอบการบริหารที่มีประสิทธิภาพไว 3
ประเภทใหญๆคือ 1)ลักษณะเฉพาะของบุคลากร(individual characteristics) 2)ลักษณะของงาน
(characteristics of the job) และ 3)ลักษณะสิ่งแวดลอมของงาน(characteristics of work
environment) 10 โดยที่ตัวปอนของสถานศึกษา ไดแก นักเรียน ครู วัสดุอุปกรณ งบประมาณ
อาคารสถานที่ ผูบริหาร นโยบาย เปนตน ดังนั้น การบริหารจึงมีวิธีการที่จะโนมนาวและจูงใจให
บุคลากรทุมเทกําลังกาย กําลังใจใหปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุด เพราะหัวใจหลักของปจจัยการบริหาร
คือ การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล โดยใหครูอาจารยแตละคนมีความรูสึกวาตนเองไมไดรับภาระ
งานที่หนักมากเกินไป การใชวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่มีอยูจะตองคุมคา และมีใหครูใชอยางเพียงพอ
จึงจะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผานกระบวนการ(process) ซึ่ง
เปนตัวเปลี่ยนปจจัยนําเขาใหเปนผลผลิตอันประกอบดวย 1)การบริหาร 2)การนิเทศ 3)การเรียน

9

Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed. (New York :
John Wiley & Son, 1978), 20.
10
Charls R. Milton, Human Behavior in Organization (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall Inc., 1981),11-12.

11
การสอน11 จนเกิดเปนผลผลิต(output)หรือผลลัพธอันเกิดจากกระบวนการผลิต ไดแก คุณภาพของ
ผูเรียน ความพึงพอใจของครู ผูปกครอง ดังปรากฏ รายละเอียดในแผนภูมิที่ 2
สภาพแวดลอม (context)

ปจจัยนําเขา (input)
-

บุคลากร
งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ
เทคโนโลยี
นโยบายและการ
จัดการ

กระบวนการ (process)
การบริหาร
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

ผลผลิต (output)

ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา

การนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน

ขอมูลยอนกลับ (feedback)
แผนภูมิที่ 2 ขอบขายทางทฤษฏีของการวิจัย
ที่มา
: Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations , 2nd Ed.
(New York : John Wiley & Son, 1978), 20.
: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหาร
การศึกษา, พิมพครั้งที่ 14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2543), 74.
11

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

12
ขอบเขตการวิจัย
การประกันคุณภาพการศึกษา(quality assurance) ประกอบดวย การดําเนินงานสําคัญ 3
ประการ คือ 1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา(quality control) 2)การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(quality audit) และ3)การประเมินคุณภาพการศึกษา(quality assessment)12 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 ไดกําหนดใหมีระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งตองกําหนดเปนกฎกระทรวง ดังนั้นเพื่อใหหนวยงานตางๆสามารถดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนเอกภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศและ
กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ห น ว ยงานโดยเฉพาะสถานศึ ก ษาต อ งดํ า เนิ น การอย า งเป น
กระบวนการ 8 ประการ คือ 1)การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2)การพัฒนามาตรฐาน
การศึ ก ษา 3)การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา 4)การดํ า เนิ น งานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5)การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 6)การประเมินคุณภาพการศึกษา 7)การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 8)การผดุง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา13
สวนประสิทธิผลของสถานศึกษานั้น กลิคแมน(Glickman)อธิบายวา สถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาระดับมาตรฐานที่ทดสอบ14 สําหรับเซอรจิโอวานนิ
(Sergiovanni) อธิบายถึงประสิทธิผลโรงเรียนวา มีความหมาย 2 ประการคือ ความหมายแบบทั่วไป
หมายถึง ความสามารถในการผลิตที่จะทําใหเกิดผลตามที่ปรารถนา ความหมายอีกประการคือ
ความหมายเชิ งเทคนิค หมายถึ ง วัฏจัก รของการบริ หารการศึกษา โดยประสิ ทธิ ผลจะนํามาซึ่ง
ความหมายเฉพาะหรือพิเศษ ในสวนนี้จะเนนไปที่ความสัมฤทธิผลที่ดีในทักษะพื้นฐานของนักเรียน
ที่สามารถวัดไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน15 สอดคลองกับวอลซ(Walsh) กลาววาโรงเรียนที่มี
12

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, 3 – 4.
13
กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวการ
ดําเนินงาน, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 1, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2545), 51.
14
Glickman, Supervision of Instruction A. Developmental Approach, 2nd ed. ( Boston : Allyn and
Bacon, 1990), 155.
15
Thomas J. Sergiovanni, The Principalship : A Reflective Practice Perspective, 2nd ed. (Boston :
Allyn and Bacon, 1991), 76.

13
ประสิทธิผลเปนที่ตองการ หมายถึง การที่โรงเรียนมีระบบที่เอาใจใสตอความออนแอทั้งหลาย ที่
ปรากฏออกมาโดยพิจารณาจากผลการเรียนรู ผลการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการ
จัดการของโรงเรียน16 ในขณะฮอยและเฟอรกูสัน(Hoy and Ferguson) กลาววา โรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล คือ โรงเรียนที่ 1)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2)มีการจัดสรรทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 3)มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมที่มากระทบทั่งภายใน และ
ภายนอก 4) สามารถสรางความพึงพอใจแกครูอาจารยได17 ซึ่งสอดคลองกับมอทท(Mott)ไดกลาว
วาประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง 1)การที่สถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นสู ง 2)สามารถพั ฒ นานั ก เรี ย นให มี ทั ศ นคติ ท างบวก 3)สามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ
สิ่งแวดลอมได และ 4)สามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษาไดเปนอยางดีซึ่งพิจารณาทั้ง
ระบบ18
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดจากกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประกอบดวย
กระบวนการที่สถานศึกษาตองดําเนินการอยางเปนระบบใน 8 ประการ คือ 1)การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ 2)การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3)การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 4)การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5)การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 6)การประเมินคุณภาพการศึกษา 7)การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป 8)การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สวนประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ไดนําแนวคิดของมอทท(Mott) ที่วัดประสิทธิผลของสถานศึกษา ในดาน 1)
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2)ความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา 4)ความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3

16

Mike Walsh, Building a Successful School. (Lodon : Kogan Page, 1999), 235.
Wayne K. Hoy and Judith Furguson, “Theoretical Framework. And Exploration Organization
Effectiveness of Schools,” Educational Administration Quarterly 21,2(Spring 1985) : 131.
18
P.W. Mott, อางถึงใน Wayne K. Hoy, and Cecil G. Miskel, Education Administrations: Theory
Research and Practice, 4th ed. (New York : McGraw-Hill Book Company, 1991), 398.
17

14
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Xtot)

ประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot)

1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (X1)
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา (X2)
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (X3)
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนา (X4)
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา (X5)
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา (X6)
7. การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป (X7)
8. การผดุงระบบประกันคุณภาพ (X8)

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนให
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y1)
2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ที่มีทัศนคติทางบวก (Y2)
3. ความสามารถในการแกปญหาใน
สถานศึกษา (Y3)
4. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสถานศึกษา (Y4)

แผนภูมิที่ 3 ขอบเขตการวิจัย
ที่มา : “กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2546,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 120, ตอนที่ 74 ก
(1 สิงหาคม 2546) : 1 – 2.
: Paul E. Mott, The Characteristics of Efficient Organization (New York : Harper and
Row, 1973), 188.
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทเฉพาะตาง ๆ ที่ใชในการวิจัย ดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการที่สถานศึกษา
รวมมือกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความมั่นใจวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการบริการ
ดานการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามที่กําหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ ประกอบดวย
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
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การศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปและการผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ
โรงเรียนจนเกิดผลลัพธที่ทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีไ่ ดกําหนดไว ไดแก การที่
สถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถพัฒนานักเรียนที่มี
ทัศนคติทางบวก ความสามารถการแกปญ
 หาในสถานศึกษา และความสามารถปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 หมายถึง
สถานศึกษาของรัฐบาลที่จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอทามวง และอําเภอดาน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จากสภาพปจจุบัน ปญหา วัตถุประสงคของการวิจยั และตัวแปรทีใ่ ชศึกษา ซึ่งกลาวไว
ในบทที่ผานมา เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในปญหาที่ศึกษา ผูว จิ ัยจึงไดศึกษาแนวคิด สาระ
สําคัญที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และงานวิจยั ที่เกีย่ วของ เพื่อใชเปน
แนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
คุณภาพของคน เปนปจจัยหลักสูความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ และการศึกษาเปน
ปจจัยสําคัญของการพัฒนาคนใหมีคณ
ุ ภาพ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปน
อยางยิ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยที่ครูเปนปจจัยหลักสูความสําเร็จ
ของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นครูจึงตองมีความรูความ
เขาใจเกีย่ วกับความหมายและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถวิเคราะหระบบ
และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาได สามารถกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพ
การศึกษาได และสามารถดําเนินการใหเกิดคุณภาพการศึกษาตามบทบาทหนาทีข่ องครูในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก พรอมทั้งมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง19

19

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ และสุชาติ กิจพิทักษ, การประกันคุณภาพการศึกษา [online], accessed 23
August 2004. Available from http://www.moe.go.th/wijai/edu%20qa.htm
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17
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คําวา คุณภาพ (quality) มีการกลาวกันมานานกวา 40 ป โดยเริ่มตนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยเปนการกลาวถึงคุณภาพในเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรมและขยายสูวงการศึกษา
หลังจากที่องคกรการคาโลก(WTO)ไดสงเสริมมาตรฐานคุณภาพตางๆดวยกลไกการคาโลกจึงทําให
ทั่วโลกสนใจมากขึ้น เชนเดียวกับประเทศไทย ที่ใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษา แตความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรมไดถูกเรงรัด ใหดําเนินการเมื่อปรากฏเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542
ที่ ใ ห มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาควบคู กั บ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในทุ ก
สถาบันการศึกษา20 องคกรอนามัยโลกไดใหความหมายของคุณภาพ วาเปนคุณลักษณะและ
คุณสมบัติรวมทั้งหมดของผลผลิต หรือบริการที่เปนไปตามความตองการที่กําหนดไวชัดแจงหรือ
ตามแนวที่แฝงไว21 สวนสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กลาววา คุณภาพ หมายถึง ผลรวมของ
คุณลักษณะและคุณสมบัติทุกประการของผลการปฏิบัติงานหรือบริการที่เปนไปตามองคประกอบ
คุณภาพและดัชนีบงชี้คุณภาพที่กําหนด จึงสรุปไดวา คุณภาพ คือ คุณสมบัติของผลผลิตที่ตรงตาม
มาตรฐาน และเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค22
สําหรับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เดล(Dale)ใหความหมายของการ
ประกันคุณภาพวา เปนกิจกรรมหรือปฏิบัติการทั้งมวลที่เปนระบบและมีการวางแผนลวงหนา อัน
เปนสิ่งจําเปนที่จะสรางความมั่นใจในระดับหนึ่งไดวาสินคาหรือบริการหนึ่ง ๆ จะมีคุณภาพตาม
ขอกําหนดที่วางไว23 สวนบรรจง จันทมาศ กลาวถึงการประกันคุณภาพวาเปนกิจกรรมหรือการ
ปฏิบัติใด ๆ ที่ถาหากไดดําเนินการตามระบบและแผนที่วางไวอยางเครงครัด จะทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นไดวา จะไดผลงานที่มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ภายใตสภาพแวดลอมและ
ปจจัยในกระบวนการผลิต หรือการใหบริการที่มีการควบคุมอยางถูกตองและเปนระบบการประกัน
คุณภาพ (QA) = การควบคุมคุณภาพ (QC) + การตรวจสอบคุณภาพ(Qau) + การประเมินคุณภาพ
(Qas) โดยมีหลักการที่เนน 1)มุงหาขอบกพรอง 2)ตรวจสอบผลลัพธที่ไมพึงปรารถนา 3)สงผลให
20

ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย, คุณภาพคืออะไร [online], accessed 2 September 2004. Available from
http://www.chula.ac.th/research/activity/journal/rj43_907.htm
21
องคกรอรามัยโลก, อางถึงใน วิฑูรย สิมะโชคดี, ที. คิว. เอ็ม. คูมอื สูองคกรคุณภาพยุค 2000
(กรุงเทพ ฯ : ที. พี. เอ พับลิชชิ่ง, 2541), 3.
22
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, นิยามศัพทการประกันคุณภาพ [online], accessed 4 September
2004. Available from http://www.riss.ac.th/quality/vocabtest1.html
23
B.G. Dale, อางถึงใน กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบ
และแนวทางการดําเนินงาน, 5.
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เกิดพฤติกรรมปกปองตัวเอง 4)เปาหมายอยูที่การบรรลุระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได 5)เดินตาม
วิธีทํางานเดิม 6)หนวยงานเปนผูเสนอปญหาหรือประเด็น 7)พิสูจนวามีความบกพรอง24 ดังนั้นจึง
สรุปไดว า การประกันคุ ณภาพเปนการดําเนินการเพื่อสรางความมั่นใจวาผลผลิตขององคกรมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ในสวนของการประกันคุณภาพการศึกษานั้น สตีเฟนและมอรแกน(Stephen and
Morgan) กลาววาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ หรือ การประเมินวาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามากนอยเพียงไร25 นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาไทยอีกหลายทานไดกลาวถึงการประกัน
คุณภาพการศึกษาไว ดังเชน สุรัฐ ศิลปอนันต ที่กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการ
กําหนดมาตรฐานใหสูงแลวเขาใหถึงมาตรฐานที่กําหนดไว โดยประเมินความสําเร็จของผูเรียนให
ไดตามมาตรฐานของหลักสูตร26
สงบ ลักษณะ ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปน
กระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผูที่รับผิดชอบจัดการศึกษาที่จะรับประกันให
สังคมเชื่อมั่นวาจะพัฒนาผูเรียนใหครบถวนตามมาตรฐานที่ระบุไวในหลักสูตร27 จึงสรุปไดวา การ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจั ด เป น ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน การ
ดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามดัชนีบงชี้ที่กําหนดเพื่อเปนหลักประกันใหกับผูมีสวน
เกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาสถานศึกษานั้นๆ สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางมีประสิทธิผลตามมาตรฐานที่กําหนด และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้นจําเปนตองมีการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมิน
มาตรฐานการศึกษา เพื่อใหเกิดกลไกในการตรวจสอบ และกระตุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษามี
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดเวลา การประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมินมาตรฐานการศึกษาจึงเปนเรื่องที่มีนัยทั้งในเชิงความเปนเลิศทางการศึกษาและ
24

บรรจง จันทมาศ, ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพ ฯ : สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2541), 9.
25
Stephen Murgatroyd and Colin Morgan, Total Quality Management and the School
(Buckingham: Open University Press, 1994), 45.
26
สุรัฐ ศิลปอนันต, “การศึกษาทําไมคุณภาพ,” วารสารขาราชการครู 13 (ธันวาคม 2539) : 13 – 15.
27
สงบ ลักษณะ, “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา,” วารสารขาราชการครู 18 (สิงหาคม –
กันยายน 2541) : 2 – 5.
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ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาที่ทุกฝายตองชวยกันพัฒนาอยางเต็มที่ การประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาระบบการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับผูปกครอง ชุมชนและสังคม วาการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเชื่อถือไดใน
ผลผลิตทางการศึกษาและมีประสิทธิภาพตามจุดประสงคที่ สถานศึกษากําหนดและความตองการ
ของสังคม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดใหความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยกําหนดใหเปนหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติ คือหมวดที่ 6 เรื่อง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตมาตรา 47 – 51 โดยเฉพาะในมาตรา 47 ระบุวา
“ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก” และมาตรา 48 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไป
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก”28
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ 1)เพื่อให
สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่เกี่ยวของ 2)เพื่อใหสังคมมั่นใจเกี่ยวกับผลผลิตและบริการของสถานศึกษา 3)เพื่อให
หนวยงานตนสังกัดจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามความเปนจริงตามภารกิจที่
สถานศึกษาดําเนินการ 4)เพื่อใหขอมูลแกผูที่สนใจสมัครเขาศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
ของนักเรียนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริการ 5)เพื่อใหขอมูลแกผูปกครอง ผูจาง รัฐบาล
เกี่ยวกับกลไกในการดําเนินงานของสถานศึกษาตลอดถึงสวนงานในสังกัด 6)เพื่อใหเกิดความ
โปรงใสในกระบวนการจัดการศึกษาแกประชาชน โดยเฉพาะการนําเงินภาษีอากรของประชาชนมา
ใช29
ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อไดมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลัก และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการ
28

กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545, 35 – 36.
29
กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวทางการ
ดําเนินงาน, 10– 11.
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ทบทวนและติ ดตามกระบวนการดําเนินการอยางใกลชิด และรายงานผลการดําเนินการใหผูที่
เกี่ยวของทราบ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานั้น ถึงแมจะพยายามประเมินผลการศึกษา
ทั้งระบบแตในทางปฏิบัตินั้นมุงเนนประเมินผลลัพธ(result oriented) วาไดมาตรฐานหรือไม
อยางไร ผลลัพธที่กําหนดเปนมาตรฐานของความสามารถอาจมีหลายอยาง เชน มาตรฐานดาน
เนื้อหาวิชา มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานโอกาสในการเขาเรียน เปนตน ผลการประเมิน
คุณ ภาพ และมาตรฐานการศึ ก ษานั้น นําไปสู ก ารกํ า หนดแผนการปรับปรุงสถานศึก ษา(school
inprovement plan : SIP) เปนสําคัญ30 สวนวิจิตร ศรีสอาน31 กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา
จะตองมีระบบและวิธีการเฉพาะ ซึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษานั้นมีหลักการสําคัญอยู 2
ประการ คือ 1)ไมวาจะใชวิธีใด จะตองใชเพื่อพัฒนาการศึกษา ไมนําไปใชเพื่อการลงโทษ เมื่อใดที่
นําไปใชในการลงโทษแลว เมื่อนั้นจะเกิดการตอตานเบี่ยงเบน และผลที่ไดจะไมไดรับประโยชน
เทาที่ควร 2)จะตองสะทอนใหเห็นคุณภาพการจัดการของสถานศึกษาตามมาตรฐานไดจริง คําวา
“ไดจริง” ทุกคนใชประโยชนได เชื่อถือได

30

กมล สุดประเสริฐ, ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : ระดับกอนอุดมศึกษา
[online], accessed 10 July 2004. Available from http://www.onec.go.th/publication/ 4011001/edlaw5.htm/
31
วิจิตร ศรีสอาน, “การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับประเทศไทย : ประสบการณและ
แนวคิด,” ใน รวมบทความการบรรยายพิเศษในรอบ 1 ป สมศ. (กรุงเทพ : สํานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2544), 66 – 67.
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นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาไทยใหมีมาตรฐานเปนเลิศ โดยมีหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 3
ประการ คือ 1)รัฐกระจายอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ
บุคลากรและทรัพยากรใหจงั หวัดและสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
2)รัฐสนับสนุนให
ผูปกครอง ผูนําชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
3)สถานศึกษาจะตองแสดงภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียนและผูปกครอง
มาตรฐานที่
กําหนดและผูร ับผิดชอบการจัดการศึกษา32
โดยสรุป หลักของการประกันคุณภาพการศึกษาคือ เปนการดําเนินการตรวจสอบเพื่อ
สะทอนใหเห็นระดับคุณภาพการจัดการศึกษาจริงตามมาตรฐาน เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษา ไม ใ ช เ พื่ อ การลงโทษ โดยการกระจายอํ า นาจแก ส ถานศึ ก ษาในการดํ า เนิ น การจั ด
การศึกษาและสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของฝายตาง ๆ
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ33 ไดกําหนดแนวคิดของการประกัน
คุณภาพการศึกษา(quality assurance) ประกอบดวย การดําเนินงานสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา(quality control) คือ กระบวนการหรือแนวปฏิบัติที่นําการศึกษาเขาสู
คุณภาพ ประกอบดวย การกํ าหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งดานปจ จัย กระบวนการและผลผลิต
รวมทั้ ง การดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานพัฒนาไปสูมาตรฐานที่กําหนดไว โดยมุงเนนระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน
รวมทั้งติดตาม กํากับการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่องและปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 2)การ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา(quality audit ) คือ กระบวนการหรือแนวปฏิบัติ ในการดําเนินงานเพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย การประเมินความกาวหนาของสถานศึกษา และการ
จัดทํารายงานของสถานศึกษาตอผูที่เกี่ยวของ การติดตามและตรวจสอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ยังตองมีมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาที่มีคุณภาพไมถึงเกณฑมาตรฐาน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 3)การประเมินคุณภาพการศึกษา (quality assessment) คือ กระบวนหรือ
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด ประกอบดวย การทบทวน
32

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา เลม 1 (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2541), 3.
33
เรื่องเดียวกัน, 3 – 4.
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คุณภาพการศึกษา การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาเป น สิ่ ง ที่ ส ถานศึ ก ษาจํ า เป น ต อ ง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม หมวดที่ 6
เพื่อเปนสิ่งรับรองวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามที่ระบุไวใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คือ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีศักยภาพ
พรอมที่จะแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก นอกจากนี้ยังสามารถดํารงชีวิตในฐานะ
พลเมื องดี ของสั ง คมได โดยกระบวนการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึ ก ษาจะต อ ง
ดําเนินการอยางสอดคลองกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาทั้ง
ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ
อื่นๆ มีความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานดังกลาวสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในแตละ
ระดับ34
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาหลักการสําคัญมีดังนี้ 1)คุณภาพการศึกษาในบริบทของ
การประกันคุณภาพ จะเนนการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอก คุณภาพ
ภายใน หมายถึง ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของผูเรียนที่สรางความพึงพอใจใหกับผูรับ
ชวงตอในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต หรือทุกระดับชั้นเรียน สวนคุณภาพภายนอก หมายถึง
ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับมหัพภาค ซึ่งหมายถึงความรูความสามารถและ
คุณลักษณะของผูเรียนที่จําเปนตอความอยูรอด และการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองและ
วัฒนธรรมของประเทศชาติ ในการแขงขันทางธุรกิจ การคาและทางเทคโนโลยี ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก 2)การประกันคุณภาพการศึกษาเปน ยุทธศาสตรเชิงรุกที่เนนการวางแผนและเตรียมการ
ปองกัน ลวงหนากอนที่ปญหาจะเกิดขึ้นไมใ ชการแกสถานการณเฉพาะหน าเพื่อตอบสนองตอ

34

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรรับสง
สินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 1.
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ปญหาที่ไดเกิดขึ้นแลว 3)การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนรากฐาน
ของหลักวิชาหลักฐานขอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่
เปน วิทยาศาสตร หลักตรรกะและความสมเหตุสมผล 4)การตรวจสอบ การวัดและประเมินผลใน
บริบทของการประกันคุณภาพ มีจุดประสงคสําคัญเพื่อใหไดมาเพื่อขอมูลยอนกลับสําหรับใชใน
การวางแผนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง มิใชการจับผิดหรือการตัดสินใหรางวัลหรือ
ลงโทษ 5)คุณภาพของการออกแบบ(มาตรฐานวิชาการ กรอบหลักสูตรและแผนการสอน) และ
กระบวนการทํางาน (การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) เปน
องค ป ระกอบสํ า คั ญ ที่ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย น 6)การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเน น
ความสํ าคั ญ ของการสร า งความรู ทั ก ษะและความมั่ น ใจแกบุ คลากรที่ เ กี่ย วข อ งทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7)
การประกันคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญตอการประสานสัมพันธภายในระหวางหนวยงานทาง
การศึกษาทุกระดับและการรวมมือ ของหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาและ
ภูมิภาค 8)ภาวะความเปนผูนําและความเอาจริงเอาจังของผูบริหารสถานศึกษาและการกระจาย
อํานาจความรับผิดชอบที่เหมาะสม เปนปจจัยสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา35
สวน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกลาววา หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา ไดแก 1)จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คือ
การที่สถานศึกษารวมกันพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการ
จับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา โดยเปาหมายที่สําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
2)การที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามขอ1) จะตองทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และของการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
3)การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหาร คณะครู
และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูที่เกี่ยวของ เชน ผูเรียน ชุมชน
เขตพื้นที่ หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตาม
ประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ36

35

กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวทางการ
ดําเนินงาน, 13 – 15.
36
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา,( กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการ ร.ส.พ., 2545), 11.
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ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายการศึกษาในนั้น สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ไดเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปน 3
ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขั้นการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และขั้นการจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป มี
รายละเอียดดังนี้37
1. การเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการ 1)เตรียม
ความพรอมของบุคลากร ดวยการสรางความตระหนักถึงคุณคาของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและการทํางานเปนทีม รวมทั้งการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 2)แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อรวมมือกับผูบริหารสถานศึกษาใน
การประสาน กระตุน กํากับ ดูแลใหบุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวของ
เขามารวมดําเนินการพัฒนาและการประเมินคุณภาพ
2. การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1)
การวางแผน(plan) โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนแรกที่สําคัญคือการกําหนดเปาหมายการจัดอันดับความ
สําคัญของเปาหมาย กําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน กําหนดระยะเวลา การ
กําหนดงบประมาณและการกําหนดผูรับผิดชอบ 2)การปฏิบัติตามแผน(do) ไดแก การสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม (monitoring)ทุกระดับ และใหการ
นิเทศ 3) การตรวจสอบประเมินผล(check) ไดแก การวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทํา
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย และการตรวจสอบและ
ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 4) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(action) ไดแก การปรับปรุง
การปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร การวางแผนในระยะตอไปรวมทั้งการจัดทําขอมูลสาร
สนเทศ
3. การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการ
ตามแผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบรอยแลว ในชวงปลายปการศึกษาจะตองจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป เพื่อเผยแพรใหผูเกี่ยวของทุกกลุมไดรับทราบ เพื่อ
แสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และพรอมที่จะรับการประเมินจากภายนอก โดยรวบรวม

37

เรื่องเดียวกัน, 12 – 49.
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมิน วิเคราะหและสังเคราะหจําแนกตามมาตรฐานการศึกษา และ
เขียนรายงาน ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังแผนภูมิที่ 4
การเตรียมการ
1. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร

- สรางความตระหนัก
- พัฒนาความรูและทักษะ
2. แตงตั้งกรรมการที่
รับผิดชอบ

การดําเนินการ
1. วางแผนการปฏิบัติงาน(P)

-

กําหนดเปาหมายหรือ มาตรฐานการศึกษา
จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย
กําหนดแนวทางดําเนินงาน
กําหนดระยะเวลา
กําหนดงบประมาณ
กําหนดผูรับผิดชอบ

การรายงาน
จัดทํารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป

- รวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน

- วิเคราะหตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน

2. ดําเนินการตามแผน(D)
สงเสริม สนับสนุน
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร
กํากับ ติดตาม
3. ตรวจสอบประเมินผล(C)
การวางกรอบการประเมิน
จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ
เก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูล
แปลความหมาย
ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A)
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
วางแผนในระยะตอไป
จัดทําขอมูลสารสนเทศ

แผนภูมิที่ 4 ขัน้ ตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ที่มา
: สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา:เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2544), 13.
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จัดระบบโครงสรางของกระบวนการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ จะมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว เพื่อใหสถานศึกษาสรางความมั่นใจ
แกผูเกี่ยวของ วาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาความรู ความสามารถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ ใหถือวาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
และดําเนินการโดย ยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ38 ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงเปนระบบที่สถานศึกษารวมมือกับชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของเขตพื้นที่การศึกษา ภายใตการกํากับดูแลและสนับสนุนสงเสริมของหนวยงานตนสังกัด
เพื่อสรางความมั่นใจ ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักวิชา ขอมูล หลักฐานที่ ตรวจสอบไดและการมี
สวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ วาผูเรียนทุกคนจะไดรับการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนดใน
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจ ใหแกผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคน
จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะที่
พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เปน
สวนหนึ่งการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ในการสงเสริม สนับสนุน ดําเนินการโดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย กระบวนการที่สถานศึกษาตอง
ดําเนินการรวมกันอยางเปนระบบใน 8 เรื่องตอไปนี้ 1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2)
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4) การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

38

อารีรัตน วัฒนสิน, “ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานเกา
ที่จัดระบบใหม,” วารสารวิชาการ 3,12 (ธันวาคม 2543) : 8 – 9.
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การศึกษาของสถานศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป 8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา39
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงไมใชภาระงานใหมของสถานศึกษา
เพียงแตนําภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมที่สถานศึกษาทุกแหงดําเนินการอยูแลว
และมุงเนนไปที่คุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรอันเปนการสอดคลองกับหลักการเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งสามารถจัดลําดับภาระงานได ดังนี้
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายของขอมูลและ
สารสนเทศวา ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับกันวาเปนจริง ที่ใชเปนพื้นฐาน
การคํานวณ การวัดและการประเมินผล(a real or assumed thing used as a basis for calculations or
measurement) หรือบางสิ่งบางอยางที่รูหรือสรุปและเปนที่ยอมรับกันวารู เปนความจริงที่ไดมาจาก
การสรุปอยางมีเหตุผล (something know or assumed ; fact which conclusion can be inferred)
สวนสารสนเทศ (information) หมายถึง ขอมูลที่นํามาทําการประมวลผลเพื่อใหเปนตัวแทนที่มี
ความหมาย 40 ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ ที่ใหความหมายของขอมูลและสารสนเทศไววา ขอมูล
(data) หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งอาจแสดงเปนตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ ขอเท็จจริง
เหลานี้เปนสิ่งที่เก็บรวบรวมมาโดยยังไมผานการประมวลผล หรือการวิเคราะหจัดกระทําจึงทําให
สวนมากไมมีความหมายสมบูรณพอที่จะนําไปใชประกอบการตัดสินใจ
สวนสารสนเทศ
(information) หมายถึง ขอมูลที่ไดผานการประมวลผลหรือการวิเคราะหดวยวิธีการตางๆ จนอยูใน
รูปแบบที่มีความหมาย สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจหรือนําไปใชในเรื่องตางๆไดตาม
วัตถุประสงค41
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กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวทางการ

ดําเนินงาน, 51.
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ, เอกสาร
ชุดการประกันคุณภาพการศึกษา เลม 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2541), 1 – 2.
41
กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 2, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2545), 19.
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ดังนั้นจึงสรุปวา ขอมูล คือ ขอเท็จจริงตางๆ ที่เก็บรวบรวมมา โดยยังไมผานการ
ประมวลผล สวนสารสนเทศ คือ ขอมูลที่ผานการประมวลผลหรือการวิเคราะหดว ยวิธีการตาง ๆ
แลว ซึ่งสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจได
ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการทํางานที่มุงสรางความ
มั่นใจแกผูเกีย่ วของวาผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพนัน้ สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศน
และภารกิจที่ชดั เจนและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการจัดทําแผนดังกลาวตองใชขอมูล
และสารสนเทศพื้นฐานทีจ่ ําเปนเกี่ยวกับสภาพทัว่ ไปของทองถิ่น เชน ที่ตั้งของสถานศึกษา ความ
ตองการของชุมชน สภาพของผูเรียน ฯลฯ เพื่อนํามาประกอบการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาผูเรียนให
บรรลุมาตรฐานตามหลักสูตร และเมื่อสถานศึกษาดําเนินการตามแผนแลวจะตองมีการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา
ซึ่งจําเปนตองมีขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการ
ดําเนินงาน และสารสนเทศจากผลของการดําเนินตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาจะนําไปสู
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา สถานศึกษาที่มีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ ครบถวน
เปนปจจุบนั เรียกใชไดสะดวกและตรงตามความตองการ จะชวยใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ เพราะสารสนเทศทั้งหลายนั้นนอกจากจะใชในการวางแผนการ
ดําเนินงานและประกอบการตัดสินใจแลว ยังนําไปสูการพัฒนาแนวความคิดและสรางทางเลือก
ใหม ๆ ในการดําเนินการตางๆ ดวย
การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา
ระบบสารสนเทศ (information system) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การ
ประมวลผลขอมูลใหอยูในรูปสารสนเทศที่เปนประโยชนสูงสุด และการจัดเก็บรักษาอยางมีระบบ
เพื่ อ สะดวกต อ การนํ า ไปใช และในการจั ด ทํ า ระบบสารสนเทศนั้ น กรมวิ ช าการ กล า วว า มี
องคประกอบที่สําคัญ 4 สวนดวยกันที่ประกอบกันเปนระบบสารสนเทศ ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 5
ดังนี้ 1) ขอมูล เปนขอเท็จจริงตางๆ ภายในสถานศึกษาและในบริบทของสถานศึกษาแตละแหง
เปนปจจัยนําเขาของระบบสารสนเทศ 2) การจัดเก็บขอมูล เปนการรวบรวมและจัดเก็บรักษาขอมูล
และสารสนเทศที่มี อยูห รือที่ ไดมาอยางมี ระบบ สะดวกตอการนํามาประมวลผล หรือนํามาใช
ประโยชน และสามารถแกไข ปรับปรุง ใหเปนปจจุบันไดงาย 3) การประมวลผลหรือวิเคราะห
เปนการกําหนดความสัมพันธของขอมูล จัดกระทําขอมูลเพื่อใหเหมาะสมตอการนําไปใช
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4) สารสนเทศ เปนขอมูลที่ผานการประมวลผลหรือการวิเคราะหแลว เปนผลผลิตของระบบที่จะ
นําไปใชประโยชนตอไป42 ดังแผนภูมิที่ 5
Input

Process
การจัดเก็บ
ขอมูล

ขอมูล

Output
การประมวลผล
(การวิเคราะห)

สารสนเทศ

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

สําหรับขั้นตอนการจัดทําระบบสารสนเทศนั้น กรมวิชาการ ไดเสนอแนะแนวทาง
ดํ า เนิ นการจั ด ทํ าระบบสารสนเทศ ดั งนี้ 1)ขั้น เตรียมการจัด ทําระบบสารสนเทศ 1.1)แต งตั้ ง
คณะทํ า งานทํ า หน า ที่ ร วบรวมข อ มู ล ตรวจสอบข อ มู ล ประมวลผลข อ มู ล จั ด เก็ บ ข อ มู ล และ
สารสนเทศใหสะดวกแกการนําไปใช 1.2)กําหนดวัตถุประสงคในการใชสารสนเทศ เชน เพื่อการ
บริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน เพื่อการตัดสินใจหรือเพื่อการบริการ 2)ดําเนินการ
จัดระบบสารสนเทศ 2.1)การรวบรวมขอมูล จะตองกําหนดรายการขอมูลที่ตองการ กําหนดวิธีการ
จัดเก็บ สรางหรือจัดหาขอมูลสําหรับจัดเก็บ รวมทั้งกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดเก็บขอมูล
ด ว ย 2.2)การตรวจสอบข อ มู ล ก อ นนํ า ข อ มู ล ไปประมวลผล เพราะในการจั ด เก็ บ ข อ มู ล อาจมี
ข อ ผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น ได ซึ่ ง การตรวจสอบข อ มู ล อาจดู ค วามถู ก ต อ ง ความสอดคล อ ง ความ
สมเหตุสมผล ความสมบูรณเพียงพอของขอมูลและความเปนปจจุบันของขอมูล 3)การประมวลผล
ขอมูล เปนการนําขอมูลมาจัดกระทําใหเปนสารสนเทศ อาจโดยการจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ
การแจงนับ การใชวิธีทางคณิตศาสตร ซึ่งอาจทําดวยมือหรือใชคอมพิวเตอรชวย 4)การนําเสนอ
ขอมูลและสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศที่มีความหมายชัดเจนแลวอาจนําเสนอโดยใชตาราง
กราฟ หรือการบรรยายก็ ได ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของขอมูล 5) การจั ดเก็ บข อมูลและ
สารสนเทศ เปน การจั ด เก็ บ ไว ใ นสื่ อต าง ๆ อยา งเป น ระบบ สะดวกต อ การค น หาเพื่ อนํ า มาใช
ประโยชนหรือปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน43
42
43

เรื่องเดียวกัน, 20 – 21.
เรื่องเดียวกัน, 23.
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โดยระบบสารสนเทศสถานศึ ก ษาที่ ส มบู ร ณ ส ามารถจํ า แนกเป น ระบบย อ ย ๆ ดั ง นี้ 1)ระบบ
สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวย ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาพรวมของ
สถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความตองการของชุมชน สภาพการบริหารและการ
จัดการตามโครงสรางและภารกิจ เชน ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา กิจกรรมประจําวันของ
สถานศึกษา ระบบเอกสารที่จําเปนในสถานศึกษา เปนตน 2)ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน เปน
ระบบสารสนเทศที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนทั้งหมด สารสนเทศสวนนี้เกิดจากผูสอนหรือ
ผูปฏิบัติงานเปนสวนใหญ เชน ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน ผลงานของ
ผู เ รี ย น เปน ต น 3)ระบบสารสนเทศการบริ หารวิช าการ เปน การจั ด ระบบสารสนเทศเกี่ย วกั บ
หลักสูตรและการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน การมี
สวนรวมในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน เปนตน 4)ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หารจัด การ สารสนเทศประเภทนี้ต องมีการประมวลผลรวม มี ก าร
เปรียบเทียบขอมูลอยางถูกตองและทันสมัย จึงจะมีความหมายตอการจัดการและการบริหารงาน
อยางเต็มประสิทธิภาพ เชน งานธุรการ งานการเงิน งานบุคลากร งานพัฒนาแหลงการเรียนรู เปน
ตน 5)ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน สารสนเทศสวนนี้เปนการนําขอมูลและสารสนเทศทั้ง 4
สวน ที่กลาวมาแลวสรุปเปนภาพรวมที่เขาใจงาย กะทัดรัด ระบุผลสําเร็จตามสภาพและผลการ
พัฒนาที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานตอผูเกี่ยวของตอไป44
สรุ ป ระบบสารสนเทศนั บ ว า เป น สิ่ ง สํ า คั ญ มากในการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพราะเปน พื้นฐานการตัดสินใจ การดําเนินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ สถานศึกษาควรมีขอมูล
สารสนเทศที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาทั้ง 3 ดาน คือ มาตรฐานผูเรียน มาตรฐานดานการ
เรี ย นการสอน และมาตรฐานด า นการบริห าร โดยข อ มู ล ดั ง กลา วต อ งมี ค วามชั ด เจน สมบู ร ณ
เพียงพอ สอดคลองกับการปฏิบัติจริง และมีความเปนปจจุบันเสมอ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ในทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษา(educational standard) คือ เครื่องชี้วัดคุณภาพที่ใช
อยูในปจจุบันและเปนหนึ่งในกระบวนการประกันคุณภาพ(quality assurance) ที่กําลังไดรับการ
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พัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันวา แมปริมาณทรัพยากรที่รับผิดชอบจะ
เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แตระดับคุณภาพจะตองยังคงเปนมาตรฐานเดียวกันอยูเสมอ45
โดยทั่วไปแลวสถานศึกษาจะมีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน รูปแบบ
ดังกลาวจัดเปนตนแบบในการกําหนดมาตรฐานได สวนรูปแบบการพัฒนามาตรฐานที่นิยมใชกัน
มากนั้น เช็ง(Cheng) ไดกลาวถึงรูปแบบของการพัฒนามาตรฐานไว 8 รูปแบบ ดังนี้ 1)รูปแบบที่
เนนเปาหมาย (goal model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวา ถาสถานศึกษาระบุเปาหมายอยางชัดเจน
แลว สถานศึกษาที่มีคุณภาพคือ สถานศึกษาที่สามารถทําใหนักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายที่
กําหนดไว 2)รูปแบบที่เนนปจจัย(resources – input model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวาถาสามารถ
จั ด ป จ จั ย ที่ ห ายาก และมี คุ ณ ค า ตามความต อ งการของสถานศึ ก ษาแล ว จะทํ า ให ส ถานศึ ก ษามี
คุณภาพสูงขึ้น 3)รูปแบบที่เนนกระบวนการ(process model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวาธรรมชาติ
และคุณภาพของกระบวนการในสถานศึกษาเปนองคประกอบหลักที่มีผลตอคุณภาพนักเรียน และ
ระดับการบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาที่มีคุณภาพจึงตองมีการปฏิบัติงาน
ภายในสถานศึกษาอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 4)รูปแบบที่เนนความพึงพอใจ(satisfaction
model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวา ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา(stakeholder)
เปนสิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 5)รูปแบบที่เนนชุมชน (legitimacy model)
เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวา สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ ถาสถานศึกษาสามารถดํารงอยูกับชุมชน
เปนที่ยอมรับของชุมชน ดังนั้นสถานศึกษาจําเปนตองดําเนินการแสวงหาทรัพยากร และดําเนินการ
แกไขปญหาอุปสรรคภายในสถานศึกษา ตลอดจนเผชิญกับสิ่งทาทายจากภายนอก 6)รูปแบบที่
สนใจการไมมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา(ineffectiveness model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวา
การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาสามารถกระทําได
โดยงายและชัดเจนในการวิเคราะหและระบุถึงเกณฑที่วาดวยการไมมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา
7)รูปแบบองคกรแหงการเรียนรู(organizational learning model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และปญหาอุปสรรคที่มี
อยูเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพได ตอเมื่อสถานศึกษาสามารถ
เรียนรูวิธีการปรับปรุงสถานศึกษาใหตอบสนองตอสภาพเศรษฐกิจสังคม 8)รูปแบบการบริหาร
คุณภาพแบบองครวม (total quality management model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวาการบริหาร
สภาพแวดลอมและกระบวนการภายในสถานศึกษาแบบองครวม เพื่อใหบรรลุถึงความตองการของ
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กลุมเปาหมาย เปนกุญแจสําคัญตอการประสานผลสําเร็จระยะยาว องคประกอบสําคัญในการ
บริหารคุณภาพแบบองครวมในสถานศึกษา ไดแก การใหความสําคัญตอผูเกี่ยวของ การปรับปรุง
กระบวนการอยางตอเนื่อง การใหสมาชิกในสถานศึกษามีสวนรวม และการสงเสริมใหสมาชิกได
พัฒนาความถนัด ความสนใจ ดวยความเต็มใจ46
รูปแบบทั้ง 8 ขอขางตนนี้มีจุดเดนและขอจํากัดแตกตางกัน ดังนั้นแตละรูปแบบจึงมี
ความเหมาะสมในสถานการณที่แตกตางกัน และเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวจะเห็นวา รูปแบบองคกร
แหงการเรียนรูและรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบองครวม มีความเหมาะสมสําหรับสถานศึกษา
ในยุคปจจุบัน ซึ่งมีภารกิจหลากหลายในสภาพสังคมเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
การสร า งและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสถานศึ ก ษานั้ น สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ไดเสนอขั้นตอนการปฏิบัติไวดังนี้คือ 1)การศึกษา วิเคราะห สังเคราะห
ขอมูลในการที่จะกําหนดมาตรฐานหรือสภาพที่พึงประสงคในการดําเนินงานของแตละหนวยงาน
นั้น จําเปนตองศึกษาขอมูลและความตองการจากหลาย ๆ ดาน เชน ปรัชญาการศึกษาของไทย
เปาหมายการพัฒนาการศึกษา ความตองการของสังคม มาตรฐานการศึกษาของไทยและตางประเทศ
เปนตน 2)การกําหนดกรอบความคิดจากขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมไวนํามาสังเคราะหเปนกรอบ
แนวคิดเพื่อกําหนดเปนมาตรฐานสถานศึกษา 3)การยกรางมาตรฐาน เปนขั้นตอนที่คณะกรรมการ
จะรวมกันประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะความตองการเพื่อกําหนดองคประกอบ
และรายละเอียดของมาตรฐานใหถูกตองตามกรอบแนวคิดทฤษฎี และเหมาะสมสอดคลองกับ
ขอจํากัดและความตองการของตน 4)การทําประชาพิจารณ เปนการนําผลที่เกิดขึ้นจากการประชุม
ปฏิบัติการไปใหผูที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 5)การ
ทดลองใชมาตรฐาน เปนการนํารางมาตรฐานสถานศึกษาที่ผานการทําประชาพิจารณแลวไปทดลอง
ใชในสถานศึกษา ซึ่งจะทําใหทราบถึงความเปนไปไดในการนํามาตรฐานไปใช ปญหา อุปสรรค
ตาง ๆ ขณะที่ทดลองใช เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงแกไขมาตรฐานในขั้นตอไป 6)การตรวจสอบ
ปรับปรุงมาตรฐาน เมื่อมาตรฐานผานขั้นตอนการทําประชาพิจารณและทดลองใชแลว โดยปกติจะ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกตองเชิงเนื้อหา เชิงทฤษฎี เชิงโครงสรางและความชัดเจนของภาษาที่ใช
เปนตน 7)การเสนอขอความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหความเห็นชอบและประกาศใช
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ตอไป 8)การประกาศใชและเผยแพร เมื่อมาตรฐานไดรับความเห็นชอบแลว จะสามารถประกาศใช
และเผยแพรไปยังผูที่เกี่ยวของได47
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเปนกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทั้งระบบทั่วทั้งองคกร โดยทุกกิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของ
ระบบการจัดการศึกษาดําเนินการรวมกัน เพื่อมุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ การ
วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายังเปนกระบวนการที่มีขั้นตอนเปนระบบเพื่อที่จะสรางหรือ
ปรับแตงวิสัยทัศน จัดลําดับความสําคัญของภารกิจ กําหนดรูปแบบและวิธีการจัดระบบองคกร และ
การบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะชวยกันกําหนดทิศทางที่จะทําใหกระบวนการเรียนการสอน
ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมไดดียิ่งขึ้น การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ถูกหลักวิชาและการตัดสินใจที่อาศัยขอมูลที่นาเชื่อถือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพดานตาง ๆ จะ
นําไปสูกระบวนการปฏิรูปสถานศึกษาซึ่งเปนนโยบายสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา
องค ป ระกอบสํ า คั ญ ของการจั ด ทํ า แผนปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา มี ดั ง นี้ 1)การ
ประเมินเพื่อสํารวจสภาพปญหาและความจําเปนอยางรอบดาน 2)การปรับเปาหมายและทิศทางการ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในกรอบหลักสูตร 3)การพัฒนาหรือ
เลือกใชรูปแบบวิธี หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองสภาพปญหา และความจําเปน
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา และเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูและบุคลากรทุกฝายมี
สวนรวม 4)การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยคณาจารยที่มีความรูความสามารถเหมาะสม 5)
การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของครูผูสอนและบุคลากร 6)ยุทธศาสตรและวิธีการทํา
ใหผูปกครองและชุมชนเขามามี สว นรว ม 7)การพัฒนาระบบข อมู ลการประเมินมาตรฐาน 8)
แผนการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาดานผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน48
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอขัน้ ตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 1)การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เปนการริเริ่มดําเนินการโดยระดับนโยบาย คัดเลือก สรรหา แตงตั้งบุคคล
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ที่มีประสบการณสูงเปนคณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และการเริ่มตน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยขัน้ ตอนการจัดตั้ง
คณะจัดทําแผน การทําความเขาใจในบทบาทหนาที่ การประสานความรวมมือทางวิชาการ และการ
วางแผนการทํางานของคณะจัดทําแผน 2)การประเมินความตองการและความจําเปนของสถาน
ศึกษา ขั้นนี้เปนหัวใจของกระบวนการวางแผน สถานศึกษาจะไดทราบสภาพปญหาความตองการ
และความจําเปนของสถานศึกษาและลําดับของประเด็นการพัฒนา ซึ่งจะเกีย่ วของกับขอมูลเกี่ยวกับ
การเรียนและผลการเรียนของผูเรียน โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน สิ่งแวดลอมภายในและ
สิ่งแวดลอมภายนอกที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เปนตน ซึ่งประกอบดวยการทํา
ความเขาใจวิสยั ทัศนของสถานศึกษา การจัดทําภาพรวมของสถานศึกษา การสํารวจความตองการ
ทางการศึกษาของผูเรียน และการวิเคราะหขอมูลความตองการดานการศึกษาและกําหนดประเด็นที่
สําคัญในการพัฒนาผูเรียน 3)การวิเคราะหปญหาสาเหตุและพิจารณาแนวทางแกไขตามประเด็น
สําคัญการพัฒนาผูเรียน เพื่อใหเขาใจสภาพปญหาความตองการอยางถองแทโดยใชกระบวนการ
อภิปราย การระดมพลังสมองและตัดสินใจที่สําคัญรวมกันในการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค
และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการทบทวน
ประเด็นสําคัญการพัฒนา ตัดสินใจเลือกประเด็นทีจ่ ะดําเนินการ เขียนเปาหมายการพัฒนา เขียน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 4)การกําหนดแผนปฏิบัติการรายป โดยการกําหนดเคาโครงแผนปฏิบัติการ
รายป และสรางใหเกิดความผูกพันในภาระหนาที่ของบุคลากรของสถานศึกษาใหรับทราบสภาพ
ปญหา เปาหมายการพัฒนา ตลอดจนรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขสภาพปญหาไดอยางครอบคลุม
รอบคอบยิ่งขึ้นและยอมรับที่จะนําไปปฏิบัติรวมกัน ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการกําหนดแผนปฏิบัติ
การรายป และการตรวจสอบเชื่อมโยงระหวางเปาหมายการพัฒนากับแผนปฏิบัติการรายป 5)การ
เขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขัน้ นี้เปนการลงมือเขียนแผน ทัง้ นี้ควรนัดหมาย
เวลาลวงหนาเพื่อคณะจัดทําแผนสามารถรวมเขียนแผนไดอยางเต็มที่ แผนพัฒนาคุณภาพควรจะ
สะทอนสิ่งตอไปนี้คือ แหลงงบประมาณ การวางแผนเปลี่ยนแปลงตัง้ อยูบนพื้นฐานงานวิจัย การ
ประเมินผลบนพื้นฐานขอมูล การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได และการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนการประสานความรวมมือระหวางกิจกรรมตางๆ 6)การนําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ ขั้นตอนนี้กลาวถึงความสําคัญของการยอมรับและพันธะ
ผูกพันตอแผนพัฒนาคุณภาพอันกอใหเกิดการนําแผนไปปฏิบัติทั่วทั้งสถานศึกษา
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ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการสรางการยอมรับแผน มอบหมายการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ และ
ทําความเขาใจสวนตางๆของแผน49
การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงอาจมีสวนประกอบ
และรูปแบบการนําเสนอแตกตางกันได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของสถานศึกษา ความซับซอนของ
ภาระงานและศักยภาพของสถานศึกษาแตละแหง อยางไรก็ตามกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอวา สวนประกอบสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย 1)
เจตนารมณของสถานศึกษา อันไดแก วิสัยทัศน และภารกิจของสถานศึกษา เปนตน 2)ภาพรวมของ
สถานศึกษา 3)เปาหมายการพัฒนา และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4)
แผนปฏิบัติการรายป ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมาย 5)การระดมทรัพยากร แหลง
สนับสนุนงบประมาณ และสรุปงบประมาณ50
ซึ่งสวนประกอบตาง ๆ ของแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ควรประกอบดวย 1)
ปก โดยระบุชื่อสถานศึกษา ชื่อแผน และชวงเวลาที่ใชแผนนี้ 2)คํานํา 3)สารบัญ 4)ภาพรวมของ
สถานศึกษา ประกอบดวย 4.1)ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 4.2)การดําเนินงานของสถานศึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชวงที่ผานมา และ 4.3)สรุปสถานภาพปจจุบันของสถานศึกษา
และปจจัยตาง ๆ ที่อาจสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 5)เจตนารมณของสถานศึกษา ประกอบดวย
5.1)วิสัยทัศน 5.2)ภารกิจ หรือพันธกิจ และ 5.3)เปาหมายหรือจุดมุงหมาย 6)เปาหมายการพัฒนา
หรื อวั ตถุประสงค ประกอบดว ย 6.1)เป าหมายการพัฒนาเปนผลลัพ ธที่คาดหวังในการพัฒ นา
คุณภาพผูเรียน และ 6.2)ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 7)แผนปฏิบัติการประจําป 8)การ
ระดมทรัพยากรแหลงสนับสนุนงบประมาณ และสรุปงบประมาณ 9)การประสานความรวมมือกับ
หนวยงานและแหลงวิทยาการภายนอก 10)การแสดงภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 11)กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการขอรับความเห็นชอบ
12)ขอมูลอื่ น ๆ เชน 12.1)นิย ามศั พทที่ใ ชในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึก ษา 12.2)การเผยแพร
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 12.3)คณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยสรุป สถานศึกษาจะตองมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป
ซึ่งควรไดรวมมือกับทุกฝาย วิเคราะหขอมูลจากสารสนเทศและศักยภาพของสถานศึกษาในทุก ๆ
ดาน ใชบทเรียนจาก จุดเดนและจุดดอยที่ผานมากําหนด วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย การจัดการ
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กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 4, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2545), 25 – 66.
50
เรื่องเดียวกัน, 67 – 74.
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ศึกษาของสถานศึกษาใหชัดเจนโดยพยายามใชศักยภาพของสถานศึกษาอยางคุมคา ประหยัดและมี
ประสิ ทธิ ภ าพ เพราะแผนพัฒนาคุ ณ ภาพการศึก ษาของสถานศึก ษานี้ เ ปน หัว ใจของการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา นําไปสูการประกันคุณภาพภายในและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา หรื อ การนํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัตินั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนา สถานศึกษาควร
กําหนดแนวทางในการนําแผนสูการปฏิบัติ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ไดกลาวถึงการนําแผนสูการปฏิบัติงานวา แผนที่จะนําไปสูความสําเร็จตองเปนแผนที่ทุกคนที่
เกี่ยวข องทั้งในและนอกสถานศึกษามีความชั ดเจนในแผน ยอมรับและเห็นพองในปญหาและ
เปาหมายที่ตองการพัฒนา ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็โดยใหทุกคนไดรวมในกิจกรรมการจัดเตรียมและการ
ทําแผนอยางเต็มที่ การแบงงานออกเปนสวนๆ พรอมกําหนดกลุมและหัวหนากลุมผูรับผิดชอบโดย
ผูมีอํานาจเหนือใหการสนับสนุนชวยเหลืออยางจริงใจนับเปนตัวแปรสําคัญของการนําแผนไปสู
ความสําเร็จ ขอสําคัญบุคลากรควรมีคูมือเพื่อใชควบคูกับแผน ซึ่งควรจัดทําเปน 3 ระดับ คือ 1)คูมือ
คุณภาพ(quality manual) ใชเปนคูมือสําหรับผูบริหาร มีสาระสําคัญเกี่ยวกับปรัชญา นโยบาย
โครงสรางองคกรและวิธีปฏิบัติทางคุณภาพโดยทั่วไป 2)คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน(procedure
manual) ใชเปนคูมือสําหรับหัวหนากลุม/ผูจัดการ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการ
กระทํา ขอบขายความรับผิดชอบและวิธีดําเนินการ และ 3)คูมือการปฏิบัติงาน(work instructions)
ใชเปนคูมือสําหรับผูปฏิบัติงาน มีสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะงาน กระบวนการ การปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ คูมือทั้ง 3 ระดับนี้นอกจากเปนประโยชนตอการดําเนินงานแลว ยังเปนประโยชนตอ
แนวทางการตรวจสอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบภายในหรือการประเมินตนเอง51 เชนเดียวกันกับ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดกลาวถึงการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สูการปฏิบัติวาจะตองประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ 1)การสรางการยอมรับแผน
สถานศึกษาควรสรางการยอมรับและพันธผูกพันตอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยควรนําแผนฉบับรางสุดทายใหบุคลากรของสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน เขตพื้นที่ ผูมีสวน
เกี่ยวของที่สามารถชวยในการดําเนินงานของสถานศึกษาไดรวมใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น วายังมี
สวนประกอบใดที่ควรจะเพิ่มเติมเพื่อใหการวางแผนเปนไปดวยความรอบคอบ รอบรู และรอบดาน
51

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา :
เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, 37.

37
อยางแทจริง และจะทําใหเกิดความรวมมือและความผูกพันกับแผน ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ของตนต อ ผลสํ า เร็ จ ของผู เ รี ย น และร ว มดํ า เนิ น การเพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นา เปลี่ ย นแปลงตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด 2) การมอบหมายการปฏิบัติอยางเปนทางการ ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาของสถานศึก ษาไดร ะบุ ก ารมอบหมายความรั บ ผิด ชอบให กับ หน ว ยงาน/บุ คคลแล ว
เพราะฉะนั้นควรมีการสงมอบแผนใหกับหัวหนากลุมวิชา หัวหนาระดับชั้น ตามสายการบังคับ
บัญชา ตลอดจนทีมงานอยางเปนทางการดวย เพื่อผูปฏิบัติจักไดทราบหนาที่และขอบขายงานที่ตอง
ทํา 3) การทําความเขาใจสวนตางๆ ของแผน ซึ่งมีสิ่งที่ผูปฏิบัติควรทําความเขาใจ ไดแ ก
เจตนารมณของสถานศึกษา เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร เทคนิควิธีการใหมที่กําหนดไวในแผน
แผนปฏิบัติการประจําป และการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผล
สําเร็จตามแผน52
โดยสรุป การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสามารถดําเนินได
อยางเขาใจตรงกัน มีแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการเชื่อมโยงประสานสัมพันธ
ในทุกขั้นตอนของกิจกรรมอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพนัน้ ควรไดพิจารณาทบทวนโครงสราง
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และใหทุกคนมีสวนรวม มีการกําหนดบทบาท หนาที่รับผิดชอบและภาระงาน อยางชัดเจนและ
ควรมีคณะทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากทุกหนวยของระบบบริหาร
จัดการ เพื่อรวมกันรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ควร
จัดทําเปนเอกสารใหทุกคนไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือ
สนับสนุน รวมถึงการดูแลเอาใจใส สงเสริมใหจัดการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพได
มาตรฐานตามที่กําหนด จนทําใหสังคมเชื่อมั่นในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา โดยสถานศึกษา
ตองจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามแผน ตรวจสอบและทบทวน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาและจัดทํารายงานคุณภาพประจําป โดยการดําเนินงานรวมกันของคณะบุคลากร
ในสถานศึกษา ชุมชนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
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กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา, 63 – 66.

38
ความหมายของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให ค วามหมายของการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา ไววา การตรวจสอบ เปนการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา สําหรับนําไปเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา สวนการทบทวน
เปนการนําขอมูลจากการดําเนินงานและผลจากการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ผานการตรวจสอบ
แลวมาพิจารณาเปรียบเทียบวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด และหาสาเหตุ
ตลอดจนแนวทางแกไข ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา53
กลาวโดยสรุป การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการประเมิน
ตนเองอยางเปนระบบ ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
ผูปกครอง ชุมชนและเขตพืน้ ที่การศึกษา ซึ่งสะทอนใหเห็นเปาหมาย จุดเนนและทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา
แนวดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย กิจกรรมสําคัญ 2 อยาง คือ
1. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ในการตรวจ
สอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานั้นตองใหบุคลากรทุกคนทุกฝาย รวมทั้ง
ผูบริหารและครูรวมในกระบวนการ โดยเนนความเปนผูนํา การใหโอกาสทุกคนเขามารวมทํางาน
ทักษะในการจัดการ กําหนดเปาหมาย สรางทีมงาน กําหนดงานและมีมนุษยสัมพันธกับทุกคนใน
สถานศึกษาและชุมชน ซึ่งประกอบดวยกระบวนการดังตอไปนี54้
1) การวางแผนการดําเนินงานตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึกษา เพื่อ 1.1)
ชี้แจงแนวการดําเนินงาน/วิธีการตรวจสอบและทบทวนภายในใหบุคลากรทุกคนรูและเขาใจ 1.2)ชี้
แจงวัตถุประสงคและขอบขาย/สาระสําคัญของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา และ 1.3)วางแผนกําหนดการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาของทุกคน/หมวด/โครงการ/ฝาย และภาพรวม
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กรมวิชาการ, แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในของสถานศึกษา, เอกสารชุด
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 5, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2545), 8.
54
เรื่องเดียวกัน, 10 – 11.
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2) วิธีการดําเนินงาน โดย 2.1)ครูทุกคนดําเนินการตรวจสอบและทบทวนภาระงาน/กิ จ กรรมของตนเอง ส ว นหั ว หน า หมวด/โครงการ ศึ ก ษาและรวบรวมข อ มู ล สรุ ป เสนอ
คณะทํางานตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึกษา 2.2)คณะทํางานตรวจสอบและทบทวน
ภายในสถานศึกษาสรุปเปนขอมูลเสนอผูบริหารสถานศึกษา เปนขอมูลระดับฝายและภาพรวม
สถานศึกษา
3) การสรุ ป ผลการตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึ ก ษา เพื่ อ 3.1)เป น
หลักฐานแสดงใหเห็นวามีการตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึกษาทุกระดับ 3.2)สรุปผลการ
ดําเนินงานเทียบกับสิ่งที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 3.3)
เสนอแนะวาควรปรับปรุงและพัฒนาอะไร
4) การรายงานขอมูล ประกอบดวย 4.1)ระยะเวลาและวันที่ ที่ทําการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.2)ขอบเขตและวัตถุประสงค 4.3)วิธีการ/มาตรฐานที่ใช
ตรวจสอบและทบทวน 4.4)สิ่งที่กระทําไดสําเร็จนาพอใจและสิ่งที่ไมเปนไปตามสภาพที่คาดหวัง
และ 4.5)ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีใหดียิ่งขึ้น และการแกไขสิ่งที่ไมเปนไปตามสภาพที่คาดหวัง
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
5) การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและแกไขปรับปรุง โดย 5.1)ระบุถึงสิ่งที่กระทําได
สําเร็จนาพอใจ และสิ่งที่ไมเปนไปตามสภาพที่คาดหวัง 5.2)จัดทําบันทึกขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสิง่
ที่ดีใหดียิ่งขึ้นและการแกไขสิ่งที่ไมเปนไปตามสภาพที่คาดหวัง และเพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพ
อยางตอเนื่อง 5.3)กําหนดระยะเวลาในการปรับปรุง 5.4)ตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานซ้ํา
และ 5.5)ถาแกไขแลวเสร็จใหสรุปเสนอ
นอกจากนี้สถานศึกษาควรตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาตามขอบขาย ดังนี้
1) วิสัยทัศนและภารกิจของสถานศึกษา
2) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) การปรับเปาหมายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาในกรอบหลักสูตร
4) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย 4.1) สภาพแวดลอมในการจัดการ
เรียนรู 4.2) เทคนิคและวิธีสอนของครู 4.3) กระบวนการเรียนรู และ 4.4) การตอบสนองของ
ผูเรียน
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5) ผลการเรียนรู ความกาวหนาและผลการเรียนของผูเรียน ไดแก 5.1) การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 5.2) ผลงานของผูเรียน 5.3) กระบวนการวัดและประเมินผล และ 5.4)
การสนับสนุนการเรียนรู
6) การบริหารและการจัดการ ไดแก 6.1)วิสัยทัศนและภารกิจ 6.2)ภาวะผูนําและ
ผูบริหาร 6.3)โครงสรางองคกรของสถานศึกษา และ 6.4)การพัฒนาวิชาชีพสําหรับบุคลากร55
2. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา โดยในการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษานั้นมีวัตถุประสงคเพื่อ 1)รายงาน
การดํา เนินงานพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้งปญหาและอุปสรรคตาง ๆ อัน
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 2)เพื่อชวยเหลือ สนับสนุน
และผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเชื่อมั่นวาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายและพัฒนาอยางตอเนื่อง 3) เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทราบ56
จากวัตถุประสงคของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
เขตพื้นที่การศึกษาที่กลาวมาแลวนั้น สามารถกําหนดเปนภารกิจในการตรวจสอบและทบทวนคุณ
ภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดดังตอไปนี้ 1)กําหนดแผนงานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 2)พัฒนา ปรับปรุง กําหนดวิธีการและเครื่องมือตรวจ
สอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 3)วางแผนการดําเนินงานและประสาน
งานกับสถานศึกษา 4)เตรียมการศึกษา วิเคราะหเอกสารขอมูลตางๆ ของสถานศึกษา 5)ประชุม
ชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาและผูเกีย่ วของ 6)ดําเนินงานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 7)วิเคราะหเปรียบเทียบขอคนพบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา 8)อภิปรายและสรุป
ขอคนพบรวมกันกับสถานศึกษา 9)ดําเนินการชวยเหลือ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและ
10)รายงานผลการตรวจสอบและทบทวน
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา, 81.
56
กรมวิชาการ, แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่
การศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 7, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2545), 14.

41
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษาตอคณะกรรมการของเขตพื้นที่การศึกษา
และผูที่เกีย่ วของทราบ57
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษานั้น
เปนการตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อนําผลการ
ตรวจสอบไปวิเคราะหสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา และใชเปนขอมูลในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งคุ ณ ภาพการศึ กษาของสถานศึ ก ษา ตลอดจนการจัด ทําภาพรวมของสถานศึก ษา และ
ภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 1)กอนการ
ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา คณะกรรมการตองมีการเตรียมการกับ
ผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งมีการชี้แจงครูและผูเกี่ยวของในวัตถุประสงค ขอบขายและประโยชน
ของการดําเนินงาน โดยแจงลวงหนาในระยะเวลาที่เหมาะสม 2)ระหวางการดําเนินการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งมีชวงเวลาการดําเนินการกําหนดไวประมาณ 3 – 5 วันทํา
การ (รวมวันกอนการตรวจสอบ) คณะกรรมการควรประเมินจากการสังเกตสภาพการดําเนินงาน
ของสถานศึ ก ษา โดยเฉพาะการสั ง เกตการเรี ย นการสอนจริ ง การสอบถาม การสัม ภาษณจ าก
บุคลากรที่เกี่ยวของและศึกษาจากเอกสาร รองรอย หลักฐานตางๆ ที่ปรากฏ แลวนํามาอภิปรายและ
สรุ ป ผลการตรวจสอบและประเมิ น เพื่ อ เขี ย นรายงานผลตามขอบข า ยที่ กํ า หนด 3)หลั ง การ
ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา คณะกรรมการตองเสนอขอหารือและ
อภิปรายขอคนพบกับผูบริหารและผูเกี่ยวของ นอกจากนี้ตองรายงานผลการตรวจสอบและทบทวน
ดวยวาจาแกสถานศึกษาโดยทันทีหลังการปฏิบัติงานและกอนสรุปผลจัดทํารายงาน โดยนําเสนอผล
ดวยวิธีที่จะเขาใจและนําไปปฏิบัติไดงาย ในการปรึกษาและอภิปรายรวมกันนั้น นอกจากมุงที่จะ
แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับขอคนพบแลว ยังเปนโอกาสที่จะไดทําความกระจางเกี่ยวกับขอคนพบ
หลักและประเด็นปญหาสําคัญที่ตองดําเนินการดวย สิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ การตรวจสอบความ
ถูกตองของขอเท็จจริงในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุด คือ สงรายงานกอนการจัดพิมพ
ใหสถานศึกษาพิจารณาหลังจากที่ไดรายงานดวยวาจาแลว ขอเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนจะตองแกไขให
ถูกตอง หากมีขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนจะสงผลกระทบตอการพิจารณาประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
คณะกรรมการควรทบทวนผลการพิ จ ารณาใหม ทั้ งนี้ โ ดยปกติจ ะตอ งไมมี ก ารปรั บแก ผ ลการ
พิจารณาใด ๆ ในรายงาน
สรุป การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา เพื่อการปรับปรุงแกไขใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง การประเมิน
57
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ภายในนี้ตองเริ่มตนจากครูและบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา ตองประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติ
งานของตนเอง โดยการบันทึกภาพความสําเร็จของงาน ปญหาและการแกไขไวเปนระยะๆ แตละ
หมวดวิชาหรือกลุม ฝาย เปนระยะๆเชนเดียวกัน โดยกําหนดภาพความสําเร็จที่ตองการไวใหชัดเจน
ประเมินจากผลการประเมินของทุกคน บันทึกไวเปนหมวดหมูเพื่อนําไปสูการประเมินคุณภาพ
โดยรวมของสถานศึ ก ษาได และคณะทํ า งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพควรได ป ระเมิ น ภาพ
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษาเปนระยะๆ โดยใชผลการประเมินจากการ
ปฏิบัติงานของทุกคน สรุปเปนภาพรวมของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งควรทําเปนประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนําไปสูการตรวจสอบและทบทวนจากเขตพื้นที่การศึกษา อยางนอย 1 ตอ
ทุก 3 ป และเพื่อรองรับการประเมินจากภายนอกตอไป
การประเมินคุณภาพการศึกษา
นับตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการวัดและประเมินผลการศึกษาสู
ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน การตัดสินได – ตก
และการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนอํานาจของสถานศึกษา ถึงแมวาการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาทั่วประเทศจะใชหลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ แตความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใชสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน ตลอดจนการวัด
และประเมินผลไดเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดทั้งในสถานศึกษาตางๆ ภายในภูมิภาคเดียวกันและ
ตางภูมิภาค เพื่อเปนการควบคุมและและรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตางๆทั่วประเทศให
มีมาตรฐานใกลเคียงกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนินมาตรการตางๆ เชน การพัฒนาบุคลากร
ทางการศึ ก ษาโดยการให ค วามรู ท างวิ ช าการด า นการวั ด และประเมิ น ผล และนอกจากนี้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยั ง ได จั ด ให มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผู เ รี ย นที่ อ ยู ใ นระดั บ ตั ว
ประโยค คือ ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปน
การประเมินระดับชาติในวิชาหลักหรือความสามารถสําคัญตามจุดหมายและคําอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร โดยทําการประเมินในทุกป ผลการประเมินที่ไดนอกจากจะเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
ของประเทศในภาพรวมแลว ยังใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
ระดับชาติ และใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภูมิภาค เขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดับสถานศึกษา58
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การดําเนินมาตรการเพื่อการควบคุมและรักษาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ
การเทาที่ผานมา กลาวไดวา ไดผลในระดับหนึ่ง แตเมือ่ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และการปฏิรูปการศึกษาที่ติดตามมา ไดกอใหเกิดปจจัยและการเปลี่ยนแปลง
ใหม ๆ ที่จะสงผลตอการบริหารจัดการทางการศึกษา การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
ศึกษา กลาวคือ การกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปสูเขตพื้นที่การ
ศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในการกระจายอํานาจทางวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะ
กรรม การการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเปนผูกําหนดหลักสูตรแกนกลางอัน ไดแก มาตรฐานวิชาแกน(content standards) และมาตรฐานชวงชั้น(benchmarks) สวนการกําหนดสาระของหลักสูตร อันไดแก
การออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ (course syllabus) เปนอํานาจหนาทีข่ องสถานศึกษา
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยังใหสถานศึกษาเปนผูประเมินผูเรียนโดย
ใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย และใหมีการนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาคัด
เลือกเพื่อการศึกษาตอ ภายในบริบทของการกระจายอํานาจทางดานหลักสูตรการเรียนการสอนและ
การวัดและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการยังคงมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกระบวนการประกันคุณภาพภายใน และโดยการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา เพือ่ คงไวซึ่งความเปนเอกภาพในเชิงนโยบาย
หรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ แตในขณะเดียวกันก็เอื้อใหเกิดความหลากหลายในทางปฏิบัติเพื่อ
นําไปสูความเปนธรรม ความเทาเทียมกันของโอกาสทางการศึกษาและเสริมสรางความสอดคลอง
ระหวางการศึกษาตอสภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น
ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลตอภารกิจดานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได แ ก นโยบายด า นการศึ ก ษาของรั ฐ บาล จากคํ า แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 รัฐบาลจะดําเนินการปฏิรูปการศึกษาให
สอดคลองกับเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยมุงที่จะพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู อันเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสูระบบเศรษฐกิจบน
ฐานความรู ใหชาวไทยทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะไดรับความรูและการฝกอบรมไดตลอดชีวิต
มีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และสามารถนําประเทศใหกาวพนจากวิกฤติทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อสรางชาติ สรางคนและสรางงาน
เมื่อพิจารณาจากปจจัยเชิงบริบทสําคัญตางๆ อันไดแกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจดาน
การวัดและประเมินผลในมิติใหม ซึ่งมีลักษณะสําคัญ คือ 1)เปนการประเมินมาตรฐานการศึกษา
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ของชาติเ พื่ อควบคุ มคุ ณ ภาพการศึก ษา และเพื่อรัก ษาความมีเ อกภาพดานนโยบาย 2)เปน การ
ประเมินคุณภาพผูเรียน เพื่อใหเกิดการพัฒนาระดับปจเจกบุคคลในองครวมอยางตอเนื่อง และ
สอดคลองกับสภาพจริง 3) เปนการประเมินเพื่อสนับสนุนหลักการจัดการศึกษาเพื่อสรางชาติ สราง
คน และสรางงานตามนโยบายของรัฐบาล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(national test)
ตามรูปแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ ในปจจุบันมีอยู 2 ลักษณะ คือ59
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทั่วไปของผูเรียน (ป.3 ป.6 ม.3 และม.6) เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตามระดับชวงชั้นที่หลักสูตรกําหนด ไดแก ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบทดสอบที่พัฒนาเปนแบบ
วัดมาตรฐาน (standardized test) เปนเครื่องมือสําหรับการประเมิน โดยจะสอบวัดสาระการเรียนรูท ี่
มีความสําคัญหรือจําเปน คือ
ประถมศึกษาปที่ 3 ภาษาไทย คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ประถมศึกษาปที่ 6 ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและ
สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 6 สาระการเรียนรูตามหลักสูตรวิชารวม ภาษาไทย คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิชาเลือก วิทยาศาสตร(กายภาพชีวภาพ) วิทยาศาสตร (เคมี ชีววิทยา ฟสิกส) คณิตศาสตร
(ขั้นสูง) ภาษาอังกฤษ และ SAT
โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญในการประเมิน เพื่อนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูล
ชี้นําการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ ไดแก ระดับกระทรวง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดและสถานศึกษา ตลอดจนถึงตัวนักเรียนเปนรายบุคคล
2. การประเมินความถนัดทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(scholastic aptitude
test : SAT) เพื่อประเมินคุณภาพทางการศึกษาดานความถนัดทางการเรียนกับผูเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ทุกคนในสถานศึกษาที่อยูในระบบทุกสังกัดทั่วประเทศ
การประเมินความถนัดทางการเรียน เปนการประเมินที่จะวัดความสามารถของ
ผูเรียนที่ไมใชการวัดความรูดานเนื้อหาสาระเพียงอยางเดียว แตเปนการวัดสิ่งที่อยูในตัวผูเรียน อัน
เปนผลที่เกิดจากการสะสมระยะยาวของกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามหลักสูตรทั้งในและนอก
59

เรื่องเดียวกัน, 17 – 20.

45
หองเรียนและเปนความรูความสามารถที่ผานกระบวนการกลั่นกรอง สังเคราะหมาเปนเวลายาวนาน
หลายๆ ป เปนตัวบงชี้ใหเห็นถึงความสามารถของคนที่ไดรับการพัฒนาแลว เปนตัวพยากรณที่ใช
ศึกษาความสําเร็จทางการศึกษาในอนาคต
การประเมินความถนัดทางการเรียน จะประเมินความสามารถใน 3 องคประกอบ คือ
1) ความสามารถทางภาษา(verbal ability) ขอสอบดานนี้วัดความรูความเขาใจและเหตุผลเชิงภาษา
ของผูเรียน โดยครอบคลุมพื้นฐานความรูความเขาใจทางภาษา ความสามารถในการวิเคราะหเปรียบ
เทียบและประเมินความสัมพันธในรูปแบบตางๆ ระหวางคําศัพท สํานวน ขอมูลและแนวความคิดที่
สื่อในรูปขอความหรือบทความ เหตุผลเชิงภาษา(verbal reasoning) และการอานอยางมีวิจารณญาณ
(critical reading) 2)ความสามารถทางการคิดคํานวณ (numerical ability) ขอสอบดานนี้วดั ความ
เขาใจในความคิดรวบยอดและหลักการทางคณิตศาสตรระดับเบื้องตน ทักษะการคิดคํานวณระดับ
พื้นฐาน ความสามารถดานเหตุผลเชิงปริมาณ(quantitative reasoning) การวิเคราะหเปรียบเทียบ
และประเมินขอมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตางๆ เชน ตาราง แผนภูมิและประโยคสัญลักษณทาง
คณิตศาสตร และความสามารถในการแกปญ
 หาในรูปของจํานวนหรือปริมาณ และ 3)ความสามารถ
เชิงวิเคราะห(analytical ability) ขอสอบดานนี้วดั ความสามารถของผูเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้ 3.1)
การสังเกตและวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลหลักฐานและขอสมมติฐานระหวางสาเหตุและ
ผลสรุป และระหวางขอเท็จจริงกับคําอธิบาย เปนตน 3.2)การพิจารณาประเมินความสอดคลอง
ระหวางขอความที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 3.3)การสรุปความจากขอมูลหรือสาระที่ซับซอน 3.4)การ
ใชวิธีหรือขั้นตอนในการขจัดประเด็นหรือทางเลือกที่ผิด เพื่อนําไปสูก ารสรุปผลอยางถูกตอง 3.5)
การสรุปและสรางหลักเกณฑจากความสัมพันธที่วิเคราะหไดจากขอมูลทีเ่ ปนนามธรรม สัญลักษณ
หรือแผนภาพตางๆ และ 3.6)การวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลุมหรือการจัดประเภทที่มีความ
เหลื่อมล้ําในลักษณะตางๆ หรือที่ไมเปนอิสระไมคาบเกีย่ วกัน
ในการดําเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาตินั้น กระทรวงศึกษาธิการ
มอบใหกรมวิชาการในฐานะกรรมการและเลขานุการการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ดําเนินการประเมินโดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาที่ไดรับการ
ประเมิน ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
การศึกษาในสวนภูมิภาคและคณะกรรมการดําเนินงานในสวนกลาง(กรุงเทพมหานคร) ประสาน
งานและความรวมมือในการจัดการใหการดําเนินการประเมินเปนไปอยางมีมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ประเทศ มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 1)คนควาหาแนวทางกําหนดรูปแบบและขอบเขตของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติทั้งในตางประเทศและบริบทของการปฏิรูปการศึกษา พระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อนําเสนอตอ
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คณะกรรมการอํานวยการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 2)จัดประชุมคณะกรรมการอํานวย
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เพื่อสรุปเปนนโยบาย 3)ดําเนินการสรางเครื่องมือ
วัดตามหลักวิชาเพื่อใหเปนเครื่องมือที่มีมาตรฐานและจัดพิมพพรอมเอกสารประกอบการประเมิน
4)จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและสวนกลาง เพื่อ
มอบนโยบายและแนวทางการประเมินใหการประเมินมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
5)สงเครื่องมือวัดและเอกสารประกอบการประเมินใหกับจังหวัดและสวนกลาง เพื่อดําเนินการ
ประเมินในวันที่กําหนดพรอมกันทั้งประเทศ 6)กํากับ ติดตามการประเมิน เพื่อรับทราบปญหาและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาระบบการประเมินตอไป 7)รวบรวม
กระดาษคําตอบ ดําเนินการตรวจขอสอบแบบเขียนตอบ ประมวลผลขอมูลเพื่อรายงานผลการ
ประเมิน 8)รายงานผลการประเมินเปนรายบุคคล สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดและ
ภาพรวมระดับประเทศ60
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติเปนเรื่องที่จะดําเนินการในบริบทของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเริ่มประเมินไดในปการศึกษา 2548 แตกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายใหผูเรียนในหลักสูตรปจจุบันไดรับการประเมินดวย กรมวิชาการจึงไดเริ่มดําเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติตั้งแตปการศึกษา 2543 ในลักษณะของการนํารองหรือ
ทดลองระบบโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิชาที่สอบไปตามความเหมาะสมและความจําเปน
ในแตละป อยางเชนใน ปการศึกษา 2543 ซึ่งเปนปเริ่มตนมีการประเมินดานความถนัดทางการเรียน
(SAT) มัธยมศึกษาปที่ 6 เพียงชั้นเดียว แตในปการศึกษาตอมาไดมีการขยายขอบเขตการประเมิน
โดยประเมินนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ประเมินวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร ประถม
ศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ประเมินวิชาภาษาไทย คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา
ปที่ 6 ประเมินดานความถนัดทางการเรียน (SAT) และในปการศึกษา 2546 ไดเพิ่มเติมวิชาที่
ประเมิน คือ วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ซึ่งกลาววา “…การประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
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สาธารณ ชน เพื่อการนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก”61 โดยรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจะตองระบุความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพรอมหลักฐานขอมูลและผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับชวงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา จะแสดงผลการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาในแตละปวาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล อ งกับ มาตรฐานการเรีย นรู และสามารถเที ย บเคี ย งกั บ มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายนอกที่สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) กําหนดไว62
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป คือ 1)เพื่อแสดงภาระ
ความรับผิดชอบในผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอหนวย
งานตนสังกัด สาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อสิ้นปการศึกษา 2)เพื่อใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาในปตอไป 3)เพื่อให
สถานศึกษามีขอมูลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม
ในการรองรับการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิก าร ไดกําหนดขั้นตอนการดํ าเนินการจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 1)กําหนดเปาหมายผูรับรายงานใหเปนไปตามมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แลววางแผนการจัดทํารายงานและกําหนดรูปแบบ
การรายงาน 2)แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลคุณภาพการศึกษาประจําป ซึ่งควรประกอบดวย
รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการหรือผูทําหนาที่วิชาการของสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยว
ของ ทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 3)รวบรวม วิเคราะห แปรผลและนําเสนอขอมูลผล
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบป 4)เขียนรายงานและจัดทําเอกสารรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป 5)นําเสนอคณะผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ 6)เผยแพรสู
กลุมเปาหมายผูรับรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา 7)ติดตามและรับขอมูล
ยอนกลับจากกลุมเปาหมายผูรับรายงานคุณภาพการศึกษา ประจําป ซึ่งไดแก นักเรียน ผูปกครอง
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กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545, 23.
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กรมวิชาการ, แนวทางการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 6, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2545), 8.
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ชุมชน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน เพื่อรับทราบความคิดเห็น ความ
พึงพอใจและขอเสนอแนะที่มีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําผลไปเปนขอมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป63
นอกจากนี้ กรมวิช าการ กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ยัง ไดกํ า หนดแนวการเขี ย นรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป วาจะตองสะทอนคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา อันเปนผลมาจาก
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานในรอบป
การศึกษา โดยมีผลลัพธที่สรางความมั่นใจใหผูเกี่ยวของ 2 ประการ คือ 1)คุณภาพผูเรียน คือ ผูเรียน
ทุกคนมีความรู ความสามารถและคุณลักษณะตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และ 2)
ศักยภาพของสถานศึกษาในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมายของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางการเขียนรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปดังนี้ 1)บรรยายสรุป
สภาพและผลการดําเนินงานที่สถานศึกษาปฏิบัติจนเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย ยุทธศาสตร และ
วิธี ก ารที่ กํ า หนดไว ใ นแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ป และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าป 2)
นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงานที่ปรากฏจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา
และการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายความสําเร็จที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 3)สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเทียบ
กับระดับคุณภาพการดําเนินงานที่ตองการ
จากแนวทางการเขียนรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
เปนการเสนอผลจากการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่งสามารถเขียนรายงานไดหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค ความเหมาะสมและความตองการของ
สถานศึกษา กรมวิชาการ ไดเสนอรูปแบบและตัวอยางการเขียนรายงาน ดังนี64้
บทที่ 1 บทนํา ประกอบดวย
1.1 ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ประกอบดวย 1)ประวัติ ที่ตั้งและสภาพ
ชุมชน 2)โครงสรางการบริหาร 3)วิสัยทัศน ภารกิจ
1.2 จํ า นวนบุ ค ลากร ประกอบด ว ย 1)จํ า นวนผู เ รี ย นแยกตามชั้ น เรี ย น 2)
จํานวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา 3) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
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เรื่องเดียวกัน, 8 – 11.
เรื่องเดียวกัน, 25 – 29.

49
1.3 คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ประกอบด ว ย 1)รายชื่ อ คณะกรรมการ
สถานศึกษา 2)จํานวนครั้งที่ ประชุม/สาระสําคัญของการประชุม 3)ความชวยเหลือที่ไดรับจาก
คณะกรรมการ
1.4 คณะกรรมการนักเรียน ประกอบดวย 1)รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน
2)ภาระงานของคณะกรรมการนักเรียน 3)งานของคณะกรรมการนักเรียน
บทที่ 2 การดําเนินงานและความสําเร็จในรอบป ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ประกอบดวย
2.1 เปาหมาย/ยุทธศาสตรและผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
2.2 งานโครงการ/กิจกรรมดีเดนในรอบปการศึกษา
บทที่ 3 สภาพและผลการแผนพัฒนาสถานศึกษา ประกอบดวย
3.1 ดานคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนแต
ละระดับชั้น 2)คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 3)ผลการทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐาน
กลาง 4)การมาเรียนของผูเรี ยน 5)การออกกลางคัน/ตกซ้ําชั้น ของผูเรียน 6)จํานวนผูเรียนที่จ บ
หลั ก สู ต รแลว ศึ ก ษาต อ หรื อ ประกอบอาชี พ 7)จํ า นวนผู เ รี ย นที่ ดอ ยโอกาสและพิ ก ารได รั บ การ
ชวยเหลือ 8)จํานวนผูเรียนปกติที่ไดรับการซอมเสริมทางวิชาการ 9)จํานวนผูเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษที่ไดรับการสงเสริมศักยภาพ 10)จํานวนผูเรียนที่ไดรับทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษา
11)จํานวนผูเรียนที่ไดรับการยกยองชมเชยหรือประกาศเกียรติคุณ 12)สภาพความพึงพอใจของครู
ผูเรียน และชุมชนตอคุณภาพผูเรียน
3.2 ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 1)หลักสูตร/แนวการจัด
ประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับทองถิ่น 2)การจัดกระบวนการเรียนรูและการประเมินผลการ
เรียนรู 3)การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการสอนแนวใหมอยางตอเนื่อง 4)การสรางบรรยากาศการ
เรียนรู 5)การตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน 6)การใชยุทธศาสตร/เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู 7)
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู 8)จํ า นวนและผลงานวิ จั ย ของครู 9)การส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นรู ด ว ย
กระบวนการวิจัย 10)สภาพความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพของการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน 11)ด า นคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ 12)ข อ มู ลบุ ค ลากรในการวางแผนและพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา 13)อัตราเงินเดือนของบุคลากรในสถานศึกษา 14)การจัดระบบรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 15)การพัฒนาบุคลากร 16)การใหบริการและจัดสวัสดิการตางๆ 17)การจัดสรรเงิน
บํารุงการศึกษาตามงานตางๆ 18)การจัดสรรเงินบํารุงการศึกษาประเภทงบวิชาการจําแนกตาม
ขอบข า ยงาน 19)การจั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและเทคโนโลยี 20)สภาพความพึ ง พอใจของ
บุคลากรตอการบริหารจัดการ
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3.3 ดา นความสัมพัน ธกับชุมชน ประกอบด ว ย 1)การใหแ ละไดรับความ
ร ว มมื อ จากชุ ม ชน 2)การรั บ ความช ว ยเหลื อ จากชุ ม ชน 3)การจั ด กิ จ กรรมร ว มกั น ระหว า ง
สถานศึก ษากับชุมชน 4)ผลการดํ าเนินงานที่เ กิดประโยชนตอสถานศึ ก ษาและการไดรับความ
ศรัทธาจากชุมชน 5)สภาพความพึงพอใจของบุคลากร (ครู นักเรียน ชุมชน) ตอความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน
บทที่ 4 สรุปผลและแนวทางการพัฒนาตอไป ประกอบดวย
4.1) สรุปภาพรวมคุณภาพของสถานศึกษาทั้งระบบในรอบปของเปาหมายและ
ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.2) สรุปประสิทธิภาพการจัดการของสถานศึกษา โดยเสนอสภาพความสําเร็จ
ที่ดําเนินการไดตามเปาหมายแตละเรื่องในรอบปพรอมยุทธศาสตร/แนวดําเนินการ(โครงการ/
กิจกรรมเดนของสถานศึกษา)
4.3) เสนอแนวทางการพัฒนาในปตอไป โดยระบุจุดเดนและจุดที่ควรปรับปรุง
พรอมขอเสนอแนะในการพัฒนางานในปตอไป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปจึงเปนการรายงานผลจากการประเมินภายในของ
สถานศึกษา ที่ไดพัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ทุกคนมีสวนรวมและดําเนินงานมา
ตลอดปการศึกษา จัดทําเปนรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อใหทราบ
ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาทั้งในดานความสําเร็จและปญหาอุปสรรคที่ตองการความรวมมือ
ในการแกไขหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการปรับปรุง พัฒนาและรักษาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใหคงอยูตอเนื่อง ซึ่งสามารถทําได 3 ลักษณะ คือ 1)
การตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินผลการนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชใน
สถานศึ ก ษา ทั้ง ในชวงของก อนการดํ า เนิ น การ ระหวา งดํ า เนิน การและหลังดํ า เนิ น การ 2)การ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และ 3)การนําระบบการ
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ประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง65 ซึ่งผูบริหาร
สถานศึ ก ษาควรได มีก ารศึก ษาคน ควา หาวิธีก ารที่จ ะสง เสริม สนั บ สนุ น ใหร ะบบการประกั น
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสรางความรูสึกของบุคลากรทุกคนใหมุงมั่นพัฒนา
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นตามระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยอาศัยภาวะ
ผูนํา การประสานงานเพื่อสรางความรวมมือจากทุกคนในสถานศึกษา พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามปกติ
นอกเหนือจากการดําเนินงานในสวนของสถานศึกษาแลว หนวยงานตนสังกัดควรได
สงเสริ ม สนับสนุ น ร ว มดําเนิ นงานตามระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในศึ กษา โดยการศึ ก ษา
วิเคราะห วิจัยและเผยแพรนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งทุก 3 ป66
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
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ประสิทธิผลขององคกร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะมีเสถียร
ภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน ปจจัยที่สําคัญก็คือ “ประสิทธิผลของสถานศึกษา”
เพราะประสิทธิผลของสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญตอการเลือกสถานศึกษาของผูปกครองและเด็ก
นักเรียน
ความหมายของประสิทธิผลขององคกร
นักวิชาการสาขาตางๆ ไดนิยามความหมายของประสิทธิผล(effectiveness) ไวหลาย
ทัศนะทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร เชิงบริหารจัดการ ซึ่งเปนทั้งการมอบประสิทธิผลเฉพาะ
การบรรลุเปาหมายเพียงอยางเดียวและพิจารณาระบบ ฮอยและมิสเกล(Hoy and Miskel) ไดใหความ
หมายของประสิทธิผลองคกรวา เปนผลสําเร็จที่บรรลุเปาหมายขององคกรทั้งในเชิงปริมาณและคุณ
ภาพ67 มอท(Mott) ใหความหมายประสิทธิผลขององคกรวาเปนความสามารถในการผลิต ความ
สามารถในการปรับตัว และความสามารถในการยืดหยุน68 อาจีรีส(Argyris) ใหความหมายของประ
สิทธิผลวา หมายถึงสภาวะที่องคกรสามารถเพิ่มผลผลิตมากขึ้นในขณะที่ปจจัยการผลิตลดลงหรือ
ผลผลิตคงที่69 แคทซ และคาหน(Katz and Kahn) ใหความหมายในมุมมองของสังคมศาสตรวา
หมายถึง ความสัมพันธของระบบยอยตางๆ คือ 1)ระบบยอยเกี่ยวกับการผลิต 2)ระบบยอยที่ทําหนา
ที่สงเสริมและสนับสนุน 3) ระบบยอยที่ผดุงการทํางาน 4)ระบบยอยสําหรับการปรับปรุง และ 5)
ระบบยอยของการบริหารโดยความสัมพันธของระบบยอยเหลานี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จตามจุด
ประสงคที่กําหนดของการกระทํารวมกัน70 ชายน (Schein) นิยามความหมายประสิทธิผลวา หมาย
ถึง สมรรถนะขององคกรในการอยูรอด ปรับตัว รักษาสภาพและเจริญเติบโต ไมวาองคกรนั้นจะมี
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หนาที่อะไร การดําเนินงานก็จะดําเนินในทํานองเดียวกัน71 สําหรับสเตียร(Steers) กลาววา ความ
สามารถของการไดมาและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและมีคุณคาเกิดประโยชนสูงสุดเปนไป
ตามเปาหมายไดผลกําไร และมีคุณภาพ72 ภรณี กีรติบุตร อธิบายความหมายของประสิทธิผลไววา
หมายถึง ตัวการที่เปนเครื่องตัดสินใจขั้นสุดทายของการบริหารหรือการจัดการวาประสบผลสําเร็จ
เพียงใด73 ซึ่งเหมือนกับนิยามประสิทธิผลที่ปราศจากความหมายที่นักการศึกษาไดใหความหมายไว
หลายทาน พอสรุปประสิทธิผลขององคกร หมายถึง การบรรลุเปาหมายในดานตางๆ ไมวาจะเปน
ดานการผลิต การบริหาร สังคมศาสตร การอยูรอดขององคกร และการใชทรัพยากรใหมีคุณคาเกิด
ประโยชนสูงสุด เพื่อบรรลุผลตามเปาหมายดังกลาว และจะทําใหเปนองคกรที่มีประสิทธิผล
ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา
สถานศึกษาเปนหนวยงานหรือองคกรที่มีวัตถุประสงคและหนาที่ในการจัดการศึกษา
เพื่อความเจริญงอกงามของพลเมือง ประสิทธิผลของสถานศึกษา คือการเปรียบเทียบกันระหวางเปา
หมายที่กําหนดกับผลผลิตหรือผลลัพธที่สถานศึกษาดําเนินการได อยางไรก็ตาม มีนักการศึกษา
หลายทานไดใหความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา เชน เรดและคณะ(Reid and Others)
ใหความหมายประสิทธิผลของสถานศึกษาวา หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่จะบรรลุผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรใหแกสมาชิก74 มอท(Mott) มีแนว
ความคิ ด ว า สถานศึ ก ษาจะมี ป ระสิ ทธิ ผ ลหรื อไม มั ก พิ จ ารณาที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ซึ่ ง ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ในบรรดาความคิดทั้งหลาย การที่สถานศึกษาจะมี
ประสิทธิผลหรือไมขึ้นอยูกับ 1)ความสามารถในการผลิต นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2)
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3)ความสามารถในการปรับตัวเขากับสิ่ง
แวดลอมที่บีบบังคับไดอยางดี 4)ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษานอกจากการเรียน
การสอนที่สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไม ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ปจจัยที่สําคัญไดแก
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ปจจัยดานสถานศึกษา ปจจัยดานครู ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริหาร และปจจัยพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหาร75 ฮอยและมิสเกล(Holy and Miskel) ใหความเห็นวา ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา หมายถึงการที่สถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
พัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม และไดเสนอแนะวาใน
ขณะที่สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลจึงควรวัดจาก 1)ความ
สามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์สูง(achievement) 2)ความสามารถในการพัฒนาที่มีทัศน
คติทางบวก(developing student’s attitude) 3)ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา
(solving problem ) 4)ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา (adaptation and
development)76 สวนสุทธิพงศ ยงคกมล ศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
มี 12 ดาน คือ 1)โครงสรางองคกร : การกําหนดบทบาทหนาที่ และการประสานงาน 2)เทคโนโลยี
องคกร : เทคโนโลยีเพื่อการดําเนินงานและประสานงาน
3)วัฒนธรรมองคกร : การถายทอด
วัฒนธรรมดวยการอบรมบุคลากร 4)บรรยากาศองคกร : การทํางานเปนทีม 5)การรับรูของบุคลากร
: การรับรูในบทบาทหนาที่และกฎระเบียบ 6)ทัศนคติและคานิยมของบุคลากร : ความมุงมั่นจริงจัง
ตอความสําเร็จของงานและความพึงพอใจงาน 7)บุคลิกภาพของบุคลากร : บุคลิกภาพที่เหมาะสม
กับหนาที่ 8)การเรียนรูของบุคลากร : กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา
9)การจูงใจของบุคลากร : การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับลักษณะของแตละคน 10)การวิเคราะห
เชิงกลยุทธ : ความสอดคลองระหวางเปาหมายกับทรัพยากร 11)การกําหนดกลยุทธ : การทําวัตถุ
ประสงคทั้งในสวนที่ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยาง สอดคลองกับเปาหมายสถานศึกษา 12)
การปฏิบัติตามกลยุทธ : การเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถและกํากับติดตามตรวจสอบการ
ใชงบประมาณใหเกิดประโยชน77
จะเห็นไดวานักวิชาการไดใหความหมายของประสิทธิผลองคกรไดคลายคลึงกัน ซึ่งพอ
สรุปไดวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาไมนาจะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หรือ
ความพึงพอใจในการทํางานเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แตประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การที่
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สถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสามารถพัฒนาเจตคติของนักเรียน
ใหเปนทางบวกตอสถานศึกษา ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาเขากับสภาพ
แวดลอมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งแกปญหาภายในสถานศึกษาซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจใน
การทํางานโดยเปนการมองประสิทธิผลของทั้งระบบ
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง(achievement) เปนสิ่ง
ที่บงชี้ใหเห็นผลลัพธของการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจากจะเปนเรื่องการพิจารณาความสามารถทาง
สติปญญาของนักเรียนแลว ยังแสดงถึงคุณคาของหลักสูตร ผูบริหารและครูผูสอนอีกดวย โดยดู
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดเปน
จํานวนมาก โรงเรียนที่มีคุณภาพสูงดัวกลาวนี้จะไดแก โรงเรียนในเมือง โรงเรียนระดับจังหวัดที่มี
ชื่อเสียง โรงเรียนที่มีความพรอมทั้งดานปจจัยตางๆ ไดแก วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก
อยางเพียงพอ อาคารสถานที่ บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสม ปจจัยดานการเงินคลองตัวสามารถ
จัดซื้อ จัดจางและการเบิกจายไดอยางสะดวก มีบุคลากรคือ ครูผูสอนมีคุณภาพ ตลอดจนการบริหาร
จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ78 ฮอยและมิสเกล(Hoy and Miskle) ใหแนวคิดวาเมื่อสภาพแวดลอม
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาการวัดประ สิทธิผลของสถานศึกษาจึงควรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน(achievement)79 กูด(Good) อธิบายความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา หมายถึง
ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตางๆ ที่เรียนมาแลว ซึ่งไดจากผลการสอบของครู
หรือผูรับผิดชอบการสอนหรือทั้งสองอยางรวมกัน80
อุทมพร จามรมาน สรุปวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ความรู ความเขาใจและทักษะที่เกิดจากการเรียนรูโดยสามารถวัดไดจากการ
ทดสอบหรือวิธีการอื่นใหไดผลตรงตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอน ตรงตามเนื้อหาสาระและ
วิธีการที่ครูจัดประสบการณการเรียนการสอน ดังนั้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงตองมุงที่การ
ทําความเขาใจกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ระดับตางๆ การจัดการศึกษา การเรียนการสอน และ
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เทคนิควิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน81 กมล สุดประเสริฐ ใหความเห็นวาองคประกอบที่สงผล
ตอคุณภาพการศึกษาอาจแบงไดเ ปนสองสวนคือ 1)สวนที่เปนองคประกอบมาจากตัวเด็กและ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับเด็ก เชน ผูปกครอง สภาพเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมพื้นฐานทาง
ความรู(cognitive entry behavior) สติปญญาและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของเด็ก 2)สวนที่เปน
องคประกอบมาจากการบริหารการเรียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถานศึกษามีความจําเปนยิ่ง
ที่ตองใชการศึกษาเปนเครื่องมือ หากพิจารณาถึงการจัดการศึกษาในเชิงระบบ ซึ่งประกอบดวย ตัว
ปอน กระบวนการและผลลัพธแลว สิ่งที่บงชี้ผลลัพธของการจัดการศึกษานั้นมีหลายตัว แต
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนผลลัพธตัวหนึ่ง และเปนผลลัพธตัวแรกที่ตองคํานึงถึงในแงของ
ประสิทธิผล
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีทัศนคติทางบวก
ความสามารถในการพัฒนาที่มีทัศนคติทางบวก(developing student’s attitude) หมายถึง
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีความคิดเห็น ทาที ความรูสึกหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่
แสดงออกในทางที่ดีงามสมเหตุสมผลและสอดคลองกับความตองการของสังคม ผูที่มีทัศนคติ
ทางบวกจะเปนผูที่มีความรูสึกและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตางๆ เปนที่พึงประสงคของสังคมโดย
สวนรวม มีจิตใจกวางขวาง ไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคม มีความมั่นคงทางจิตใจ มีเหตุผล
ยอมรับกฎกติกาของสังคมที่ไดกําหนดขึ้นและปฏิบัติดวยความจริงใจ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย
ยอบรับและเคารพความคิดเห็นของสวนรวม เห็นความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม
ให ค วามร ว มมื อ ร ว มใจต อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของส ว มรวมให สํ า เร็ จ ลุ ล ว งด ว ยดี เป น ผู ที่ มี
ความสามารถควบคุมจิตใจและมีวินัยในตนเอง อดกลั้น และเผชิญหนากับเหตุการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีของสังคม รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและมีความเอื้ออาทร
ตอเพื่อนมนุษย เปนแบบอยางที่ดีของสังคม และอยูในสังคมไดอยางเปนสุข82 ซึ่งเปนลักษณะหนึ่ง
ทางสังคมขององคกรและบุคลากรที่แสดงถึงความมีประสิทธิผล กลาวคือ บุคลากรจะมีเจตคติที่ดี
ต อ การทํ า งาน เป น ความพึ ง พอใจในการทํ า งานซึ่ ง ขึ้ น อยู ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า งาน เช น
ความสําเร็จ การยอมรับนับถือ ความกาวหนา ความมั่นคง ไดรับการตอบสนองความตองการทั้ง
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ทางดานรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงาน จนทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจในงาน(job satisfaction)
ดังที่แอปเปลไวท(Applewhite) กลาววา การมีเจตคติที่ดีตองาน เกิดจากความสุขความสบายที่ได
จากสภาพที่ทํางาน ความสุขจากการทํางานกับเพื่อนรวมงาน และสวนหนึ่งเกิดจากความพอใจ
เกี่ยวกับรายไดจากองคกร83 ซึ่งสอดคลองกับบลัมและเนเลอร(Blum and Nayler) ที่วาความพอใจ
ในการทํางานคือ ผลรวมของเจตคติตางๆ แสดงออกโดยผูปฏิบัติงาน เจตคติเหลานี้มีความสัมพันธ
กับงานที่ปฏิบัติและเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ เชน คาจาง ความมั่นคง สภาพการทํางาน โอกาส
กาวหนา การไดรับการยอมรับนับถือ ความยุติธรรม ความสัมพันธทางสังคม การไดรับการดูแลเอา
ใจใส และการไดรับความยุติธรรม84 ทํางานทั้งงานประจํา งานคิดสรางสรรค และการแกปญหาดวย
เจตนารมณที่มุ งมั่ นด วยความรั บผิ ดชอบงานในหนาที่ใ หสัมพัน ธกับกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา
ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา(solving problem ) สถานศึกษา
ยอมมีรูปแบบในการบริหารงาน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว การกําหนดรูปแบบ
การบริหารงานภายในสถานศึกษานั้น แตละสถานศึกษาจะมีการกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับ
ขนาดและภารกิจของสถานศึกษา ผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม ไมควรใชอํานาจหนาที่
ในทางเผด็จการ ไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัด สิ่งใดที่จะเปนอุปสรรคตอการทําควรจะมี
การยืดหยุนบาง แตไมเสียประโยชนหรือเปาหมายขององคการ ผูบริหารควรเปนผูสรางความ
ไววางใจใหกบั ผูรวมงานใหมีการยอมรับและมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน สรางมนุษยสัมพันธ
ที่ดีงานกับผูรว มงาน ไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชา แตควรวางตัวเสมือนเพื่อนรวมงาน เพื่อไมให
เกิดชองวางซึ่งกันและกัน ควรสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยวิธกี ารตาง ๆ เชน การยก
ยองชมเชย หรือใหรางวัลในบางโอกาส พยายามสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตร
ใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกฝาย ยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในสถานศึกษาได85 ซึ่งการ
แกปญหาในสถานศึกษาเปนเครื่องบงชี้ความมีประสิทธิผลขององคกรอีกตัวหนึ่ง คือ การที่องคกร
สามารถดํารงอยูตอไปไดในสภาพแวดลอมขององคกรนั้น แตในทางปฏิบัติขอควรคํานึง 2 ประการ
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คือ 1) การปรับตัวเพื่อความอยูรอด 2) ในการปรับตัวนั้นจะตองดําเนินการอยางครบวงจรและ
จะตองทําเปนระบบ ทั้งปจจัย กระบวนการ และผลผลิต (total cycle of input process output)86 ซึ่ง
การปฏิบัติงานขององคกร พฤติกรรมและประสิทธิผล จะขึน้ อยูกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร ซึ่งมีตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน คือ ขนาดขององคกร เทคโนโลยี การไหลของ
งาน สภาพการทํางาน ภาวะผูนํา สภาพแวดลอมและวัฒนธรรม เปนตน ฮอยและเฟรกูสัน (Hoy
and Furguson) กลาววาสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล นอกจากจะพิจารณาจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงแลว จะตองดําเนินการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหา
และสรางความพึงพอใจแกครูอาจารยได87 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskle) ไดเสนอเพิ่มเติมวา
เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาจะตองพัฒนาขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยน และ
พัฒนาสถานศึกษา (adaptation and development) และความสามารถในการแกปญหาภายใน
สถานศึกษาที่เกิดขึ้น (solving school’s problem)88 เพราะประสิทธิผลองคกรขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของการแกปญหาที่สนองตอบทั้งทางดานเจตคติ และดานพฤติกรรมที่มีตอปญหาที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม พฤติกรรมองคกรจะตองมีความยืดหยุนพอเพียง ใชโอกาส
ที่เปดให ดังนัน้ การแกปญหาจะตองมีความพรอมที่จะแกปญหาทันทีตอเหตุการณใดๆ ที่เกิดขึ้น
สําหรับสภาพแวดลอมขององคกร แบงเปน 3 กลุมคือ
1. สภาพแวดลอมดานองคกร(Organizational environment) ประกอบดวยตัวแปรซึ่ง
เปนระบบปดขององคกรอยูภายใตการดูแลของผูบริหาร ไดแก ขนาดขององคกร เทคโนโลยี
บรรยากาศองคกร และทรัพยากรบุคคล
2. สภาพแวดลอมดานภาระงาน(task environment) ประกอบดวยตัวแปรที่อยูในสภาพ
แวดลอมที่องคกรนั้นตั้งอยู เชน อํานาจ การควบคุม อํานวยการ แหลงเงินทุน แหลงวัสดุ
3. สภาพแวดลอมดานสังคม(societal environment) เปนสภาพแวดลอมมหัพภาค เชน
สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและกฎหมาย
สภาพแวดลอมทั้งสามจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันจึงเปน
เรื่องที่องคกรจะตองแกไข ปรับปรุงเพื่อมุงอนาคต จะตองกําหนดกลยุทธใหสามารถคาดการณ
แทนที่จะเปนการสนองตอบตอวิกฤติการณ นั่นคือ ทําใหองคกรเปนฝายปฏิบัติหรือฝายรุก(active)
แทนที่จะเปนฝายรับ (reactive) องคกรจะตองมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการแกไขและประเมิน
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ความสําคัญของตัวแปรของสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอองคกรอยางตอเนื่อง ประสิทธิผลองคกร
ขึ้นอยูกับความสามารถของฝายบริหารที่จะสรางความสัมพันธอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ภายนอกใชทักษะ และความผูกพันของสมาชิกขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ89
ดังนั้นในการแกปญหาใหองคกรสามารถปรับปรุงพัฒนา และนําไปสูการมีประสิทธิผล
อยางตอเนื่องจึงควรนําความคิดเชิงระบบขององคกรประกอบดวย การพัฒนาองคกร (organization
development : OD.) การปรึกษาหารืออยางเปนกระบวนการ(process consultation) การบริหารโดย
มีวัตถุประสงค (management by objective : M.B.O.) และการบริหารแบบมีสวนรวม (participative)
มาใชในการแกปญหาขององคกร
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา (adaptation and development)
หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ในฐานะที่โรงเรียนเปนองคกรที่มีลักษณะเปนระบบเปด จึงตองพรอมตอการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับเปลี่ยนเพื่อใหองคกรอยูรอดโดยตองพัฒนาองคกรใหสามารถทําหนาที่และดําเนินการตอ ไป
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ไดแก การกําหนดนโยบายตางๆ ของโรงเรียนจะตองสอดคลอง
และทันสมัยทันกับความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลง นโยบายของโรงเรียนไมควรยืด
ตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมได จะทําใหลาสมัย ในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยทัน
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน ควรมีวัตกรรมและสื่อการสอนใหมๆ
มีการคนควาและพัฒนาสื่อ อุปกรณการสอนอยางสม่ําเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหสะอาดรม
รื่น เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดบรรยากาศการเรียนรู ผูบริหารและครู จะตองมี
บทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยุดนิ่ง ตองพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการ รูปแบบการ
บริหารงานและครูตองเปนนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมๆ อยูเสมอ การ
จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
จะตองมีเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม ครูตองสรางกระบวนการและวิธีการเรียนรูใหกับนักเรียน
ทั้งเนื้อหาวิชา และคุณธรรมจริยธรรม มากกวาที่จะบอกความรูหรือสอนหนังสือแบบธรรมดา
เพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการที่ติดตัวนักเรียน ซึ่งสามารถ
นําไปปรับใชตอการประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิต
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อยูใหสังคมไดอยางเหมาะสม90 สเตรีย(Steers) พบวา การปรับตัวและมโนทัศนที่มีความคลองตัว
และการเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่นักวิจัยใชกันมากในเรื่องการวัดประสิทธิผล91 ในขณะเดียวกันกิบ
สัน(Gibson) ไดสรางแบบจําลองเพื่อเปนเกณฑวัดประสิทธิผลในระยะกลางซึ่งหมายถึงความรวม
ไปกับความสามารถของฝายบริหารขององคกรในอันที่จะรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
สภาพแวดลอมพอๆ กับที่เกิดขึ้นภายในองคกร ความไมมีประสิทธิผลในการบรรลุถึงการผลิต
ประสิ ท ธิ ภ าพและความพอใจอาจเป น สั ญ ญาณว า มี ค วามจํ า เป น ต อ งปรั บ หรื อ ดั ด แปลงการ
ปฏิบัติการในดานการบริหารและนโยบายใหเหมาะสมขึ้น หรือสภาพแวดลอมจากการเรียกรอง
ผลผลิตซึ่งแตกตางกันหรือใหตัวปอนซึ่งแตกตางไปจากเดิม ซึ่งกอใหเกิดความจําเปนที่จะตอง
เปลี่ยนแปลง หากองคกรไมสามารถหรือไมปรับตัว ความอยูรอดขององคกรก็จะอยูในอันตราย92
ดั ง นั้ น ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาด า นความสามารถในการปรั บ ตั ว จึ ง ถู ก นํ า มากํ า หนดเป น
ความสามารถของนักการศึกษา แตอยางไรก็ตามการปรับตัวอาจจะไมไดผลหากครูและผูบริหารใช
บอยโดยไมรูจักเปลี่ยนแปลง
การประเมินประสิทธิผลสถานศึกษา
การประเมินประสิทธิผลขององคกรจะตองอาศัยหลักเกณฑ หรือตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
เปนแนวทางในการประเมิน ซึ่งอาจแยกแนวทางในการประเมินได ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิผลในแงของเปาหมาย(goal model of organizational
effectiveness) เปนการพิจารณาวาองคกรจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น ขึ้นกับผลลัพธที่ไดบรรลุ
เปาหมายองคกรหรือไม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเปนการใชเปาหมายองคกรเปนเกณฑ ซึ่งเปน
การใชหลักเกณฑอันใดอันหนึ่งในการพิจารณาประสิทธิผลขององคกร เชน วัดจากความสามารถ
ในการผลิตวัดจากผลกําไร เชน ไพรซ(price) ไดเสนอขอสรุป(propositions) ขององคกรที่มี
ประสิทธิผลและกําหนดใหเปนระดับของการบรรลุเปาหมาย93
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2. การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบและทรัพยากร(the system – resource
model of organizational effectiveness) เปนการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคกรใน
การแสวงหาประโยชน จ ากสภาพแวดล อ ม เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ทรั พ ยากรที่ ต อ งการ อั น จะทํ า ให
บรรลุเปาหมายขององคกรรวม ทั้งที่เปนความสามารถขององคกรที่จะนําทรัพยากรที่มีจํากัดและมี
คุณคาจากสภาพแวดลอมมาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการขององคกร
3. การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ(the multiple criteria of effectiveness )
เปนการวิเคราะหประสิทธิผลองคกร โดยใชเกณฑหลายอยางในการประเมินผลซึ่งพิจารณาจากตัว
แปรหลักที่อาจมีผลตอความสําเร็จขององคกรและพยายามแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของตัวแปร
ตางๆ ผูที่มีแนวคิดในการประเมินองคกรแบบนี้ เชน แคพโลว(Caplow) เห็นวา ประสิทธิผลของ
องคกรควรวัดจากตัวแปร 4 ตัวดวยกัน คือ 1)ความมั่นคง หมายถึง ความสามารถในการรักษา
โครงการขององค ก รไว 2)ความผสมผสานเป น อัน หนึ่งอัน เดีย วกัน 3)ความสมัครใจ หมายถึ ง
ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก 4)ความสําเร็จหรือผลรวมของกิจกรรม
ขององคกร94 แนวคิดของมอท(Mott) ไดกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคกรโดย
พิจารณาจาก 1)ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 2)ประสิทธิภาพ 3)ความสามารถในการปรับตัว
4)ความสามารถในการยืดหยุนได95 สวนแนวคิดของ กิบสันและคนอื่น ๆ(Gibson and others) ได
ทําการศึกษาและกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคกร โดยใชเกณฑหลายเกณฑ
เชนกัน คือ 1)ความสามารถในการผลิต 2)ประสิทธิภาพ 3)ความพึงพอใจ 4)ความสามารถในการ
ปรับตัว 5)การพัฒนาและการอยูรอด96 เซเลอร(Seiler) เสนอแนวคิดวาประสิทธิผลขององคกรจาก
ตัวแปร19 ตัวแปร ไดแก 1)ประสิทธิผลทั่วไป(overall effectiveness) 2)คุณภาพ(quality) 3)ผลผลิต
(productivity) 4)ความพรอม(readiness) 5)ประสิทธิภาพ(efficiency) 6)ผลกําไรหรือผลตอบแทน
(profit or return) 7)การเติบโต(growth) 8)การใชประโยชนจากสภาพแวดลอม(utilization of
environment) 9)ความมั่นคง(stability) 10)การเปลี่ยนแปลงหรือการธํารงรักษา(turner or return)
11)การขาดงาน(absenteeism)
12)อุบัติเหตุ(accident)
13)ขวัญ(morale) 14)การจูงใจ
(motivation)15)ความพึงพอใจ(satisfaction)
16)การยอมรับเปาหมายขององคกรเปนของตน
(internalization of organizational goal) 17)ความขัดแยงและความสามัคคี(conflict-cohesion) 18)
94
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ความยืดหยุนและการปรับตัว(flexibility-adaptation) 19)การประเมินโดยสภาพแวดลอมภายนอก
(valuation by external entities)97 ฮอยและมิสเกล(Hoy and Miskel) เสนอแนวคิดในการประเมิน
ประสิทธิผลขององคกร โดยพิจารณา 1)ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 2)การบรรลุเปาหมาย 3)
ความพึงพอใจในการทํางาน 4)ความสนใจในชีวิต98
ในการประเมินประสิทธิผลมักดําเนินการโดยใชเกณฑหลายเกณฑเนื่องจากมีความ
เหมาะสมและเปนที่ยอมรับกันกวางขวาง เพราะการประเมินโดยวิธีใชเปาหมายหรือแบบระบบ
ทรัพยากร ยังมีขอบกพรอง ดังเชน เอทซิโอนี(Etzioni) ไดวิจารณวาวิธีประเมินผลโดยใชเปาหมายมี
ขอบกพรอง เชน 1)ถาองคกรมีหลายเปาหมายจะทําใหวัดไดยากกวา เปาหมายใดไดรับความสําคัญ
มากกวาเปาหมายอื่นมากนอยเพียงใด 2)เปาหมายบางประการเปนเปาหมายในอุดมคติไมสามารถ
กําหนดเวลาที่จะบรรลุถึงได ถาใชเกณฑนี้ตัดสิน องคกรอาจประสบความลมเหลว 3)ถาองคกรมี
เปาหมายตอเนื่อง การวัดประสิทธิผลจากเปาหมายจะทําไดยากและลําบากยิ่งขึ้น99
เครื่องมือวัดประสิทธิผลสถานศึกษา
ในการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ควรพิจารณาประสิทธิผลโดยใชเกณฑ
หลายอยาง(multiple criteria) เพราะการใชเกณฑเดียว ไมสามารถที่จะแสดงถึงประสิทธิผลของ
สถานศึกษาทั้งหมดได100 แตการที่จะใชเกณฑใดในการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาควร
คํานึงถึงความเหมาะสม
แนวคิดและเกณฑการประเมินสิทธิผลของ มอท(Mott) เพราะไดบูรณาการแนวคิดของ
เปาหมายและระบบทรัพยากร โดยนําปจจัยที่สําคัญตางๆ มาพิจารณา ไดแก ความสามารถในการ
ผลิต โดยดูจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ความสามารถในการปรับตัว ประสิทธิภาพ ความยืด
หยุน ไดสรางเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลขององคกร ซึ่งตอมานักการศึกษาหลายๆทานได
พัฒนาขึ้นใชในสถานศึกษาโดยใชชื่อวา “Index of Perceived Organizational Effectiveness” ประ
กอบดวยคําถาม 8 ขอ ใชวัดประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยพิจารณาจาก 1)ความสามารถในการ
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ผลิ ต ในแง ข องการเรี ย นการสอนการจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษ 2)ความสามารถในการปรั บ ตั ว หรื อ
เปลี่ยนแปลงซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพ การมีสวนรวม และแกปญหา
โดยพิ จ ารณาจากความรวดเร็ ว ในการที่ ค รู จ ะยอมรั บ วิ ธี ก ารหรื อ อุ ป กรณ ก ารศึ ก ษาใหม ๆ 3)
ความสามารถในการยืดหยุนเปนการประเมินวาบุคคลในสถานศึกษาสามารถเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน
ไดดีเพียงใด เชน งานลนมืออยางไมคาดคิด ซึ่งมิสเกลและคณะ(Miskel and others) กลาววา
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลจะสามารถสรางผลผลิตและบริการที่มีปริมาณ และคุณภาพมากกวา
รวมทั้งมีความสามารถยืดหยุนและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดดีกวาสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
ต่ํากวา ซึ่งเครื่องมือวัดประสิทธิผลที่พัฒนาขึ้นมามีความเชื่อมั่นเทากับ .89 ตอมาฮอยและเฟอรกูสัน
(Hoy and Furguson) ไดพัฒนาเครื่องมือเดียวกันกับที่พัฒนาโดยมิสเกลและคณะกับกรอบทฤษฎี
ประสิทธิผลองคกรตามแนวคิดของพารสัน(Parson) ประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่ง
ผลการวิจัย พบวาเครื่องมือวัดนี้มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับตัวบงชี้ทั้ง 4 ตามแนวคิดเชิง
ระบบของพารสัน (Parson) ซึ่งไดแก ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม(adaptation)
การบรรลุถึงเปาหมาย(goal attainment) การประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน(integration) และการ
ธํารงไวซึ่งสัญลักษณทางวัฒนธรรม และการกระตุนจูงใจ รวมทั้งฮอยและเฟอรกูสัน (Hoy and
Furguson)
ไดสรุปเครื่องมือวัดนี้วาสามารถวัดประสิทธิผลของสถานศึกษาไดอยางนาเชื่อถือ
รวมทั้งมีขอคําถามที่สั้นและงายตอการวัดตลอดจนมีการนําเครื่องมือวัดนี้ไปใชในการวิจัยเพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาหลายทาน เชน งานวิจัยของซูส(Schulz) คารวานา(Cavannah)
แมคคอย(Mccopy) วอรทแมน(Wortman)101
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กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, อางถึงใน พรชัย เชื้อชูชาติ, “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียบนเทศบาล ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 89.
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
นุชนรา รัตนศิระประภา ไดศึกษาองคประกอบสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษามัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 พบวา ความพยายามในการปฏิบัติงาน
สถานศึกษาและประสิทธิผลตามองคประกอบของสถานศึกษามัธยมศึกษาอยูในเกณฑระดับดี102
จรั ส เป ย วน อ ย ได ศึ ก ษาองค ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา เขตการศึกษา 5 พบวา ระดับองคประกอบของ
สถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา5โดยภาพรวมทุก
องคประกอบอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางองคประกอบของสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5 โดย
ภาพรวม พบวา สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 องคประกอบของสถานศึกษาที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขต
การศึกษา 5 ดานความสามารถในการปรับตัว พบวา องคประกอบของสถานศึกษาที่มีอิทธิพล คือ
ดานสถานศึกษา ดานบุคลากร ดานการบริหาร103
สุกัลญา ภูผิวโคก ไดทําการศึกษาการดําเนินงานดานมาตรฐานการเรียนการสอนตาม
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย พบวา 1)ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ความรู ความเขาใจ ดานมาตรฐานการเรียนการสอน ตามนโยบายการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย ทั้ง 10 มาตรฐาน โดยภาพ
รวมอยูระดับมาก พบมาตรฐานที่เห็นวามีความรู ความเขาใจในระดับปานกลาง ไดแก มาตรฐานที่ 8
การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถและความถนัดไดตามศักยภาพ
โดยสงเสริมจุดเดนและแกไขจุดดอยของนักเรียนเปนรายบุคคล มาตรฐานที่ 5 การจัด การเรียนการ
สอน เชื่อมโยงกับสภาพชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอน
ใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง มาตรฐานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนฝกคิด
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ปฏิบัติประเมินและปรับปรุงตนเอง และมาตรฐานที่ 1 การวางแผนการเรียนที่สอดคลองกับ
หลักสูตร ความตองการของนักเรียนและทองถิ่น 2)ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดาน
มาตรฐานการเรียนการสอนตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมพบอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายมาตรฐานแลว มาตรฐานที่พบวามีปญหานอย คือ มาตรฐานที่ 7 การจัดการ
เรียนการสอนและบรรยากาศที่สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและประสบผลสําเร็จ และ
มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรียนการสอนโดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะที่ด104
ี
ชาติชาย พิมพิไสย ไดทําการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา การ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประถมศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการวางแผนพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศและดานการกระตุน สงเสริมใหบคุ ลากรในสถานศึกษาปฏิบัตงิ านตามธรรม
นูญสถานศึกษา สวนปญหาการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพการศึกษา มีอยูในระดับนอย ปญหาที่
สําคัญคือ ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา และขอเสนอแนะที่ควรพิจารณาในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ไดแก 1)การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาควรดําเนินตามที่กําหนดไวใน
ธรรมนูญสถานศึกษา 2)การกํากับติดตามควรมีการปฏิบัติอยางจริงจัง และ 3)การพัฒนาครูผูสอน
ควรดําเนินการอยางตอเนื่องและเหมาะสม105
ประทุ ม วดี หงษ ป ระชา ได ศึ ก ษาองค ป ระกอบของการทํ า งานเป น ที ม ที่ ส ง ผลต อ
ประสิท ธิผลของสถานศึ ก ษามัธยมศึก ษา สั ง กั ด กรมสามั ญศึก ษา เขตการศึ ก ษา 1
พบว า
องคประกอบของการทํางานเปนทีม และกระบวนการของทีมสงผลตอประสิทธิผลโดยภาพรวม
และสงผลตอความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถใน
การพั ฒ นานั ก เรี ย นให มี ทั ศ นคติ ท างบวก ความสามารถในการแก ป ญ หาภายในสถานศึ ก ษา
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ประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
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บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543), บทคัดยอ.
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ความสามารถในการ ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา สวนองคประกอบดานผูนําทีมสงผลตอ
ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนอยกวา .01106
บุญกวาง จอมแกว ไดศกึ ษาสภาพความเขาใจและการปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในปกติกบั
สถานศึกษานํารองพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมพบวา มีความ
เขาใจและการปฏิบัติสอดคลองกันตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับวงจร
การบริหารคุณภาพของ Deming คือ การวางแผน(Plan), การดําเนินการตามแผน(Do), การ
ตรวจสอบคุณภาพ(Check) และปรับปรุงพัฒนาตอเนื่อง(Action) แตขาดการดําเนินการตามหลักการ
ประกันคุณภาพที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการใหระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารหรือผูกติดอยูกับงานปกติ(built-in)ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและขาดการมีสวนรวม
ของผูมีสวนเกีย่ วของหรือผูมสี วนไดเสีย(Stakeholders) แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวพบวา
สถานศึกษาทัง้ สองกลุมมีความเขาใจและการปฏิบัติไมสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ การบริหารระบบบริหาร
และสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และ
เมื่อเปรียบเทียบสภาพความเขาใจและการปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษาทั้งสองกลุมในภาพรวมพบวา มีความเขาใจและการปฏิบัติในเนือ่ ง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวจะแตกตาง
กันในเรื่องการบริหารระบบบริหารและสารสนเทศและการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา107
เสงี่ยม เปาเลง ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวา มีการดําเนินงานอยูใน

106

ประทุมวดี หงษประชา, “องคประกอบของการทํางานเปนทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของ
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67
ระดั บ มาก โดยการดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอยู ใ นอั น ดั บ สู ง สุ ด และการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูในอันดับต่ําสุด108
วิวรรธน โตเหมือน ไดศึกษาการทํางานเปนทีมที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบวา มีการดําเนินงาน
อยูในระดับมาก โดยการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูในอันดับสูงสุด และการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูในอันดับต่ําสุด109
งานวิจัยตางประเทศ
เทอรบูล(Turnbull) ศึกษาการประเมินคุณภาพแบบมีสวนรวมของครูเพื่อตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสถานศึกษาในมลรัฐBritish Columbia เพื่อทดสอบความสัมพันธที่เปนสาเหตุ
ระหวางการมีสวนรวมและรูปแบบการมีสวนรวมตามที่กําหนด พบวา การมีสวนรวมของครูใน
การตัดสินการประเมินในรอบแรกสงผลตอความสัมพันธระหวางบรรยากาศการมีสวนรวมและการ
ใชขอมูลในการประเมิน และการรับรูของครูในกระบวนการตางๆ และผลลัพธของการประเมิน
เปนองคประกอบที่สําคัญของการเขาใจธรรมชาติและหนาที่ของการประเมินแบบมีสวนรวม110
ลีม(Lim) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของประเทศกําลัง
พัฒนา โดยมุงศึกษาในประเด็นของคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการใหบริการตอ
ชุ ม ชน ผลการวิ จั ย พบว า คุ ณ ภาพของสถานบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาขึ้ น อยู กั บ
ประสิทธิภาพในการจัดบริการสื่อ/อุปกรณ ในการเสริมทักษะการเรียนและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการทางเทคนิคที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนา
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68
งานวิจัย ตลอดจนความตองการในเรื่องของระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสมในแตละสถาบัน111
อีราแวน(Eravan) ประเมินผลแผนงานสถานศึกษาเพื่อนเด็กในสถานศึกษานํารอง 23
แหง พบวาสถานศึกษาใชกระบวนการและผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปจัดทําธรรมนูญ
และแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยการประเมินตนเองในมุมมองของสถานศึกษามีขอดี คือ สถาน
ศึกษาสามารถใชผลการประเมินตนเองเปนเครื่องตรวจสอบการทํางานของสถานศึกษา และเปน
ชองทางการรับรูความตองการของชุมชน และการรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตอ
ชุมชน112
กริน(Green) ไดศึกษาการรับรูของครู ผูปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบวา คุณลักษณะของธรรมนูญ
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล ที่ครู ผูปกครองและนักเรียน เห็นดวยรวมกันได การจัดสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัยและเรียบรอย การจัดบรรยากาศเชิงบวก การกําหนดความคาดหวังที่สูง และการตรวจสอบ
ความสําเร็จอยางตอเนื่อง ครูและผูปกครองเห็นวา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลตองเปนโรงเรียนที่มี
ภาวะผูนําของครูและการกําหนดพันธกิจที่ชัดเจน หนักแนน มีการสงเสริมโอกาสในการเรียนรูสูง
สวนนักเรียนไมแนใจถึงการสงเสริมโอกาสในการเรียนรูที่เต็มความสามารถ เฉพาะผูปกครองและ
นักเรียนเห็น ดวยกับการใหผูปกครองมีสวมรวมในโรงเรียน แตครูไ มแน ใจวา โรงเรียนจัดให
ผูปกครองและชุมชนใหมีสวนรวม ครูไมมั่นใจวาโรงเรียนจัดใหมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญอยาง
จริงจัง และใหพวกครูไดรวมตัดสินใจดวย113
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สรุป
จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการดานการศึกษาหลายๆ ทานไดวิเคราะหและอธิบาย
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนกระบวนที่ตองดําเนินการควบคูไปกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามงานปกติของสถานศึกษา ที่สถานศึกษาตองดูแลเอาใจใสและพัฒนา
ระบบและวิธีการใหมีประสิทธิภาพ ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินการ เพื่อใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของทุกฝ ายเกิดความมั่น ใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งระบบประกัน
คุณภาพการศึก ษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด วย กระบวนการที่
สถานศึกษาตองดําเนินการอยางเปนระบบ 8 ขั้นตอน คือ 1)การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2)การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3)การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4)การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5)การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึ กษาของสถานศึก ษา 6)การประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา 7)การรายงานคุณ ภาพการศึก ษา
ประจําป และ 8)การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแตการวางแผนจนถึงประเมินตนเอง ปรับปรุงพัฒนางานของตนตามทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ สอดคลองกับหลักสูตร เปนที่ยอมรับของนักเรียน
ครู บุคลากรของสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนและสังคม
สวนประสิทธิผลขององคกรนั้น สามารถทําความเขาใจไดหลายมุมมอง หากพิจารณา
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา จะพิจารณาถึงคุณสมบัติของการจัดการศึกษา ไดแก ความ
สามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่
มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาสถานศึกษาและการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ควรพิจารณาใชเกณฑหลาย
อยาง(multiple criteria) เพราะการใชเกณฑเดียวไมสามารถที่จะแสดงถึงประสิทธิผลของสถาน
ศึกษาทั้งหมดได แตการที่จะใชเกณฑใดในการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาควรคํานึงถึง
ความเหมาะสม

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1)การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2)ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ 3)การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(descriptive research) โดยใชสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 จํานวน 103 แหง เปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis) ผูใหขอ มูลประกอบดวยผูอํานวยการ
โรงเรียน ครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 412 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ และประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตามแนวคิดของมอทท(Mott) การดําเนินการวิจยั ประกอบดวย 2 ขั้นตอนไดแก ขั้นตอนดําเนินการ
วิจัยและระเบียบวิธีวจิ ัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูวจิ ัยจึงไดกําหนด
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจยั
เปนการจัดเตรียมโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ โดยการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความตาง ๆ รายงานการวิจัยและ
วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ และจัดทําโครงรางงานวิจยั เสนอตอภาควิชาเพื่อนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาอนุมตั ิ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจยั สรางและพัฒนาเครื่องมือ ทดสอบ
และปรับปรุงเครื่องมือ นําเครื่องมือที่ใชในการวิจยั มาเก็บขอมูลจากตัวอยางที่กาํ หนด แลวนําขอมูล
ที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห
ขอมูล
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนของการจัดทํารางรายงานการวิจยั เสนอ
ตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ปรับปรุงแกไขตามที่
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคการ
วิจัย จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง
ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจยั ใน
ลักษณะเปนแบบกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง
(the one shot, non
experimental case study design) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้

O

R

X

เมื่อ R หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ไดแก สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในปการศึกษา 2548 จํานวน 140 แหง
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครั้งนี้ ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จํานวน 103 แหง ซึ่งกําหนดโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน
(Krejcie and Morgan)114 การสุมกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท(stratified random
sampling) ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. จัดแบงสถานศึกษาออกเปนกลุมตามขนาดของสถานศึกษาโดยผูวิจัยใชเกณฑการ
แบงขนาดสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก คือ สถานศึกษาที่มีนักเรียนไมเกิน 120 คน
1.2 สถานศึกษาขนาดกลาง คือ สถานศึกษาที่มีนักเรียน 121 - 600 คน
1.3 สถานศึกษาขนาดใหญ คือ สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต 601 - 1,500 คน
1.4 สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ คือ สถานศึกษาที่มนี กั เรียนตั้งแต 1,501 คน
ขึ้นไป115
2. สุมสถานศึกษา ดวยวิธีการสุมแบบแบงประเภท(stratified random sampling)
โดยจําแนกสถานศึกษาในแตละอําเภอตามขนาดสถานศึกษาทั้ง 4 ขนาด แลวสุมสถานศึกษาแตละ
ขนาดมาตามสัดสวน แยกเปนสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 4 แหง ขนาดใหญ 3 แหง ขนาดกลาง
57 แหง และขนาดเล็ก 39 แหง รวม 103 แหง
3. กําหนดผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน
ครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 1 คน และครูผูสอน 2 คน รวม 412 คน
ดังตารางที่ 3

114

พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร(ฉบับปรับปรุงใหมลาสุด),
พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2543), 303.
115
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1, ขอมูลทางการศึกษา ปการศึกษา 2548, เอกสาร
ลําดับที่ 01/2548 (กลุมนโยบายและแผน, 2548), 1.(อัดสําเนา)
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ตารางที่ 3 จํานวนประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล
ที่

อําเภอ

ประชากร

ผูใหขอมูล

ก

ญ

พ รวม ล

ก

ญ

พ รวม ล

ก

ญ

พ รวม

1 เมืองกาญจนบุรี 25 31

2

4

62

18

23

1

3

45 72

92

4

12 180

2 ทามวง

14 32

1

2

49

10

24

1

1

36 40

96

4

4

3 ดานมะขามเตี้ย
รวม

15 13
54 76

1
4

0
6

29 11
140 39

10
57

1
3

0
4

22 44 40 4
103 156 228 12

หมายเหตุ

ล

กลุมตัวอยาง

ล หมายถึง สถานศึกษาขนาดเล็ก,
ญ หมายถึง สถานศึกษาขนาดใหญ,

144

0 88
16 412

ก หมายถึง สถานศึกษาขนาดกลาง
พ หมายถึง สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพืน้ ฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา อายุราชการ
2. ตัวแปรตน เปนตัวแปรเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(Xtot)
ซึ่งนิยามตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย
กระบวนการ 8 ประการ ดังนี้
2.1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ(X1) หมายถึง การจัดทําขอมูลสาร
สนเทศที่จําเปนและสอดคลองกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
อยางเปนระบบ และนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
2.2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา(X2) หมายถึง การกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษา มุงเนนมาตรฐานดานผลการเรียนรูของผูเรียนที่เหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถาน
ศึกษา ทองถิ่นและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชว งชั้นที่หลักสูตรกําหนด
2.3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X3) หมายถึง การวางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางเปนระบบ สอดรับกับวิสัยทัศนและมาตรฐานการศึกษา มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมและเปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย
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2.4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X4) หมายถึง การกํากับ
ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทีก่ ําหนดไว โดยจัด
ทําแผนปฏิบัติการประจําปทชี่ ัดเจน ครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา
2.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา(X5) หมายถึง การตรวจสอบ
และทบทวนภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษา และการตรวจสอบและทบทวนจากหนวยงานตน
สังกัด
2.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา(X6) หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของผูเรียนที่ศึกษาอยูปสุดทายของแตละชวงชัน้
ในกลุม สาระการเรียนรูตางๆตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป(X7) หมายถึง การนําขอมูลผลการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพประจําปการศึกษา เพื่อนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
และเสนอตอหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและสาธารณชน
2.8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา(X8) หมายถึง กลไกสวนหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหขอมูลยอนกลับเพื่อการสงเสริม พัฒนาและประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งนิยามตามแนวคิด
ของมอทท(Mott) ประกอบดวย
3.1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง(Y1) หมาย
ถึง การที่สถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนใหมีระดับผลการเรียนสูง และไดรับรางวัลทางดานวิชา
การจากหนวยงาน ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถสอบแขงขันเขาเรียนตอในระดับสูงไดเปน
จํานวนมาก
3.2 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีทัศนคติในทางบวก(Y2) หมายถึง
ความสามารถในการพัฒนาตนเองของนักเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียน มีระเบียบวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมแกวัยเปนผลใหผูปกครองพอใจ
3.3 ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา(Y3) หมายถึง การแกปญหาที่
เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือของผูบริหารกับคณะ
ครู
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3.4 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา (Y4) หมายถึง
ความสามารถในการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุผล โดยนําผลการทดสอบของนักเรียน
เปนขอมูลในการวางแผน มีการบริหารที่คณะครูอาจารยยอมรับ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3
ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบ มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ(check list) เพือ่ สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
1) เพศ 2) อายุ 3)วุฒิการศึกษา 4)ตําแหนงในปจจุบัน และ 5)อายุราชการ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึง่ พัฒนามาจากแบบสอบถามของอุดม อรุณราช ซึ่งสรางขึ้นตามกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ
มอทท(Mott) ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาจากแบบสอบถามของพรชัย เชื้อชูชาติ
แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ(Rating Scale)
5 ชวง ตามแนวคิดของลิเคอรท(Likert)116 โดยมีความหมายดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูใน
ระดับนอยที่สุด ใหมีคาน้ําหนัก 1 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูใน
ระดับนอย ใหมีคาน้ําหนัก 2 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูใน
ระดับปานกลาง ใหมีคาน้ําหนัก 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูใน
ระดับมาก ใหมีคาน้ําหนัก 4 คะแนน
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Rensis Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
(ฉบับปรับปรุงใหมลาสุด), 107-108.
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ระดับ 5 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูใน
ระดับมากที่สุด ใหมีคาน้ําหนัก 5 คะแนน
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิด
และวัตถุประสงคการวิจัยทีก่ ําหนด โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วรรณกรรมที่เกีย่ วของ และแบบสอบถามฉบับที่
อางถึง แลวนําผลการศึกษามาสรางและปรับปรุงเครื่องมือ โดยขอคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา(content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคลองของเนื้อหากับ
วัตถุประสงคของการวิจัย ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค IOC(Index of Item
Objective Congruence) แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช(try out) กับผูใหขอมูล
ในสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 8 แหง แหงละ 4 คน รวม 32 คน
ขั้นที่ 4 หาความเชื่อมั่น(reliability) ของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา โดยใชวิธีของ
ครอนบาค(Cronbach)117 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ปรากฏวา คาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามตอนที่ 2 เทากับ 0.9547 คาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามตอนที่ 3 เทากับ 0.9083
และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.9624 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว จิ ัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทําบันทึกถึงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพื่อออกหนังสือแจงขอ
ความรวมมือจากผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
และครูผูสอน ของสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางใหชว ยอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม
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Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York : Harper & Row
Publisher, 1974), 161.
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2. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวย
ตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดคืนมาแลว ผูวิจัยไดพจิ ารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณครบถวน แลวรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ
มาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส
หลังจากนัน้ นําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS(Statistical Package for Social Science) สําหรับการวิเคราะหขอมูลสวนตางๆ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่(frequency) และคา
รอยละ(percentage)
2. การวิเคราะหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูวจิ ัยใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แลวจึงนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑขอบเขตของคาเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท (Best)118 ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา การประกันคุณภาพการศึกษา/ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด
3. การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอน(stepwise
multiple regression analysis)
118

190.

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

78
สรุป
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ
ทราบ 1)การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2)ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ 3)การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 กลุมตัวอยาง จํานวน 103 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา ครู
ผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 412 คน เครื่องมือที่
ใชในวิจยั เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
สรางขึ้นตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับประสิทธิผลของ
สถาน ตามแนวคิดของมอทท(Mott) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่(frequency) คา
รอยละ(percentage) คาเฉลี่ย( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขัน้ ตอน(stepwise multiple regression analysis) โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1”
ซึ่งผูวิจัยไดสุมกลุมตัวอยาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จํานวน 103 แหง จาก
จํานวนประชากรทั้งหมด 140 แหง โดยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis) ผูให
ขอมูล คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนกลุมตัวอยาง รวม 412 คน ซึ่งไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 นํามาวิเคราะหผลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย
จําแนกผลการวิเคราะหเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตอนที่ 3 การวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตอนที่ 4 การวิเคราะหการประกัน คุณภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึก ษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูต อบแบบสอบถาม
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม รวม 412 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนง/หนาที่ และอายุราชการ โดยนําเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่(f) และรอยละ
(%) ปรากฏตามตารางที่ 4 ดังนี้
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ตารางที่ 4 แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
(คน)

รอยละ

รวม

153
259
412

37.14
62.86
100.00

รวม

9
55
221
127
412

2.18
13.35
53.64
30.83
100.00

รวม

6
349
54
3
412

1.45
84.71
13.11
0.73
100.00

ตําแหนง/หนาที่
1. ผูอํานวยการสถานศึกษา
2. ครูผูรับผิดชอบ/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ครูผูสอน
รวม

103
103
206
412

25.00
25.00
50.00
100.00

ขอที่
1

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
1. ชาย
2. หญิง

2

อายุ
1.
2.
3.
4.

3.

4

ต่ํากวา 31 ป
อายุ 31 – 40 ป
อายุ 41 - 50 ป
อายุมากกวา 50 ป

ระดับการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. สูงกวาปริญญาโท
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ขอที่
5

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
อายุราชการ
1. 1 - 5 ป
2. 6 – 10 ป
3. 11 – 15 ป
4. 15 ปขึ้นไป
รวม
รวม

จํานวน
(คน)

รอยละ

34
44
51
283
412
412

8.25
10.68
12.38
68.69
100.00
100.00

จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ
37.14 และเปนเพศหญิง จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 62.86 ในจํานวนนี้สวนใหญเปนผูที่มีอายุ
41 - 50 ปมากที่สุด จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 53.6 รองลงมาอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 127 คน
คิดเปนรอยละ 30.83 และอายุต่ํากวา 31 ป นอยที่สุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.18 ทั้งนี้ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมกี ารศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 349 คน คิดเปนรอยละ 84.71
รองลงมาคือระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.11 และระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาโท นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.73 สําหรับตําแหนงหนาทีใ่ นสถานศึกษา
จําแนกเปน เปนครูผูสอนมากที่สุด จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือผูอํานวยการ
สถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 103 คน เทากัน คิด
เปนรอยละ 25.00 ซึ่งมีอายุราชการ 15 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 68.69
รองลงมามีอายุราชการระหวาง 11-15 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.38 และมีอายุราชการ
ระหวาง 1-5 ป นอยที่สุด จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.25
ตอนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) จากตัวอยางสถานศึกษา 103 แหง แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
ตามแนวคิดของเบสท(Best) ปรากฏตามตารางที่ 5 ดังนี้
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1
n = 103
การประกันคุณภาพการศึกษา
S.D.
ระดับ
X
ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (X1)
3.92
0.32
มาก
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา (X2)
3.72
0.36
มาก
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3)
3.79
0.41
มาก
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4)
3.83
0.41
มาก
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (X5)
3.55
0.40
มาก
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา (X6)
3.92
0.38
มาก
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (X7)
3.81
0.39
มาก
8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (X8)
3.77
0.40
มาก
3.79
0.34
รวม (X tot )
มาก
จากตารางที่ 5 พบวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.79, S.D. = 0.34) เมื่อ
พิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ (X1) ( X = 3.92, S.D. = 0.32) การประเมินคุณภาพการศึกษา(X6) ( X = 3.92, S.D. =
0.38) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) ( X = 3.83, S.D. = 0.41) การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป (X7) ( X = 3.81, S.D. = 0.39) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(X3) ( X = 3.79, S.D. = 0.41) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (X8) ( X = 3.77, S.D. =
0.40) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา (X2) ( X = 3.72, S.D. = 0.36) และการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา (X5) ( X = 3.55, S.D. = 0.40)
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ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
เขต 1
การวิเคราะหการประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
จากตัวอยางสถานศึกษา 103 แหง แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท(Best)
ปรากฏตามตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
n = 103
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง (Y1)
2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มที ัศนคติ
ทางบวก (Y2)
3. ความสามารถในการแกปญ
 หาในสถานศึกษา (Y3)
4. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา (Y4)
รวม (Y tot )

X

S.D.

ระดับ

3.76

0.37

มาก

3.90
4.10

0.34
0.39

มาก
มาก

3.84

0.38

3.90

0.32

มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณา
จําแนกตามรายดาน พบวาการดําเนินงานประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ ความสามารถในการแกปญหาใน
สถานศึกษา (Y3) ( X = 4.10, S.D. = 0.39) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีทัศนคติทางบวก
(Y2) ( X = 3.90, S.D. = 0.34) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา (Y4) ( X =
3.84, S.D. = 0.38) และความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y1) ( X
= 3.76, S.D. = 0.37)
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ตอนที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ในการวิเคราะหความสัมพันธของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson’s product
correlation coefficient) ปรากฏตามตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
Xtot

X1
1
.834**
.727**
.719**
.739**
.544**
.743**
.688**
.838**

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

Xtot

1
.821**
.751**
.819**
.727**
.833**
.780**
.923**

1
.781**
.814**
.664**
.691**
.839**
.897**

1
.811**
.716**
.795**
.778**
.899**

1
.696**
.812**
.857**
.926**

1
.734**
.612**
.804**

1
.779**
.900**

1
.897**

1

** มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(Xtot) โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธกับการประกันคุณภาพแตละดานอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
เมื่อแยกพิจารณาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวประกอบยอย
พบวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธตอกันในระดับ
มาก อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกัน
การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผูวิจัยใชวิธกี าร
วิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน(stepwise multiple regression analysis) พิจารณาตามตัวแปรที่เขา
สมการตามลําดับความสําคัญ ดังรายละเอียดตอไปนี้
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4.1)
การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากายจนบุรี เขต 1 โดย
ภาพรวม (Ytot) ปรากฏตามตารางที่ 8 ดังนี้
ตารางที่ 8 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดย
ภาพรวม(Ytot)
แหลงความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

df.
2
100
102

Sum of
Squares
6.529
4.314
10.843

Mean
Square
3.265
0.043

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)

F

Sig.

75.682

.000

0.776
0.602
0.594
0.20769

Unstandardize
Standardize
Coefficients
t
Sig.
ตัวแปรพยากรณ
Coefficients
β Std.Error
คาคงที่
1.320 0.212
6.222 .000
1. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (X7) 0.344 0.073
0.413
4.732 .000
0.431
4.934 .000
2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3) 0.335 0.068
จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป (X7) และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม
(Ytot)เทากับ 0.776 คาประสิทธิภาพการทํานาย(R Square)เทากับ 0.602 หมายความวา การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป (X7) และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3) สามารถทํานาย
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม(Ytot) ไดรอยละ 60.20 คาประสิทธิภาพในการ
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ทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R Square)เทากับ 0.594 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย
(Standard Error)เทากับ 0.20769 ในลักษณะนี้แสดงวาการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (X7)
และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3) สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยภาพรวม(Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการ
ถดถอย ไดดังนี้
∧

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

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการ
รายงานคุณ ภาพการศึก ษาประจํ าป แ ละการจัด ทําแผนพั ฒนาคุณ ภาพการศึ ก ษา
ส งผลต อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม
4.2)
การวิเ คราะห ก ารประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึ ก ษาที่สง ผลต อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y1) ปรากฏตามตารางที่ 9 ดังนี้
ตารางที่ 9 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y1)
แหลงความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

df.
2
100
102

Sum of
Squares
5.681
8.503
14.184

Mean
Square
2.841
0.085

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)

F

Sig.

33.408

.000

0.633
0.401
0.389
0.29159
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Unstandardize
Standardize
Coefficients
t
Sig.
ตัวแปรพยากรณ
Coefficients
β Std.Error
1.472 0.286
คาคงที่
5.147 .000
1. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (X7) 0.317 0.126
0.333 2.511 .014
0.332 2.503 .014
2. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 0.305 0.122
(X5)
จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป (X7) และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (X5) โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ดานความสามารถในการ
ผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y1)เทากับ 0.633 คาประสิทธิภาพในการทํานาย(R
Square)เทากับ 0.401 หมายความวา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (X7) และการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา (X5) สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y1)ไดรอยละ 40.10 คา
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R Square)เทากับ0.389 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)เทากับ 0.29159 ในลักษณะนี้แสดงวา การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป (X7) และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (X5) สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
(Y1) อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้
∧

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

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง
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4.3)
การวิ เ คราะห ก ารประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึ ก ษาที่สง ผลต อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีทัศนคติทางบวก (Y2) ปรากฏตามตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 10 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีทศั นคติทางบวก (Y2)
แหลงความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

df.
2
100
102

Sum of
Squares
4.918
6.921
11.838

Mean
Square
2.459
0.069

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)
ตัวแปรพยากรณ
คาคงที่
1. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (X7)
2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3)

F

Sig.

35.528

.000

0.645
0.415
0.404
0.26307

Unstandardize
Standardize
Coefficients
t
Sig.
Coefficients
β Std.Error
6.154 .000
1.653 0.269
0.433 4.091 .000
0.377 0.092
0.264 2.497 .014
0.215 0.086

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การรายงาน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ป (X7) และการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (X3) โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีทัศนคติทางบวก (Y2)เทากับ 0.645 คาประสิทธิภาพใน
การทํานาย(R Square)เทากับ 0.415 หมายความวา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (X7) และ
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3) สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีทัศนคติทางบวก (Y2)ไดรอยละ 41.50 คาประสิทธิภาพ
ในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R Square)เทากับ 0.404 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ทํานาย(Standard Error) เทากับ 0.26307 ในลักษณะนี้แสดงวา การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจํ า ป (X7) และการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (X3) ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีทัศนคติทางบวก (Y2) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้
∧

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

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการ
รายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ป และการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส ง ผลต อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีทัศนคติ
ทางบวก
4.4)
การวิเ คราะห ก ารประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึ ก ษาที่สง ผลต อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาน
ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา (Y3) ปรากฏตามตารางที่ 11 ดังนี้
ตารางที่ 11 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาน
ความสามารถในการแกปญ
 หาในสถานศึกษา (Y3)
แหลงความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

df.
2
100
102

Sum of
Squares
8.271
7.264
15.535

Mean
Square
4.135
0.073

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)

F

Sig.

56.925

.000

0.730
0.532
0.523
0.26953
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ตัวแปรพยากรณ
คาคงที่
1. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3)
2. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (X4)

Unstandardize
Standardize
Coefficients
t
Sig.
Coefficients
β Std.Error
1.347 0.260
5.183 .000
0.416 3.802 .000
0.387 0.102
0.356 3.254 .002
0.334 0.103

จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(X3) และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X4)โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการ
แกปญหาในสถานศึกษา (Y3) เทากับ 0.730 คาประสิทธิภาพในการทํานาย(R Square)เทากับ 0.532
หมายความวา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X3) และการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(X4) สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถใน
การแกปญหาในสถานศึกษา (Y3) ไดรอยละ 53.20 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว
(Adjusted R Square) เทากับ 0.523 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)
เทากับ 0.26953 ในลักษณะนี้แสดงวาการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X3) และการดําเนินงาน
ตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา(X4)ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานด า น
ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสามารถ
เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้
∧

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

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา
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4.5)
การวิ เ คราะห ก ารประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึ ก ษาที่สง ผลต อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา (Y4) ปรากฏตามตารางที่ 12 ดังนี้
ตารางที่ 12 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา (Y4)
แหลงความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

df.
2
100
102

Sum of
Squares
8.334
6.736
15.070

Mean
Square
4.167
0.067

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)
ตัวแปรพยากรณ

F

Sig.

61.856

.000

0.744
0.553
0.544
0.25955

Unstandardize
Standardize
Coefficients
t
Sig.
Coefficients
β Std.Error
4.854 .000
1.175 0.242

คาคงที่
1. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
0.399 0.109
(X5)
2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3) 0.329 0.106

0.422
0.359

3.662 .000
3.115 .002

จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณ ภาพการศึ ก ษา (X5) และการจัด ทํ าแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษา (X3) โดยมีค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา (Y4)เทากับ 0.744 คาประสิทธิภาพในการ
ทํานาย(R Square)เทากับ 0.553 หมายความวา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (X5)
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และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3) สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา (Y4)ไดรอยละ 55.30 คา
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R Square)เทากับ 0.544 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานาย(Standard Error) เทากับ 0.25955 ในลักษณะนี้แสดงวา การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา (X5) และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X3) สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา
(Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้
∧

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

สรุป ผลการวิเคราะหขอมูล การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา
จากข อ ค น พบข า งต น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาที่ ส ง ผลต อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 6
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การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Xtot)

ประสิทธิผลของสถานศึกษา(Y tot)

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (X1)

ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y1)

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา(X 2)
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X 3)
β Ytot = .335 , β Y2 = .215 ,
β Y3 = .387 , β Y4 = .329
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(X 4)
β Y3 = .334
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา(X 5)
β Y1 = .305 , β Y4 = .399

∧

Y tot

∧

Y1

X7 , X5

ความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ที่มีทัศนคติทางบวก (Y2)
∧

Y2

X7 , X3

ความสามารถในการแกปญหา
ในสถานศึกษา (Y3)
∧

Y3

X3 , X4

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสถานศึกษา (Y4)
∧

การประเมินคุณภาพการศึกษา(X 6)

X7 , X3

Y4

X5 , X3

การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (X 7)
β Ytot = .344 , β Y1 = .317 ,
β Y2 = .377
การผดุงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา(X 8)

แผนภูมิที่ 6

สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ทราบ 1)การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2) ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ 3) การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุมตัวอยางคือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จํานวน 103 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย
ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และครูผูสอน
รวมทั้งสิ้น 412 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึก ษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ.2546 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ และประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของมอทท (Mott)
สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ (frequency) คารอยละ(percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression
analysis) โดยสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ดังตอไปนี้
สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะหขอมูล ผลของการวิจยั สามารถสรุปไดดังนี้
1. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูใ นระดับมาก โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย คือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การประเมินคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา และการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
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2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ
ความสามารถในการแกป ญหาในสถานศึ กษา ความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีทั ศนคติ
ทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และความสามารถในการผลิต
นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
3. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเมื่อพิจารณาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
แตละดานพบวา
3.1 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มี
ทัศนคติทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3.3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการ
แกปญหาในสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3.4 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
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การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณา เพื่อใหทราบ
สภาพที่แทจริงที่เปนไปได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน จึงอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการ
ศึกษาในปจจุบันใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดังปรากฏในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ที่วา “ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” และมาตรา48 ที่วา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา และใหถือวาการประกั น คุณภาพภายในเปน สว นหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อเปนสิ่งประกันวาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามที่กําหนดใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ไดแก เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมี
ศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก สามารถดํารงชีวิตในฐานะ
พลเมืองดีของสังคมได ทําใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 ใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษา และมีความตื่นตัวในการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
สถานศึกษาตามโครงการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) ตลอดจนการอบรมใหความรูความ
เขาใจแกผูบริหาร คณะครูในโรงเรียนในสังกัดอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงมีการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ สอดคลองกับผลการวิจัยของเสงี่ยม เปาเลง ที่ศึกษาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวา มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาแตละดาน พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมากทุกดาน โดย
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีระดับการดําเนินการมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจที่สถานศึกษาตองดําเนินการควบคูกับการบริหารจัดการปกติ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นผูชุมชน และผูที่เกี่ยวของวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดมีคุณภาพ
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ไดมาตรฐาน โดยในการประกันคุณภาพการศึกษามีขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องสงผลตอกัน
ซึ่งหากวาดําเนินการดานใดดานหนึ่งอยูในระดับดีก็จะสงผลตอการดําเนินการในดานอื่นๆอยูใน
ระดับดีไปดวย สวนผลการวิจัยที่พบวาการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีการดําเนินการมาก
ที่สุด อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาใหความสําคัญกับการวางระบบโครงสรางการบริหารภายใน
โรงเรีย น และการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรีย น โดยจะเห็นไดวาสถานศึกษาทุกแห งจะมี
โครงสรางการบริหาร สายงานที่ชัดเจน ระบุหนาที่ภารงานและบุคคลที่รับผิดชอบดําเนินการ เอื้อ
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนมีการจัดทําและพัฒนาระบบขอมูลที่
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาอยางคอนขางเปนระบบ เชน ขอมูลนักเรียน ขอมูลครูและบุคลากร
หรือขอมูลสถานภาพของโรงเรียนในดานตางๆ ที่มีความจําเปนตอการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา
โรงเรียนในดานตางๆ เปนตน สอดคลองกับผลการวิจัยของวิวรรธน โตเหมือน ที่ศึกษาการทํางาน
เปนทีมที่ สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน สังกัดเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
สมุทรสงคราม พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับมาก
2. ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ในปจจุบันเปนชวงเวลาของการปฏิรูปการศึกษาที่สรางความเปลี่ยนแปลงแกระบบการจัดการศึกษา
ไทยทั้งระบบ โดยมุงเนนใหเกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เชน การตราพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา หรือการประกาศใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ยึดมาตรฐานเปนแนวทางจัดการเรียนรู ตลอดจนการที่หนวยงานตนสังกัด
วางเงื่อนไขตางๆที่จูงใจการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เชน การพิจารณาความดีความชอบ การประกวด
โรงเรียนดีเดน การยกยองเชิดชูเกียรติผูบริหารดีเดน ครูดีเดน การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(National Test) ทําใหสถานศึกษาเกิดความตระหนัก และ
กระตือรือรนในการพัฒนาโรงเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อใหจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
มีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง สอดคลองกับผลการวิจัยของจันทนา มั่นคง ที่ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบที่สนับสนุนการบริหารคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับมาก
ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของบุญเชิด ขําชุม ที่ศึกษาการบริหาร
จัดการศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2
พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยูในระดับ
มาก ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน
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ส ว นผลการวิ จั ย ที่ พ บว า ระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลด า นความสามารถในการแก ป ญ หาใน
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด อาจเปนเพราะวา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดําเนินตามแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน แตดวยความไมแนนอนของ
สถานการณบานเมืองของแตละชวงเวลา สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงยอมสงผลกระทบหรือสราง
ป ญ หาต อ การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นตามแผนการที่ กํ า หนดไว โดยเฉพาะป ญ หาทางด า น
เศรษฐกิจ ทําใหสถานศึกษาตองมีการแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยตลอด โดยวิธีการที่เหมาะสม เชน การ
ปรับแผนการดําเนินงานเปนการเฉพาะกิจ การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา การ
อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร การขอความรวมมือความชวยเหลือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว สอดคลองกับผลการวิจัยของพรชัย เชื้อชูชาติ ที่ศึกษา
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลในพื้นที่
พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลในพื้นที่พัฒนาชายฝง
ทะเลภาคตะวันออก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยประสิทธิผลดานความสามารถในการ
แกปญหาในสถานศึกษา อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
3. ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่กระบวนการที่สถานศึกษาตองดําเนินการรวมกัน
อยางเปนระบบ 8 เรื่อง ไดแก การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เปนวิธีการที่ทําใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล แต
เนื่องจากการวางแผนเปนการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเปนกระบวนการที่มี
ขั้นตอนเปนระบบเปนการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งระบบ
ทั่ว ทั้ งองค ก ร โดยทุก กิ จกรรมที่เ ป น สว นประกอบหลักของระบบการจั ด การศึ ก ษาดํา เนิน การ
รวมกัน เพื่อมุงสูเปาหมายที่กําหนดรวมกัน คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ผูเรียนทุกคนมี
คุณภาพ ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
สามารถแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถสรางโอกาสในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณที่ประสบอยู นอกจากนี้ สาเหตุที่การรายงานคุณภาพการศึกษา
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ประจําป สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ก็อาจเปนเพราะวา การ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เปนการรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ในแตละปวาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ แสดงหน าที่ ค วามรับ ผิด ชอบในผลการจัด การศึ ก ษาตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด สาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อสิ้นป
การศึ ก ษาหรื อเมื่ อ สิ้ น สุ ด ตามระยะเวลาตามแผน และเพื่ อ ให สถานศึ ก ษาใชเ ป น ข อมู ลในการ
วางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในป ต อ ไป โดยในรายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ป จ ะมี
สาระสําคัญหลายๆประการ แตที่สําคัญคือสวนที่กลาวถึงสรุปผลและแนวทางการพัฒนาตอไป อัน
ไดแก การสรุปภาพรวมคุณภาพของสถานศึกษาทั้งระบบในรอบปของเปาหมายและยุทธศาสตร
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสรุปประสิทธิภาพการจัดการของสถานศึกษา โดยเสนอ
สภาพความสํ า เร็ จ ที่ ดํ า เนิ น การได ต ามเป า หมายแต ล ะเรื่ อ งในรอบป พ ร อ มยุ ท ธศาสตร /แนว
ดําเนินการ(โครงการ/กิจกรรมเดนของสถานศึกษา) และการเสนอแนวทางการพัฒนาในปตอไป
โดยระบุจุดเดนและจุดที่ควรปรับปรุง พรอมขอเสนอแนะในการพัฒนางานในปตอไป ดังนั้น หาก
สถานศึกษาที่มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปที่
มีคุณภาพ สอดคลองหรือตรงกับสภาพของสถานศึกษาที่แทจริงยอมสงผลใหเกิดประสิทธิผลแก
สถานศึกษา
เมื่อพิจารณาผลการวิจัย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เมื่อจําแนกเปน
รายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
3.1 ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา รายงานคุณภาพการศึกษาแสดงใหเห็น
ถึงสภาพหรือผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมา โดยเฉพาะดานคุณภาพผูเรียนในประเด็นตางๆ
เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ผลการทดสอบดวย
แบบทดสอบมาตรฐาน(National Test) เปนตน ทําใหสถานศึกษาทราบแนวทางวาจะตองพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไปอยางไร เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพใหสูงขึ้น โดยในการ
รายงานคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพตองมีขอมูลตางๆที่สื่อใหเห็นสภาพจริงของโรงเรียน อันเกิด
จากการมีวิธีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพที่นาเชื่อถือ ซึ่งกลาวไดวา การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพเปนหัวใจสําคัญของการประกันคุณภาพ ในการจัดการศึกษา หากวาสถานศึกษาใดมีระบบ
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การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาที่เปนระบบ นาเชื่อถือ สถานศึกษาจะไดความจริงเปน
ขอมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพในตอไป ซึ่งรวมถึงการผลิตนักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงดวย
3.2 ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีทัศนคติทางบวก อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปและการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งที่มีสวนชวยในการพัฒนานักเรียนที่มีทัศนคติทางบวก โดยที่
รายงานคุณภาพการศึกษาเปนการรายงานผลจากการประเมินหรือตรวจสอบภายในของสถานศึกษา
เพื่อรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนใหทราบผลการดําเนินงานการจัด
การศึ ก ษาทั้ ง ในดา นความสํ า เร็ จ และป ญหาอุป สรรคที่ ตอ งการความร ว มมือ ในการแกไ ขหรื อ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปตอไป ดังนั้น สาระ
ตางๆในรายงานคุ ณภาพการศึ กษาจึงเปนขอมูลสําคัญอยางยิ่งในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ผลการทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐาน สถิติ
การมาเรี ย น อั ต ราการออกกลางคั น /ตกซ้ํ า ชั้ น จํ า นวนผู เ รี ย นที่ จ บหลั ก สู ต รแล ว ศึ ก ษาต อ หรื อ
ประกอบอาชีพ จํานวนผูเรียนที่ดอยโอกาสและพิการไดรับการชวยเหลือ จํานวนผูเรียนที่ไดรับการ
ยกยองชมเชยหรือประกาศเกียรติคุณ สภาพความพึงพอใจของครู ผูเรียน และชุมชนตอคุณภาพ
ผูเรียน เปนตน ดังนั้น ถาหากรายงานคุณภาพการศึกษามีความถูกตอง สมบูรณสถานศึกษาก็จะ
สถานศึกษาจะไดทราบสภาพปญหา ความตองการและความจําเปนของสถานศึกษาและสามารถ
ลําดับความสําคัญของปญหาของสถานศึกษา ชวยใหการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดถูกตอง
มีองคประกอบสําคัญครบถวน ดังเชนที่กรมวิชาการกําหนดไว ไดแก 1) การประเมินเพื่อสํารวจ
สภาพปญหาและความจําเปนอยางรอบดาน 2) การปรับเปาหมายและทิศทางการจัดการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในกรอบหลักสูตร 3) การพัฒนาหรือเลือกใชรูปแบบวิธี
หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองสภาพปญหา และความจําเปนสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา และเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม 4) การจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยคณาจารยที่มีความรูความสามารถเหมาะสม 5) การพัฒนาความรู
ความสามารถทางวิชาชีพของครูผูสอนและบุคลากร 6) ยุทธศาสตรและวิธีการทําใหผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวม 7) การพัฒนาระบบขอมูลการประเมินมาตรฐาน 8) แผนการใหความ
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ชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาดานผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน ซึ่งสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
ทุกดาน
3.3 ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการจัดทํา
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส ง ผลต อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาจมี
อุปสรรคหรือไมมีความราบรื่นตามที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องมาจากความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ไดแก 1) สภาพแวดลอมดานองคกร(organizational environment)
ประกอบดวยตัวแปรซึ่งเปนระบบปดขององคกรอยูภายใตการดูแลของผูบริหาร ไดแก ขนาดของ
องคกร เทคโนโลยี บรรยากาศองคกร และทรัพยากรบุคคล 2) สภาพแวดลอมดานภาระงาน (task
environment) ประกอบดวยตัวแปรที่อยูในสภาพแวดลอมที่องคกรนั้นตั้งอยู เชน อํานาจ การ
ควบคุม อํานวยการ แหลงเงินทุน แหลงวัสดุ
และ 3) สภาพแวดลอมดานสังคม (societal
environment) เปนสภาพแวดลอมมหัพภาค เชน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและ
กฎหมาย ดังนั้น สถานศึกษาจึงตองมีความสามารถในการแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นดวยวิธีการที่
เหมาะสม เปนที่พึงพอใจของทุกฝาย ดังที่ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskle) ไดเสนอวา เมื่อ
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง สถานศึกษาจะตองพัฒนาขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสถานศึกษา (adaptation and development) และความสามารถในการแกปญหาภายใน
สถานศึกษาที่เกิดขึ้น (solving school’s problem) โดยประสิทธิผลสถานศึกษาขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของการแกปญหาที่สนองตอบทั้งทางดานเจตคติและดานพฤติกรรมที่มีตอปญหาที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม พฤติก รรมองคกรจะตองมีความยืดหยุนพอเพียง ใช
โอกาสที่เปดให ดังนั้น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงควรเกิดจากการรวมมือจาก
ทุกฝาย ในการวิเคราะหขอมูลจากสารสนเทศและศักยภาพของสถานศึกษาในทุก ๆ ดาน และใช
บทเรียนจาก จุดเดนและจุดดอยที่ผานมากําหนด วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใหชัดเจน โดยพยายามใชศักยภาพของสถานศึกษาอยางคุมคา ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ เพราะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานี้เปนหัวใจของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา นําไปสูการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผล นอกจากนี้ ในการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาไดสรางความเขาใจที่ตรงกันกับบุคคลที่เกี่ยวของทุก
ฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูปฏิบัติหรือผูดําเนินการ ตลอดจนมีแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทาง
เดี ย วกั น มี ก ารเชื่ อ มโยงประสานสั ม พั น ธ ใ นทุ ก ขั้ น ตอนของกิ จ กรรมอย า งต อ เนื่ อ งและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนโครงสร า งการบริ ห ารจั ด การภายในสถานศึ ก ษาให
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สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และใหทุกคนมีสวนรวม มีการกําหนด
บทบาท หนาที่รับผิดชอบและภาระงาน อยางชัดเจน ทําใหสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานอยาง
ราบรื่น ตลอดจนสามารถแกปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
3.4 ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอ
ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด า นความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นา
สถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิผล มีคุณภาพสถานศึกษาตองมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณตางๆได
อยางเหมาะสม โดยการที่สถานศึกษาจะสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาตอไปอยางตอเนื่องนั้น
สถานศึกษาจะตองสรางระบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ที่เปนระบบนาเชื่อถือ
ทั้งนี้เพราะวา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เปนการรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน
และผลการดํ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษาที่ ผ า นการตรวจสอบแล ว มาพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ
เปาหมายที่กําหนดไว ตลอดจนหาสาเหตุ ตลอดจนแนวทางแกไข เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของ
สถานศึกษา โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตน
สั ง กั ด การตรวจสอบและทบทวนคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจึ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ที่ ช ว ยให
สถานศึกษาปรับตัวและพัฒนาตอไปตามเปาหมายที่กําหนดไว นอกจากนี้ การที่สถานศึกษาจะ
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ เพราะวาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดไดวาเปนหัวใจ
ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเปน
กระบวนการพัฒ นา ปรั บปรุงการจั ด การศึก ษาของสถานศึ ก ษาทั้ ง ระบบทั่ว ทั้ งองค ก ร โดยทุ ก
กิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของระบบการจัดการศึกษาดําเนินการรวมกัน เพื่อมุงสูเปาหมาย
เดียวกัน คือ ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพ โดยในการจัดทําแผนเปนกระบวนการที่มีขั้นตอนเปนระบบ
เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประเมินความตองการและ
ความจําเปนของสถานศึกษา ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการวางแผน สถานศึกษาจะ
ทราบสถานภาพปญหาความตองการและความจําเปนของสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับขอมูลของ
ผูเรียน โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน สิ่งแวดลอมภายในและสิ่งแวดลอมภายนอกที่สนับสนุน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา เป น ตน ซึ่ ง ประกอบด ว ยการทํ า ความเข า ใจวิ สั ย ทั ศ น ข อง
สถานศึ ก ษา การจั ด ทํ า ภาพรวมของสถานศึก ษา การสํ า รวจความตอ งการของผูเ รีย น และการ
วิเ คราะห ข อมู ล ความต อ งการด า นการศึ ก ษาและกํ า หนดประเด็ น ที่สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาผู เ รี ย น
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เพื่อที่จะสรางหรือปรับแตงวิสัยทัศน จัดลําดับความสําคัญของภารกิจ กําหนดรูปแบบและวิธีการ
จัดระบบองคกรและการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อที่จะชวยกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับสิ่งแวดลอม สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมไดดี
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และผลการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผล และเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้ง
ตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะของการวิจัย
จากการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 1 ผู วิ จั ย มี
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาระบบการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาตองสรางความตระหนักแกคณะครูและผูที่
เกี่ยวของใหเห็นความสําคัญของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การสรางแนวทาง
หรื อวิ ธีก ารตรวจสอบและทบทวนคุ ณ ภาพการศึก ษาที่ครอบคลุมภารกิจ การจัด การศึกษาของ
สถานศึกษา สงเสริมใหจัดทําเครื่องมือและคูมือ หรือนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพ จัดการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดวยการฝกอบรม การศึกษาดูงาน
ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของจากบุคคลหลาย ๆ ฝายที่เกี่ยวของ เชน กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หนวยงานตนสังกัด ตลอดจนนําผลการตรวจสอบมารวมกันพิจารณาความถูกตอง
นา เชื่อถื อ ก็จ ะเปนการพั ฒ นาประสิทธิภ าพการตรวจสอบและทบทวนคุณ ภาพการศึก ษาใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยผูบริหารและคณะครูตองเรงสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนการสอนที่มี
คุ ณ ภาพที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ และตรงตามาตรฐานการศึ ก ษา จะช ว ยพั ฒ นาหรื อ ยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหอยูในระดับที่สูงที่นาพอใจ และมุงมั่นที่จะพัฒนาการจัด
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กิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาดึงดูดความสนใจของผูเรียน เปนตน
3. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ดําเนินการอยางเปนปกติและตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป โดยเริ่มตั้งแตการกําหนดคณะทํางานที่รับผิดชอบรวมกัน
ดําเนินการที่ควรจะประกอบฝายตางๆ ทั้งจากฝายบริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา เปนตน การ
ประเมิ น ความต อ งการและความจํ า เป น ของสถานศึ ก ษา การวิ เ คราะห ส ถานภาพป จ จุ บั น ของ
สถานศึกษาเพื่อทราบจุดแข็ง/จุดออน อุปสรรค/ปจจัย การกําหนดกลยุทธ แผนงาน และกิจกรรม
โครงการตางๆ ที่ครอบคลุมและตอบสนองกับสภาพปญหาหรือความตองการของนักเรียน ชุมชน เปน
ตน
4. สถานศึกษาไดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลว ควรไดจัดทําคูมือการใชแผนตลอดจน
สรางความรูความเขาใจ การยอมรับแผนของผูปฏิบัติ เพื่อใหปฏิบัติกิจกรรมไดตรงกับแผน ในสวน
ของการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับขอมูลที่ใชจัดทํารายงาน
โดยการจัดตั้งคณะทํางานในการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาที่มาจากฝายตางๆ เชน ฝายบริหาร
ตัวแทนคณะครู ตัวแทนหนวยงานตนสังกัด เปนตน ตลอดจนมีการประสานงานกันหรือการสื่อสาร
ภายในสถานศึกษา เพื่อรวบรวมขอมูลที่ตรงกับสภาพจริง และวิเคราะหผล แปรผลขอมูลที่เปนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปที่ผานมา โดยใชภาษาที่เขาใจงาย
และสื่อใหเห็นสภาพจริง เพื่อผูที่ไดรับรายงานจะไดเกิดความเขาใจในสิ่งที่สถานศึกษาดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น อันจะนํามาซึ่งการใหขอมูลยอนกลับ การชวยเหลือสนับสนุนจากฝายที่
เกี่ยวของมาสูโรงเรียนในตอไป
5. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาควรจั ด ให มี ก ารประชุ ม สั ม มนาผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
ประกั น คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา หรื อ การประชุ ม ซั ก ซ อ มความเข า ใจในการดํ า เนิ น งานอย า ง
สม่ําเสมอ โดยตองเนนในดานการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงาน การแกปญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อเพิ่มทักษะความรู ความเขาใจในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หรือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาใหสูงขึ้น
6. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาควรตองกําหนดเปนกลยุทธสําคัญเรงดวนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยอาจใชวิธีการกระตุนใหครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
เชน การยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน การจัดประชุมสัมมนาแลดเปลี่ยน
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เรียนรูระหวางกัน ซึ่งจะชวยผลักดันใหครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอน อันจะนําไปสูคุณภาพ
ของผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อประโยชนของการวิจัยตอไปในอนาคต ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยตางๆที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
3. ควรมีการศึกษาองคประกอบอื่น ๆ ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. นายภุชงค ชํานาญกิจ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
2. นายเฉลิมพล จิณแพทย
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
3. นางยุพดี สุขกรม
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองผูอํานวยการโรงเรียนวิสทุ ธรังษี
อําเภอเมือง สาขาจังหวัดกาญจนบุรี
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) บริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก (คศ.3) สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการประถมศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4. นางสาวพรรณรัตน สงเคราะห
ตําแหนง
ศึกษานิเทศก (คศ.2) สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการวัดและประเมินผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
5. นายไพศาล ยาทิพย
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ศึกษานิเทศก (คศ.2) สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต
1 อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาหลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน
โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
โรงเรียนบานตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
โรงเรียนบานโคราช
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
โรงเรียนวัดหนองปลิง
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

(แบบสอบถามตอนที่ 2)

Item-total Statistics

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

117.0313
117.1875
117.1250
117.3750
117.6563
117.4063
117.1563
117.6250
117.2188
117.8750
117.1875
117.2188
117.1250
117.0000
117.3750
117.3750
117.5938
117.7188
117.4688
117.3438
117.1563
117.0000
117.1563
116.9688
117.3125
117.1875
117.1250
117.1250
117.1250
117.1250
117.2188
117.3750

223.2571
223.3831
219.5968
217.2742
214.3619
215.7329
221.1038
216.5000
221.5313
219.3387
215.7702
210.0474
215.7258
214.7742
212.8871
212.3065
209.4103
210.0151
218.0635
220.4909
213.7490
222.3871
221.3619
225.7732
214.0927
217.3185
220.8226
223.1452
215.9194
216.3710
217.0796
214.4355

.3355
.4552
.6129
.6595
.6593
.6821
.5096
.5402
.6149
.4612
.7197
.7327
.7128
.7597
.7785
.8051
.7070
.7201
.6472
.6737
.6386
.4203
.4577
.3242
.6352
.6429
.5445
.4601
.7033
.7318
.6857
.7517

.9555
.9544
.9534
.9530
.9530
.9528
.9541
.9541
.9535
.9547
.9525
.9523
.9526
.9522
.9520
.9517
.9527
.9525
.9531
.9532
.9532
.9547
.9545
.9551
.9532
.9531
.9538
.9544
.9526
.9525
.9528
.9522

Reliability Coefficients
N of Cases =

32.0

N of Items = 32

Alpha =

.9547
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

(แบบสอบถามตอนที่ 3)

Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20

71.6875
71.2500
70.7500
71.4063
71.8438
71.1250
71.0938
71.3125
71.1875
71.2500
71.1563
71.0938
70.9063
71.0000
71.1563
71.3750
71.2813
71.1875
71.1250
71.2188

Scale
Corrected
Variance
Itemif Item
Total
Deleted Correlation

Alpha
if Item
Deleted

60.4153
58.0000
67.5484
58.1845
58.4587
64.5645
65.8942
60.9315
61.7702
63.2903
56.2651
61.8296
61.5716
63.1613
61.8135
57.8548
59.6280
62.7379
59.5323
61.0796

.9019
.8991
.9177
.9027
.9032
.9075
.9101
.9025
.9026
.9057
.8957
.9027
.9023
.9067
.9045
.9018
.9024
.9027
.9007
.9022

.6246
.7154
-.0432
.6096
.5937
.3821
.2111
.6040
.6261
.4752
.8157
.6179
.6351
.4231
.5217
.6373
.6040
.6915
.6683
.6219

Reliability Coefficients
N of Cases =

32.0

N of Items = 20

Alpha =

.9083
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) (แบบสอบถามทั้งฉบับ)
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

192.0000
192.1563
192.0938
192.3438
192.6250
192.3750
192.1250
192.5938
192.1875
192.8438
192.1563
192.1875
192.0938
191.9688
192.3438
192.3438
192.5625
192.6875
192.4375
192.3125
192.1250
191.9688
192.1250
191.9375
192.2813
192.1563
192.0938
192.0938
192.0938
192.0938
192.1875
192.3438
192.7500
192.3125
191.8125
192.4688
192.9063
192.1875
192.1563
192.3750
192.2500

Scale
Variance
if Item
Deleted
467.6129
462.3296
459.3780
456.1683
447.1452
455.8548
462.9516
447.9264
461.6411
453.9425
454.3942
447.2540
455.2490
451.7087
448.5554
448.7490
438.8347
441.0605
456.7702
460.9315
449.4677
463.5151
460.8226
467.9960
446.5313
458.1361
462.6038
464.3458
453.9587
454.9909
453.9637
449.8458
457.0323
453.5121
466.4153
452.8377
453.4425
471.2540
470.5232
458.7581
462.1935

Corrected
ItemTotal
Correlation
.1996
.5003
.5573
.6049
.7543
.5699
.4058
.6959
.5713
.5700
.6519
.6538
.6152
.7340
.7680
.7619
.8151
.7981
.6096
.5945
.6413
.3674
.4479
.2733
.7326
.5256
.4342
.4063
.6584
.6695
.6973
.7719
.5836
.5887
.2704
.5369
.5251
.1590
.2105
.5492
.5070

Alpha
if Item
Deleted
.9631
.9619
.9617
.9615
.9608
.9617
.9622
.9611
.9617
.9617
.9613
.9613
.9615
.9610
.9608
.9608
.9605
.9606
.9615
.9617
.9614
.9624
.9621
.9626
.9609
.9618
.9621
.9622
.9613
.9613
.9612
.9608
.9616
.9616
.9627
.9619
.9619
.9628
.9627
.9617
.9619
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Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20

192.3125
192.2188
192.1563
191.9688
192.0625
192.2188
192.4375
192.3438
192.2500
192.1875
192.2813

Scale
Corrected
Variance
ItemAlpha
if Item
Total
if Item
Deleted Correlation
Deleted
464.1573
450.5635
459.7490
456.5474
463.4153
462.4990
451.3508
453.4587
462.5161
457.9637
461.1764

.4492
.6374
.6105
.7331
.4209
.4197
.5779
.6163
.6562
.5188
.4859

.9621
.9614
.9616
.9612
.9622
.9622
.9617
.9615
.9617
.9618
.9620

Reliability Coefficients
N of Cases =

32.0

N of Items = 52

Alpha =

.9624
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้สําหรับผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผรู ับผิดชอบงาน/โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา และครูผูสอนของสถานศึกษา
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา จํานวน 32 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จํานวน 20 ขอ
3. โปรดกรอกขอมูลตามคําแนะนําในแตละตอนใหครบทุกขอ
4. คําตอบของทานมีคายิ่งตอการวิจัยครั้งนี้ ขอใหทานไดโปรดตอบแบบสอบถามนี้
ดวยความตั้งใจและตรงตามความเปนจริงใหมากที่สุด เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในโอกาสตอไป
5. ขอมูลใดๆที่ทานระบุไวในแบบสอบถามนี้ จะถือเปนความลับและขอรับรองวาจะ
ไมมีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นตอการปฏิบัติงานของทาน
ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้
นายพิเชษฐ วายุวรรธนะ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาค
วิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูต อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง ใหทานตอบคําถามตามความเปนจริง โดยทําเครื่องหมาย 9 ลงใน  เพียงคําตอบเดียว

สถานภาพสวนตัว
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ (เศษของปหากเกิน 6 เดือน ใหถือเปน 1 ป)
 ต่ํากวา 31 ป
 31 – 40 ป
 41 – 50 ป
 50 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ํากวาปริญญา
 ปริญญาโท

 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาโท

4. ตําแหนงปจจุบัน
 ผูอํานวยการสถานศึกษา
 ครูผูรับผิดชอบงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
 ครูผูสอน
5. ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน (เศษของปหากเกิน 6 เดือนใหถือเปน 1 ป)
 1 - 5 ป
 6 – 10 ป
 11 – 15 ป
 15 ป ขึ้นไป

สําหรับ
ผูวิจัย

130
ตอนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
คําชี้แจง ใหทานประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วามีการดําเนินการใน
ระดับใดโดยทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางเพียงชองเดียวในแตละขอ
ระดับการดําเนินการ
สําหรับ
ขอ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาก
ปาน
นอย
ผูวิจัย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 จัดระบบการบริหารภายในสถานศึกษาโดยมี
โครงสรางการบริหารและการกําหนดหนาที่
รับผิดชอบของบุคลากรชัดเจน
2 มีคณะทํางานที่ประกอบดวยบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ตัวแทนผูปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษาในการดําเนินงานของสถานศึกษา
3 มีการจัดเก็บขอมูลที่เปนปจจุบัน ถูกตอง
เพียงพอ ตอการดําเนินงานและสอดคลองกับ
ภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4 มีการใหบริการสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็ว
ทันตอการใชงานและสามารถนําไปใชใน
การบริหารงานอยางมีคุณภาพ
5 มีคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งชุมชนและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของมีสวนรวม
6 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มีขั้นตอนชัดเจนสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และมาตรฐาน
ของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
7 มีมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่
ครอบคลุมสาระการเรียนรู กระบวนการ
เรียนรู และผลการเรียนรู ที่เหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน สถานศึกษา และทองถิ่น
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ขอ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

8 มีการชี้แจงมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษาและ
เผยแพรสูสาธารณชน
9 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
สภาพความตองการของโรงเรียน
10 ชุมชนและหนวยงานที่เกีย่ วของมีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่มุงเนนคุณภาพนักเรียน
11 มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปที่มี
เปาหมายสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
12 มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาเสนอ
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอความเห็นชอบกอนนําไปใช
13 มีการสรางความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับ
รายละเอียดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือแผนปฏิบัติการประจําปกอนนําไปปฏิบัติ
14 มีการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่
กําหนดไวในแผน
15 มีการควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศ
ใหการดําเนินงานบรรลุตามแผน
16 มีการประเมินผล และมีการรายงานผล
การดําเนินงานอยางชัดเจนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงาน

ระดับการดําเนินการ
สําหรับ
มาก
ปาน
นอย
ผูว ิจัย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

17 มีการวางแผนการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยกําหนด
ผูรับผิดชอบที่มาจากบุคลากรหลายฝาย
18 มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา โดยใชวิธีการที่หลากหลายและ
มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
19 มีการวิเคราะหสรุปผลการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา และรายงานตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของ
20 นําผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
21 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และดําเนินการ
จัดสอบตามแผนอยางเครงครัดและรัดกุม
22 ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ทุกระดับชวงชั้น ในกลุมสาระการเรียนรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน คิด
วิเคราะหและเขียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
23 ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวย
เครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย
24 แจงผลการประเมินใหผูเรียนและผูที่เกีย่ วของ
ทราบ รวมทั้งใหคําแนะนําผูเ รียนจากผล
การประเมิน
25 มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป โดยมีผูรบั ผิดชอบที่มาจาก
ทุกฝายชัดเจน

ระดับการดําเนินการ
สําหรับ
มาก
ปาน
นอย
ผูว ิจัย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

26 มีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผล
ขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษา
เพื่อจัดทํารายงานอยางเปนระบบ และ
ตรวจสอบได
27 รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู ผลการเรียนรู
จุดเดน/จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
28 มีการนํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชน
29 มีการสงเสริม และสรางความเขาใจในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ใหแกบุคลากร
30 มีการปรับปรุง พัฒนา และรักษาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
31 มีการปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม/โครงการที่
เปนจุดออน/จุดแข็งใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
32 นําเทคนิคและวิธีการใหมทหี่ ลากหลายมาใช
ในการพัฒนาทุกกิจกรรม/โครงการให
สามารถดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพ

ระดับการดําเนินการ
สําหรับ
มาก
ปาน
นอย
ผูว ิจัย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
คําชี้แจง ใหทานประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา วาอยูใ นระดับใด
โดยทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางเพียงชองเดียวในแตละขอ

ขอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 นักเรียนระดับชั้นสูงสุดสามารถสอบแขงขัน
เขาเรียนตอในสถานศึกษาอื่นไดเพิ่มขึน้
2 มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
3 นักเรียนชั้นสูงสุดของสถานศึกษา เรียนจบ
ตามเกณฑของหลักสูตร
4 ในรอบปที่ผานมานักเรียนไดเขารวมแสดง
ความสามารถทางวิชาการในหนวยงานของ
รัฐหรือเอกชน
5 ในรอบปที่ผานมานักเรียนไดรับรางวัลจาก
การเขาแขงขันดานวิชาการจากหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชน
6 มีการพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
สอดคลองกับความตองการของผูปกครอง
7 มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
สอดคลองกับความตองการของผูปกครอง
8 มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาสอดคลองกับความตองการ
ของผูปกครอง
9 นักเรียนในสถานศึกษามีเจตคติที่ดีตอการ
จัดการศึกษา
10 นักเรียนในสถานศึกษามีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมเหมาะสมกับวัย

ระดับประสิทธิผล
สําหรับ
มาก
ปาน
นอย
ผูว ิจัย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ขอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประสิทธิผล
สําหรับ
มาก
ปาน
นอย
ผูว ิจัย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

11 ผูบริหารและครูรวมมือกันแกปญหาตางๆ
ของสถานศึกษาดวยความสามัคคี
12 ผูบริหารใชวิธกี ารแกปญหาในการบริหารงาน
อยางเหมาะสม
13 ผูบริหารและครูปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผล
ประโยชนของสถานศึกษาเปนสําคัญ
14 ผูบริหารและคณะครูสามารถควบคุมสถาน
การณตางๆ ไดเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินใน
สถานศึกษา
15 ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักรัฐศาสตรรวมกับ
หลักนิติศาสตรในการบริหารสถานศึกษา
16 ครูปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอนหรือพัฒนา
นวัตกรรมใหมขึ้นในการเรียนการสอน
17 ครูนําผลการทดสอบของนักเรียนมาเปน
ขอมูลในการวางแผน หรือจัดโครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
18 การพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาใหไดผลดี
บรรลุตามวัตถุประสงคในรอบปที่ผานมา
19 ครูในสถานศึกษายอมรับการพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น
20 การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล

นายพิเชษฐ วายุวรรธนะ

ที่อยู

เลขที่ 46/7 หมู 2 ตําบลวังขนาย อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
71110

ที่ทํางาน

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
293/2 หมู 2 ตําบลวังขนาย อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
71110

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2543 - 2548

สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี) จากสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารยประจําแผนกบริหารธุรกิจ
อาจารยฝายกิจการนักศึกษา
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

