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บทที่  1 
บทนํา 

 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ตามนัยสําคัญแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  บัญญัติวา   
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ใหหนวยงาน
ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมี 
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ 
สาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อีกทั้งใหมีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคกรมหาชน  ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ  วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา  โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ 
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ และยังไดกําหนดอีกวา  ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป  นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย  และเสนอ
ผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  และสาธารณชน  และมาตรา 47  บัญญัติวา ใหสถานศึกษา
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อสรางความมั่นใจแกผูเกี่ยวของวา  
ผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, หนา 29)  จากสาระสําคัญดังกลาว ทําใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จําเปนตองพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามที่ พระราชบัญญัติ การศึกษาไดกําหนดไว  
รวมทั้งใหเปนที่ยอมรับและสรางความมั่นใจใหกับผูเกี่ยวของวาสถานศึกษาสามารถจัดการศกึษาได
อยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 
 จากการสํารวจความพรอมของสถานศึกษาในชวงป  2541  ของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการประเมินผลภายในสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดรับ 
ความรวมมือจาก รองศาสตราจารย  ดร.สุวิมล วองวาณิช และคณะ พบวา จากสถานศึกษา 65 แหง  
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มีสถานศึกษามากกวาครึ่งหนึ่งมิไดมีการประเมินผลภายใน และไมไดใชการประเมินผลภายใน 
ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมาย  และมาตรฐาน 
การศึกษา  สําหรับสถานศึกษาที่ทําการประเมินผลภายในนั้นสวนใหญประเมินผลตามมาตรฐาน
ปจจัยมากกวามาตรฐานดานกระบวนการ และดานผูเรียน  โดยเฉพาะทักษะการวิเคราะหของผูเรียน 
มีการประเมินนอยมาก  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 5)  อยางไรก็ตาม
ยังมีสถานศึกษาอีกเปนจํานวนมากที่ยังไมมีความพรอมทั้งในดานการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน  และยังมีความตองการที่จะไดรับการพัฒนาความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้  (สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา  ก)  และจากบทสรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา จํานวน 493 โรงเรียน โดยกรมสามัญศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัด  ปงบประมาณ 
2543  ผลจากการประเมินมาตรฐานทั้ง  3  ดาน คือ  มาตรฐานดานผลผลิต  มาตรฐานดาน 
กระบวนการ  และมาตรฐานดานปจจัย  โดยภาพรวมพบวา สถานศึกษาสวนใหญมีคุณภาพพอใช  
หรือมีระดับคุณภาพ  2  ซึ่งเมื่อพิจารณาตามกรอบทฤษฎีระบบ (System Theory)  จะพบวา   
การบริหารจัดการของสถานศึกษามีผลตอคุณภาพมาตรฐานดานปจจัยและดานกระบวนการนั้น  
สถานศึกษาสวนใหญมีผลลัพธอยูในระดับพอใช  ซ่ึงเปนเหตุผลทําใหผลลัพธคุณภาพมาตรฐาน
ดานผลผลิต  คือ คุณภาพของผูเรียนอยูในระดับพอใชดวย  อันเปนการเนนย้ําอยางชัดเจนวา   
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง   
ซ่ึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา การศึกษาอยางเปน
ระบบ เปนองครวม  โดยบูรณาการการปฏิรูปการเรียนรู   การประกันคุณภาพการศึกษา  การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  และการพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะสรางสรรค 
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของสังคมในสถานศึกษา (บัณฑิต  แทนพิทักษ, 
2543, หนา 10) นอกจากนี้ยังพบปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับ 
การประกันคุณภาพ  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ม.ป.ป., หนา 71 – 
72)  พบวา ทั้งครูและผูบริหารสถานศึกษา  ลาออกจากราชการมากขึ้น เนื่องจาก ไมเคยทําหรือ 
ไมเคยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ  และ 
การประกันคุณภาพภายนอก  สําหรับการประกันคุณภาพภายในเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกนั้น  กระทรวงศึกษาธิการ,  สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2549, หนา 30 – 31)  กลาววา  สถานศึกษาตองดําเนินการ 
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ซ่ึงตองมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะมี 
รองรอยหลักฐานปรากฏวาไดดําเนินการ และใชเปนขอมูลในการรายงานคุณภาพการศึกษา 
ประจําป ตอนักเรียน  ผูปกครอง  สาธารณชน และตนสังกดั 
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จากบทสรุปดังกลาว  ทําใหทราบไดวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังมีปญหา  
อุปสรรคในการดําเนินการอยูอยางแนนอน และสามารถหารองรอยของการดําเนินงานไดจาก 
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา 
 จากการศึกษาผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ผานมา (คณิต  ยวงสุวรรณ,  ม.ป.ป., หนา 17, 19, 21 และ 25)  ปรากฏวา 
ในปการศึกษา 2548  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  (O-Net)  ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   
รวม  5  วิชาหลัก คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ  นักเรียน
สอบไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  184.55  จากคะแนนเต็ม  500  ซ่ึงจังหวัดที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  
228.743  คือ กรุงเทพมหานคร และเมื่อแยกตามเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  และเขต 2  
คะแนนเฉลี่ย มีคาเทากับ 192.34 และ 168.30 ตามลําดับ  และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1  พบวา จํานวนโรงเรียน  184 
โรงเรียน  ไดคุณภาพระดับดี  141  โรงเรียน คิดเปนรอยละ  76.63  และของเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 180 โรงเรียน พบวา  ดานกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ ในภาพรวม มีสถานศึกษาเพียง รอยละ 46.7  ไดคุณภาพระดับดี  ครูมีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีคุณภาพระดับดี 
เพียงรอยละ  33.3 ในสวนของผู เ รียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห  คิดสังเคราะห   
มีวิจารณญาณ และมีความคิดสรางสรรค  มีคุณภาพระดับดีเพียงรอยละ  21.1  เทานั้น ซ่ึงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก เปนผลสืบเน่ืองมาจากการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษานั่นเอง 
 จากเหตุผลดังกลาวแลวขางตนผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ยังมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง   
เพื่อ เปนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  ครู และบุคลากรในโรงเรียน  สําหรับการรองรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) ในทุกหาป  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อเปนแนวทางสําหรับสถานศึกษา  ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
กระบวนการบริหารจัดการ และการทํางานใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
     เพื่อศึกษา  การพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   

1.3 ประโยชนของการวิจัย 
 

1.3.1  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการจัด 
การเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  1.3.2  เพื่อเปนขอมูลสําหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมเพื่อการประเมิน 
ภายนอกของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา  การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาสภาพการดําเนินงานการพัฒนา
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทราในลักษณะของการจัดกิจกรรม /  
โครงการ  เพื่อใหเกิดคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  จํานวน  14 มาตรฐาน 
 1.4.2  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1)  ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables)  ได แก  ผูบริหาร หรือ หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู  
  2)  ตัวแปรตาม (Dependent  Variables)   การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  กําหนดขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย  ดงันี้ 
 
 
  ขั้นตอนที่  1 
 
 
 
 
  ขั้นตอนที่  2 
 
 
 

  ขั้นตอนที่  3 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 

 การพัฒนาคุณภาพภายใน  หมายถึง  กระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ ที่โรงเรียน
ดําเนินการ  แลวเกิดการพัฒนาคุณภาพภายใน เปนไปตามมาตรฐานที่ สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา กําหนด 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
 มาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  สภาพหรือลักษณะที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  กําหนดไวเปนความคาดหวังของการศึกษาโดยมีองคประกอบ
ของการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งดานผู เรียน ดานผูบริหาร และดานผูสอนจํานวนทั้งส้ิน   
14 มาตรฐาน 

รวบรวมกจิกรรม / โครงการของการดําเนนิงานการพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  จากเอกสารรายงานคุณภาพ 
การศึกษา (SAR)  ป 2548 ของโรงเรียนที่เปนกลุมประชากร 

สังเคราะหกิจกรรม / โครงการของการดําเนินงานการพฒันาคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา  ปการศกึษา  2547 โดยเรียงลําดับความถี่ของ 
กิจกรรม/โครงการ  จําแนกรายมาตรฐาน 

ตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม / โครงการการดําเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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 ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการ หรือ ผูไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่ผูอํานวยการรับผิดชอบ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  หมายถึง  ครูที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่กํากับ ดูแล 
นิเทศการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ  ใหเปนไปตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 

 


