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ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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บทคัดยอ 
 

                การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินและเปรียบเทียบการประเมินโครงการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จํานวน 
3  ดาน  คือ  ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนิน
โครงการ และดานผลผลิตของโครงการ จําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา โดยแบงเปน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 118  คน  
ครูผูสอน 334  คน รวม 452  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา  
5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
แบบที  การวิเคราะหความแปรปรวน  เมื่อพบความแตกตางเปนรายคู  ทดสอบโดยใชวิธีการ LSD   
                ผลการวิจัยพบวา 
                1)  ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 จํานวน  3  ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก 
               2)  ผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน  3  ดาน  จําแนกตามตําแหนง  พบวา  
โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา พบวา โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน
ดานผลผลิตของโครงการ  และเมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง  และสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ในสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ : การประเมินโครงการ, การประกันคณุภาพภายใน, สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to evaluate and compare the evaluation internal quality  
assurance project for the basic education schools under the Chachoengsao Educational Service  
Area Office 1 of three parts; context, process and outcome by their position and school sizes; i.e. 
small, medium and large schools.  The research sample totaling were randomly 452 selected 
school personnel consisted of 118  school administrators and 334 teachers.  The evaluation tool 
was  five-level rating scales.  The statistics used in analyzing data were percentage, mean, 
standard deviation, t – test and ANOVA. (when there is the significant differences. Testing with 
LSD method.) 

The conclusion were composed of : 
 1. The evaluation internal quality assurance project for the basic education schools under 
the Chachoengsao Educational Service Area Office 1 in overall 3 parts on the high level. 

2. The preparation results the evaluation internal quality assurance project for the basic 
education schools under the Chachoengsao Educational Service Area Office 1 classified by 
position, found that overall and each part in 3 parts have no difference at .05 level and classified 
by school size revealed significantly difference at .05 level.  After considering as each part was 
found that have no difference only one part; outcome.  It was found that the practices in medium  
and large size school were significantly differences from that in small schools at .05 level. 
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