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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
 โลกในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  จึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก 
โดยปจจัยสําคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว ไดแก  คุณภาพของคน       
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง  โดยจะตองเปน
การศึกษาที่มีคุณภาพ  เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่  ทําใหเปนคน 
รูจักคิดวิเคราะห  รูจักแกปญหา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  รูจักเรียนรูดวยตนเอง  สามารถปรับตัว
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  มีจริยธรรม คุณธรรม  รูจักพึ่งตนเอง และสามารถ
ดํารงอยูในสังคมไดอยางเปนสุข  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 1)  

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2544-2549)  ไดประกาศวิสัยทัศน
การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  20  ปขางหนา  วามีจุดมุงหมายเนนการแกปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุข
ของคนไทย” และสรางคานิยมรวมใหคนไทยตระหนักถึงความจําเปนและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด  
ทัศนคติและกระบวนการทํางานโดยยึด  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เปนปรัชญานําทางใหเอื้อตอ
การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศแบบใหมที่มุงสูประสิทธิภาพและคุณภาพ  แลวกาวตามโลก
ไดอยางรูเทาทัน และไดกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงคในอนาคตวาเปนสังคมที่เขมแข็งและ
มีดุลยภาพใน  3  ดาน  ไดแก  1)  สังคมคุณภาพ  ที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดีสามารถสราง
คนทุกคนใหเปนคนดี  คนเกงพรอมดวยคุณธรรม  มีวินัย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสํานึกสาธารณะ 
พึ่งตนเองได  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอยูในสภาพแวดลอมที่ดี  มีเมืองและชุมชนนาอยู 
มีระบบดี  มีประสิทธิภาพ  ระบบเศรษฐกิจมเีสถียรภาพ  มีความเขมแข็งและแขงขันไดรับการพัฒนา
อยางยั่งยืน  และสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ระบบการเมืองการปกครองโปรงใส 
เปนประชาธิปไตย  ตรวจสอบได  และมีความเปนธรรมในสังคมไทย  2)  สังคมแหงภูมิปญญาและ
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การเรียนรู  โดยเปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน  ทําเปน  มีเหตุผล  มีความคิดสรางสรรค  
สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต  รูเทาทันโลก  เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถสะสมทางปญญา 
รักษาและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม  3)  สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน 
ดํารงไวซ่ึงคุณธรรม  และคุณคาของเอกลักษณสังคมไทยที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน  รูรักสามัคคี  มีจารีตประเพณี
ที่ดีงาม  มีความเอื้ออาทร  รักและภูมิใจในชาติและทองถ่ิน มีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็งตลอดจน
เครือขายชุมชนทั่วประเทศ  (ธีรพงษ  มหาวีโร, 2550, หนา 246-248) 
 จากนโยบายระดับชาติสูระดับการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพดงักลาว
รัฐจึงกําหนดนโยบายขอหนึ่งในแผนการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2544-2549)  ที่เนนการปฏิรูป
การเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพโดยเล็งเห็นวาโลกอนาคตเปนโลกของ
สังคมแหงความรูที่เนนคุณภาพของการบริการ  แตในปจจุบันคุณภาพของผลผลิต  (คือผูเรียน) 
จากระบบการศึกษา  ยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ  เหตุที่เปนเชนนี้เพราะระบบการศึกษาของประเทศ  
ยังไมอยูในฐานะที่จะสรางคนที่มีคุณภาพที่ดี  การจะพัฒนาคนใหมีปญญา  คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน 
ใชกระบวนการเรียนรูสัมพันธกับวิถีชีวิตจริงเพื่อแกปญหาความยากจนและปญหาอื่นๆ  และอยูได
อยางมีศักดิ์ศรีในสังคมโลก  จําเปนตองสรางพื้นฐานดวยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดวยเหตุนี้
แผนการศึกษาชาติจึงกําหนดเปาหมายเจาะจงถึงคุณภาพของคน  และคุณภาพสถานศึกษาวา  
1)  ผูเรียนตองเปนคนเกงที่พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพเปนคนดีและมีความสุข  2)  ครูทุกคน
ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนมีความสาํคญัทีสุ่ด 
3)  ผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคนไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  4)  สถานศึกษาทุกแหง
มีการประกันคุณภาพการศึกษา  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 2)   
 จะเห็นไดวา  รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมาก  เพราะการศึกษา
เปนการพัฒนาคนและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดํารงอยูอยางยั่งยืนตองอาศัยระบบ

การประกันคุณภาพเปนกลไกขับเคลื่อน  จึงไดตราไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ไวในหมวดที่ 6  วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  (มาตรา 47 - 51) โดยที่มาตรา  47  กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  สวนระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ  
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ในสวนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาโดยตรง  กําหนดไวในมาตรา 48 
ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยใหมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสู
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การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
(สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, 2548, หนา 28) 
 นอกจากนี้หากพิจารณาอีกมุมหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จะพบวาอดีตที่ผานมา
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเปนผูกําหนดระบบ  หลักเกณฑและ
วิธีการใหสถานศึกษาถือปฏิบัติ  เชน  กําหนดหลักสตูรตาง ๆ ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน  
การใหใชหนังสือเรียนตามที่กําหนดเปนตน  ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
ไปในทางเดียวกัน  สวนระดับคุณภาพการศึกษาอาจแตกตางกันไปตามศักยภาพ  แตปจจุบัน
มีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังสวนภูมิภาคจนถึงระดับสถานศึกษา  กลาวคือ  สถานศึกษา
สามารถจัดทําหลักสูตรไดเอง  โดยคํานึงถึงสภาพความตองการและปญหาของชุมชนนั้น ๆ ดังนั้น
แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงจะเกิดความเหลื่อมลํ้ามากขึ้น  ผูปกครองและ
ชุมชนอาจไมมั่นใจวาบุตรหลานของตนจะไดรับโอกาสในการเรียนรูเทาเทียมกันหรือไม  ดวยเหตุนี้
จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองการใหมีการกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษา  และระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาควบคูกันไป  ซ่ึงการประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาการศึกษา
เนื่องจากเปนระบบที่สรางความมั่นใจวา  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐาน
สําเร็จการศึกษามีความรู  ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพงึประสงคที่หลักสูตรกําหนดและสังคม
ตองการ  รวมทั้งสืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายบทบาทการศึกษาใหสถานศึกษา
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนที่เชื่อมั่นและพอใจของผูเรียน 
ผูปกครอง  ชุมชน  และสังคม  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 2) 

 ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของไทย  ซ่ึงตองเร่ิมจาก
สถานศกึษาทุกแหงดําเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง   ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น 
จะตองมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและจัดการเรียนการสอน

โดยปกติของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา  อันจะเปน
การสรางความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน  เพื่อทําใหเด็กไทย
เปนคนดี  มีความสามารถและความสุข  จะไดชวยกันสรางสรรคสังคมใหมีสันติ  ส่ิงแวดลอมยั่งยืน 
เศรษฐกิจมั่นคง  สามารถรวมมือและแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ไดอยางมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกตอไป 
การประกันคุณภาพภายในจึงเปนงานสําคัญของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษา  เพื่อผูเรียน  และสังคม
โดยรวม  (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ, 2545, หนา 2) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ทั้งนี้ไดใหการสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 4 
 

ในพื้นที่  4  อําเภอประกอบดวย  1)  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  2)  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  3)  อําเภอบานโพธิ์
และ  4)  อําเภอบางปะกง  ซ่ึงในสวนของงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ทางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ไดใหความสําคัญโดยการกําหนดยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา  
มีการจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรของสถานศึกษา  บริการเอกสารและคูมือตางๆ เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา  มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล  ดําเนินการมาตั้งแตปการศึกษา  
2547  มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการสงเสริม
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล  การจัดการศึกษา  
มีการจัดทําคูมือและสรางเครื่องมือการประกันคุณภาพทางการศึกษา  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหสถานศึกษาดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียนโดยรวมอยูในเกณฑดี  มีมาตรฐานอยูในเกณฑพอใช  2  มาตรฐาน
คือ  มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  มีวจิารณญาณ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  และมาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
สวนคุณภาพดานผูบริหาร  และครูผูสอน  โดยรวมอยูในเกณฑดี  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 1, 2548 ก, หนา 103-104)  นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2548-2550)  ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยจัดทําแผนงาน/โครงการ 
 
      ปจจุบันทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ไดกําหนดวิธีการและเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาปฐมวัย   
(พ.ศ. 2549-2553) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
เพื่อใชเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค  และมาตรฐานที่ตองการให
เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2548 ข, คํานํา)     
การดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ไดมีการดําเนินงานโครงการมาหลายป  แตยังไมมีการประเมิน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังเปนระบบ  ซ่ึงการดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการ
ใดๆ ก็ตาม  ถาตองการทราบผลความกาวหนา หรือจุดเดน จุดดอย  เพื่อนําไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุง   การประเมินผลเปนหัวใจสําคัญของการปฏิบัติกิจกรรม หรือโครงการนั้นเมื่อส้ินสุด   
ควรมีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ  เพื่อใหทราบถึงขอดี ขอเสีย ปญหา และอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะประเมินโครงการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยใชรูปแบบจําลองการประเมินแบบ “CPO” 
(CPO,S Evaluation Model) ของเยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี (2549, หนา 305-317) ซ่ึงเหมาะสม               

ประกันคณุภาพการศกึษา  มกีารกําหนดใหโรงเรยีนจดัทําโครงการประกันคณุภาพ 
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กับการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใน  3  ดาน คือ  ดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ 
(context) ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ (process) และดานผลผลิตของโครงการ 
(outcome) วามีผลการดําเนินงานอยูในระดับใด ประสบปญหาและอุปสรรคอยางใดบาง  เพื่อวา  
ผลการประเมินจะไดนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการ         
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จํานวน  3  ดาน  ไดแก  ดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอม
ของโครงการ  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  และดานผลผลิตของโครงการ  
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           
ขั้นพื้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จํานวน  3  ดาน  ไดแก                 
ดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  
และดานผลผลิตของโครงการ  จําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
  
 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  คร้ังนี้  จะนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1.3.1  ทําใหทราบผลการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   

 1.3.2  ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 1.3.3  ขอมูลที่ไดจากการประเมินใชประกอบการตัดสินใจของโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ที่จะปรับปรุงโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 1.3.4  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ใชเปนขอมูลในการกําหนดยุทธศาสตร
ในการพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.4.1  ขอบเขตเนื้อหา  ศึกษาในลักษณะการประเมินโครงการเกี่ยวกับดานปจจัยพื้นฐาน
ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการและดานผลผลิต
ของโครงการตามรูปแบบ “CPO” ซ่ึงพัฒนารูปแบบโดยเยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี  (2549, หนา 305-317)
 1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

        1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ปการศึกษา 2550  จํานวน  169  โรงเรียน  แบงเปน 
สถานศึกษาขนาดเล็ก  60  โรงเรียน  จํานวนผูบริหารสถานศึกษา  60  คน  จํานวนครูผูสอน  343  คน  
สถานศึกษาขนาดกลาง  64  โรงเรียน  จํานวนผูบริหารสถานศึกษา  64  คน  จํานวนครูผูสอน  678  คน  
สถานศึกษาขนาดใหญ  45  โรงเรียน  จํานวนผูบริหารสถานศึกษา  45  คน  จํานวนครูผูสอน  1,543  คน  
รวมทั้งสิ้น  169  โรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  169  คน  ครูผูสอน  2,564  คน   
  2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ปการศึกษา 2550  ไดมาโดยการเลือกตัวอยาง
โดยวิธีสุมอยางงายแบบแบงชั้น  2  ขั้นตอน (two  stage  stratified  simple  random  sampling)  
และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่  และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970, 
p. 608)  แลวเทียบสัดสวนหาขนาดของกลุมตัวอยางแตละชั้น ไดกลุมตัวอยางสถานศึกษา  118  โรงเรียน 
ผูบริหารสถานศึกษา  118  คน  และครูผูสอน  334  คน  ประกอบดวย  สถานศึกษาขนาดเล็ก  
42  โรงเรียน  เปนผูบริหารสถานศึกษา  42  คน  ครูผูสอน  45  คนสถานศึกษาขนาดกลาง  45  โรงเรยีน 
เปนผูบริหารสถานศึกษา  45  คน  ครูผูสอน  88  คน  และสถานศึกษาขนาดใหญ  31  โรงเรียน 
เปนผูบริหารสถานศึกษา  31  คน  ครูผูสอน  201  คน  รวมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  
452  คน 
 1.4.3  ตัวแปรที่จะศึกษา   ไดแก 
  1)  ตัวแปรตน ไดแก  
   (1)  ตําแหนงของผูประเมิน  จําแนกเปน 
                                     ก.  ผูบริหารสถานศึกษา 
   ข.  ครูผูสอน  
   (2)  ขนาดของสถานศึกษาของผูประเมิน จาํแนกเปน 
     ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  (นักเรียนไมเกนิ  120  คน) 
   ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  (นักเรยีนตั้งแต  121 คน-300  คน)  
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          ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ  (นักเรยีนตั้งแต  301  คน ขึ้นไป) 
  2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1 จํานวน   3  ดาน   คือ  
ดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  
และดานผลผลิตของโครงการ 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจ ัยครั ้งนี ้  ผู ว ิจ ัยมุ งศึกษา   ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ปการศึกษา 2550 
โดยศึกษาตัวแปรตนดังนี้ 
 1.5.1  ตําแหนงของผูประเมินจําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  เหตุที่กําหนด
ตําแหนงเปนตัวแปรตน  เพราะผูวิจัยตองการทราบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนประเมิน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา 
เขต 1  มีความแตกตางกันหรือไมอยางไร  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดวงดาว  สนธิกุล  (2548, 
บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1  โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
 1.5.2  ขนาดของสถานศึกษา จําแนกเปน  3  ขนาด  คือ  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  
เหตุที่กําหนดขนาดสถานศึกษาเปนตัวแปรตน  เพราะผูวิจัยตองการทราบวาผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  มีความแตกตางกันหรือไมอยางไร  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของดวงดาว  สนธิกุล  (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1  โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอน  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 สวนตัวแปรตามผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตาม  โดยยึดแนวคิดตามรูปแบบการประเมินแบบ 
“CPO”  ซ่ึงพัฒนารูปแบบโดย เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี (2549, หนา 305-317)  จํานวน  3  ดาน  คือ  
 1)  ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  ประกอบดวย 
   (1)  ความตองการจําเปนของโครงการ  (need  assessment) 
        (2)  ความเปนไปไดของโครงการ  (feasibility) 
        (3)  วัตถุประสงคของโครงการ  (objectives) 
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        (4)  ความพรอมและทรัพยากร  (readiness  and  resources) 
   2)  กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  ประกอบดวย     
        (1)  กิจกรรมการดําเนนิงานของโครงการ  (activity) 
        (2)  ชวงเวลาการดําเนนิการ  (timing) 
     3)  ผลผลิตของโครงการ  ไดแก  ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยพิจารณาทั้งทางตรงและทางออม 

 สรุปเปนกรอบแนวคดิแสดงความสัมพนัธระหวางตวัแปรตนและตวัแปรตาม  ไดดังภาพ  1 
 
                    ตัวแปรตน                                                                                  ตัวแปรตาม 
 
 

  
 
 
 
 
 
ภาพ  1  กรอบแนวคดิที่แสดงความสัมพันธระหวางตวัแปร 
 
 
 

 ผลการประเมินโครงการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
1.  ปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของ  
     โครงการ          
     1.1  ความตองการจําเปนของโครงการ     
     1.2  ความเปนไปไดของโครงการ    
     1.3  วัตถุประสงคของโครงการ  
     1.4  ความพรอมและทรพัยากร   
2.  กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ   
     2.1  กิจกรรมการดําเนนิงานของโครงการ      
     2.2  ชวงเวลาการดําเนินการ   
3.  ผลผลิตของโครงการ  ไดแก  ผลที่ไดรับจาก 
     การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการประกนั  
     คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  ตําแหนง 
     1.1  ผูบริหารสถานศึกษา 
     1.2  ครูผูสอน 
2.  ขนาดของสถานศึกษา 
     2.1  สถานศึกษาขนาดเล็ก 
     2.2  สถานศึกษาขนาดกลาง 
     2.3  สถานศึกษาขนาดใหญ 
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1.6  สมมติฐานการวิจัย 
    
 1.6.1  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  ประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน  3  ดาน  แตกตางกัน
 1.6.2  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่อยูในสถานศึกษา  ที่มีขนาดตางกันประเมินโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
จํานวน  3  ดาน  แตกตางกัน 
 

1.7  นิยามศพัทเฉพาะ 
 
 1.7.1  โครงการประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  โครงการที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จัดขึ้นเพื่อใหบุคลากรของสถานศึกษารวมมือกัน
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง  เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการทางการศกึษา  
วาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ  และทําใหผูเรียนมีคุณภาพ  หรือคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
 1.7.2  การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการตัดสินคุณคาการดําเนินงานโครงการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
ในประเด็นปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวาง
ดําเนินโครงการ และดานผลผลิตของโครงการ  โดยมีรายละเอียดแตละดานดังนี้  
         1)  การประเมินปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  หมายถึง  การประเมิน
บริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการทั้งหมด  โดยพิจารณาถึงความตองการจําเปนของโครงการ  
ความเปนไปไดของโครงการ  การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ  ความพรอมและทรัพยากร
ในดานตาง ๆ 
   (1)  ความตองการจําเปนของโครงการ หมายถึง ความจําเปนหรือความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ  หรือผูมีสวนเกี่ยวของ  ในที่นี้หมายถึงผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอน โดยพิจารณาจากสภาพปญหาที่ทําใหตองดําเนินโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   (2)  ความเปนไปไดของโครงการ  หมายถึง  ความสามารถในการจัดทําโครงการ 
โดยพิจารณาถึงสภาพปญหาที่เปนอุปสรรค  หรือเปนขอจํากัดตอการดําเนินโครงการ 
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       (3)  วัตถุประสงคของโครงการ  หมายถึง  สิ่งที่ตองการจะใหเกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค  และความสอดคลอง 
      (4)  ความพรอมและทรัพยากร  หมายถึง  ส่ิงที่ใชในการดําเนินโครงการ  ไดแก 
อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ  บุคลากร  เงินทุน  และงบประมาณ 
 2)  การประเมินดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  หมายถึง  การประเมิน
ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ  วิธีที่จะตองปฏิบัติโดยพิจารณาถึงความสอดคลอง
ของกิจกรรมและชวงเวลา 
    (1)  กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ  หมายถึง  การประเมินกิจกรรมที่ทํา
ในโครงการ  หรือขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ  สามารถทําไดบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการหรือไม 
             (2)  ชวงเวลาการดําเนินการ  หมายถึง  การประเมินระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน
ในแตละกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด  และมีขอจํากัดในเรื่องใด 
 3)  การประเมินดานผลผลิตของโครงการ  หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
กิจกรรมของการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยพิจารณา
ทั้งทางตรงและทางออม 
 1.7.3  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาของรัฐบาลที่จัดการศึกษากอนระดับ 
อุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จํานวน  169  โรงเรียน  
   1.7.4  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  หมายถึง  หนวยงานที่บริหารจัดการ  
กํากับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  ภายใตการบริหารของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  ในพื้นที่  4  อําเภอ  คือ  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอ   บางน้ําเปรี้ยว  อําเภอ
บานโพธิ์  และอําเภอบางปะกง 
 1.7.5  ตําแหนง  หมายถึง  ผูที่ปฏิบัติหนาทีใ่นสถานศึกษา  จําแนกเปน  2  ระดับ คือ 
                        1)  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  หัวหนาสถานศึกษาซึ่งดํารงผูอํานวยการโรงเรียน
หรือรักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียน  และปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
  2)  ครูผูสอน  หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพ  ซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน
และสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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 1.7.6  ขนาดของสถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนดตามจํานวนนกัเรียน  โดยใชเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 13)  จําแนกเปน  3  ขนาด คือ   
                     1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีนกัเรยีนไมเกิน  120  คน 
         2)  สถานศึกษาขนาดกลาง  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต  121-300  คน 
         3)  สถานศึกษาขนาดใหญ  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต  301  คน ขึ้นไป
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