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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยเร่ือง  การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  เปนการวิจัยเชิงประเมิน  มีวัตถุประสงค  เพื่อประเมิน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  3  ดาน  คือ  ปจจัยพื้นฐาน
ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  ดานผลผลิต
ของโครงการ  และเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จํานวน  3  ดาน  จําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  118  คน  
ครูผูสอน  จํานวน  334  คน  รวมกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลทั้งหมด  452  คน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบประเมิน แบงออกเปน  2  ตอน คือ 
  ตอนที่  1  เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูประเมิน  ลักษณะเปนแบบสํารวจ
รายการ (check list) จํานวน  2  ขอ 
  ตอนท่ี  2 เปนแบบประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จํานวน  3  ดาน 
 ขอมูลที่ผูวิจัย  ไดรับกลับคืนมารวมทั้งสิ้น  452  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100  การวิเคราะห
ขอมูลที่ได  ใชวิธีหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใชสถิติทดสอบ independent samples 
t – test  การหาคาความแปรปรวนทางเดียว  และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของ  LSD  แลวนําผล
การเปรียบเทียบเสนอในรปูตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  
 ในการวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 5.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน จํานวน  452  คน  เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  
118  คน  คิดเปนรอยละ  26  ครูผูสอน  จํานวน  334  คน  คิดเปนรอยละ  74  จําแนกเปนผูบริหาร
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สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน  87  คน  คิดเปนรอยละ  19  ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง  จํานวน  133  คน  คิดเปนรอยละ  29.50  
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน  232  คน  คิดเปน รอยละ  
51.50   
 5.1.2  ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  จํานวน  3  ดาน  
โดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของ
โครงการ  รองลงมา  ไดแก  ดานผลผลิตของโครงการ  ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก  ดานกระบวนการ
ปฏิบัติระหวางดําเนินการโครงการ  และเมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดาน  พบวา 
  1)  ดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับมาก   
และเมื่อพิจารณารายละเอียดองคประกอบของปจจัยดานนี้  ทั้ง  4  สวน  พบวา 
 ความตองการจําเปนของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับความตองการมากที่สุด   
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  ผู เกี่ยวของตองการใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม              
ที่พึงประสงค  รองลงมา  ไดแก  ผูเกี่ยวของตองการใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมต่าํกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด  สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  ผูเกี่ยวของตองการใหสถานศกึษา         
มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 
 ความเปนไปไดของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับความเปนไปไดมาก  ขอที่มี   
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษามีนโยบายชัดเจนในการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  รองลงมา ไดแก  โรงเรียนกําหนดรูปแบบในการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ เทศบาลมีความพรอมในการใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวัตถุประสงคของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมาก  
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  โรงเรียนกําหนดวัตถุประสงคของโครงการไวอยางสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  รองลงมา  ไดแก  โรงเรียนกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ
ไวอยางชัดเจนในการดําเนินโครงการ  สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  โรงเรียนระบุส่ิงที่ตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง  
  ความพรอมและทรัพยากร  โดยรวมอยูในระดับความพรอมและทรัพยากรมาก     
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  บุคลากรทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา  ไดแก  โรงเรียนมีสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
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ที่สะอาด  รมรื่น  นาอยู  สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก  โรงเรียนมีแหลงสนับสนุนดานงบประมาณ
ในการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2)  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  โดยรวมอยูในระดับมาก  และ
เมื่อพิจารณารายละเอียดองคประกอบของกระบวนการปฏิบัติดานนี้ ทั้ง  2  สวน  พบวา 
 กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับการปฏิบัติมาก  ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  รองลงมา  ไดแก  โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการดําเนินงานกอนดําเนินงาน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  โรงเรียน
มีการประชาสัมพันธโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
  ชวงเวลาการดําเนินงานของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับความเหมาะสมมาก  
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  โรงเรียนมีการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด  รองลงมา  ไดแก  โรงเรียน
มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก  
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพตามระยะเวลา  
ที่กําหนด  
       3)  ดานผลผลิตของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับผลที่เกิดขึ้นมาก  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแก  ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  
รองลงมา  ไดแก  นักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
ไดแก  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
 5.1.3  การเปรยีบเทยีบผลการประเมนิโครงการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จําแนกตามตาํแหนง  พบวา  ผลการประเมิน
ดานปจจยัพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดาํเนนิโครงการ  
และดานผลผลิตของโครงการ  โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยาง  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 5.14  การเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาดานปจจัยพื้นฐาน
ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  สวนดานผลผลิตของโครงการ  
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แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพบความแตกตางกันจึงไดทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู  ดังนี้ 
 1)  ผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  โดยรวม  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา
ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลางและผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก

กับสถานศึกษาขนาดใหญ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนผูบริหารสถานศกึษา
และครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
     2)  ผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  พบวา  
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง  และผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  สวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษา
ขนาดใหญ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       3)  ผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  จําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง  และผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  สวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

5.2  อภิปรายผล 
 

 ผลการประเมินโครงการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการอภิปราย  ดังนี้  
  5.2.1  ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด        
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษา
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ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ไดนํายุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีแผนงาน/ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  นอกจากนี้ทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  ไดใหการชวยเหลือสถานศึกษา  จัดอบรมใหความรูแกผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน บริการคูมือและเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนการนิเทศ  กํากับ  
ติดตาม  จึงทําใหสถานศึกษามีความพรอมและดําเนินงาน  การประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง  ทําใหการประเมนิโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของชัยณรงค  อินทรอํานวย  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  พบวา  การประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของดวงดาว  สนธิกุล 
(2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1  พบวา  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นฐาน  ภาพรวม
อยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาพร  ไผโพธิ์  (2551, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 1  พบวา  การดําเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  โดยรวมและรายดานทุกดานอยูใน
ระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดาน  อภิปรายผลการวิจัย  ดังนี้ 
      1)  ดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องจากในการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จะตองคํานึงถึง
สภาวะแวดลอมหรือปจจัยที่เขามาเกี่ยวของ  เชน  ความเปนไปไดของโครงการ  วัตถุประสงค  
ความพรอมและทรัพยากร  จึงทําใหมีการเตรียมความพรอมและศึกษาขอมูลตาง ๆ เพื่อให
การดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบ

สอดคลองกับงานวิจัยของมัลลิกา  คงพันธ  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการ
รณรงคสงเสริมการอานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี เขต 1  
พบวา  ในภาพรวมมีปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ
งานวิจัยของสิงหชัย  แพรเจริญ  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการประเมินโครงการเกษตรพอเพียง
ในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  พบวา  ดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอม
ของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย  สัพโส  (2548, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  พบวา  ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมของโครงการมีสภาพ
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การดําเนินงานอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน  นิ่มมา  (2548, บทคัดยอ)  
ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนไพศาลีพิทยา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3  พบวา  ดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของ
โครงการ  โดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาองคประกอบของปจจัยทั้ง  4  สวน 
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

 ผลการประเมินความตองการจําเปนของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับความตองการ
มากที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเห็นความจําเปน  และมีความตองการ
ที่จะตองดําเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  นอกจากเพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ยังมีเปาหมายสําคัญอยูที่
การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน  มีความตองการใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม
ท่ีพึงประสงค  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานกําหนด  มีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองรักการเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห  และมีวิสัยทัศน  มีความตองการใหผูบริหาร  มีภาวะผูนําและสามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษา  และตองการใหมีการพัฒนาครูในเรื่องความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยชวยกันคิด ชวยกันทํา  ชวยกันผลักดันให
สถานศึกษามีคุณภาพ  จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับแนวคดิของ
ปเตอร  (Peter, 1933; อางถึงใน สมจิตร  แกวนาค, 2543, หนา 75)  ไดเสนอแนวคิดและกระบวนการ
ประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียในขั้นแรก  กลาวถึงความจําเปนของ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในปจจุบัน  และอนาคตชี้ใหเห็นวาเรื่องคุณภาพ
มีความสําคัญตอการศึกษาอยางยิ่ง  ดังนั้นจึงทําใหระดับความตองการโดยรวม  อยูในระดับมากที่สุด 
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของศุภกิจ  สิงหพงษ  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  พบวา  ความตองการ
จําเปนของโครงการโดยรวมอยูในระดับมาก  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ผูเกี่ยวของตองการให
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  รองลงมา  ไดแก  ผูเกี่ยวของตองการใหนักเรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานกําหนด  ที่เปนเชนนี้  เพราะทางกระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนดยุทธศาสตรคุณธรรมนําความรู  
เปนยุทธศาสตรอันดับแรกใหสถานศึกษาดําเนินการ  จึงเปนไปเพื่อสนองนโยบายดังกลาว  
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของวรพจน  ลังกาพินธ (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเขาสูมาตรฐาน  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง  
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานปญหาอุปสรรคและความตองการ  พบวา  โรงเรียน 
มีความตองการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และมีความตองการใหนักเรียน 
มีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก  

   ผลการประเมินความเปนไปไดของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับความเปนไปไดมาก  
ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศกึษาและครูผูสอนมีความรูความเขาใจการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษามีนโยบายที่ชัดเจน  มีการกําหนดรูปแบบ  ในการดําเนนิงาน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เหมาะสม  รวมทั้งผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาท
ในการชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ และที่สําคัญการมีงบประมาณไวสนับสนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน/ เทศบาลจึงทําใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของมัลลิกา  คงพันธ  (2548, บทคัดยอ)  
ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการรณรงคสงเสริมการอานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี  พบวา  การประเมินความเปนไปไดของโครงการอยูในระดับมาก 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน  นิ่มมา  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนไพศาลีพิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค 
เขต 3  พบวา  การประเมินความเปนไปไดของโครงการอยูในระดับมาก  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  
ผูบริหารสถานศึกษา  มีนโยบายชัดเจนในการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
รองลงมา  ไดแก  โรงเรียนกําหนดรูปแบบในการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  ที่เปนเชนนี้เพราะวาการบริหารสถานศึกษาในปจจุบัน  ผูบริหาร
สถานศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินงานที่เปนรูปธรรมและชัดเจน  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สมุทส  (Smuts, 2005; อางถึงใน สุภาพร ไผโพธิ์, 2551, หนา 45)  ไดศึกษาเรื่อง  การประกันคุณภาพ       
การฝกหัดครู  พบวา  การประกันคุณภาพขึ้นอยูกับรูปแบบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสอดคลองกับ
นโยบาย  และสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2546, 
หนา 28)  ไดกลาววา  ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง 
คือ  ผูบริหารตองเปนผูรวมกําหนด  วางนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
เพื่อไปสูเปาหมายที่ตั้งไว  สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  ดานการบริหารและจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  
     ผลการประเมินวัตถุประสงคของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับความเหมาะสมมาก  
ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะให

สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  จึงมีการกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ความตองการของผูเรียนและชุมชน  ตลอดจนสภาพปญหา 
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ความพรอมและทรัพยากร  มีการกําหนดขอบเขตชวงเวลาที่ชัดเจนแนนอนในการปฏิบัติงาน  
สอดคลองกับงานวิจัยของศุภกิจ  สิงหพงษ  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  พบวา  วัตถุประสงคของ
โครงการโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของมัลลิกา  คงพันธ  (2548, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่องการประเมินโครงการรณรงคสงเสริมการอานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี  พบวา  การประเมินวัตถุประสงคของโครงการอยูในระดับมาก  
และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน  นิ่มมา  (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนไพศาลีพิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค 
เขต 3  พบวา  การประเมินวัตถุประสงคของโครงการอยูในระดับมากเชนกัน  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  
โรงเรียนกําหนดวัตถุประสงคของโครงการไวอยางสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
รองลงมา  ไดแก  โรงเรียนกําหนดวัตถุประสงคของโครงการไวอยางชัดเจนในการดําเนินโครงการ  
ที่เปนเชนนี้เพราะวากระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีนโยบายใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยกําหนดยุทธศาสตรไว

อยางชัดเจน  สถานศึกษาในฐานะเปนหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ  ตองนํานโยบายมากําหนดให
สอดคลองเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของวรัญญา  ชัยพิกุล                     
(2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ความพรอมในการรับการประเมินภายนอกของโรงเรียน  ในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  โรงเรียนมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
โดยทุกฝายมีสวนรวม  การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  3-5  ป  และ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 
  ผลการประเมินความพรอมและทรัพยากร  โดยรวมอยูในระดับความพรอมและ
ทรัพยากรมาก  ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
เห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพที่จะนํามาชวยในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา     
จึงมีการเตรียมความพรอมและทรัพยากร  ที่จะมาชวยสนับสนุนใหการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มีการดําเนินการที่จะเปนไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถ  สงเสริมการมีสวนรวมและรับผิดชอบในการดําเนินงาน  การจัดเตรียมส่ือ/ เครื่องมอื
วัสดุอุปกรณไวอยางพอเพียง  มีการจัดอาคารสถานที่ใหสะอาด  รมรื่น  นาอยู  มีหองเรียน
หองกิจกรรมพิเศษ  และบริเวณโรงเรียนที่เพียงพอกับการปฏิบัติกิจกรรม  รวมทั้งการเตรียมหาแหลง
สนับสนุนดานงบประมาณ  และการมีงบประมาณอยางเพียงพอในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  สอดคลองกับงานวิจัยของมัลลิกา  คงพันธ  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  
การประเมนิโครงการรณรงคสงเสริมการอานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สิงหบุรี  พบวา  การประเมินความพรอมและทรัพยากร  อยูในระดับมาก  แตไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของวัลลภ  ไมจําปา  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
โดยองคกรภายนอกของผูบริหารสถานศึกษาและครูอําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  
ความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  โดยองคกรภายนอก  ในภาพรวมดานการพัฒนา
คุณภาพมีสภาพความพรอมมากที่สุด  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  บุคลากรทุกคนมีสวนรวมและ
รับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  รองลงมา  ไดแก  โรงเรียน
มีสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนที่สะอาด  รมร่ืน  นาอยู  ที่เปนเชนนี้เพราะวาการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ  ตองอาศัยความรวมมือ
ของทุกฝายจึงจะประสบความสําเร็จ  ตลอดจนผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนเห็นความสําคัญ  
และเกิดความตระหนักที่จะรวมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สอดคลองกับงานวิจัยของริกสไบ 
(Rigsby, 1994, p. 1161-A)  ไดศึกษาเรื่อง  การบริหารงานแบบ  TQM  ในโรงเรียนประถมศึกษา  
พบวา  คณะกรรมการที่เขมแข็งจะสนับสนุนการพัฒนาใหมีคุณภาพในระดับชุมชน  โรงเรียน  ครู  
ผูใหญบาน  และนักเรียน  ซ่ึงถือไดวาการมีสวนรวมในการจัดการ  การสรางทีมงานเปนการเคลื่อนไหว
ในการพัฒนาคุณภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของฐิติทรัพย  พระแกว  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  
การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  วัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  
ครู-อาจารย  มีความพึงพอใจตอผล การดําเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพฯ ในระดับมาก 
ปจจัยดานการดําเนินงาน ดานผูปฏิบัติงาน  ดานสภาพแวดลอม ดานการจัดสถานที่เรียน  สถานที่
จัดกิจกรรม  และดานการจัดสาธารณูปโภค  มีอิทธิพลตอระดับประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ตามโครงการประกันคุณภาพ ฯ  และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาที่  16  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
 2)  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้
เนื่องจากบุคลากรของสถานศึกษามีโอกาสเขารับการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มีคูมือที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ทําใหมีความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติ
เปนอยางดี  และทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  มีการติดตามและประเมิน
ความกาวหนาใหความชวยเหลือในการปฏบิัติงานเปนระยะ ๆ และตอเนื่อง  นอกจากนี้สถานศึกษา
ยังมีการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2549, หนา 4)  สอดคลองกับงานวิจัยของศุภกิจ  สิงหพงษ 
(2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  พบวา  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับงานวิจัยของมัลลิกา  คงพันธ  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการ
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รณรงคสงเสริมการอานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี  พบวา  
ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  อยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของสิงหชัย  
แพรเจริญ  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการเกษตรพอเพียงในโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  พบวา  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ
อยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน  นิ่มมา  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  
การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ในโรงเรียนไพศาลีพิทยา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3  พบวา  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการอยูใน
ระดับมากเชนกัน  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาองคประกอบของกระบวนการปฏิบัติทั้ง  2  สวน  พบวา 

    ผลการประเมินกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับการปฏิบัติมาก  
ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  มีความตระหนักและใหความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542  และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบการประกันคุณภาพ 
โดยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  มีการประชุมวางแผนและดําเนินงานตามขั้นตอน
และเวลาที่กําหนดไว  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา  มีการประชาสัมพันธ  และประเมินผล
ระหวางดําเนินโครงการ  และกําหนดใหรายงานผลตอนักเรียน ครู  ผูปกครอง  ชุมชน  เมื่อส้ินโครงการ  
สอดคลองกับงานวิจัยของแพททรีเซีย  (Pattricia, 1944, p. 4-8)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินความกาวหนา
ไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติ  พบวา  มีการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางชัดเจน  การประกันคุณภาพเปนกลไกทางสังคมที่ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงตองดําเนินไป
อยางมีเหตุผลและกระบวนการที่ชัดเจน  สอดคลองกับงานวิจัยของมัลลิกา  คงพันธ  (2548, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการรณรงคสงเสริมการอานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี  พบวา  กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับงานวิจัยของสิงหชัย  แพรเจริญ  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการ
เกษตรพอเพียงในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  พบวา  กิจกรรมการดําเนินงาน
ของโครงการอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน  นิ่มมา  (2548, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนไพศาลีพิทยา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3  พบวา  กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการอยูใน
ระดับมากเชนกัน  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  รองลงมา  ไดแก  โรงเรียนมีการประชุมวางแผน 
การดําเนินงานกอนดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายใน  ที่เปนเชนนี้เพราะสถานศึกษา
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ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ (2545, หนา 12)  สอดคลองกับงานวิจัยของอดัมส  (Adams, 1978; อางถึงใน อดิศักดิ์  คงเจริญ, 
2545, หนา 33)  ไดศึกษาเรื่อง  การวางแผนกับนโยบายเกี่ยวกับความพยายามที่จะประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาในรัฐเพนซิลวาเนีย  พบวา  การวางแผนก็คลายกับรูปแบบกระบวนการนโยบาย  
ซ่ึงจะตองมีเทคนิค  อันเปนคุณสมบัติหลักในกรณีการศึกษา  ตองอาศัยขอมูลจากสภาพตาง ๆ ที่คลายกัน 
เพื่อนํามาสนับสนุนเทคนิคนั้น ๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของยินดี  ทองคํา  (2546, หนา 112) 
ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา  อําเภอสวี  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2  พบวา  สถานศึกษาทุกแหงมีระบบการประกันคุณภาพ
ที่ชัดเจนและดําเนินการอยางตอเนื่อง  ภาพรวมการปฏิบัติของผูบริหารและครูอยูในระดับมาก  
กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสูงสุด  คือ  การวางแผน  กําหนดเปาหมายและวิธีดําเนินงาน 
      ผลการประเมินชวงเวลาการดําเนินงานของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับ
ความเหมาะสมมาก  ทั้งนี้เนื่องจากชวงเวลาเปนปจจัยที่สําคัญมากที่สงผลตอการดําเนินโครงการ
เปนตัวกําหนดถึงความเหมาะสมของกิจกรรมการดําเนินงานโครงการนั้น ๆ ดังนั้นในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จงึมีการประชุม
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการดําเนินงาน  ประชุมผูปกครอง  ครู  นักเรียน  และกรรมการสถานศึกษา
เพื่อขอความรวมมือ  การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  การประชาสัมพันธกิจกรรม ประเมินผลโครงการ 
และการรายงานผลการดําเนินโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของมุฮัมมัด
ดาวูด  บิลราหมาน  (2545, บทคดัยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินการดําเนินโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา  พบวา  ลักษณะสวนบุคคล
ของผูรับผิดชอบโครงการคือระยะเวลาที่รับผิดชอบโครงการและปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

ความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา  ไดแก  ระยะเวลาดําเนินงาน 
โดยมีความสัมพันธในทางบวกกับความกาวหนาในการดําเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา  
และสอดคลองกับงานวิจัยของสิงหชัย  แพรเจริญ  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการ
เกษตรพอเพียงในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  พบวา  ชวงเวลาการดําเนินงาน
ของโครงการอยูในระดับมาก  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  โรงเรียนมีการประชุมเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค
ของการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด  รองลงมา 
ไดแก  โรงเรียนมีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด  ที่เปนเชนนี้เพราะวา
สถานศึกษามีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ  สอดคลองกับ
ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ  (2545, หนา 12-49)  มุงเนนผูบริหารสถานศึกษาใหมีความตระหนักและเขามา
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สงเสริม  สนับสนุนในการทํางานเปนทีม  เตรียมความพรอมบุคลากรใหมองเห็นคุณคาและมีความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  และดําเนินการอยางตอเนื่องรวมกับทุกผายที่เกี่ยวของ
ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา  โดยมีการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการอยางเปนระบบ  
  3)  ดานผลผลิตของโครงการ  โดยรวมอยูในระดับผลที่เกิดข้ึนมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  มีการดําเนินงานโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง  มีการนํามาตรฐานการศึกษา        
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาเปนกรอบในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ      
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงไดกําหนดไว  4  ดาน มีทั้งหมด  18  มาตรฐาน  84  ตัวบงชี้     
เปนทิศทางใหสถานศึกษามีศักยภาพและมีความพรอม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
รอบที่ 2  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 25-30)  โดยความรวมมือของ
บุคคลที่เกี่ยวของหลาย ๆ ฝาย  นับตั้งแตผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่กําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน  
และใหถือวาการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  
สอดคลองกับงานวิจัยของวรศักดิ์  ภูเจริญ  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  และทบทวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  พบวา  ดานผลผลิตของผูบริหารสถานศึกษาและครู
ปฏิบัติการสอน  มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของศุภกิจ  สิงหพงษ  (2547, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ในโรงเรียนประถมประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  พบวา  ไดผลผลิตของโครงการอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับงานวิจัยของสิงหชัย  แพรเจริญ  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการ
เกษตรพอเพียงในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  พบวา  ผลการประเมิน
ผลผลิตของโครงการ  ตามความคิดเห็นของ  ผูประเมิน  ผูมีสวนเกี่ยวของ  พบวา โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก  และผลการประเมินผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน  พบวา 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย  สัพโส  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษา
เร่ือง  การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 2  พบวา  ดานผลผลิตของโครงการ มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก  
และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน  นิ่มมา  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนไพศาลีพิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค 
เขต 3  พบวา  ดานผลผลิตของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ซ่ึงเปนผลทางตรงอยูในระดับมาก 
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ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ผูบริหาร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผูนํา  และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษา  รองลงมา  ไดแก  นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
ที่เปนเชนนี้เพราะวาสถานศึกษาทุกแหงไดมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อยางเปนระบบและตอเนื่อง  สอดคลองกับงานวิจัยของวอลทสเตทเตอร (Wohlstetter, 1995; อางถึงใน 
สาธิต  อุสาหดี, 2549, หนา 58)  ไดศึกษาเรื่อง  การนํารูปแบบการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  
พบวา  มีหลายแหงประสบความสําเร็จ  โดยมีเงื่อนไขคือ  การกระจายอํานาจไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย
ใหมามีสวนรวมในการตัดสินใจมากที่สุด  และสาเหตุของความลมเหลว  คือ  ผูบริหารทํางานโดยใช
แนวคิดของตนเองเปนหลัก  สอดคลองกับงานวิจัยของชัยณรงค  อินทรอํานวย  (2546, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่อง  การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3  พบวา  ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  
และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี   
 5.2.2  การเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1  จําแนกตามตําแหนง  พบวา  ผลการประเมิน
ดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  
และดานผลผลิตของโครงการ  โดยภาพรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
โดยจะตองชวยกันคิด  ชวยกันทํา  และผลักดันใหสถานศึกษา  มีคุณภาพ  เพื่อใหผูเรียนรับการศึกษาที่ดี 
มีคุณภาพเปนไปตามความตองการของผูปกครองประเทศ  สังคม  และประเทศ  จากเหตุผลดังกลาว
ทําใหภาพรวมไมแตกตางกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของดวงดาว  สนธิกุล  (2548, หนา 70)  ไดศึกษา
เร่ือง  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส 
เขต 1  พบวา  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จําแนกตามตําแหนง  ในภาพรวมไมแตกตางกัน  
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  สอดคลองกับงานวิจัยของสมพงษ  รักษาศิลป  (2549, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่อง  ปญหาและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2  โดยการเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ  จําแนกตามประสบการณและที่ตั้ง  พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
และไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาภรณ ไผโพธิ์  (2551, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สระแกว เขต 2  พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  แตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูบริหารสถานศึกษา  มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสูงกวาครูผูสอน 
 5.2.3  การเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม
และรายดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวาง
ดําเนินโครงการ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
ยกเวนดานผลผลิตของโครงการ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05  และเมือ่พจิารณา
รายคูโดยรวมและรายดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  และดานกระบวนการปฏิบัติ
ระหวางดําเนินการ  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษา
ขนาดกลางและผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา
ขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้
เนื่องจากการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตองประกอบไปดวย
บุคลากรเพื่อเปนทีมงานในการดําเนินงานหลายคนตองมีความรู  ความสามารถ  เสียสละเวลา
ที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จะเห็นไดวาบุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดเล็กนั้น  มีบุคลากรจํากัดหรือขาดบุคลากร  ทําใหการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก  
แตกตางจากสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ  ซึ่งมีความพรอมทั้งดานบุคลากร
และวัสดุอุปกรณ  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของชัยณรงค  อินทรอํานวย (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษา
เร่ือง  การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ที่มี
ขนาดและที่ตั้งตางกัน  พบวา  ภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แตสอดคลองกับงานวิจัยของดวงดาว  สนธิกุล  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1  พบวา  
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกัน  สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว  และพบวาสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญมีระดับการปฏิบัติงาน           
ไมแตกตางกัน  และมีระดับการปฏิบัติงานสูงกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณารายคู  พบวา  สถานศึกษาขนาดใหญมีระดับการปฏิบัติงานสูงกวาสถานศึกษา
ขนาดเล็ก  และสถานศึกษาขนาดกลางมีระดับการปฏิบัติงานสูงกวาสถานศึกษาขนาดเล็กเชนเดียวกัน  
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 5.3  ขอเสนอแนะ 

 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
               จากการศึกษาวิจัย  เรื่องการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ไดมีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาวิจัย
ไปใชสรุปไดดังตอไปนี้ 
                       1)  ดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  ผูเกี่ยวของโดยเฉพาะผูบริหาร
ควรใหความสําคญัในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหกับ

นักเรียน  เนนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  โดยโรงเรียนควรกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ  และมีความชัดเจนในการที่จะดําเนินงานโครงการ  ตลอดจนสงเสริม
ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา   
      2)  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  โรงเรียนควรมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการประชุมวางแผน  
การดําเนินงานกอนดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการประชาสัมพันธ
โครงการ  มีการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค  มีการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  มีการประเมินตนเอง  
และมีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด  
                      3)  ดานผลผลิตของโครงการ  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผูนํา
และมคีวามสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ครูผูสอนควรมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  และหาวิธีการที่จะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มคีวามคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
     1)  ควรมีการประเมินการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ในลักษณะนี้เปนระยะ ๆ อยางนอยปการศึกษาละ  1  คร้ัง 
    2)  ควรศึกษาปญหาที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เชน  ปญหาดานบุคลากร  ปญหาดานการบริหารจัดการ  ปญหาดานวัสดุ
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อุปกรณ  และปญหาดานงบประมาณ  เพื่อทําใหทราบถึงปจจัยที่ทําใหกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
  3)  ควรทําวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้  (การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ  
           
 

 
 
 
 

 
 


