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บทที่   1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา  ส่ิงที่ทุกคนตองการคือ  การศึกษาที่มีคุณภาพ  จึงตองเนน
การจัดการเรียนเรียนรูใหคนในสังคมมีคุณภาพ  มีจริยธรรม  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีจิตสํานึก  
เปนเรื่องที่สําคัญกวาการเนนความรู  และไดเพิ่มสิทธิพลเมืองในเรื่องการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ไมนอยกวา  12  ปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  ในการศึกษา
อบรมของรัฐนี้  จะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถิ่น  และเอกชน 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2544, หนา 14-15)  จากขอกําหนดในมาตรา 43   
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับ
การมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถิ่น  และเอกชนที่ไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
โดยมีการกํากับ  ติดตามการประเมินคุณภาพ  และมาตรฐานทางการศึกษาจากรัฐ  โดยตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ไดใหความหมายของการศึกษาไวในมาตรา 4 วาการศึกษา   หมายถึง  กระบวนการเรียนรู
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม  โดยการถายทอดความรู  การฝก  การอบรม  
การสืบสานทางวัฒนธรรม  และการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรู
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม   สังคมการเรียนรู  และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต  ความมุงหมาย  และหลักการการจัดการศึกษาตองเปนไป  เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนคน
ที่สมบูรณครบทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรม

ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2542, หนา 6-7) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
เปนกฎหมายที่วาดวยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการกําหนดแนวการจัด
การศึกษา  มาตรฐานการศึกษา  และการประกันคุณภาพการศึกษามีทั้งหมด 9 หมวด  โดยเฉพาะ
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หมวด 6 วาดวยเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมาตรา 47  ระบุใหมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ  
ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และการประกันคุณภาพภายนอกจะมีการประเมิน
ทั้งดานผูบริหาร  ครู  และนักเรียน  จะเห็นไดวา  การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสาํคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นในมาตรา 48 ไดระบุไววา  การประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง  โดยกําหนดใหมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน   
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานการศกึษา  และเพื่อเปนการรับรองการประคุณภาพภายนอก   
ซ่ึงในมาตรา 49 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินภายนอกอยางนอยหนึ่งครั้ง
ในทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย  และจะตองนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  และสาธารณชนดวย  การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตองยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยการสนับสนุนและกํากับดูแล
ของหนวยงานตนสังกัด  ซ่ึงสถานศึกษาตองดําเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใน  8  องคประกอบ  ไดแก  1)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  2)  การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา  
7)  การรายงานคุณภาพการศึกษา  8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน), 2546, หนา 9-10)  และดําเนินการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดวยกระบวนการบริหารตามวงจร  เดมมิง PDCA  คือ  
Plan  การวางแผน  Do  การปฏิบัติตามแผน  Check  การติดตามตรวจสอบประเมิน  และ Action 
การปรับปรุงพัฒนา    
 โดยในระยะ  5  ปแรก  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหสถานศึกษารองรับการประเมินภายนอก
ในมาตราดานผูเรียน  7  มาตรฐาน  ดานกระบวนการ  3  มาตรฐาน  และดานปจจัย  4  มาตรฐาน  
รวม  14  มาตรฐาน  53  ตัวบงชี้  การประกันคุณภาพการศึกษาไดดาํเนินการมาระยะหนึ่งแลว  
แตก็ยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  และในการประเมินคุณภาพระยะที่ 2 (พ.ศ. 2549- 
2553)  กระทรวงศึกษาธิการไดมีการประกาศใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จํานวน  4  ดาน  คือ  มาตรฐานดานผูเรียน  จํานวน  8  มาตรฐาน  ไดแก  มาตรฐานที่ 1-8   
มาตรฐานดานการเรียนการสอน  จํานวน  2  มาตรฐาน  ไดแก  มาตรฐานที่  9-10  มาตรฐานดานการบริหาร
และการจัดการศึกษา  จํานวน  6  มาตรฐาน  ไดแก  มาตรฐานที่  11-16  และมาตรฐานดานการพัฒนา
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ชุมชนแหงการเรียนรู  จํานวน  2  มาตรฐาน  ไดแก  มาตรฐานที่ 17-18  รวมทั้งสิ้น  18  มาตรฐาน  
84  ตัวบงชี้  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 3-11) 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2  จํานวน  118  โรงเรียน  มีผลการประเมิน  ในระดับดี  จํานวน  69  โรงเรียน  ระดับพอใช  
จํานวน  48  โรงเรียน  และระดับปรับปรุง  จํานวน  1  โรงเรียน  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคกรมหาชน), อินเทอรเน็ต, 2549)  เมื่อวิเคราะหจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  จํานวน  
118  โรงเรียนดังกลาวขางตน  สถานศึกษาขนาดใหญ  มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก  อยูในระดับดี  
เปนสวนมาก  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก  อยูในระดับดี  และพอใช  
สวนสถานศึกษาขนาดเล็ก  มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก  อยูในระดับพอใช  และจากการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ภาษาไทย  รอยละ  48.51  คณิตศาสตร  รอยละ  43.40  และวิทยาศาสตร  รอยละ  57.75  ช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6  ภาษาไทย  รอยละ  52.20  คณิตศาสตร  รอยละ  47.28  และวิทยาศาสตร  รอยละ  38.50  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ภาษาไทย  รอยละ  52.78  คณิตศาสตร  รอยละ  35.05  วิทยาศาสตร  รอยละ 
45.43  ภาษาอังกฤษ  รอยละ  29.43  และสังคมศึกษา  รอยละ  46.78  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
ภาษาไทย  รอยละ  55.70  คณิตศาสตร  รอยละ  43.28  วิทยาศาสตร  รอยละ  50.11  ภาษาอังกฤษ 
รอยละ  30.42  และสังคมศึกษา  รอยละ 37.23  ดังนั้น  อาจจะเปนไปไดวา  สถานศึกษาดังกลาว
นาจะมีปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดกลางและ
สถานศึกษาขนาดเล็ก      
 ดังนั้น  ผูวิจัย  จึงสนใจศึกษาสภาพปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ที่สงผลตอการประเมนิคณุภาพภายนอก 
ตามกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  8  ดาน  ดวยกระบวนการบริหาร
วงจรเดมมิ่ง  จากสถานศึกษาขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ผลการศึกษาอาจสามารถนําไปใช
เปนขอมูลที่สถานศึกษา  และสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  จะนําไปใชในการวางแผน
พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
   1.2.1  เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  
   1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง  และขนาดของ
สถานศึกษา 
 
1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
   ผลจากการวิจัยครั้งนี้  ทําใหทราบถึงปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามองคประกอบดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ดานการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา  และดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวางแผนแกปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
   1.4.1  การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ในปการศึกษา 2551  
จํานวน  8  ดาน  ดังนี้ 
  1)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ    
  2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา    
  3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
  4)  การดาํเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
  5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา    
  6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา    
  7)  การรายงานคุณภาพการศึกษา    
  8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเดิม)  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  
จํานวน  118  โรงเรียน  แบงเปน  สถานศึกษาขนาดใหญ  24  โรงเรียน  จํานวนผูบริหาร  24  คน 
จาํนวนครู  481  คน  สถานศึกษาขนาดกลาง  53  โรงเรียน  จํานวนผูบริหาร  53  คน  จํานวนครู  
451  คน  สถานศึกษาขนาดเล็ก  41  โรงเรียน  จํานวนผูบริหาร  41  คน  จํานวนครู  198  คน  
รวมทั้งสิ้น  118  โรงเรียน  จํานวนผูบริหาร  118   คน  จํานวนครู  1,130  คน 
  2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  (purposive  sampling) 
คือ  เปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษาจากสถานศึกษา
ขนาดใหญ  24  โรงเรียน  จํานวน  24  คน  สถานศึกษาขนาดกลาง  53  โรงเรียน  จํานวน  53  คน 
และสถานศึกษาขนาดเล็ก  41  โรงเรียน  จํานวน  41  คน  รวมเปนกลุมตัวอยางผูบริหารทั้งหมด 
118  คน  จาก  118  โรงเรียน  และกลุมตัวอยางครูผูสอน  ไดมาโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 308)  แลวเทียบสัดสวนตามเกณฑในการแบงชั้นของขนาดสถานศึกษา  
(proportional  stratified  sampling)  และสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยางครู  จากสถานศึกษาขนาดใหญ  
24  โรงเรียน  จํานวน  122  คน  สถานศึกษาขนาดกลาง  53  โรงเรียน  จํานวน  115  คน  และ
สถานศึกษาขนาดเล็ก  41  โรงเรียน  จํานวน  50  คน  รวมเปนกลุมตัวอยางครูทั้งหมด  287  คน  
จาก  118  โรงเรียน  ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้  รวมทั้งสิ้น  405  คน       
 1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
  1)  ตัวแปรตน  ไดแก 
 (1)  ตําแหนง  จําแนกเปน 
 ก.  ผูบริหาร 
 ข.  ครู 
 (2)  ขนาดสถานศึกษา 
 ก.  ขนาดใหญ 
 ข.  ขนาดกลาง 
 ค.  ขนาดเล็ก 
  2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี  เขต 2  จํานวน  8  ดาน  คือ 
 (1)  การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ    
 (2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา    
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 (3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
 (4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 (5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา    
 (6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา    
 (7)  การรายงานคุณภาพการศึกษา    
 (8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
 

1.5  กรอบความคิดการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
ที่ตองดําเนินการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยระบบ  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษา  (องคกรมหาชน), 2546, หนา 9-10)  จํานวน  8  ดานไดแก  ดานการจัดระบบบรหิาร
และสารสนเทศ  ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา   
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา  และดานการผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  โดยศึกษาถึงความแตกตางของปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  และปญหาการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน  (วินัย  
เดชมงคลวัฒนา, 2546, บทคัดยอ)  วิจัยพบวา  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  มีความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในระดับมาก  จํานวน  6  ดาน  จาก  8  ดาน  และผูบริหารสถานศึกษา  และครูในสถานศกึษา
ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ  มีความรู  ความเขาใจในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ทั้ง  8  ดานแตกตางกัน  (ทองสุข  แสงกลา, 2546, หนา  99-101)  ไดศึกษาสภาพการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดหนองบัวลําภู  พบวา  สภาพ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ  มีสภาพ
การดําเนินงานที่แตกตางกัน  และจากการสรุปผลการสังเคราะหการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบแรก 2544-2548)  จํานวน  26,584  แหง  (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
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และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน), อินเทอรเน็ต, 2549)  พบวา สถานศึกษารอยละ  66  
มีผลการประเมินภายนอกรอบแรกไมไดมาตรฐาน  และสวนมากเปนสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบท  
และจากรอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับมาตรฐานระดับดี  
มีผลดังนี้  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดี  รอยละ  48.65  สถานศึกษา
ขนาดกลาง  มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดี  รอยละ  57.17  และสถานศึกษาขนาดใหญ  
มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดี  รอยละ  68.46  ดังนั้น  ผูวิจัย  จึงไดใชตําแหนง  และ
ขนาดสถานศึกษามาเปนตัวแปรตน  และกําหนดกรอบความคิดการวิจัย  ปรากฏเปนตาราง
แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม  ดังภาพ  1 
 
  ตัวแปรตน    ตัวแปรตาม 
 
         ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพ 
 1.  ตําแหนง จําแนกเปน   ภายในของโรงเรียนประถมศึกษา  8  ดาน 
      1.1  ผูบริหาร                   1)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ    
      1.2  ครู    2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา    
 2.  ขนาดสถานศึกษา  จําแนกเปน  3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
       2.1  ขนาดใหญ   4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
       2.2  ขนาดกลาง         การศึกษา    
       2.3  ขนาดเล็ก   5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 
            การศึกษา    
      6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา    
      7)  การรายงานคุณภาพการศึกษา    
      8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพ 
            การศึกษา    
 
 
ภาพ  1  กรอบความคิดแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม 
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1.6  สมมติฐานในการวิจัย 
 
 1.6.1  ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  แตกตางกัน 
 1.6.2  ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นตอปญหา
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2  แตกตางกัน 
 

1.7  ขอตกลงเบื้องตน 
 
 ในการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดสาํนกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติเดิม  ที่ปจจุบันสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2  ปการศึกษา  
2551  เทานั้น 
 

1.8  นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 
 1.8.1  การประกันคุณภาพของสถานศึกษา  หมายถึง  การดําเนินงานตามภารกิจดานวิชาการ  
บุคลากร  งบประมาณ  และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  เพื่อสรางความมั่นใจตอผูปกครอง  ชุมชน  
สังคม  ในผลผลิตที่มีคุณภาพอันพึงประสงคตามความคาดหวังของผูปกครอง  ชุมชน  และสังคม 
 1.8.2  ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  อุปสรรค  หรือขอขัดของ
ในการดําเนินงานในการจัดการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
การประเมิน  ตลอดจนการติดตามตรวจสอบคุณภาพของการศึกษาโดยบุคลากรยังไมบรรลุเปาหมาย
ที่สถานศึกษาพึงประสงค  วัดไดจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหารและครูใน  8  ดาน  ดังนี้
   1)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  หมายถึง  การดําเนินงานการบริหารเกี่ยวกับ
โครงสรางการบริหาร  การแตงตั้งคณะกรรมการ  การมีสวนรวม  การประสานสัมพันธ  การจัดเตรียม
ขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอ  การกําหนดแนวทาง  วิธีดําเนินงาน  การกํากับ  ติดตามรายงานผล  
ใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  การปรับปรุง แกไขมาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษาใหครอบคลุมสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  และผลการเรียนรูใหเหมาะสม
กับสภาพของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน  และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  ชุดกิจกรรมทางการศึกษา
ที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบจากขอมูลของสถานศึกษา  ประกอบดวย  เปาหมาย  และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
สมบูรณครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของการจัดการศึกษา  และ
เปนที่ยอมรับรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายของแตละกจิกรรมทีก่าํหนด

อยางสอดรับกับวิสัยทัศน และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การปฏิบัติงาน
และการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่กําหนดไว  
โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา 
 5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การดําเนินงานตรวจสอบ
ทบทวนและรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยวิธีการที่หลากหลาย  
โดยบุคลากรภายในสถานศึกษา  ไดแก  ผูบริหารและครู    
 6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การจัดใหผูเรียนทุกคนในระดับชวงชั้น 
คือ ป.3  และ ป.6 ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด  และคุณลักษณะที่สําคัญโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน    
 7)  การรายงานคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การนําขอมูลการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพ  การตรวจสอบและทบทวนภายใน และภายนอกออกมาประมวลเปนผลการพัฒนาคุณภาพ
ประจําปการศึกษา  ซ่ึงจะนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพตอไป  รวมถึงการเผยแพร
ใหสาธารณชนทราบ   
 8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  หนวยงานตนสังกัดทํา
การสงเสริม  สนับสนุน  และรวมดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ศึกษาวิเคราะห  วิจัย  และเผยแพรวัฒนธรรมเกี่ยวกับรูปแบบ  และเทคนิควิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
 1.8.3  ตําแหนง  หมายถึง  สถานภาพของบุคคลตามหนาที่ที่รับผิดชอบโดยดํารงตําแหนง
ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  ซ่ึงในการวิจัยนี้จําแนกออกเปน 2 
ประเภท  ดงันี้ 
 1)  ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต  2   
 2)  ครู  หมายถึง  ขาราชการผูดํารงตําแหนงครูซึ่งทําหนาที่หลักการดานการเรียน
การสอน  และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนรูดวยวิธีตาง ๆ ของสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2   
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 1.8.4  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติเดิม  ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2   
 1.8.5  ขนาดสถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   ไดกําหนดตามจํานวนนักเรียน   โดยใชเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติเดิม  จําแนกเปน  3  ขนาด  คือ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ข, หนา 13)
    1)  สถานศึกษาขนาดใหญ   มีจํานวนนักเรียน  ตั้งแต  301  คนขึ้นไป 
 2)  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีจํานวนนักเรียน  ตั้งแต  121-300  คน 
 3)  สถานศึกษาขนาดเล็ก   มีจํานวนนักเรียน  120  คนลงมา 
 1.8.6  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  2 หมายถึง หนวยงานที่บริหารจัดการ
กํากับดูแลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  ภายใตการบริหารของผูอํานวยการ   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  2  ในเขตพื้นที่  4  อําเภอ  คือ  อําเภอพนัสนิคม  อําเภอพานทอง  
อําเภอบอทอง  และอําเภอเกาะจันทร  มีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด  จํานวน  118  โรงเรียน  
(ภาคผนวก ง) 
 


