
สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

1 
 

 
บทที ่1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเป็นมา และความสําคญัของปัญหา 
 
      ประชากรท่ีมีคุณภาพเป็นหัวใจสําคญัของการพฒันาประเทศ  และพฒันาองคก์รต่างๆ 
เม่ือประเทศและองคก์รท่ีมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพแลว้  ผลงาน  หรือผลผลิตกจ็ะออกมาอยา่งมีคุณภาพสูง
ความสูญเปล่าในองคก์รกจ็ะมีอยูใ่นระดบัตํ่าประสิทธิภาพของการพฒันาขององคก์รก็จะอยูใ่นระดบัสูง 
ทาํให้ประเทศชาติพฒันาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง  ประชากรมีความสมบูรณ์  ทั้งดา้นร่างกาย  และ
จิตใจอยูก่นัอยา่งเป็นสุข  รับผดิชอบและมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนั 
              การเตรียมประชากรใหมี้คุณภาพสูง เป็นบทบาท และเป้าหมายสาํคญัในการจดัการศึกษา
ท่ีตอ้งมีความชดัเจน  และมุ่งไปสู่คุณภาพของคนอยา่งแทจ้ริง  ดงัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พทุธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พทุธศกัราช 2545 ซ่ึงถือว่า  เป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
ในการจดัการศึกษาของไทยในปัจจุบนั  ไดร้ะบุไวใ้นหมวด 1 บททัว่ไป  ความมุ่งหมาย  และหลกัการ
ในมาตรา 6 ไวว้่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย   
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข” (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542, หนา้ 3) และในหมวด 6 ท่ีมี
สาระบญัญติัเก่ียวกบัมาตรฐาน  และการประกนัคุณภาพการศึกษาไดร้ะบุไวใ้นมาตรา 47 ใหมี้ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มาตรา  48  
ให้หน่วยงานตน้สังกัด  และสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรา 49 ใหมี้สาํนกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์รมหาชน 
ทาํหนา้ท่ีประเมินการจดัการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา เพราะในอดีต
ท่ีผ่านมาการจดัการศึกษาของไทยไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนจะเปล่ียนไปตามนโยบายทางการเมือง 
(รุ่ง แกว้แดง, 2544, หน้า 59) ทาํให้การจดัการศึกษายงัไม่ตอบสนองความตอ้งการของสังคมได้
เท่าท่ีควร ซ่ึงจะสังเกตได้จากกระแสเรียกร้องอย่างรุนแรงทั้งจากผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีความตอ้งการใหก้ารศึกษามีคุณภาพสูง ตอ้งการให้ตรวจสอบ
มากข้ึน ผูป้กครองตอ้งการรู้ว่าบุตรหลานของตนเองเม่ืออยู่ในโรงเรียนทาํอะไรไดดี้เพียงใด และ
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มีคุณลกัษณะตามท่ีผูป้กครอง ชุมชน และสังคมตอ้งการหรือไม่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานหรือไม่ อยา่งไร (สมัฤทธ์ิ  กางเพง็, 2544, หนา้ 34) 
           จากการประกันคุณภาพการศึกษานาํร่อง  218  โรงเรียน  ทัว่ประเทศของสาํนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 43.10 สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ร้อยละ 26.10 กรมสามญัศึกษา
ร้อยละ 17.60 สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ร้อยละ 8.70 และสาํนกับริหารการศึกษาส่วนทอ้งถ่ิน 
ร้อยละ 4.10 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 37.60 ขนาดกลาง ร้อยละ 32.60  ขนาดเลก็ ร้อยละ 29.80 
จากการประเมินผล  พบวา่  ดา้นผูเ้รียนมี/มาตรฐาน มีเพียง 4 มาตรฐานเท่านั้นท่ีสถานศึกษาส่วนใหญ่
ไดผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบัดี คือ มาตรฐานท่ี 1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  มาตรฐานท่ี 9 ดา้นทกัษะ
การทาํงาน  และการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  มาตรฐานท่ี 10  ดา้นสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี  และ
มาตรฐานท่ี 12  ดา้นสุนทรียะภาพ และลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ส่วนอีก  3  มาตรฐาน
ท่ีสถานศึกษาส่วนใหญ่ไดผ้ลการประเมินระดบัพอใช ้ คือ  มาตรฐานท่ี  5  ความรู้ทกัษะท่ีจาํเป็น
ตามหลกัสูตร  มาตรฐานท่ี  6  ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  และมาตรฐานท่ี 4  การคิดวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์  ความคิดสร้างสรรค ์ และเป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาตอ้งปรับปรุงอยา่งเร่งด่วน  ร้อยละ 9.6 
ดา้นครูผูส้อน มี 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 22 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  มาตรฐานท่ี 24 ครูคุณวุฒิ/ความรู้ตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ
และครูมีพอเพียงซ่ึงมีผลการประเมินสถานศึกษาอยูใ่นระดบัดี ดา้นผูบ้ริหาร มี 5 มาตรฐาน พบว่า
อยูใ่นระดบัดี มี 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 13 การจดัองคก์รโครงสร้างและการบริหารอยา่งมีระบบ 
มาตรฐานท่ี 14 ดา้นส่งเสริมความสัมพนัธ์และร่วมมือ กบัชุมชน และมาตรฐานท่ี 20 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหาร ทั้งน้ี พบว่า ไม่มีสถานศึกษาใดจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
โดยมีสถานศึกษาเพียงร้อยละ 50.70 ท่ีมีผลระดบัพอใช ้และมาตรฐานท่ี 25 สถานศึกษามีหลกัสูตร
ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน ร้อยละ 51.60 แต่ขาดความร่วมมือจากชุมชน และสถานศึกษา
ร้อยละ 4.6 ท่ีตอ้งแกไ้ข (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, หนา้ 10) 
            เม่ือพิจารณาการประเมินผลดงัท่ีกล่าวและจากนโยบายของรัฐบาลในการดาํเนินการ

ส่งเสริมสนบัสนุน พฒันาการศึกษา โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  2542 และ
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในบทเฉพาะกาล มาตรา 72 วรรค 3 กาํหนดไวว้่า ภายในหกปี
นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญตัิบงัคบัใช ้โดยให้กระทรวงศึกษาธิการจดัให้มีการประเมินผลภายนอก
คร้ังแรกของสถานศึกษาทุกแห่งเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพระราชบญัญติั

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ในมาตรา 37(2) ให้มีอาํนาจในการพฒันางานดา้นวิชาการและประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกบัสถานศึกษา  
            ปัจจุบนัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
มีพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบจาํนวน 7 อาํเภอ อาํเภอพนมสารคาม อาํเภอบางคลา้ อาํเภอแปลงยาว อาํเภอ
ราชสาส์น อาํเภอสนามชยัเขต อาํเภอท่าตะเกียบ และอาํเภอคลองเข่ือน จาํนวน 171 โรงเรียน จาํนวน
ผูบ้ริหาร 171 คน ครูจาํนวน 2,261 คน ท่ีจดัการศึกษา  ระดบัประถมศึกษา  และระดบัมธัยมศึกษา  
จาํนวน 171 แห่ง หลายแห่งไดรั้บการประเมินจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาแลว้  และมีบางแห่งกาํลงัเตรียมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  เพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก สถานศึกษาบางแห่งในการประเมินรอบที่หน่ึง ยงัมีสถานศึกษาภายในสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่ีประเมินไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ี สมศ. กาํหนดท่ีผา่นเกณฑ์
อยูใ่น ระดบัพอใช ้และระดบัดี ส่วนการประเมินในรอบท่ีสองท่ีผา่นมายงัมีสถานศึกษาหลายแห่ง
ท่ีสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ยงัให้สถานศึกษาประเมินไม่ผ่าน
การรับรองและใหป้รับปรุงบางมาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 5 ส่วนใหญ่ผลการประเมินออกมา
ยงัอยูใ่นระดบัปรับปรุง และพอใช ้ส่วนระดบัดีและดีมาก มีนอ้ย สาเหตุผลการประเมินจากสาํนกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีขอ้เสนอแนะไวใ้นเอกสารรับรองของสาํนกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากสาํนักงานรับรองมาตรฐาน  และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2549  มีสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
จาํนวน 37 โรงเรียน ไดรั้บรองมาตรฐาน จาํนวน 34 โรงเรียน ไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน จาํนวน 3 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนวดักอ้นแกว้ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนราษฎรประชานุกลุ ระดบัปฐมวยัและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนวดับางมะเฟือง ระดบัปฐมวยั ในปีการศึกษา 2550 มีสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาํนวน 94 โรงเรียน ไดรั้บรองมาตรฐาน จาํนวน 83 โรงเรียน 
ไม่ไดรั้บรองมาตรฐานจาํนวน 11 โรงเรียน ไดแ้ก่  โรงเรียนวดัไร่ดอน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  
เป็นโรงเรียนระดบัปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 โรง ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นหนองอีโถน โรงเรียน
บา้นห้วยหิน โรงเรียนวดัดอนสนาม (ปัจจุบนัยบุเลิก) และโรงเรียนวดัทางขา้มนอ้ย ระดบัปฐมวยั
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียนระดบัปฐมวยั 6 โรง ไดแ้ก่ โรงเรียนวดักกสับ โรงเรียน
วดัธารพูด โรงเรียนวดัสนามช้าง โรงเรียนวดัแหลมเขาจนัทร์ โรงเรียนวดัแหลมไผ่ศรี และ
โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค ์ และในปีการศึกษา 2551 มีสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง จาํนวน 40 โรงเรียน ไดรั้บรองมาตรฐาน จาํนวน 32 โรงเรียน ไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน
จาํนวน 8 โรงเรียน ไดแ้ก่  โรงเรียนบา้นมาบนาดี โรงเรียนบา้นหนองปลาซิว เป็นโรงเรียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบา้นห้วยนํ้ าทรัพย ์โรงเรียนบา้นหนองโสน โรงเรียนวดัเทพนาราม 
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เป็นโรงเรียนระดบัปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนวดัหนองเหียง โรงเรียนวดัหนองปรือ  
โรงเรียนวดัคุง้กร่าง เป็นโรงเรียนระดบัปฐมวยั  ยงัเหลืออีก 2 โรงเรียน ท่ียงัไม่แจง้ผลการประเมิน 
สถานศึกษาท่ีไดรั้บการประเมินภายนอก รอบสองแลว้ จาํนวน 169 โรงเรียน โดยมีสถานศึกษา
ท่ีไม่ไดก้ารรับรองคุณภาพ จาํนวน 21 โรงเรียน รวมถึงโรงเรียนท่ีถูกยบุเลิกดว้ย จาํนวน 1 โรงเรียน 
ทางสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 ได้ดาํเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอน 
ผลการประเมินภายนอกไม่ไดรั้บรองนั้นผลสืบเน่ืองมาจากการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

ไม่ไดต้ามมาตรฐาน ผูว้ิจยัเขา้สู่ตาํแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าการพฒันา
เพื่อการดาํเนินการการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2552 จาํนวนโรงเรียน 171 แห่ง ว่ามีการดาํเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างไร เพื่อจะได้นาํไปพฒันา และการดาํเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาต่อไป  (กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม  
และประเมินผลการจดัการศึกษา สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (2552, หนา้ 1-3) 
               แนวทางการดาํเนินการการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามตวัแปรท่ีจะศึกษา
เป็นขนาดของสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาขนาดเลก็ สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ โดยเลือกศึกษาจากผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนท่ีรับผิดชอบ
การประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงบุคคลดังกล่าวจะเป็นตวัแทนช้ีให้เห็นแนวทางการดาํเนินการ 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
รวมทั้งเป็นขอ้มูลให้กบัผูบ้ริหาร และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในการกาํหนดแนวทาง 
แก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริมการดาํเนินการประกันคุณภาพภายในให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน
ตามความมุ่งหมาย หลกัการ และแนวการจดัการศึกษาท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ต่อไป 
 

1.2  วตัถุประสงค์การวจิยั 
 
                ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี 
  1.2.1 เพื่อศึกษาการดาํเนินการประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการดาํเนินประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่ง ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์
ในการทาํงานและระดบัการศึกษา 
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  1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
 

1.3 ความสําคญัของการวจิยั 
           
       ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ได้แก่ 
สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และครูท่ีรับผิดชอบ
การประกนัคุณภาพภายในใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา ทาํการแกไ้ข ปรับปรุง ส่งเสริมการดาํเนินการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซ่ึงจะส่งผลถึงคุณภาพของนกัเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

1.4 ขอบเขตการวจิยั 
   
  การวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
        1.4.1 ขอบเขตของเนือ้หา 
              การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามขั้นตอน ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 3 ขั้นตอน ตามกรอบแนวคิดของสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกอบดว้ย  
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา้ 13)   
  1) ดา้นการเตรียมการ 
                   (1) เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
    (2) แต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 

 2) ดา้นการดาํเนินการ 
    (1) วางแผนการปฏิบติังาน 
    (2) ดาํเนินการตามแผน  
                   (3) ตรวจสอบประเมินผล  
    (4) นาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  
                 3) ดา้นรายงาน 
   (1) การจดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
   (2) การรายงานประจาํปี    
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                1.4.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
                      1) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 171 คน และ
ครูจาํนวน 2,261 คน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2552 จาํนวน
สถานศึกษา 171 แห่ง (สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2552, หนา้ 1-12) 

          2) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูท่ีรับผิดชอบ
การประกนัคุณภาพภายใน และครูผูส้อน ปีการศึกษา 2552 ในการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 171 คน ครูท่ีรับผดิชอบ
การประกนัคุณภาพภายใน จาํนวน 171 คน ครูผูส้อน จาํนวน 171 คน รวมกลุ่มตวัอยา่ง 513 คน          
                    3) ตวัแปรท่ีศึกษา 
                              (1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
                             ก. ตาํแหน่งหนา้ท่ี 
                                 ก) ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

                   ข) ครูผูรั้บผดิชอบการประกนัคุณภาพภายใน 
                   ค) ครูผูส้อน 

                           ข. ขนาดสถานศึกษา 
                   ก) ขนาดเลก็  
                   ข) ขนาดกลาง 
                   ค) ขนาดใหญ่ 

                            ค. ประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษา 
                                ก) นอ้ยกวา่ 10 ปี 
                                ข) 10 – 20 ปี 
                                ค) มากกวา่ 20 ปี  
                            ง. ระดบัการศึกษา 

                    ก) ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือปริญญาตรี 
                                ข) สูงกวา่ปริญญาตรี 
                   (2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ  
     ก. ดา้นการเตรียมการ 
       ก) เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
      ข) แต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 
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    ข. ดา้นการดาํเนินการ 
      ก) วางแผนการปฏิบติังาน  
     ข) ดาํเนินการตามแผน  
     ค) ตรวจสอบประเมินผล  
     ง) นาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  
    ค. ดา้นการรายงาน 
      ก) การจดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
      ข) การรายงานประจาํปี 
  

1.5 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิยั 
 
  การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามขั้นตอน ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 3 ขั้นตอน ตามกรอบแนวคิดของสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประกอบด้วย  
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา้ 13) คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

8 
 

                      ตัวแปรอสิระ                                                                                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                                                                              
                                                                                            การเสนอแนวทางดาํเนินการประกนัคุณภาพ   
                ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                      ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                                                                                                              ฉะเชิงเทรา เขต 2 

  1. โครงสร้างของบริหาร 
  2. บุคลากรภายในสถานศึกษา 
  3. งานของสถานศึกษา 
  4. เทคโนโลย ี

 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ท่ีมา: (สาํนกังานเลขาธิการสภาศึกษา, 2546, หนา้ 13)

1. ตาํแหน่งหนา้ท่ี  
    1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
    1.2 ครูผูรั้บผดิชอบการประกนัคุณภาพ 
          ภายในสถานศึกษา 
    1.3 ครูผูส้อน 
2. ขนาดสถานศึกษา 
    2.2 ขนาดกลาง 
    2.3 ขนาดใหญ่    
3. ประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษา 
    3.1 นอ้ยกวา่ 10 ปี 
    3.2 10 – 20 ปี  
    3.3 มากกวา่ 20 ปี  
4. ระดบัการศึกษา 
    4.1 ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือปริญญาตรี 
    4.2 สูงกวา่ปริญญาตรี                                  

การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีขั้นตอนดงัน้ี คือ 
1. การเตรียมการ 
    1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
    1.2 การแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 
2. การดาํเนินการ                                                    
    2.1 วางแผนการปฏิบติังาน                                 
    2.2 ดาํเนินการตามแผน                                      
    2.3 ตรวจสอบประเมินผล                                  
    2.4 นาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน               
3. การรายงาน                                                         
    3.1 การจดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
    3.2 การรายงานประจาํปี                                     
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1.6 สมมตฐิานการวจิยั 
      
  การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานในการวิจยัดงัน้ี 
           1.6.1 สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
แตกต่างกนั 
                1.6.2 ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บผดิชอบการประกนัคุณภาพภายใน และครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อ
การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีต่างกนั  
                1.6.3 ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บผิดชอบการประกนัคุณภาพภายใน และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์
ในการทาํงานในสถานศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

แตกต่างกนั 
                1.6.4 ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บผดิชอบการประกนัคุณภาพภายใน และครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  
  การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดนิยามศพัท ์ดงัน้ี 
           1.7.1 การพฒันาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การประกนัคุณภาพของ
การบริหารโรงเรียน ว่าไดมี้การวางแผนการทาํงานและการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทางการศึกษา และตรงความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการไดต้ลอดเวลา 
           1.7.2 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารและการจดั 
การเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษาที่มีแผนงาน กิจกรรม การประเมินผล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพท่ีเป็นระบบสะทอ้นถึงความมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาร่วมกนัพฒันาปรับปรุง
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา เป็นการประเมินตนเองจากภายในสถานศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษา 
หรือโดยหน่วยงานตน้สงักดั ใน 3 ขั้นตอนคือ  
           1.7.3 การเตรียมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร และแต่งตั้ งคณะทาํงานเก่ียวกับคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 2 ดา้น 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

10 
 

  1) การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หมายถึง การพฒันาครู/ผูบ้ริหารเก่ียวกบั
ความรู้ความเขา้ใจในการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจดัการประชุม /สัมมนา/ อบรม
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน/ พฒันาทกัษะการทาํงาน/การเตรียมขอ้มูลพื้นฐาน 

  2) การแต่งตั้ งกรรมการท่ีรับผิดชอบ หมายถึง การมอบหมายผูรั้บผิดชอบหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
           1.7.4 การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารและ
การจดัการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
ท่ีเป็นระบบครบวงจร (PDCA) ตามหลกัการบริหารซ่ึงครอบคลุมดา้นต่างๆ 4 ดา้น คือ 

       1) วางแผนการปฏิบติังาน หมายถึง การตรียมการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน
ไวล่้วงหนา้ เพื่อท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการกาํหนดเป้าหมาย หรือมาตรฐานการศึกษา  
จดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมาย กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ   
และทรัพยากรท่ีตอ้งใชเ้พื่อทาํงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ มีการจดัทาํธรรมนูญโรงเรียน 
แผนปฏิบติัการประจาํปี แผนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
แผนงบประมาณ 
   2) ดาํเนินงานตามแผน หมายถึง การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในตามแผน
ท่ีได้จดัทาํไวเ้พื่อพฒันาสถานศึกษา และนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยการส่งเสริม

สนบัสนุนให้บุคลากรทุกคนทาํงานอยา่งมีความสุข จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกสนบัสนุนทรัพยากร 
เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การกาํกบั ติดตาม ทั้งระดบัรายบุคคล รายกลุ่ม 
รายหมวด/ฝ่าย เพื่อกระตุน้และส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานตามแผน และใหก้ารนิเทศเพ่ือใหบุ้คลากร
สามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

       3) ตรวจสอบประเมินผล หมายถึง การท่ีสถานศึกษาร่วมกนัตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อพฒันาปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา มีการตรวจสอบตนเองหรือ
ประเมินตนเอง และประเมินโดยหน่วยงานในเขตพ้ืนท่ี และตน้สังกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ในการพฒันาปรับปรุงสถานศึกษา ทาํใหส้ถานศึกษามีความอุ่นใจและการต่ืนตวัในการพฒันาคุณภาพ
อยูเ่สมอ มีการวางกรอบการประเมินเพื่อกาํหนดแนวทางในการประเมินว่าจะประเมินอะไร 
ใครเป็นผูป้ระเมิน มีการจดัหาหรือจดัทาํเคร่ืองมือ เก็บขอ้มูลแปลความหมาย ตรวจสอบปรับปรุง
คุณภาพการประเมิน 

       4) นาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน หมายถึง การนาํผลการประเมินการประกนั
คุณภาพภายใน มาปรับปรุงปฏิบติังานของบุคลากร มีการจดัทาํสารสนเทศ การวางแผนการปฏิบติังาน
ในระยะต่อไป 
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            1.7.5 การรายงาน หมายถึง การรวบรวมผลการประเมินตนเองตามเกณฑม์าตรฐาน และ
เขียนรายงานประจาํปีเผยแพร่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ มีการดาํเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 

      1) การประเมินตนเอง หมายถึง การรวบรวมผลการทาํงานตามภารกิจของตนเอง  
โดยรวบรวมเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดเพื่อนาํไปเขียนรายงาน 

       2) การรายงานประจาํปี หมายถึง การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑม์าตรฐาน
ของสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสาธารณชน และเสนอหน่วยงานตน้สังกดัและเตรียมการ
เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอกทุกระยะ 5 ปี 
           1.7.6 ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือรักษาการในตาํแหน่ง
ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2552 
            1.7.7 ครูผูรั้บผิดชอบประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง บุคคลท่ีสถานศึกษามอบหมายให้
รับผดิชอบเร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2  ปีการศึกษา 2552 
            1.7.8 ครูผูส้อน หมายถึง ครูท่ีทาํการสอนในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ปีการศึกษา 2552 

  1.7.9 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 
2552 

 1.7.10 ขนาดสถานศึกษา หมายถึง ปริมาณการรับผิดชอบสถานศึกษา ยึดเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยใชจ้าํนวนนกัเรียนเป็นเกณฑ ์ซ่ึงแบ่งสถานศึกษา
ออกเป็น 3 ขนาดคือ 

 1) สถานศึกษาขนาดเลก็ สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน 1- 120 คน 
 2) สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน 121- 300 คน 
 3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน 301 คนข้ึนไป 

 




