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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้วิจัย
ได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  
4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็นตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2    
 
4.2 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 ในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังน้ี  

 n แทน    จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 X    แทน ค่าเฉลี่ย  

  S.D.    แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
r แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
X แทน    บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
X1 แทน บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
X2 แทน บทบาทด้านสารสนเทศ 
X3 แทน บทบาทด้านการตัดสินใจ 
Y แทน    การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
Y1 แทน การกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
Y2 แทน การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Y3 แทน การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
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Y4 แทน การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Y5 แทน    การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
Y6 แทน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
Y7 แทน การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี 
Y8 แทน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
* แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 113 คน และครู 
จํานวน 300 คน รวมท้ังสิ้น 413 คน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  จํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
   1.1  ชาย 140 33.90 
   1.2  หญิง 273 66.10 

รวม 413 100 
2. ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน   
    2.1  ผู้บริหาร 113 27.36 
    2.2  คร ู 300 72.64 

รวม 413 100 
3.  ประสบการณ์ในการทํางาน   
    3.1  ไม่เกิน  5  ปี 58 14.04 
    3.2  6 – 10   ปี 47 11.38 
    3.3  11 – 15  ปี 42 10.17 
    3.4   16 – 20  ปี 56 13.56 
    3.5   21  ปีขึ้นไป 210 50.85 

รวม 413 100 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ 
4. อําเภอที่ปฏิบัติงาน   
   4.1 อําเภอพนัสนิคม 183 44.31 
   4.2 อําเภอพานทอง 84 20.34 
   4.3 อําเภอเกาะจันทร์ 61 14.77 
   4.3 อําเภอบ่อทอง    85 20.58 

รวม 413 100 
 
 จากตาราง 2 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 413 คน จําแนกเป็นเพศชาย จํานวน 140 คน       
คิดเป็นร้อยละ 33.90 เพศหญิง จํานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 66.10 ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 27.36 ครู จํานวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 72.64 ประสบการณ์
ในการทํางาน ไม่เกิน 5 ปี จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.04 ทํางาน 6 – 10 ปี จํานวน 47 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.38 ทํางาน 11 – 15 ปี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 ทํางาน 16 – 20 ปี 
จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.56 และทํางาน 21 ปีขึ้นไป จํานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 50.85 
ตามอําเภอที่ปฏิบัติงาน อําเภอพนัสนิคม จํานวน 183 คิดเป็นร้อยละ 44.31 อําเภอพานทอง จํานวน  
84 คิดเป็นร้อยละ 20.34 อําเภอเกาะจันทร์ จํานวน 61 คิดเป็นร้อยละ 14.77 อําเภอบ่อทอง จํานวน 
85 คิดเป็น ร้อยละ 20.58                                                                                                              
 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
    การหาค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานแล้วนําค่าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
(ดังตาราง 3 – 6) 
              
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ และอันดับที่ บทบาทของผู้บริหาร 
            สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมทุกด้าน 
 

บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา 
           n = 413 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.16 0.55 มาก 2 
2. ด้านสารสนเทศ 4.14 0.53 มาก 3 
3. ด้านการตัดสินใจ 4.17 0.50 มาก 1 
                  เฉลี่ยรวม 4.16 0.52 มาก  
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 จากตาราง 3 พบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามลําดับคือ ด้านการตัดสินใจ ( X = 4.17) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
( X = 4.16) และด้านสารสนเทศ ( X = 4.14)  
 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ และอันดับที่ บทบาทของผู้บริหาร 
            สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
            ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จําแนกรายข้อ 
 

บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
   n = 413 

X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1. ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงาน จูงใจ  
     เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 

4.20 0.58 มาก 4 

2. ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นให้กําลังใจ   
    เพ่ือเป็นการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.22 0.59 มาก 3 

3. ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับ   
     บัญชาเกิดความร่วมมือในการทํางานกันอย่างฉันท์มิตร 

4.23 0.59 มาก 1 

4. ผู้บริหารมีความสามารถในการชักจูงใต้บังคับ  
    บัญชาร่วมทํางานเป็นทีม 

4.11 0.58 มาก 11 

5. ผู้บริหารมีความสามารถในการมอบหมายงาน      
    ให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  
    อย่างเสมอภาค 

4.22 0.56 มาก 2 

6. ผู้บริหารมีความสามารถในการกําหนดวัตถุประสงค์   
    นโยบาย แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 

4.17 0.52 มาก 5 

7. ผู้บริหารมีความสามารถในการช้ีแจงให้ผู้ใต้บังคับ   
    บัญชาเข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบาย แนวทาง   
    การ ดําเนินงานของสถานศึกษา 

4.15 0.54 มาก 8 

8. ผู้บริหารมีความสามารถในการส่งเสริม  
    ให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

4.09 0.59 มาก 14 

9. ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดระบบ 
   การประสานงานสร้างเครือข่ายการสื่อสารในสถานศึกษา 
    และนอกสถานศึกษา 

4.14 0.60 มาก 10 

10. ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดทําคู่มือ  
   แนะนําการปฏิบัติงานโดยจัดประชุมช้ีแจง  
   วิธีการปฏิบัติงาน 

4.11 0.62 มาก 12 
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ตาราง 4 (ต่อ)  
 

บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
    n = 413 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
11. ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดระบบการติดต่อ 
     สื่อสารของสถานศึกษา สะดวกทั้งภายใน และ       
     ภายนอกสถานศึกษา 

4.10 0.57 มาก 13 

12. ผู้บริหารสง่เสริม สนับสนุนให้มีการจัดต้ังทีมงาน 
     เพ่ือการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา 

4.16 0.55 มาก 7 

13. ผู้บริหารมักจะเปิดโอกาสให้ผูร้่วมงาน 
     ได้ช้ีแจงเรือ่งต่างๆ ตามโอกาสที่เหมาะสม 

4.16 0.54 มาก 6 

14. ผู้บริหารนําข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลของผู้ร่วมงาน   
     ไปพิจารณาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติ 

4.15 0.58 มาก 9 

เฉลี่ยรวม 4.16 0.55 มาก  
 
 จากตาราง 4 พบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยรวมมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ
คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความร่วมมือในการทํางานกัน
อย่างฉันท์มิตร ( X =4.23) ผู้บริหารมีความสามารถในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเสมอภาค ( X = 4.22) ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นให้กําลังใจ
เพ่ือเป็นการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ( X = 4.22) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับคือ ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ( X = 4.09) ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการจัดระบบการติดต่อสื่อสารของสถานศึกษา สะดวกทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ( X = 4.10) 
ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดทําคู่มือแนะนําการปฏิบัติงานโดยจัดประชุมช้ีแจงวิธีการปฏิบัติงาน 
( X = 4.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 105

ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ และอันดับที่ บทบาทของผู้บริหาร 
            สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านสารสนเทศ   
            จําแนกรายข้อ 
 

บทบาทด้านสารสนเทศ 
    n = 413 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารควบคุมกํากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน  
    ด้านสารสนเทศตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

4.17 0.56 มาก 4 

2. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เทคโนโลยี  
    สมัยใหมใ่นการปฏิบัติงาน 

4.14 0.49 มาก 7 

3. ผู้บริหารมีหลักเกณฑ์ การนิเทศครูผูส้อนตามหลักสูตร  4.11 0.56 มาก 11 
4. ผู้บริหารใหค้ําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง  
    การพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับครู   

4.18 0.58 มาก 3 

5. ผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร                 
    ด้านการศึกษาต่อให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.09 0.57 มาก 13 

6. ผู้บริหารมีขอ้มูลประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสาร    
    เชิญชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อบรม สัมมนา   
    ศึกษาดูงานในรูปแบบสารสนเทศต่างๆ 

4.22 0.54 มาก 1 

7. ผู้บริหารส่งเสริมให้จัดทําขอ้มูลข่าวสารทีท่ันสมัย 
   ในสถานศึกษา 

4.15 0.54 มาก 6 

8. ผู้บริหารส่งเสริมการจัดเกบ็ข้อมูลข่าวสาร  
    ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

4.13 0.56 มาก 9 

9. ผู้บริหารมีระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร     
    ให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาทราบ 

4.15 0.53 มาก 5 

10. ผู้บริหารมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทํา  
     ข้อมลูข่าวสารของชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษา 

4.07 0.56 มาก 14 

11. ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับ  
     ชุมชน 

4.14 0.54 มาก 8 

12. ผู้บริหารมีความสามารถในการให้บริการด้านความรู้   
     และบริการด้านอ่ืนๆ แก่ชุมชน 

4.13 0.60 มาก 10 

13. ผู้บริหารมีการใช้สารสนเทศในสถานศึกษา           
     เพ่ืองานต่างๆ ในหลายลกัษณะ 

4.10 0.50 มาก 12 

14. ผู้บริหารมีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน  
     ในสถานศกึษาเพ่ือประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู ่
     สาธารณชน 

4.20 0.59 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.14 0.53 มาก  
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 จากตาราง 5 พบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านสารสนเทศ โดยรวมมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านสารสนเทศทุกข้อมีค่าเฉล่ีย    
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ ผู้บริหารมีข้อมูลประชาสัมพันธ์
เพ่ือสื่อสาร เชิญชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในรูปแบบสารสนเทศต่างๆ  
( X = 4.22) ผู้บริหารมีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา สู่สาธารณชน ( X = 4.20) ผู้บริหารให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้กับครู ( X = 4.18) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับคือ ผู้บริหารมีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการในการจัดทําข้อมูลข่าวสารของชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษา ( X = 4.07) ผู้บริหาร
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  ( X = 4.09) ผู้บริหาร
มีการใช้สารสนเทศในสถานศึกษาเพ่ืองานต่างๆ ในหลายลักษณะ ( X = 4.10)   
 
ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ และอันดับที่ บทบาทของผู้บริหาร 
            สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการตัดสินใจ   
            จําแนกรายข้อ 
 

บทบาทด้านการตัดสินใจ 
       n = 413 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสม  
   กับตําแหน่งงาน 

4.14 0.58 มาก 8 

2. ผู้บริหารมีการวางแผนงานด้านอาคารสถานที่   
   สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

4.35 0.53 มาก 1 

3. ผู้บริหารส่งเสริมการทําวิจยัในสถานศึกษา 
    เพ่ือนําผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสําหรับ 
    การดําเนินงาน 

4.03 0.54 มาก 12 

4. ผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการ  
    บรหิารงานในสถานศึกษา 

4.10 0.51 มาก 11 

5. ผู้บริหารมีการประชุมและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ   
    ของสถานศกึษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 

4.12 0.55 มาก 10 

6. ผู้บริหารมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ 
   ป้องกันการเกิดปัญหาในสถานศึกษา   

4.12 0.52 มาก 9 

7. ผู้บริหารมีการนําระบบการควบคุมภายในมาใช้ 
    ในการวางแผนงบประมาณภายในสถานศึกษา 

4.16 0.52 มาก 7 

8. ผู้บริหารมีการบริหารงานพัสดุตามข้อกําหนด      
    และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

4.22 0.51 มาก 3 
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ตาราง 6  (ต่อ)  
 

บทบาทด้านการตัดสินใจ 
   n = 413 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

9. ผู้บริหารมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ   
    ให้กับผูใ้ต้บังคับบัญชา ภายในสถานศึกษา   

 4.18 0.56 มาก 6 

10. ผู้บริหารประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ   
     อย่างต่อเน่ืองเพ่ือช้ีแจงคําสั่งในการมอบหมายงาน 

4.23 0.51 มาก 2 

11. ผู้บริหารสร้างสรรค์ประชาธิปไตยใน  
     สถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา 
     มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   

4.18 0.53 มาก 5 

12. ผู้บริหารให้ความสําคัญโดยการเปิดโอกาส      
     ให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
     ของสถานศึกษา 

4.20 0.57 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.17 0.50 มาก  
 
 จากตาราง 6 พบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการตัดสินใจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการตัดสินใจทุกข้อมีค่าเฉลี่ย  
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ ผู้บริหารมีการวางแผนงาน
ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ( X = 4.35) ผู้บริหารประชุมผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ืองและช้ีแจงคําสั่งเพ่ือมอบหมายงาน ( X = 4.23) ผู้บริหารมีการบริหารงานพัสดุ
ตามข้อกําหนดและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ( X = 4.22) และค่าเฉล่ียตํ่าสุด 3 อันดับคือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมการทําวิจัยในสถานศึกษาเพ่ือนําผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสําหรับการดําเนินงาน ( X = 4.03) 
ผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการบริหารงานในสถานศึกษา ( X = 4.10) ผู้บริหารมีการประชุม 
และแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( X = 4.12) 
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 ตอนท่ี 3   ผลการวิเคราะห์การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา             สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับการปฏิบัติ และอันดับที่ การดําเนินการ 
            ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  
            เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน 
 

การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน      n = 413 
สถานศึกษา X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษา   4.05 0.51 มาก 8 
2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.17 0.48 มาก 6 
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   4.16 0.49 มาก 7 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4.25 0.53 มาก 1 
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   4.19 0.57 มาก 4 
6. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 4.21 0.54 มาก 2 
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี     4.20 0.53 มาก 3 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.18 0.61 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.18 0.52 มาก  
 
 จากตาราง 7 พบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X =4.18) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อยตามลําดับ คือ การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 4.25) การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ( X = 4.21) 
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ( X = 4.20) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( X = 4.19) 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ( X = 4.18) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
( X = 4.17) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ( X = 4.16) และการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  
( X = 4.05) 
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ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ และอันดับที่ การดําเนินการ 
            ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  
            เขต 2 ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษา จําแนกรายข้อ 
 

ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
      n = 413 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
    ระดับสถานศึกษาโดยยึดองค์ประกอบของระบบ 
    การประกันคุณภาพทางการศึกษาด้านนักเรียน   
     ครูผูส้อน และผู้บริหาร 

4.18 0.55 มาก 1 

2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  
    ระดับสถานศึกษา 

3.93 0.59 มาก 5 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วม  
    กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา 

4.02 0.56 มาก 4 

4. สถานศึกษามีการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
    มาตรฐานการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน 
    และกรรมการสถานศึกษา 

4.02 0.55 มาก 3 

5. มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาเหมาะสม  
    สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐาน 
    การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

4.11 0.49 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.05 0.51 มาก  
 
 จากตาราง 8  พบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษา โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา ทุกข้อมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 
3 อันดับคือ สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาโดยยึดองค์ประกอบของ
ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาด้านนักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหาร ( X = 4.18) มาตรฐาน
การศึกษาระดับสถานศึกษาเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ( X = 4.11) สถานศึกษามีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาให้แก่
ผู้ปกครอง ชุมชนและกรรมการสถานศึกษา ( X = 4.02) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา ( X = 3.93) 
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ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ และอันดับที่ การดําเนินการประกัน 
            คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
            ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาํแนกรายข้อ 
 

ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     n = 413 

X  S.D.  ระดับ อันดับที่ 
1. สถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.18 0.51 มาก 4 
2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพที่มี  
    ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปี 

4.19 0.47 มาก 2 

3. สถานศึกษากําหนด วิสัยทศัน์ พันธกิจ เป้าหมาย   
    ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความต้องการ  
    ของนักเรียนและชุมชน 

4.23 0.50 มาก 1 

4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    มสี่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.15 0.55 มาก 6 

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์    
    พันธกิจ เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/  
    กจิกรรมที่กาํหนดไว้ 

4.18 0.48 มาก 3 

6. สถานศึกษามีการกําหนดบุคลากรให้รับผดิชอบ 
    งานต่างๆ ทีก่ําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

4.17 0.49 มาก 5 

7. สถานศึกษามีการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ  
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับครูและบุคลากร  
    ในสถานศึกษา 

4.12 0.51 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.17 0.48 มาก  
 
 จากตาราง 9 พบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ย
สูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ สถานศึกษากําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม ความต้องการของนักเรียนและชุมชน ( X = 4.23) สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปี ( X = 4.19) กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ ( X =4.18) และค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือ สถานศึกษามีการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา ( X = 4.12) 
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ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ และอันดับที่ การดําเนินการประกัน   
              คณุภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   
              ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ จําแนกรายข้อ 
 

ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
     n = 413 

X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1. ระบบบริหารภายในสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหาร    
    จัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.14 0.51 มาก 5 

2. สถานศึกษามีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
     ภายในสถานศึกษา 

4.21 0.55 มาก 2 

3. สถานศึกษามีคณะกรรมการกําหนดแนวทาง และวิธีการ 
    ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.16 0.54 มาก 4 

4. สถานศึกษามีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ  
    เป็นผู้กํากับ ติดตาม การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา  

4.21 0.57 มาก 3 

5. สถานศึกษามีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ทําหน้าที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ  
   ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

4.26 0.57 มาก 1 

6. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการเสนอแต่งต้ัง 
    บุคคลทําหน้าที่ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา 

4.12 0.53 มาก 6 

7. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการเสนอแต่งต้ัง 
   บุคคลทําหน้าที่ทบทวนการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา 

4.09 0.52 มาก 7 

8. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมลูเพียงพอต่อ  
    การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.08 0.43 มาก 8 

เฉลี่ยรวม 4.16 0.49 มาก  
 
 จากตาราง 10 พบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ 
สถานศึกษามีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทําหน้าที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.26) สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.21) สถานศึกษามีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
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เป็นผู้กํากับ ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.21) และค่าเฉล่ียตํ่าสุด
คือ สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
( X = 4.08) 
 
ตาราง 11  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ และอันดับที่ การดําเนินการ 
              ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ี 
              เขต 2 ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําแนกรายขอ้ 
 

ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

      n = 413 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. สถานศึกษามีการนําแผนงานไปประยุกต์ใช้  
    ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

4.20 0.49 มาก 5 

2. สถานศึกษามีการกําหนดผู้รับผิดชอบงาน 
    ในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาํหนดไว้ 
    ในแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

4.31 0.54 มาก 2 

3. สถานศึกษามีการส่งเสริม และสนับสนุน  
    ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้งานดําเนินตามแผนงาน/  
    โครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.31 0.54 มาก 3 

4. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
    เป็นระยะเพ่ือนําปัญหามาปรับปรุงแก้ไขระหว่าง  
    ปฏิบัติงานตามสถานการณ์ในการบรรลเุป้าหมาย 

4.13 0.60 มาก 6 

5. สถานศึกษามีการติดตาม การดําเนินงาน 
    ของแผนงาน โครงการและกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

4.21 0.61 มาก 4 

6. สถานศึกษานําผลการประเมินตามแผนงาน/ 
    โครงการกิจกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    อย่างต่อเน่ือง 

4.33 0.61 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.25 0.53 มาก  
 
 จากตาราง 11 พบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ สถานศึกษานําผลการประเมินตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ( X = 4.33) สถานศึกษามีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีของ
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สถานศึกษา ( X = 4.31) สถานศึกษามีการส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้งาน
ดําเนินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.31) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะเพื่อนําปัญหามาปรับปรุงแก้ไขระหว่าง
ปฏิบัติงานตามสถานการณ์ในการบรรลุเป้าหมาย ( X = 4.13)  
 
ตาราง 12  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ และอันดับที่ การดําเนินการ 
              ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ี 
              เขต 2 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จําแนกรายข้อ 
 

ด้านการติดตามตรวจสอบ      n = 413 
คุณภาพการศึกษา X  S.D. ระดับ อันดับที ่

1. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    ภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการดําเนินงาน 

4.08 0.54 มาก 6 

2. คณะกรรมการดําเนินประกันคุณภาพการศึกษา 
    ใช้วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย 

4.19 0.59 มาก 3 

3. คณะกรรมการดําเนินการทบทวนคุณภาพการศึกษา 
    โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 

4.17 0.63 มาก 4 

4. คณะกรรมการมีการรายงานการดําเนินงานตาม    
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการ 
   ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

4.33 0.62 มาก 1 

5. คณะกรรมการนําผลการตรวจสอบไปปรับปรุง 
    คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4.10 0.62 มาก 5 

6. คณะกรรมการนําผลการทบทวนไปปรับปรุง      
    คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4.27 0.63 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.19 0.57 มาก  
 
 จากตาราง 12 พบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทุกข้อมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุด
ลงมา 3 อันดับ คือ คณะกรรมการมีการรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ( X = 4.33) คณะกรรมการ
นําผลการทบทวนไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ( X = 4.27) คณะกรรมการดําเนินประกัน
คุณภาพการศึกษา ใช้วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย ( X = 4.19) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษา
มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการดําเนินงาน ( X = 4.08) 
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ และอันดับที่ การดําเนินการ 
              ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ี 
              เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จําแนกรายข้อ 
 

ด้านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     n = 413 

X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1. คณะกรรมการมีการวางแผน เตรียมความพร้อม 
    ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

4.20 0.61 มาก 5 

2. คณะกรรมการมีการประเมินผลสัมฤทธ์ินักเรียน  
    ตามสาระการเรียนรู้และคณุลักษณะทีส่ําคัญ       
    ตามหลักสูตร 

4.17 0.53 มาก 6 

3. คณะกรรมการมีการประเมินคุณภาพการศึกษา   
    ตามมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา 

4.14 0.54 มาก 7 

4. คณะกรรมการมีการประเมินคุณภาพการศึกษา  
    ตามมาตรฐาน การศึกษาในสถานศึกษา 

4.27 0.59 มาก 1 

5. คณะกรรมใช้แบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ 
    ในการประเมินผล การเรียนรู้และคุณลักษณะ 
    ของผู้เรียน     

4.26 0.54 มาก 2 

6. คณะกรรมการมีเคร่ืองมือวัดผล และประเมิน 
    ผลสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของ  
    ผู้เรียนได้ 

4.21 0.58 มาก 3 

7. สถานศึกษามีเคร่ืองมือวัดผล  และประเมินผล 
    มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

4.20 0.59 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.21 0.54 มาก  
 
 จากตาราง 13 พบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ย
สูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ คณะกรรมการมีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ในสถานศึกษา ( X = 4.27) คณะกรรมการใช้แบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติในการประเมินผล
การเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน ( X = 4.26) คณะกรรมการมีเครื่องมือวัดผล และประเมินผล
สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียนได้ ( X = 4.21) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ คณะกรรมการ
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา ( X = 4.14) 
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ตาราง 14  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ และอันดับที่ การดําเนินการ 
              ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ี 
              เขต 2 ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี จําแนกรายข้อ 
 

ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี 
    n = 413 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลและจัดทําเอกสาร 
    ตามรูปแบบการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี 

4.21 0.58 มาก 3 

2. รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา 
    มีการกําหนดความสําเร็จตามเป้าหมายไว้ในแผนงาน 

4.27 0.57 มาก 2 

3. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    มีข้อมูลและหลักฐานประกอบอย่างครบถ้วน 

4.09 0.56 มาก 5 

4. สถานศึกษามีการจัดทํารายงาน เพ่ือนําเสนอต่อ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด  
    และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

4.10 0.55 มาก 4 

5. สถานศึกษามีการนําประโยชน์จากรายงานไปใช้ 
   เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ และ 
   ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ  
   การศึกษา 

4.33 0.59 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.53 มาก  
 
 จากตาราง 14  พบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี โดยรวม  
มีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ
จากค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ สถานศึกษามีการนําประโยชน์จากรายงานไปใช้เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้รับบริการ และผู้ที่เก่ียวข้องต่อการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 4.33) รายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษามีการกําหนดความสําเร็จตามเป้าหมายไว้ในแผนงาน 
( X = 4.27) สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลและจัดทําเอกสารตามรูปแบบการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปี ( X = 4.21) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีข้อมูล
และหลักฐานประกอบอย่างครบถ้วน ( X = 4.09) 
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ตาราง 15  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ และอันดับที่ การดําเนินการ 
              ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ี 
              เขต 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จําแนกรายข้อ 
 

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
    n = 413 

X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์เพ่ือการวางแผน  
    พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    อย่างต่อเน่ือง 

4.20 0.57 มาก 2 

2. สถานศึกษามีการวิจัยนวัตกรรมเก่ียวกับรูปแบบและ 
    เทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

4.15 0.63 มาก 5 

3. สถานศึกษามีการเผยแพร่นวัตกรรมเก่ียวกับรูปแบบ 
    และเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.15 0.67 มาก 6 

4. สถานศึกษามีการส่งเสริมการนิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนา 
    ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.21 0.64 มาก 1 

5. สถานศึกษาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ดําเนินงาน  
    ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4.19 0.63 มาก 4 

6. สถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ  
    ประกันคุณภาพในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง   
    เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4.20 0.64 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.18 0.61 มาก  
 
 จากตาราง 15  พบว่าปัจจัยที่ทําให้การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ
จากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ สถานศึกษามีการส่งเสริมการนิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.21) สถานศึกษามีการวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง ( X = 4.20) สถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ( X = 4.20) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษามีการเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและ
เทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.15) 
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 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2               
  
ตาราง 16  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ 
              ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  
              เขต 2 
 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y 
X1 .924* .955* .965* .951* .968* .980* .974* .963* .989* 
X2 .940* .968* .976* .926* .948* .963* .964* .935* .981* 
X3 .934* .974* .987* .947* .947* .970* .966* .940* .987* 
X .936* .968* .979* .945* .958* .975* .972* .950* .989* 

*p<0.05 
 
 จากตาราง 16 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก (rXY=.989) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา รายด้านพบว่า 
 1) บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Y) ในระดับสูงมาก ( YXr 1

=.989) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อยของการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เรียงลําดับจากสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ ความสัมพันธ์
กับ การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (

61YXr =.980) ความสัมพันธ์กับการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปี (

71YXr =.974) ความสัมพันธ์กับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (
51YXr =.968) 

และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตํ่าสุดคือ ความสัมพันธ์กับการกําหนดมาตรฐานการศึกษา (
11YXr =.924)        

 2) บทบาทด้านสารสนเทศ (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (Y) ในระดับสูงมาก ( YXr 2

=.981) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อยของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เรียงลําดับจากสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ ความสัมพันธ์กับการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ (

32YXr =.976) ความสัมพันธ์กับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (
22YXr =.968) 

ความสัมพันธ์กับการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (
72YXr =.964) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

ตํ่าสุด คือ ความสัมพันธ์กับการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (
41YXr =.926)        
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 3) บทบาทด้านการตัดสินใจ (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (Y) ในระดับสูงมาก ( YXr 3

=.987) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อยของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เรียงลําดับจากสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือความสัมพันธ์กับการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ (

33YXr =.987) ความสัมพันธ์กับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (
23YXr =.974) 

ความสัมพันธ์กับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (
63YXr =.972) และค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ตํ่าสุด คือ ความสัมพันธ์กับการกําหนดมาตรฐานการศึกษา (
13YXr =.934) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  




