
 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา การดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 413 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา และการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สรุป
ได้ดังน้ี 
 5.1.1 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามจํานวน 413 ชุด ได้รับคืนมา 413 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.10 เป็นเพศชาย ร้อยละ 33.90 มีตําแหน่งหน้าที่เป็นครู  
ร้อยละ 72.64 ตําแหน่งหน้าที่เป็นผู้บริหาร ร้อยละ 27.36 มีประสบการณ์ในการทํางาน 21 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 50.85 ประสบการณ์ในการทํางานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 14.04 และปฏิบัติงานที่อําเภอพนัสนิคม 
ร้อยละ 44.31 รองลงมาปฏิบัติงานที่อําเภอบ่อทอง ร้อยละ 20.58 
 5.1.2 ผลการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเรียงลําดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมาคือ ด้านการตัดสินใจ ( X = 4.17) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( X = 4.16)  
และด้านสารสนเทศ ( X = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังน้ี 
 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยรวมมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเรียงลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุด
ลงมา 3 อันดับคือ ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความร่วมมือ
ในการทํางานกันอย่างฉันท์มิตร ( X = 4.23) ผู้บริหารมีความสามารถในการมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเสมอภาค ( X = 4.22) ผู้บริหารมีความสามารถ
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ในการกระตุ้นให้กําลังใจเพ่ือเป็นการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ( X = 4.22) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือผู้บริหาร
มีความสามารถในการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ( X = 4.09) 
 2) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ด้านสารสนเทศ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเรียงลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา 3 อันดับ
คือ ผู้บริหารมีข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสาร เชิญชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานในรูปแบบสารสนเทศต่างๆ ( X = 4.22) ผู้บริหารมีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่สาธารณชน ( X = 4.20) ผู้บริหารให้คําปรึกษา 
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับครู ( X = 4.18) และค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ 
ผู้บริหารมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทําข้อมูล ข่าวสารของชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษา 
( X = 4.07) 
   3) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ด้านการตัดสินใจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ
คือ ผู้บริหารมีการวางแผนงานด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ( X = 4.35) 
ผู้บริหารประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ืองและช้ีแจงคําสั่งเพ่ือมอบหมายงาน ( X = 4.23) 
ผู้บริหารมีการบริหารงานพัสดุตามข้อกําหนดและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ( X = 4.22) และ
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผู้บริหารส่งเสริมการทําวิจัยในสถานศึกษาเพ่ือนําผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสําหรับ
การดําเนินงาน ( X = 4.03) 
 5.1.3 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมาคือ การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ( X = 4.25) การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ( X = 4.21) การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปี ( X = 4.20) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( X = 4.19) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ( X = 4.18) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 4.17) 
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ( X = 4.16) การกําหนดมาตรฐานการศึกษา ( X = 4.05) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังน้ี 
 1) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เรียงลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษาโดยยึดองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาด้านนักเรียน ครูผู้สอน 
และผู้บริหาร ( X = 4.18) มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( X = 4.11) สถานศึกษามีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
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เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชนและกรรมการสถานศึกษา ( X = 4.02) และค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา ( X = 3.93) 
 2) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เรียงลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ สถานศึกษากําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่มี
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความต้องการของนักเรียนและชุมชน ( X = 4.23) สถานศึกษา
มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปี ( X = 4.19) กิจกรรม
การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่กําหนดไว้ ( X = 4.18) และค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ สถานศึกษามีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา ( X = 4.12) 
 3) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย การปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก
เรียงลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุด ลงมา 3 อันดับ คือ สถานศึกษามีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ทําหน้าที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.26) 
สถานศึกษามีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.21) สถานศึกษา
มีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพเป็นผู้กํากับ ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ( X = 4.21) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลเพียงพอต่อ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.08) 
 4) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากเรียงลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ สถานศึกษานําผลการประเมินตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ( X = 4.33) สถานศึกษามีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สถานศึกษา ( X = 4.31) สถานศึกษามีการส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้งาน
ดําเนินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.31) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะเพื่อนําปัญหามาปรับปรุงแก้ไขระหว่าง
ปฏิบัติงานตามสถานการณ์ในการบรรลุเป้าหมาย ( X = 4.13)   
 5) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ีย การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ คณะกรรมการมีการรายงานการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
( X = 4.33) คณะกรรมการนําผลการทบทวนไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ( X = 4.27) 
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คณะกรรมการดําเนินประกันคุณภาพการศึกษา ใช้วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย ( X = 4.19) และ
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการดําเนินงาน ( X = 4.08) 
 6) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยรวมมีค่าเฉล่ีย
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากเรียงลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ คณะกรรมการมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา ( X = 4.27) คณะกรรมการใช้แบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ
ในการประเมินผลการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน ( X = 4.26) คณะกรรมการมีเครื่องมือวัดผล 
และประเมินผลสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียนได้ ( X = 4.21) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
คณะกรรมการมีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา ( X = 4.14) 
 7) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี โดยรวมมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เรียงลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ สถานศึกษามีการนําประโยชน์จากรายงานไปใช้
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
( X = 4.33) รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษามีการกําหนดความสําเร็จตามเป้าหมาย
ไว้ในแผนงาน ( X = 4.27) สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลและจัดทําเอกสารตามรูปแบบการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปี ( X = 4.21) และค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีข้อมูลและหลักฐานประกอบอย่างครบถ้วน ( X = 4.09) 
 8)  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ีย การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เรียงลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ สถานศึกษามีการส่งเสริมการนิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.21) สถานศึกษามีการวิเคราะห์เพื่อการวางแผน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.20) สถานศึกษามีการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ( X = 4.20) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษามีการเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับ
รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.15) 
 5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมาก (rXY = .989) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ต้ังไว้ และในแต่ละด้านมีค่าความสัมพันธ์กับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
รายด้านดังน้ี 
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 1) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Y) ในระดับสูงมาก ( YXr 1

= .989) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ังไว้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อยของการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เรียงลําดับจากสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ 
ความสัมพันธ์กับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (

61YXr = .980) ความสัมพันธ์กับการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปี (

71YXr = .974) ความสัมพันธ์กับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(

51YXr = .968) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตํ่าสุด คือความสัมพันธ์กับการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
(

11YXr = .924)  
 2) ด้านสารสนเทศ (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (Y) ในระดับสูงมาก ( YXr 2

= .981) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ต้ังไว้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อยของการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เรียงลําดับจากสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ ความสัมพันธ์กับ
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (

32YXr = .976) ความสัมพันธ์กับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (

22YXr = .968) ความสัมพันธ์กับการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (
72YXr = .964)  

และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตํ่าสุด คือความสัมพันธ์กับการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(

41YXr = .926)        
 3) ด้านการตัดสินใจ (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (Y) ในระดับสูงมาก ( YXr 3

= .987) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ต้ังไว้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อยของการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เรียงลําดับจากสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ ความสัมพันธ์กับ
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (

33YXr = .987) ความสัมพันธ์กับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (

23YXr = .974) ความสัมพันธ์กับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (
63YXr = .972)  

และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตํ่าสุด คือ ความสัมพันธ์กับการกําหนดมาตรฐานการศึกษา (
13YXr = .934) 

  
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยกล่าวถึงประเด็นที่พบในการวิจัยที่สําคัญนํามาอภิปราย
ดังต่อไปน้ี 
 5.2.1 จากการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยครั้งน้ี สอดคล้องกับ ภาวิณี สกุณา (2551, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง บทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พบว่า บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ดิเรก สายศิริวิทย์ (2544, บทคัดย่อ)  
ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
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กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการวิจัยพบว่า ระดับบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ทั้ง 5 หลักการ คือ หลักการกระจายอํานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอํานาจ
จัดการศึกษาให้กับประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยรวมมี
บทบาทอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ งามเพ็ญ พันธุ์ดี (2544, บทคัดย่อ) ศึกษาบทบาทผู้บริหาร
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามมาตรฐานโรงเรียน ของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามมาตรฐาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
สอดคล้องกับ โกวิท หมื่นทา (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็น
ผู้นําการปฏิรูปการศึกษาตามความคาดหวังของครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ครูส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ 
ในระดับมาก โดยคาดหวังให้ผู้บริหารปฏิบัติตลอดเวลา สอดคล้องกับ ประเสริฐ กรอบแก้ว (2545, 
บทคัดย่อ) ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากตามลําดับ คือ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือกับชุมชน  
การประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
สอดคล้องกับ เสวี่ยง พาทอง (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการแก่ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 
พบว่าผู้บริหารแสดงบทบาทในการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการแก่ครู อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
สอดคล้องกับ สมศักด์ิ สมมาคุณ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู โดยรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีการกํากับ 
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง 
โดยมอบหมายให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
กําหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ มีอิสระ มีความเข้มแข็งในการบริหาร 
เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวม 
จัดระบบข้อมูล วางแผนและดําเนินการตามแผน ศึกษากฎหมาย กฎและระเบียบที่เก่ียวข้องใช้การบริหาร
ที่เน้นการมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษารับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจหน้าที่โดยตรงในฐานะ
เป็นผู้แทนนิติบุคคล บริหารงานทั้งงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จของการบริหาร ดังที่ ภารดี อนันต์นาวี  
(2551, หน้า 260) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารการศึกษา เป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จของการบริหาร
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา นอกจากนั้น คเนเซวิช (Knezevich, 1984, pp. 16-18)  
ยังกล่าวไว้ว่า บทบาทผู้บริหารเป็นนักจัดองค์การต้องแสดงศักยภาพในการกําหนดแบบแผนการปฏิบัติงาน 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การสร้างสรรค์โครงสร้างใหม่ มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการเกิดปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคล การนิเทศและระบบการเขียนรายงาน ใช้เทคนิคความเป็นผู้นํา การเจรจาตกลงกัน  
รวมทั้งการประเมินผลบุคลากร ดังที่ มินท์ซเบิร์ก (Mintzberg, 1973, pp. 93-94) กล่าวว่า ผู้บริหาร
เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้บทบาท 3 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านสารสนเทศ ด้านการตัดสินใจ มีการติดต่อระหว่างบุคคลกับบุคคล แลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูล ต้องเตรียมจัดทําข้อมูล รายงานผล ผู้บริหารต้องเผชิญกับการตัดสินใจตลอดเวลา 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
(2545, หน้า 113-119) กําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน อํานวย
ความสะดวก ให้คําปรึกษา และดูแลให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม  
บทบาทของผู้บริหารนั้นจะต้องเป็นผู้นําหรือแกนนําหลักในทุกขั้นตอนของการดําเนินการ ขั้นตอน
การดําเนินการของสถานศึกษาส่วนใหญ่จะนําวงจรการบริหาร PDCA มาใช้ในการดําเนินการ 
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบประเมินผล และ
การปรับปรุงพัฒนา ผู้บริหารจึงเป็นกลไกสําคัญในฐานะของแกนนําที่จะทําให้กระบวนการบริหาร
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา คณะบุคคล เพื่อการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน มีศักยภาพและ
ความพร้อมของการบริหารหน่วยงานทางการศึกษา    
          5.2.2 ผลการวิจัยพบว่าบทบาทด้านการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เป็นอันดับแรก ผลการวิจัยคร้ังน้ี สอดคล้องกับ พิมผกา แดงสุวรรณ์ (2546, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
รูปแบบการตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ระดับรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร และประสิทธิผลของการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ 
สุริยะ ชาติชนบท (2547, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 พบว่า ด้านการบริหาร
งบประมาณ  และด้านการบริหารบุคคล ผู้บริหารมีพฤติกรรมการตัดสินใจ โดยส่วนใหญ่
เป็นแบบผู้บริหารตัดสินใจด้วยตนเองในระดับมาก โดยอภิปรายปัญหาร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 
ซึ่งสอดคล้องกับ สุนทร พงษ์ใหญ่ (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี จากการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรม 
การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ เป็นแนวคิดที่มุ่งให้โรงเรียนมีอิสระ
ในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียน จากประเด็นสําคัญที่พบในการวิจัย 
ผู้บริหารมีการวางแผนงานด้านอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ประชุมผู้ใต้บังคับบัญชา
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เป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ืองและชี้แจงคําสั่งเพ่ือมอบหมายงาน การตัดสินใจเป็นความรับผิดชอบหลัก
ของนักบริหารทุกคนโดยเลือกทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ บทบาทด้านการตัดสินใจเป็นบทบาท
ที่ผู้บริหารทุกคนยึดเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนงาน ผู้บริหารสามารถเลือก
ทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากแนวทางปฏิบัติที่อาจจะเป็นไปได้หลายๆ ทาง โดยเลือกแนวทาง
ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ซึ่งสอดคล้องกับ สมปอง พิริยะนนทกุล (2551, หน้า 13) กล่าวว่า การตัดสินใจ เป็นการวินิจฉัย
การเลือกทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดจากหลายๆ ทางเลือกโดยใช้ดุลยพินิจ ประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ ความกล้าหาญ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับ ภารดี อนันต์นาวี (2551, หน้า 159) กล่าวว่า การตัดสินใจได้รับ
การยอมรับว่ามีความสําคัญต่อการบริหารตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าในแนวใดก็ตาม  
มักจะต้องศึกษาในเรื่องของการตัดสินใจส่ังการควบคู่กันไปกับการเรียนทฤษฎีทางการบริหารเสมอ  
ตามแนวคิดทางการบริหารถือว่า การบริหารองค์การ ผู้บริหารจะต้องทํางานทั้งในด้านการตัดสินใจ
สั่งการพอๆ กับการลงปฏิบัติ ซึ่งเดิมผู้บริหารมักจะเน้นการลงมือกระทํา (doing) มากกว่าการตัดสินใจ 
(decide) ปัจจุบันผู้บริหารมักจะเป็นผู้ตัดสินใจมากกว่าการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หน้าที่หลักของ
การบริหาร คือ การควบคุมและอํานวยการขบวนการตัดสินใจให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ การตัดสินใจ
ได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจของหน่วยงานและเป็นกระบวนการที่สําคัญมากทางการบริหาร 
สอดคล้องกับ มินท์ซเบิร์ก (Mintzberg, 1973, pp. 93-94) การตัดสินใจ เป็นการแสดงบทบาทของ
ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ออกแบบและริเริ่มการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ผู้นิเทศงาน ทําหน้าที่ออกแบบงานใหม่  
เป็นผู้จัดการ เป็นผู้มีบทบาทในการจัดการกับปัญหาและเป็นผู้รับผิดชอบอุปสรรค/ปัญหา
ในการปฏิบัติงาน 
 5.2.3 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีค่าเฉล่ียโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ บุญรักษ์ ยอดเพชร (2539, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนกับขวัญกําลังใจของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย การศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษามีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง โคโมเต้ (Komote, 1993, 
p. 3576)  ได้ศึกษาเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นปัจจัยสําคัญของการบริหารโรงเรียน
ของคนผิวดําในแอฟริกาใต้ พบว่า เรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ต้ังแต่เกิด
มาในโลก และเป็นไปตามกฎธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่อาศัย การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ผู้บริหาร คือ
ครูใหญ่ หรือผู้อํานวยการ จะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันกับผู้ช่วยผู้บริหารและครูฝ่ายต่างๆ 
ในระดับมาก และสอดคล้องกับ จันทรานี สงวนนาม (2543, หน้า 44) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างความถี่ของการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับแบบของผู้นําในฐานะที่เป็นผู้นําทางวิชาการ พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนที่ครูยอมรับว่าเป็นผู้นําทางวิชาการจะมีปฏิสัมพันธ์กับความถี่ของการติดต่อสื่อสาร
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และจากประเด็นสําคัญที่พบในการวิจัย ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสาร
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ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความร่วมมือในการทํางานกันอย่างฉันท์มิตร มีความสามารถในการมอบหมายงาน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเสมอภาค ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงเป็นผู้นําองค์การที่เข้าใจกระบวนการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีการส่ือสาร สร้างแรงจูงใจ 
สร้างขวัญกําลังใจ สร้างความสุขในการทํางานของบุคลากร ทําให้การบริหารจัดการศึกษา
เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาบุคคล เพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทํากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ มินท์ซเบิร์ก (Mintzberg, 1973, pp. 93-94) ที่กล่าวว่า ผู้บริหาร
เป็นผู้แทนขององค์การ เป็นผู้ทํางานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม สร้างแรงจูงใจและพัฒนาบุคคล เป็นคนกลาง
ในการติดต่อโดยทําหน้าที่เป็นสื่อกลาง และแนวคิดของ Ruben (1984, p. 249) ที่กล่าวว่าผู้บริหาร
ต้องมีรูปแบบเฉพาะของความสัมพันธ์ฉันท์มิตร รวมทั้ง ภารณี วนะภูติ (2543, หน้า 44) กล่าวว่า 
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นคนที่มีพัฒนาการทั้งทางด้านความคิดและทางสังคม ดังที่ 
ปราณี สุวรรณทิพย์ (2545, หน้า 33) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้นักบริหารได้นําหลักความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลไปใช้ในการปรับปรุงในระบบการบริหารเพื่อความเจริญก้าวหน้าของงานเพื่อเป็นแนวทาง 
การดําเนินงานของสถานศึกษา   
 5.2.4 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทด้านสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับ รัชนี ศุภพงษ์ (2542, บทคัดย่อ) 
ที่ได้ทําการวิจัยเร่ือง ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีการนําระบบสารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ 
เกรียงศักด์ิ พราวศรี (2544, หน้า 3) พบว่า ระบบสารสนเทศเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถ
ดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน และ
ประกอบการตัดสินใจแล้วยังสามารถเป็นเคร่ืองช้ีนําในการดําเนินงานต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับ สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2545, หน้า 8) พบว่า ระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์  
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เรียกใช้ได้ สะดวก และตรงตามความต้องการ จะช่วยให้สามารถดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชา หลักฐาน
ข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ มีกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ หลักตรรก
และความสมเหตุสมผล เพราะสารสนเทศทั้งหลายนอกจากจะใช้ในการวางแผนการดําเนินงานและ
ประกอบการตัดสินใจ ยังนําไปสู่การพัฒนาแนวความคิด และสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการดําเนินการต่างๆ 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้มีกลยุทธ์มุ่งสู่ความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียน โดยการเร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในสังกัด จากประเด็นสําคัญที่พบในการวิจัย ผู้บริหาร
มีข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพ่ือสื่อสาร เชิญชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ในรูปแบบสารสนเทศต่างๆ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับครู  
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล การสื่อสารทั้งภายใน
หน่วยงานองค์การ หรือนอกองค์การ ทําให้เกิดความเข้าใจ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน 
และส่งเสริมบริหารจัดการรวมทั้ง การเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างกว้างขวางเพ่ิมมากขึ้น และ
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สามารถประสานงานให้ฝ่ายต่างๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มินท์ซเบิร์ก (Mintzberg, 1973, pp. 93-94) ที่ได้กล่าวว่า สารสนเทศ  
เป็นการแสดงบทบาทของการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ซึ่งเป็นการสื่อสารที่อาจเป็นการภายใน
หน่วยงานองค์การ หรือนอกองค์การ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และสามารถประสานงานให้ฝ่ายต่างๆ ได้
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  
 5.2.5 ผลการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยครั้งน้ี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกียรติศักด์ิ  
คฤหบดี (2548, บทคัดย่อ) ที่ทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ธัญญาทิพย์ บูรณพันธ์วิวัฒน์ (2544, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2543 พบว่า 
การศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรฝ่ายบริหารโรงเรียนและฝ่ายปฏิบัติการสอน การดําเนินประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุภาพร ไผโพธิ์ (2551, บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเรื่อง
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า การดําเนินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุริโย จุลมณฑล (2551, บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเรื่องการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากรัฐได้กําหนด
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 14 ระบุไว้ว่าให้สถานศึกษามีการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และให้ถือว่าการดําเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
จัดการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีการวางแผนการทํางาน การดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ การจัดการศึกษาที่มีหลักประกันคุณภาพ มีมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม 
เป็นการให้ความมั่นใจกับผู้รับบริการทําให้เกิดความเช่ือมั่น สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 5) ทํานองเดียวกัน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ต้องดูแลสถานศึกษา กําหนดนโยบายช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน 
และติดตามตรวจสอบให้สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพทุกระดับในสถานศึกษา และ
สถานศึกษาต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําปี ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาท
ในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการประกันคณุภาพ
การศึกษาโดยถือว่าการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกเป็นส่วนหน่ึงของ
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กระบวนการบริหารการศึกษา มีการกําหนดมาตรการสนับสนุน ช่วยเหลือ ผลักดันระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาดําเนินการได้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
คอยชมเชยให้กําลังใจบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ทําให้การดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ   
 5.2.6 ผลการวิจัยการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
มีค่าเฉล่ียในการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นอับดับแรก ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ   
เสง่ียม เป้าเล้ง (2546, บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก และ
การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิต 
ตาคําแสง (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่า ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้จัดทํา
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา ตามแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระจายอํานาจ และส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้สถานศึกษา กําหนดเป้าหมายสนับสนุนให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างย่ังยืน 
มีระบบการประเมินผลการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และจากผลการวิจัยพบประเด็นที่สําคัญคือ สถานศึกษา
นําผลการประเมินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
โดยกําหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2546, หน้า 23) ได้กําหนดการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ว่า “ให้สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา รวมท้ังมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้” ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมทั้ง
การกํากับติดตามผล และยังสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2546, หน้า 21-26) ให้มีการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจะต้องดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ โดยมีการนิเทศ  
ติดตาม กํากับการดําเนินงานในทุกระยะ ดังที่ วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2552, หน้า 83) กล่าวว่า 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของกระบวนการบริหารจัดการ 
ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้นํา พร้อมติดตามกํากับอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ให้บังเกิดผลสัมฤทธ์ิตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งช้ีความสําเร็จ
ที่กําหนดไว้ ดังน้ันสถานศึกษาจึงต้องดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาที่กําหนดไว้โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการ
ของสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกให้บุคลากร
ในสถานศึกษาทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่กําหนดและประสบผลสําเร็จอย่างดีย่ิง 
 5.2.7 ผลการวิจัย พบว่า การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
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การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ผลการวิจัยครั้งน้ี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ยงยุทธ ขัดผาบ (2545, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองลําปาง พบว่า การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน ด้านการเรียนการสอน และด้านการบริหาร
โรงเรียน มีการปฏิบัติมากทุกกิจกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล (2550, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอกรอบที่สองของโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดลําปาง ผลการศึกษา
พบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา และ
ด้านพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณู ชุ่มวารี 
(2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสิริมงคลนุสรณ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
อยู่ในเกณฑ์ดี และมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งน้ีอาจเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9(3) ที่ให้มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
จากผลการวิจัยพบประเด็นที่สําคัญคือ สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
โดยยึดองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาด้านนักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหาร 
มีมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ  
(2546, หน้า 21-26) ให้สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุม สาระการเรียนรู้  
กระบวนการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน  
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้องกับวีระยุทธ  
ชาตะกาญจน์ (2552, หน้า 83) กล่าวว่า บุคคลทุกฝ่ายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ ได้ร่วมกันกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ที่ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ดังที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีกลยุทธ์มุ่งสู่ความสําเร็จคือ ยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครู และบุคลากร
อย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น สถานศึกษา
จึงต้องมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาโดยยึดองค์ประกอบของระบบการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาด้านนักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหาร มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 5.2.8 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวกและอยู่ในระดับสูงมาก 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และผลการวิจัยครั้งน้ี 
สอดคล้องกับ นงลักษณ์ เพ็งดิษฐ์ (2546, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวกับภาวะผู้นํา 
มนุษยสัมพันธ์และวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์กับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทางบวก 
และยังสอดคล้องกับ สมศักด์ิ ทองเนียม (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดชลบุรี พบว่าปัจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูงและเป็นความสัมพันธ์ทางบวก ทํานองเดียวกัน ทาฟฟ์ (Taff, 1998, p. 426) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทพฤติกรรมของผู้บริหารและความสําเร็จของโรงเรียน โดยศึกษาเพื่อพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า บทบาทพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
อยู่ในระดับมาก มีผลต่อการประสบความสําเร็จของโรงเรียน ดังการศึกษาของ นิวบ้ี (Newby, 1998, 
p. 4492) ศึกษาการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) ในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า  โรงเรียน
ที่ใช้ระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์ (TQM) จะบริหารงานตามความต้องการความพอใจของผู้ปกครอง 
ชุมชน และนักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายมีความร่วมมือกัน จึงทําให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ และ
ยังสอดคล้องกับ นิมิตร อิสระกุล (2549, หน้า 72) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งสร้างความเข้มแข็งขององค์กร และมีการประเมินผล
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง สถานศึกษาจัดระบบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา
รับผิดชอบงานทุกอย่างของสถานศึกษา และทุ่มเททําหน้าที่บริหารงานภายในสถานศึกษาได้ครอบคลุม
ทุกด้าน คํานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ โดยใช้ความสามารถส่วนบุคคล
ในการบริหารงาน สร้างบรรยากาศการทํางานให้ทุกคนยอมรับ ศรัทธาและส่งผลให้ผู้ร่วมงานมีความมุ่งมั่น
ทํางานอย่างเต็มศักยภาพ และมีบทบาทเป็นแกนนําหลักในทุกขั้นตอนของการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545, หน้า 5) ที่กําหนดไว้ว่าองค์ประกอบสําคัญของ
การประกันคุณภาพมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการบริหารการศึกษาด้านคุณภาพ ซึ่งต้องมีการวางแผน 
การปฏิบัติงาน กําหนดจุดมุ่งหมายด้านคุณภาพ มีกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ การประเมิน
คุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2549, หน้า 3) กําหนดให้หลักการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดําเนินเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสร้างความมั่นใจให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกําหนดและสังคมต้องการ โดยเน้น
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การกระจายอํานาจให้สถานศึกษาบริหารจัดการตนเอง เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทํางาน และ
รัฐจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารมีบทบาทในการตัดสินใจขององค์กร 
จะเป็นผู้ช้ีทิศทางและกรอบแนวคิดของการศึกษา พัฒนาระบบคุณภาพที่เหมาะสมของหน่วยงาน 
จึงเห็นได้ว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นกระบวนการที่สําคัญ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการประกันคุณภาพในการวางแผนการทํางาน
และดําเนินกิจกรรมต่างๆ  เพื่อคุณภาพของสถานศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ   
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบทบาทของผู้บริหารและ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1) ด้านบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารของสถานศึกษาที่สะดวกทั้งภายในและภายนอก  
ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทําข้อมูล ข่าวสารของชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษา     
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการศึกษาต่อให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารควรส่งเสริมการทําวิจัยในสถานศึกษาตลอดจนนําผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูล
สําหรับการดําเนินงานบริหารการศึกษา   

 2) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาควรให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการรับรู้ในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา ควรมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สถานศึกษา
ควรมีระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมูลเพียงพอต่อการดําเนินงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะเพ่ือนําปัญหามาปรับปรุงแก้ไขระหว่างปฏิบัติงาน
ตามสถานการณ์และการบรรลุเป้าหมาย ควรมีคณะกรรมการดําเนินงานการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีข้อมูลและหลักฐานประกอบ
อย่างครบถ้วน และมีการเผยแพร่นวัตกรรมเก่ียวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอื่นๆ    
กับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลาย สามารถนําไปใช้ได้ครอบคลุมทั้งหมด 
 2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
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 3) ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารด้านอ่ืนๆ ในยุคปฏิรูปการศึกษาในการพร้อมรับ
การเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน 
 


