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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดียิ่ง

จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพศิ  ธรรมรัตน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจติรา วงศ์อนุสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความ

กรุณาเอาใจใส่ ดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืในการตรวจสอบ 

และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยรู้สกึ

ซาบซึง้ในความเมตตา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธวัชชัย ไพใหล ดร.ญาณี ไชยวงศา ดร.รุ่งนภา พรหมภักดี และนางเอื้อมพร บัวดี  

ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย ในการวิจัยครั้งนีจ้นสำเร็จลุล่วง 

 ขอขอบพระคุณ ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ตลอดจนผูบ้ริหาร และครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23 ทุกท่าน ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและอำนวยความสะดวกในการ

เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธวัชชัย ไพใหล นางจริยา ปารพีันธ์ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง นางเอื้อมพร บัวดี  

นายเมอืงไทย ผลาจันทร์ นายอังกูร บุญรักษา นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ดร.รุ่งนภา 

พรหมภักดี และดร.สกลรัตน์ สวัสดิ์มูล ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญเสนอแนะวิธีการพัฒนา  

ในการวิจัยครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วง 

 ขอขอบคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ให้การสนับสนุนและ

ช่วยเหลอืในทุก ๆ ด้านคอยดูแลและให้กำลังใจแก่ผูว้ิจัยตลอดมา คุณค่าและประโยชน์ 

ของวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์  

ที่ได้อบรมสั่งสอนและสนับสนุนการศกึษาของผูว้ิจัยตั้งแต่ตน้จนปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

อนุพงศ์  ไชยบุตร 
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ชื่อเรื่อง    ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

    คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัด 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ผู้วิจัย    อนุพงศ์  ไชยบุตร 

กรรมการที่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์    

    ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  วงศ์อนุสิทธิ์     

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2564 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ 

หาอำนาจพยากรณ์ และหาแนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ 

การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ในปีการศกึษา 2563 จำนวน 339 คน ได้มาโดยใน

การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  จำแนกเป็นผูบ้ริหาร จำนวน 

67 คน และครู จำนวน 272 คน จากจำนวน 45 โรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยการบริหารและความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) ชนิด Independent Samples การวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ 

เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณทีละขัน้ตอน (Stepwise multiple regression analysis)  

 ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผู้บริหารและครู โดยรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก 

  2. ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน 

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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  3. ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผู้บริหารและครู จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

ทุกด้าน จำแนกตามขนาดโรงเรยีนโดยรวมไม่แตกต่างกัน และจำแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน 

  4. ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ของโรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกตามขนาดโรงเรียน

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05และจำแนกตามประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ทุกด้าน 

  5. ปัจจัยการบริหาร โดยรวม (X) กับความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา (Y) โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r= 0.85) 

  6. ปัจจัยการบริหาร ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่า มีจำนวน  

3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษาได้ ได้แก่ ดา้นการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (X3) ด้านการ

บริหารหลักสูตร (X4) และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 

73.90  และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.109 

  7. แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา เสนอแนะไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ได้แก่ ทุกคนในโรงเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการ

สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ด ีด้านการบริหารหลักสูตร ได้แก่ การวางแผน

ดำเนนิการที่ชัดเจน และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ได้แก่ การคำนึงถึงจุดเด่น จุดด้อยของ

สถานศกึษา 

 

คำสำคัญ:  ปัจจัยการบริหาร  การประกันคุณภาพการศกึษา 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine, compare, determine the 

relationship, identify the predictive power, and establish the guidelines for developing 

the administrational factors affecting operational success of the educational quality 

assurance in schools under the Secondary Educational Service Area Office 23. The 

samples were collected using multi-stage sampling consisted of 67 administrators  

and  272 teachers, yielding a total of 339 participants from 45 schools under the 

Secondary Educational Service Area Office 23 in the academic year 2020.  The data 

collection instrument was a set of questionnaires on school administrative factors and 

operational success of the educational quality assurance in schools. Statistics for data 

analysis were mean, standard deviation, t–test (Independent Samples), One–Way 

ANOVA, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and Stepwise multiple 

regression analysis. 

 The findings found were as follows: 

  1. The administration factors as perceived by participants were at a high 

level. 

  2. The operational success of the educational quality assurance in 

schools as perceived by participants was at a high level.  
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  3. The administration factors as perceived by participants with different 

positions as a whole and in each aspect were at the .01 level of significance in all 

aspects, whereas in terms of school sizes, there were no differences. In terms of work 

experience, it was at the .01 level of significance in all aspects. 

  4. The operational success of the educational quality assurance in 

schools as perceived by participants with different positions was at the .05 level of 

significance, whereas in terms of school size, it was at the.05 level of significance.            

In terms of work experience, it was at the .01 level of significance. 

  5. The overall administration factors (X) and the overall operational 

success of the educational quality assurance in schools (Y) had positive relationship            

at a high level (r = 0.85) with the .01 level of significance. 

  6. The four administration factors were analyzed and found three 

aspects that could predict the operational success of the educational quality assurance 

in schools, i.e.., environment and atmosphere management (X3), curriculum 

administration (X4), and vision setting (X1), with the predictive power at 73.90 percent 

and the standard error of prediction equivalent to ±.109. 

   7. The guidelines for developing administration factors affecting the 

operational success of the educational quality assurance in schools included three 

aspects needing improvement: Firstly, environment and atmosphere management 

including everyone in schools joining together to create a pleasant environment and 

atmosphere. Second, curriculum administration, such as clear operational planning. 

Lastly, vision setting, such as referring to strength and weaknesses of schools. 

 

Keywords: Administrational Factors, Educational Quality Assurance 
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บทที่ 1 

 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 การศกึษาเป็นกระบวนการที่ทำให้คนมีความรู้ คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยใหค้น 

เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 

สังคม และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายเพื่อการปฏิรูป

การศกึษาทั้งในระบบนอกระบบ และการจัดการศกึษาตามอัธยาศัย มุ่งเน้นการพัฒนา

การศกึษาให้เท่าเทียมนานาประเทศ การบริหารโรงเรียนในปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ

บริหารจัดการโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจำเป็นที่ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมี

ความรูค้วามเข้าใจการจัดการศกึษา เพื่อมุ่งพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

เป็นคนดี มีปัญญามีความสุข และมีศักยภาพ พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กําหนดให้สถานศกึษาทุกแห่ง 

ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ภายใน โดยได้กำหนดในหมวดที่ 6 มาตรฐาน 

47 วรรคแรกว่าให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษาทุกระดับและวิธีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและให้การประกันคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศกึษา ที่ตอ้งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปี  

และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรยีนต้องนําสาระที่กล่าวไว้ไปสู่การปฏิบัติจรงิ 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา (การประกันคุณภาพการศกึษา, 2561, 

หนา้ 3) 

 การประกันคุณภาพการศกึษา เป็นการประเมินผลการดำเนนิการของ

สถานศกึษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษาโดยบุคลากรของสถานศกึษาหรือ 

 



2 

หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความมั่นใจใหก้ับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียว่าการดำเนินการ 

ของสถานศกึษามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศกึษากำหนด ดังนั้นการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษาจึงถูกสร้างขึน้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่า การจัดการ

ศกึษาของสถานศกึษาจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศกึษาธิการจงึให้มีการพัฒนา 

ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศกึษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐาน 

และตัวชีว้ัดใหม้ีจำนวนน้อยลง กระชับและสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมิน 

ตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล 

ลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมนิ รวมทั้งพัฒนาผูป้ระเมินภายในให้มีมาตรฐาน  

มีความน่าเชื่อถือ สามารถใหค้ําช้ีแนะและใหค้ำปรึกษาแก่สถานศกึษาได้แนวทางการ 

ประเมินคุณภาพของสถานศกึษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชงิคุณภาพตามบริบทของ 

สถานศกึษา ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบนพื้นฐานบริบท 

ของสถานศกึษา มาตรฐานการศกึษาของ สถานศกึษาจงึเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา 

ทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้อง 

รับรู้ และปฏิบัติงานในหนา้ที่ที่รับผดิชอบใหบ้รรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐานที่สถานศกึษา

กำหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศกึษาที่เกิดขึน้ (สำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2561, หนา้ 2)  

 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา

ของโรงเรียนเป็นผลสำเร็จของการจัดการศกึษาของโรงเรียนที่เกิดจากความสามารถ 

ของผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนในการทำงานร่วมกัน 

เพื่อให้งานด้านการจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์

ในการจัดการศกึษา ตามมาตรฐานการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ซึ่งมีนักการศกึษา 

หลายท่านได้ใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศกึษาไว้ว่า การบริหารเป็นกระบวนการ 

ดำเนนิงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหนา้ที่การบริหารที่สำคัญ คือ  

การวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม ผูบ้ริหารเป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกับ

บุคคลอื่น หรอืกลุ่มเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ผูบ้ริหารเป็นผู้บงการพฤติกรรม

ของคนอื่น การทำงานของผู้บริหารอาจใช้แรงจูงใจ การสั่งการ หรอืการใชก้ฎระเบียบใน

การบังคับบัญชาคนอื่นให้ทำงานโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก (อุ่นทยา ผาผง, 

2556, หนา้ 7) การบริหารโรงเรยีน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมาย

ขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่การบริหารที่สำคัญ คือ การวางแผนการจัดองค์การ การนำ 
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และการควบคุม ผู้บริหารเป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น หรอืกลุ่มเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ ผู้บริหารเป็นผู้บงการพฤติกรรมของคนอื่น การทำงานของ

ผูบ้ริหารอาจใชแ้รงจูงใจการสั่งการ หรือการใชก้ฎระเบียบในการบังคับบัญชาคนอื่น 

ให้ทำงานโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก (อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์, 2556, 

หนา้ 143) 

 การบริหารจัดการเป็นหนา้ที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหาร 

และจัดการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย แต่จะบริหาร 

และจัดการอย่างไรให้เกิดความสำเร็จนั้น ผูบ้ริหารสถานศกึษาเป็นผู้ที่มบีทบาทสำคัญ

สำหรับโรงเรยีน ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาและริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย เป็นผู้นำนโยบายและโครงการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติและเป็นผู้บ่งช้ี

ความสำเร็จของโรงเรียน ถ้าผูบ้ริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ การส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรทางการศกึษาได้รับการพัฒนา การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และการ

บริหารงานวิชาการและหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ การบริหารก็ประสบความสำเร็จ 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลได้นั่นเอง ผูบ้ริหารจงึมคีวามสัมพันธ์กับความสำเร็จของงาน 

และคุณภาพของโรงเรียนที่จะสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของงานโรงเรียนนัน้ ๆ ผู้บริหาร

สถานศกึษาจึงตอ้งบริหารจัดการหลายอย่าง ทั้งดา้นการกำหนดวสิัยทัศน์ การพัฒนาครู

และบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ การบริหารหลักสูตรของสถานศกึษา 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องแนะนำและสร้างความศรัทธาให้ครูและบุคลากรทุกคนทำงาน

ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน (สำนักทดสอบทางการศกึษา, 

2561, หนา้ 6-7) 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เป็นหน่วยงานหนึ่ง ในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา และให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศกึษา  

จากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา 2559 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ซึ่งมผีลการประเมินผ่านทุก 

โรงเรียน โดยมีโรงเรยีนที่ได้ระดับการประเมินดเียี่ยม 25 โรงเรียน ระดับดี 18 โรงเรียน 

และระดับดี 2 โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23, 2560) โดยใช้ 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ฉบับลงวันที่  
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11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศกึษา และสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา ในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา โดยมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) คุณภาพผูเ้รียน 2) กระบวนการบริหารและการจัดการ

ของผู้บริหารสถานศกึษา 3) กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญและ  

4) ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล (กระทรวงศกึษาธิการ, 2559, หนา้ 2)  

 ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงตอ้งการศกึษาว่าปัจจัยการ

บริหารด้านใดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาความสำเร็จของการดำเนินการการประกันคุณภาพ 

ภายในของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ให้มคีุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศกึษา ด้านการจัดการศกึษาให้ดียิ่งขึน้ต่อไป 

คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับใด 

  2. ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับใด 

  3. ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาด

โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันหรอืไม่อย่างไร 

  4. ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันหรอืไม่อย่างไร 

  5. ปัจจัยการบริหารกับความสำเร็จของการดำเนนิการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษากับการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน
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สถานศกึษา ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

  6. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาใดบ้างที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  2. เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผู้บริหารและครู  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการ 

ดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

  4. เพื่อเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  6. เพื่อศึกษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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  7. เพื่อหาแนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับมาก  

  2. ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยการบริหารตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน 

  4. ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน 

  5. ปัจจัยการบริหารกับความสำเร็จของการดำเนนิการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษากับการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  6. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาอย่างนอ้ย 1 ปัจจัย สามารถพยากรณ์ความสำเร็จ

ของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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ความสำคัญของการวจิัย 

 การศกึษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ดังนี้ 

  1. ได้ทราบปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตามขนาดโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  2. ได้แนวทางการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษา และผูส้นใจสามารถนำข้อมูลจากผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนได้ 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวจิัยไว้ดังนี้ 

  1. ขอบเขตของเนื้อหา 

   การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นการศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ดังนี้ 

    1.1 ปัจจัยการบริหาร ผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์เอกสารทางวชิาการ

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหารของ มยุรยี์ แพร่หลาย (2554, หน้า 81);  

วัชร ีเทพพุทธางกูร (2554, หนา้ 246); สุกัญญรัตน์ คงงาม (2554, หนา้ 361); สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (2554); คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2557, หน้า 60);  

สำนักทดสอบทางการศกึษา (2561, หนา้ 7-8); ฉัตรภัทร์ อุปธิ (2561, หนา้ 1495-1497);  

บุนยะสิด ยดทิวงสา (2562, หนา้ 221-232); สมปรารถนา พรหมสูตร (2563, หนา้ 130- 
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131) Kayyal & Gibbs (2012, pp. 691-696); Alam (2015, Abstract); EUROPEAN 

COMMISSION (2018, pp. 7-21) ได้ปัจจัยการบริหาร 4 ด้าน ได้แก่ 

     1.1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ 

     1.1.2 การพัฒนาครูและบุคลากร 

     1.1.3 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

     1.1.4 การบริหารหลักสูตร 

    1.2 การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

จากบทบาทหนา้ที่ของสถานศกึษาในการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา  

ในแนวทางประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา (สำนักทดสอบทางการศกึษา สพฐ., 

2561, หนา้ 67-68) ซึ่งได้กล่าวถึง การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา 7 ขั้นตอน ได้แก่ 

     1.2.1 การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

     1.2.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

     1.2.3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา 

     1.2.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน 

     1.2.5 การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มี

คุณภาพ 

     1.2.6 การจัดทำรายงานผลการประเมนิตนเอง (SAR) 

     1.2.7 การพัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพ 

  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูจาก 45 โรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน  

2,245 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 84 คน และครูจำนวน 2,161 คน 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูจาก 45 โรงเรียน สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จำนวน 339 คน 

โดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan และใช้วธิีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Random Sampling) จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 67 คน และครูจำนวน 272 คน 
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  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   ตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ กำหนดเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ดังนี้ 

    3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

     3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

      3.1.1.1 ผูบ้ริหาร 

      3.1.1.2 ครู 

     3.1.2 ขนาดโรงเรียน 

      3.1.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

      3.1.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

      3.1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 

     3.1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

      3.1.3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

      3.1.3.2 10 - 20 ปี 

      3.1.3.3 มากกว่า 20 ปี 

    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

     3.2.1 ปัจจัยการบริหาร 

      3.2.1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ 

      3.2.1.2 การพัฒนาครูและบุคลากร 

      3.2.1.3 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

      3.2.1.4 การบริหารหลักสูตร 

     3.2.2 ความสำเร็จของการดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา 

      3.2.2.1 การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

      3.2.2.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา 

      3.2.2.3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

ของสถานศกึษา 



10 

      3.2.2.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา

ภายใน 

      3.2.2.5 การติดตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

      3.2.2.6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

      3.2.2.7 การพัฒนาสถานศึกษาให้มคีุณภาพ 

กรอบแนวคดิของการวจิัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผูว้ิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย 

การบริหาร 4 ด้าน คอื 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ 2) การบริหารหลักสูตร 3) การพัฒนาครู 

และบุคลากร 4) การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ซึ่งได้จากแนวคิดในการกำหนด

มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ในแนวทางประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษา (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2561, หน้า 7)  

และความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 7 ด้าน  

คือ 1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 2) การจัดทำแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา 3) การดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา 4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน 5) การติดตามผลการ

ดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพ 6) การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 

(SAR) 7) การพัฒนาสถานศึกษาให้มคีุณภาพ ซึ่งได้จากจากบทบาทหนา้ที่ของสถานศกึษา

ในการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ในแนวทางประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษา (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2561, หน้า 67-68) 

จึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

1.สถานภาพการดำรงตำแหนง่ 

   1.1 ผู้บริหาร 

   1.2 ครู 

2.ขนาดโรงเรียน 

   2.1 ขนาดเล็ก 

   2.1 ขนาดกลาง 

   2.2 ขนาดใหญ ่

และใหญ่พิเศษ 

3. ประสบการณ ์

ในการปฏิบัตงิาน 

   3.1 นอ้ยกว่า 10 ป ี

   3.2 10-20 ป ี

   3.3 มากกว่า 20 ป ี

 

ตัวแปรตาม 

 ปัจจัยการบรหิาร 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ 

2. การพัฒนาครูและบุคลากร 

3. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

4. การบริหารหลักสูตร 

 
ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

1. การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

2. การจดัทำแผนพัฒนาการจดัการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

3. การดำเนินการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 

4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษาภายใน 

5. การตดิตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนา

สถานศึกษา 

6. การจดัทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

7. การพัฒนาสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเรจ็ของการ

ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายสถานศึกษา ของโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรยีน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผูว้ิจัยได้กำหนดนิยามศัพท์

เฉพาะไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะ คุณสมบัติ กลยุทธ์ในการบริหาร

สถานศกึษาของผู้บริหารที่ทำให้เกิดการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

   1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ หมายถึง การกำหนดเป้าหมายให้เป็นรูปธรรม

ชัดเจนจะต้องมนีโยบายและแผนงานชัดเจน เข้าใจได้ง่าย สมาชิกในองค์กรเห็นคุณค่า 

ในการปฏิบัติ มองเห็นเป้าหมายภาพความสำเร็จในอนาคต มคีวามทันต่อเหตุการณ์

ปรับเปลี่ยนได้ ปฏิบัติได้คลอ่งตัวรวดเร็ว ทุกคนปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้วยความเต็มใจ 

มีความท้าทายและเป็นไปได้ 

   1.2 การพัฒนาครูและบุคลากร หมายถึง กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ 

ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การค้นหาวิธีการ และเครื่องมอื

ต่าง ๆ ที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อกระตุ้นให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อนให้มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สร้างบรรยากาศองค์การให้เป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ และการเปลี่ยนค่านิยมใหถู้กต้อง ในเรื่องความรับผดิชอบ 

   1.3 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ หมายถึง กระบวนการที่มีการ

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้ บรรยากาศในการ

ทำงาน วัฒนธรรมในโรงเรยีนที่มีการยอมรับในความสามารถกัน ใหเ้กียรตซิึ่งกันและกัน 

ส่งเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งนักเรียน  

ครูและบุคลากรสามารถรับรู้ได้ 

   1.4 การบริหารหลักสูตร หมายถึง การดำเนินการให้มีหลักสูตร 

ของสถานศกึษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้สำเร็จการศกึษาได้เป็นอย่างด ีมีการกำหนด

จุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการและเนือ้หาสาระที่เรยีน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล

การเรียนการสอนในสถานศกึษา ซึ่งสะท้อนว่าผูเ้รียนมีความรูค้วามสามารถเจตคติและ

พฤติกรรมตามมาตรฐานการศกึษาที่สถานศกึษากำหนดไว้ รวมถึงการจัดหลักสูตรของ

สถานศกึษาโดยคำนึงถึงบริบทของผู้เรยีน ท้องถิ่นและชุมชน มีการบูรณาการสาระ 



13 

การเรียนรูห้รือจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถและความ

สนใจของผู้เรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรยีนตามขีด

ความสามารถทำให้ผู้เรยีนมีความสมบูรณ์แบบทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จติใจ 

และสติปัญญา 

  2. ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา หมายถึง การบรรลุเป้าหมายในกระบวนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาตามระบบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ประกอบด้วย 

   2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา หมายถึง 

กระบวนการที่สถานศกึษามีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายใน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษา โดยวิเคราะห์และ

สังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศกึษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสูตร

สถานศกึษา ซึ่งมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาต้องผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศกึษา รวมทั้งมกีารประกาศใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา

และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก 

   2.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา หมายถึง 

กระบวนการที่สถานศกึษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษาที่แสดงแผนงาน

โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ โดยมีการกำหนดกรอบเวลาของการดำเนินการ

อย่างน้อย 3 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการ ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกัน

คิดวิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการนำแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบ

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

   2.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

หมายถึง กระบวนการที่สถานศกึษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ที่แสดงโครงการ กิจกรรม วิธีการ 

งบประมาณ ทรัพยากร และผูร้ับผดิชอบอย่างชัดเจน และเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี 

ต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานใหค้วามเห็นชอบ และนำแผนปฏิบัติการประจำปี 
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สู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา โครงการ กิจกรรม ที่กำหนดไว้กำกับ ตดิตาม 

ประเมินผลและรายงานการดำเนนิการตามแผนปฏิบัติประจำปี  

   2.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

หมายถึง กระบวนการที่สถานศกึษามีการแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาระดับสถานศกึษา วางระบบการทำงานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบ

ระดับสถานศกึษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย ครู 

และบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามปฏิทินการปฏิบัติงานรวมทั้ง

ดำเนนิการแก้ไขใหเ้ป็นไปตามแผนเป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติ และจัดทำรายงาน

เสนอเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป  

   2.5 การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษา หมายถึง กระบวนการที่สถานศกึษามีการติดตามผลการ

ดำเนนิการและนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

   2.6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) หมายถึง Self-

Assessment Report ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา กระบวนการที่สถานศกึษา

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผลใหไ้ด้ข้อมูลสารสนเทศทีมคีุณภาพ 

ตรงตามสภาพมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อจัดทำรายงานประจำปี ได้อย่างเหมาะสม  

เข้าใจง่าย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ นำเสนอคณะกรรมการสถานศกึษาให้ความเห็นชอบ 

และรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และรายงานประจำปี 

ต่อผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัด 

   2.7 การพัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพ หมายถึง กระบวนการที่

สถานศกึษานำผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

เพื่อใช้เป็นกรอบความคิดในการดำเนินการของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัด

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ กิจกรรม การกำกับ ตดิตาม และควบคุม 

การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการปรับปรุงแก้ไข 

การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ตำแหน่งของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
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   3.1 ผูบ้ริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศกึษา  

รองผู้อำนวยการสถานศกึษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

   3.2 ครู หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยม 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปีการศกึษา 2563 

  4. ขนาดโรงเรยีน หมายถึง ขนาดของโรงเรียนมัธยม แบ่งตามจำนวน

นักเรียน ได้ 3 ขนาด ดังนี้ 

   4.1 ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน ไม่เกิน 499 คน 

   4.2 ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรยีนที่มจีำนวนนักเรียน  

ระหว่าง 500-1,499 คน 

   4.3 ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน  

ตั้งแต่ 1,500 คน ขึน้ไป 

  5. ประสบการณ์ปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหนา้ที่ของครู

ในโรงเรยีนนับตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการจนถึงปี พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

   5.1 น้อยกว่า 10 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 10 ปี 

   5.2 10-20 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 10-20 ปี 

   5.3 มากกว่า 20 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่า  

20 ปี 

  6. แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 หมายถึง การดำเนินงานหรอืการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

โดยผู้วจิัยจะนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติ ค่าอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา  

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ทั้งโดยรวมและ 

รายด้าน มาพิจารณาถ้าพบว่าปัจจัยทางการบริหารด้านใดมีอำนาจพยากรณ์ความสำเร็จ

ของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา แล้วผู้วิจัยจะนำ 
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ด้านดังกล่าวไปสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 10 คน เพื่อให้

ผูเ้ชี่ยวชาญนำเสนอวิธีหรอืแนวทางพัฒนาปัจจัยทางการบริหารนัน้ต่อไป  



17 

 

บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศกึษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น

ข้อมูลพื้นฐาน นำไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย และเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

อภปิรายผลการวิจัย ดังนี้ 

  1. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการบริหาร 

   1.1 ความหมายของการบริหารสถานศกึษา 

   1.2 ขอบข่ายการบริหารสถานศกึษา 

   1.3 ความหมายของปัจจัยทางการบริหาร 

   1.4 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร 

  2. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศกึษา 

   2.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศกึษา 

   2.2 ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศกึษา 

   2.3 หลักของการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

   2.4 ขอบข่ายการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

   2.5 มาตรฐานการศกึษาของการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

   2.6 ระดับคุณภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

  3. บริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการบริหาร 

 การบริหารโรงเรยีนเป็นอำนาจหน้าที่ของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ต้องดูแล

รับผิดชอบบริหารจัดการให้การจัดการศกึษามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

ที่กำหนด มีนักการศกึษา นักบริหาร และนักวิชาการได้กล่าวถึง การบริหารโรงเรียน 

ขอบข่ายการบริหารโรงเรียน ปัจจัยทางการบริหาร และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางการ

บริหารไว้ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

  1. ความหมายของการบริหารโรงเรยีน 

   มีนักบริหารและนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการบริหาร

โรงเรียนไว้ ดังนี้ 

    วิรัช สวนวงศ์วาน (2554, หน้า 2) กล่าวว่า การบริหาร คือ สิ่งที่

ผูจ้ัดการหรอืผูบ้ริหารตอ้งปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานงานและการดูและงาน 

และกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้อื่น 

    ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555, หนา้ 11) ได้สรุปความหมายของการ

บริหารสถานศกึษาไว้ว่า การบริหารสถานศกึษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การ

ดำเนนิการของผูบ้ริหารสถานศกึษา ซึ่งดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศกึษา 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องอาศัยความรูค้วามเข้าใจในเรื่องกระบวนการบริหารสถานศกึษา

และรูปแบบการบริหารสถานศกึษาเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด 

    อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หนา้ 13) ได้สรุปความหมายของการ

บริหารสถานศกึษาไว้ว่า การบริหารสถานศกึษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล 

หลายคนร่วมมอืกันดำเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่

บุคลิกภาพ ความรูค้วามสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มคี่านิยมตรงกับ 

ความตอ้งการของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อ

บุคคล พัฒนาตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดำเนินชีวิตอยู่ 

    วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 11) ได้สรุปความหมายของการ

บริหารสถานศกึษาไว้ว่า การบริหารสถานศกึษา หมายถึง การบริหารสถานศกึษา 

ที่ผู้บริหารร่วมมอืกับบุคลากรในสถานศกึษาภายใต้ภารกิจขอบข่ายงานสถานศกึษา 

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในการให้บริการทางการศกึษาแก่เยาวชนและผูส้นใจเพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมายของการจัดการศกึษา 

    อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หนา้ 14) ได้สรุปความหมายของการ

บริหารโรงเรียนไว้ว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ

จุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่การบริหารที่สำคัญ คือ การวางแผนการจัดองค์การ 

การนำ และการควบคุม ผูบ้ริหารเป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น หรอืกลุ่มเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ผูบ้ริหารเป็นผูบ้งการพฤติกรรมของคนอื่น การทำงาน 

ของผู้บริหารอาจใช้แรงจูงใจการสั่งการ หรอืการใช้กฎระเบียบในการบังคับบัญชาคนอื่น 

ให้ทำงานโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก 

    อุ่นทยา ผาผง (2556, หน้า 13 - 14) ได้สรุปความหมายของการ

บริหารโรงเรียนไว้ว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ

จุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่การบริหารที่สำคัญ คือ การวางแผนการจัดองค์การ  

การนำ และการควบคุม ผูบ้ริหารเป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น หรอืกลุ่มเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ผูบ้ริหารเป็นผูบ้งการพฤติกรรมของคนอื่น  

การทำงานของผู้บริหารอาจใชแ้รงจูงใจ การสั่งการ หรอืการใชก้ฎระเบียบในการบังคับ 

บัญชาคนอื่นใหท้ำงานโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก 

    Herbert A. Simon (1961, p. 10 อ้างถึงใน กาญจนา ไตรรัตน,์ 2556, 

หนา้ 21) ได้ให้คำอธิบายว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป 

ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

    Good (1973, อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556, หน้า 10) ได้ให้

ความหมายไว้ว่า การบริหารสถานศกึษา หมายถึง การสั่งการ การควบคุมดูแลงาน 

และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นภาระหนา้ที่ของสถานศกึษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน 

เหล่านัน้นำไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการศกึษาให้ตรงเป้าหมายทุกประการ 

    Peter F. Drucker (2001, p. 36 อ้างถึงใน กาญจนา ไตรรัตน์, 2556, 

หนา้ 21) กล่าวว่า การบริหาร คอื ศิลปะในการทำงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกับผูอ้ื่น 

การทำงานต่าง ๆ ใหลุ้ล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทำภายในสภาพองค์การที่กล่าวนั้น 

ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันทำงานในองค์การ 

ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน  
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รวมทั้งขอ้มูลสนเทศต่าง ๆ เพื่อผลิตสนิค้าหรอืบริการออกจำหน่ายและตอบสนอง 

ความพอใจให้กับสังคม 

   จากความหมายของการบริหารโรงเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหาร

สถานศกึษา หมายถึง การที่ผู้บริหารร่วมมอืกับบุคลากรในสถานศกึษา ในการให้บริการ

ทางการศึกษาแก่เยาวชนและผูส้นใจ โดยอาศัยหนา้ที่การบริหารที่สำคัญ คือ การวางแผน 

การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของการจัดการศกึษา 

  2. ขอบข่ายการบรหิารโรงเรียน 

   มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหข้อบข่ายการบริหารโรงเรียนไว้แตกต่างกัน

มากมาย ดังนี้  

    ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ใน

มาตรา 39; ว่าให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษา โดยแบ่ง

ขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน (สำนักงานคณะกรรมการศกึษาแห่งชาติ  

สำนักนายกรัฐมนตร,ี 2553, หนา้ 14) คือ 1) งานการบริหารวิชาการ 2) งานการบริหาร

งบประมาณ 3) งานการบริหารงานบุคคล 4) งานการบริหารทั่วไป 

    ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555, หนา้ 13) ได้สรุปว่า ขอบข่ายงาน 

การบริหารการศกึษาของสถานศกึษาในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยงานหลัก ๆ 4 งาน คอื  

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป 

    วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 11) ได้สรุปขอบข่ายงานสถานศกึษา

ไว้วา่ การจำแนกขอบข่ายงานสถานศกึษาของนักวิชาการชาวต่างประเทศและหน่วยงาน

ทางการศึกษาของไทยนั้นมีส่วนที่คล้ายคลึงกันโดยมีส่วนย่อยในรายละเอียดที่แตกต่างกัน 

และสถานศกึษาทุกประเภทไม่ว่าจะจัดงานบริหารออกเป็นรูปแบบใด หรอืจำแนกงาน

บริหารสถานศกึษาออกเป็นกี่ประเภท จำนวนมากหรือน้อยแตกต่างไปตามสภาพและ

ขนาดของสถานศกึษาเช่นใดก็ตาม ทุกสถานศกึษาต้องจัดให้มงีานวิชาการในสถานศกึษา

ของตนเองดว้ยทั้งสิ้น งานวิชาการจงึนับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญหรอือาจเรียกได้ว่าเป็น

งานหลักของสถานศกึษา ส่วนงานอื่น ๆ ล้วนมาสนับสนุนงานวิชาการโดยใช้กระบวนการ

บริหารสถานศกึษาที่มคีุณภาพมาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

    จริาวรรณ วัฒนะสุระ (2559, หนา้ 73) กล่าวว่าผูบ้ริหารมบีทบาท

หนา้ที่ ในความรับผดิชอบหลายอย่างในการนําพาองค์การให้อยู่รอดและมีคุณภาพ
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มาตรฐานและจะต้องมีองค์ความรู ้หลักการทฤษฎีมีจริยธรรมในตนเอง และมีมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน โดยมีบทบาททั้งด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การ  

ด้านการตัดสินใจ การนเิทศ การวางแผนและการจัดองค์การการตดิตามตรวจสอบ 

การปฏิบัติงาน การควบคุม การเป็นตัวแทนขององค์การ การประสานงาน การให้ 

คําปรึกษา การบริหารทั้งคุณลักษณะ และการบูรณาการ คุณลักษณะเฉพาะ ทักษะ 

คุณลักษณะระดับพืน้ฐานและลักษณะของ ผูบ้ริหารมอือาชีพ 

   จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ขอบข่ายการบริหารโรงเรียนมงีาน 

หลัก ๆ 4 งาน ได้แก่ 1) งานการบริหารวิชาการ 2) งานการบริหารงบประมาณ 3) งานการ

บริหารงานบุคคล 4) งานการบริหารทั่วไป ซึ่งงานการบริหารวิชาการนัน้เป็นงานที่นับได้ว่า

มีความสำคัญที่สุด ส่วนงานอื่น ๆ เป็นงานที่เข้ามาสนับสนุนงานการบริหารวิชาการเพื่อให้

โรงเรียนเกิดประสทิธิภาพและมีประสทิธิผลสูงสุด 

  3. ความหมายของปัจจัยทางการบริหาร 

   มีนักวิจัยและนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของปัจจัยทางการบริหาร 

ไว้มากมายหลายท่าน ดังนี้ 

    ปรีชา คัมภรีปกรณ์ (2541, หนา้ 10 อ้างถึงใน กาญจนา ไตรรัตน์, 

2556, หนา้ 20) ได้ให้คำอธิบายว่า ปัจจัยการบริหารการศกึษา ประกอบด้วย 4M  

เป็นปัจจัยพื้นฐาน การบริหารการศกึษาจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ บุคลากรต้องมีคุณภาพ

และปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนมากพอ ตอ้งมีวัสดุสิ่งของตาม

ต้องการและต้องมกีารบริหารที่ดีมปีระสิทธิภาพ 

    จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา้ 13 อ้างถึงใน นงค์นุช สมุทรดนตรี, 

2556, หนา้ 13) ได้ให้คำอธิบายว่า ปัจจัยที่สำคัญของการบริหาร มีอยู่ 4 ประการ คือ คน 

เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ 

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (2547, หน้า 9 อ้างถึงใน 

กาญจนา ไตรรัตน์, 2556, หนา้ 19) ได้ให้คำอธิบายว่า ปัจจัยทางการบริหาร  

เป็นทรัพยากรโดยทั่วไป ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนั้นก็จะดำเนินงานไม่ราบรื่น  

ไม่ประสบความสำเร็จ ต้องใช้ใหคุ้้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ ปัจจัยพืน้ฐานประกอบด้วย  

คน เงนิ วัสดุสิ่งของ และการจัดการ 

    ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555, หนา้ 6) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 



22 

    อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หนา้ 7) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง องค์ประกอบที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของครู 

    คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, หนา้ 5) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง องค์ประกอบที่เอื้อต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีน 

    วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 5) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง องค์ประกอบทางการบริหารที่ทำให้เกิดความเป็นโรงเรียนที่มปีระสิทธิผล 

    อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หนา้ 7) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเป็นโรงเรียนที่มปีระสิทธิผล 

    พัชรารัตน์ แสงวงศ์ (2556, หนา้ 12) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง เหตุหรอืการกระทำใด ๆ ของการใชป้ัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการ

จัดการเรยีนรู้ของครู 

    อุ่นทยา ผาผง (2556, หน้า 7) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการบริหาร 

หมายถึง ตัวแปรที่มอีิทธิพลต่อการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

    Greenwood (1965, pp. 74-75 อ้างถึงใน นงค์นุช  สมุทรดนตรี, 

2556, หนา้ 13) ได้ให้คำอธิบายว่า ปัจจัยการบริหารควรม ี7 ปัจจัย คือ คน เงิน วัสดุ

อุปกรณ์ อำนาจหนา้ที่ เวลา กำลังใจในการทำงาน และความสะดวกต่าง ๆ 

   จากความหมายของปัจจัยทางการบริหารข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยการ

บริหาร หมายถึง องค์ประกอบทางการบริหารที่ทำให้การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ  

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศกึษา  

  4. แนวคดิเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร 

   ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษาในการวิจัยครั้งนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัย 

และพฤติกรรมทางการบริหารที่เป็นองค์ประกอบหลักในการศึกษาความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการ

วิจัย โดยผู้วจิัยได้ศกึษา วเิคราะห์และสังเคราะห์จากผลการศกึษาของนักวิชาการ 

และผลการวิจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
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    มยุรีย์ แพร่หลาย (2554, หน้า 85) กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

บริหารงานประกันคุณภาพการศกึษา ดังนี้ 

     1. ปัจจัยด้านลักษณะของโรงเรียน คอื การจัดโครงสรา้ง 

ของโรงเรียน การใชเ้ทคโนโลยี การได้รับงบประมาณ และการได้รับการสนับสนุน

     2. ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม คือ วัฒธรรมของโรงเรยีน  

และบรรยากาศในการทำงานของโรงเรียน 

     3. ปัจจัยด้านลักษณะของบุคลากร คือ การเรียนรู้และความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 

และทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ 

     4. ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ คอื การทำงาน

เป็นทีม การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศภาวะผูน้ำ

ของผู้บริหาร การใชก้ลยุทธ์ การติดต่อสื่อสาร และการนิเทศติดตาม 

    วัชร ีเทพพุทธางกูร (2554, หนา้ 246-264) ได้สังเคราะห์ยุทธศาสตร์

การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนมัธยมศกึษา ได้ข้อสรุป

ดังนี้ 

     1. การพัฒนาครูมอือาชีพ 

      1.1 รณรงค์ใหค้รูพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ด้วยการวิจัย 

ในชั้นเรียน 

      1.2 ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภูมปิัญญา

ท้องถิ่นทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย 

      1.3 พัฒนาคุณภาพครูอัตราจา้งมืออาชีพ 

      1.4 เร่งพัฒนาครูแนะแนว 

      1.5 พัฒนาครูใหม้ีความรูค้วามเข้าใจในการจัดการความรู้ 

      1.6 เร่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามรู้ 

และทักษะในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

     2. การพัฒนางานวิชาการ 

      2.1 พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เข้มแข็ง 

      2.2 บูรณาการเนื้อหาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

      2.3 พัฒนาระบบฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ 
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      2.4 เร่งปรับปรุงระเบียบวิธกีารวัดและประเมินผล 

      2.5 เร่งปรับปรุงงานวิชาการให้มคีวามเข้มแข็ง 

      2.6 เร่งจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 

โดยการมสี่วนร่วม 

      2.7 ปรับปรุงการทำประชาพิจารณ์ระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานวิชาการ 

     3. การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

      3.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      3.2 เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงานวิชาการ 

      3.3 พัฒนาโครงการและกิจกรรมใหม้ีความหลากหลาย 

      3.4 เร่งปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้เข้มแข็ง 

      3.5 พัฒนาความเข้มแข็งของโครงสร้างแนะแนว 

      3.6 พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

และความสำนึกในความเป็นไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

      3.7 หลักสูตรสถานศกึษา 

      3.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

     4. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื 

      4.1 พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง 

      4.2 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทางวิชาการกับสถานบัน

การศกึษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

      4.3 สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถานบันการศกึษา

ระดับอุดมศกึษา 

     5. การบริหารจัดการ 

      5.1 ส่งเสริมภาวะผู้นำในการพัฒนางานวิชาการของครู 

และบุคลากรทางการศกึษา 

      5.2 จัดตั้งศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ 

      5.3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

      5.4 รณรงค์ประกวดหนังสอืเพื่อใช้เป็นแบบเรียนในการฝกึ

ทักษะคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียน 
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      5.5 ทบทวนภาระงานในสถานศกึษา 

      5.6 จัดตัง้หน่วยงานเคลื่อนที่ทางวิชาการ 

      5.7 เร่งระดมทุนเพื่อการศกึษา 

      5.8 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน 

      5.9 เร่งจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาภายในโรงเรียน 

     6. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา 

      6.1 พัฒนาโครงสร้างการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ให้เข้มแข็ง 

      6.2 ปรับปรุงเครื่องมอืประเมินตามตัวบ่งช้ี 

    สุกัญญรัตน์ คงงาม, สุวิมล ว่องวาณิช และศริิเดช สุชีวะ (2554, 

หนา้ 361-363) ได้เสนอองค์ประกอบหรอืปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จของการปรับเปลี่ยน

มโนทัศน์การประกันคุณภาพ ดังนี้ 

     1. ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารงานและนโยบายโรงเรียน คอื 

โครงสรา้งการบริหารจัดการขององค์กร โดยเฉพาะนโยบายการบริหารจัดการของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ให้ความสำคัญและมีแนวทางส่งเสริมใหค้รูในโรงเรียนได้เข้ารับการ

พัฒนาตามกระบวนการและเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียน 

     2. ปัจจัยด้านผูท้ำหน้าที่กระตุ้นใหเ้กิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศ 

และกระบวนการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของครู คอื บุคคลที่มบีทบาทสำคัญ คือ 

นักวิชาการ/ศึกษานิเทศก์ หรอืคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศกึษา 

     3. ปัจจัยด้านการนำผลงานจากกิจกรรมการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

คือ การนำผลการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ฝึกปฏิบัติมาจัดระบบและนำเสนอให้น่าสนใจ 

เป็นการสะท้อนถึงการพัฒนาตนเองเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่องของครู 

     4. ปัจจัยด้านกิจกรรมตามโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ คือ 

นักวิชาการ/ศึกษานิเทศก์มาร่วมทำหน้าที่กระตุ้นการปรับเปลี่ยนและจัดกิจกรรมการ

พัฒนาตนเองให้กับครู เป็นการบรรยายใหค้วามรูก้ับครูในโรงเรยีนเป็นลักษณะกลุ่มย่อย 

    สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2561, หน้า 13)  

ได้กล่าวถึงปัจจัยการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาที่ส่งผลสำเร็จ 
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ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  

มี 5 องค์ประกอบที่เช่ือมโยงกัน ประกอบด้วย 

     1. การมีอุดมการณ์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 

     2. การนำองค์กรและการบริหารจัดการที่มคีุณภาพ 

     3. การสร้างบุคลากรที่มคีุณภาพและความเป็นผู้นำการสอน 

อย่างมืออาชีพ 

     4. การจัดการเรยีนการสอนที่มคีุณภาพสูงภายใต้สภาพแวดล้อม

ที่ปลอดภัย เอื้อการเรียนรู้และสรา้งปฏิสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

     5. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองครอบครัวและชุมชน 

    คำเตียง ก่ำเกลีย้ง และเสาวนี ตรพีุทธรัตน์ (2557, หนา้ 60) ได้สรุป

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน มปีัจจัย

ทางการบริหาร 6 ปัจจัย ได้แก่ 

     1. ภาวะผู้นำ 

     2. บรรยากาศ/วัฒนธรรมองค์การ 

     3. วสิัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

     4. การติดต่อสื่อสาร 

     5. การทำงานเป็นทีม 

     6. การบริหารจัดการ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2561, หน้า 7-8)  

ได้กล่าวถึง แนวคิดในการกำหนดมาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการไว้ 4 ดา้น 

ได้แก่ 

     1. การบริหารคุณภาพของสถานศกึษา หมายถึง การบริหาร

จัดการคุณภาพโดยภาพรวม โดยใหค้วามสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ 

และพันธกิจของสถานศกึษารวมทั้งระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

ที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     2. การบริหารหลักสูตรของสถานศกึษา หมายถึง การมีหลักสูตร

ของสถานศกึษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้สำเร็จการศกึษาได้เป็นอย่างด ีมีการกำหนด

จุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการและเนือ้หาสาระที่เรยีน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล

การเรียนการสอนในสถานศกึษา ซึ่งสะท้อนว่าผูเ้รียนมีความรูค้วามสามารถเจตคติและ

พฤติกรรมตามมาตรฐานการศกึษาที่สถานศึกษากำหนดไว้ รวมถึงการจัดหลักสูตรของ
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สถานศกึษาโดยคำนึงถึงบริบทของผู้เรยีน ท้องถิ่นและชุมชน มีการบูรณาการสาระการ

เรียนรู้หรอืจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถและความสนใจ

ของผู้เรยีนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรยีนตามขีด

ความสามารถทำให้ผู้เรยีนมีความสมบูรณ์แบบทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จติใจ 

และสติปัญญา 

     3. การพัฒนาครูและบุคลากร หมายถึง การพัฒนาครูและ

บุคลากร ที่เน้นไปที่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ซึ่งตอ้งมีการพัฒนาที่ตรงตามความ

ต้องการจำเป็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของ 

การสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

     4. การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ หมายถึง สถานศกึษา 

ที่มหีอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการอาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด มแีหล่งเรียนรูท้ี่เพียงพอ มีการจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู ้ตลอดจนมีการจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มคีุณภาพ 

    ฉัตรภัทร์ อุปธิ, ธีระวัฒน์ มอนไธสง และปฤษณา ชนะวรรณ (2561, 

หนา้ 1495) ได้กล่าวถึงปัจจัยองค์การที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายใน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คอื 

     1. ปัจจัยด้านโครงสร้าง 

     2. ปัจจัยด้านบุคลากร 

     3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

     4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

    บุนสะยิด ยดทิวงสา (2562, หนา้ 221) ได้ศึกษาภาวะผู้นำของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการประกันคุณภาพการศกึษา ผลการศกึพบว่ามีภาวะผู้นำ

ที่สามารถพยากรณ์ผลสำเร็จในการประกันคุณภาพการศกึษา ได้แก่  

     1. ด้านการมวีิสัยทัศน์ 

     2. ด้านการมุ่งเนน้ผลสำเร็จ  

     3. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ  

     4. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

     5. ด้านความมบีารมี  

     6. ด้านการดลใจ  
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     7. ด้านการมุ่งหาความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 

    สมปรารถนา พรหมสูตร และวันทนา อมตาริยกุล (2563, หนา้ 130-

132) ได้สรุปปัจจัยการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลตามมาตรฐานการดําเนินงาน  

ประกอบด้วย 

      1. วัฒนธรรมองค์กร  

      2. โครงสรางองค์กร 

      3. การฝกึอบรมและพัฒนา  

      4. ภาวะผูน้ำ 

    Kayyal & Gibbs (2012, pp. 690-697) ได้ทำการศกึษาเกี่ยวกับ  

การปรับเปลี่ยนหลักสูตรโดยนำรูปแบบการประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ กล่าวว่า  

     1. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญของการประกัน

คุณภาพ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่จะนำผลลัพธ์ที่มปีระสิทธิผลมาสู่ผูว้ิจัย เช่น การกำหนด

ขอบเขตของหลักสูตรและการสอนอย่างชัดเจน  

     2. การวางแผนงานร่วมกันกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน 

ซึ่งจะทำให้องค์กรณ์เกิดความสามัคคีมากยิ่งขึน้ เนื่องจากการวางแผนงานร่วมกันทำให้

สมาชิกในองค์กรได้เรียนรูแ้ก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

     3. การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรส่งผลใหเ้กิดการ

พัฒนาคุณภาพของการประกันคุณภาพ  

     4. ไม่เพียงแต่การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะทำให้เกิดการ

พัฒนาทางการประกันคุณภาพ แต่การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมขององค์กรจะส่งผล

ให้ผู้คนในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพของผูค้นจะทำให้การ

ประกันคุณภาพมีประสทิธิภาพมากขึน้เช่นเดียวกัน 

    Alam (2015, p. 163-169) ได้ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษาว่า  

     1. การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนที่ชัดเจนจะเป็นการยกระดับ

การประกันคุณภาพทางการศกึษา ซึ่งการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ถือเป็น

กำลังสำคัญของการนำทางของแผนการดำเนินการและการพัฒนาการประกันคุณภาพ 

ทางการศึกษา  
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     2. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษาและสภาพแวดล้อม 

ของแหล่งการศกึษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสถานศกึษาตา 

     3. การพัฒนาบุคลากร คือ การเห็นความสำคัญของผูร้่วมงาน 

และเป็นการส่งเสริมศักยภาพที่ดขีึน้ให้บุคลากร 

     4. การพัฒนาทุกด้านส่วนที่กล่าวข้างต้น เป็นส่วนสำคัญของ 

ภาวะผูน้ำในสถานศกึษา ที่จะส่งเสริมสถานศกึษาและบุคลากรในสถานศกึษาให้ทำงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

    EUROPEAN COMMISSION (2018, pp. 11-32) หนังสือการประกัน

คุณภาพเพื่อการพัฒนาโรงเรียนโดยกลุ่ม General Education, Youth, Sport and Culture 

Schools and multilingualism ในคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวถึงการพัฒนาโรงเรียน 

ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

     1. การบริหารสภาพแวดล้อมกับการประกันคุณภาพ ในด้านการ

จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผูเ้รียน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การประกันคุณภาพมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือ หากผู้เรยีนได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียน 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน การจัด

กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมอืของผูป้กครองและโรงเรียน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผูเ้รียน 

มีผลสัมฤทธิ์ที่ดขีึน้ จะทำให้การประกันคุณภาพทางการศกึษามีผลสัมฤทธิ์ที่ดขีึน้

เช่นเดียวกัน  

     2. การกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายที่ชัดเจนของโรงเรียน ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนได้เรียนรูต้ามเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     3. สภาพแวดล้อมและหลักสูตร เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผูเ้รียน 

และบุคลากรมีการพัฒนาตามจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้ และมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเมื่อมีการ

ประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาด้านประกันคุณภาพอย่างยั่งยืน 

   จากการศกึษาแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ผู้วิจัยนำไปสังเคราะห์  

ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะห์ปัจจัยการบริหาร 
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1. การกำหนดวสิัยทศัน์ /  / / / / / / / / / / 11 

2. การพัฒนาครู 

และบุคลากร 
/ / / /  / / / / / / / 11 

3. การจัดสภาพแวดลอ้ม 

และบรรยากาศ 
/   / / / /  / / / / 9 

4. การบรหิารหลักสูตร  /  /  /    / / / 6 

5. การพัฒนาเครือข่าย 

ความร่วมมือ 
 / / /      /  / 5 

6. ภาวะผูน้ำ     /   / /  /  4 

7. การใช้นวัตกรรม 

และเทคโนโลย ี
/ /    / /      4 

8. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม    / / /    /   4 

9. การสรรหางบประมาณ / /           2 

10. การนิเทศติดตาม / /           2 

   จากตาราง 1 ผูว้ิจัยสังเคราะห์จากการศกึษาแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย 

การบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

ดังแสดงในตาราง 1 ที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี ้โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาปัจจัย 

ที่มคีวามถี่ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป ได้ 4 ด้าน ได้แก่การกำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาครู 
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และบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และการบริหารหลักสูตร  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

    1. การกำหนดวิสัยทัศน์ 

     1.1 ความหมายของวิสัยทัศน์  

      ได้มผีูใ้ห้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 

       จรัส อติวทิยาภรณ์ (2554, หนา้ 29) ให้ความหมายไว้ว่า 

วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้นำและสมาชิกในองค์กร และกำหนด

จุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่

ปลายทางที่ตอ้งการ จุดหมายปลายทางดังกล่าวตอ้งชัดเจน ท้าทาย มพีลังและมีความ

เป็นไปได ้

       กิตติศักดิ์ บุณรังสี (2559, หนา้ 59) ใหค้วามหมายไว้ว่า 

วิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารในการมองเห็นภาพปัจจุบันขององค์กร 

กำหนดเป้าหมาย นโยบาย วางแผนอย่างเป็นระบบ ใชเ้ทคนิคและวิธีการกระตุ้น 

เพื่อเปลี่ยนแปลงใหอ้งค์กรเกิดการพัฒนาสู่อนาคตอย่ามีประสิทธิภาพ โดยภาพนั้นจะต้อง

ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

       Kotter (1996, pp. 68-69) ให้ความหมายไว้ว่า วสิัยทัศน์ 

หมายถึง ภาพอนาคตที่สร้างขึ้นเพื่อใหบุ้คคลรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่ออนาคต ภาพอนาคต

นั้นช่วยกระตุ้นใหบุ้คคลมุ่งมั่นและดำเนินการไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง สามารถช่วย

ให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคลที่มคีวามแตกต่างกัน ทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงรวดเร็ว 

และมีระสิทธิภาพ 

       Phillips (1996, อ้างถึงใน กิตตศิักดิ์ บุณรังศรี, 2559,  

หนา้ 60) ให้ความหมายไว้ว่า วสิัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่สามารถกำหนดกรอบการทำงาน 

ที่นำไปสู่การปฏิบัติและใหน้โยบาย อาศัยหลักการแสดงความคิดเห็นที่กว้างและชัดเจน 

ขณะเดียวกันสามารถนำไปสู่สิ่งที่ไกลออกไปด้วย 

       Daft (2008, p. 513) ให้ความหมายไว้ว่า วิสัยทัศน์  

หมายถึง ความฝันของอนาคตขององค์กร เป็นความคิดหรอือุดมคติเกี่ยวกับอนาคตที่น่า

ประทับใจ เป็นมุมมองที่ท้าทายเกี่ยวกับอนาคตที่บุคากรในองค์กรเชื่อว่าสามารถเป็นไปได้

และดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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      กล่าวโดยสรุป วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพในอนาคตขององค์กร 

ซึ่งผูน้ำผูต้ามมรี่วมกัน มองเห็นแนวปฏิบัติได้ชัดเจน มองเห็นคุณค่าในการบรรลุเป้าหมาย

ขององค์กร สร้างความตระหนักใหทุ้กคนเห็นความสำคัญของตนที่มีต่อความสำเร็จ 

ขององค์กร 

     1.2 ความสำคัญของวิสัยทัศน์ 

      สุภัทรา เอือ้วงศ์ (2557) การปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายและ

วิสัยทัศน์เพื่อเป็นจุดชี้นำการดำเนินการที่ชัดเจน ทำให้สมาชิกในองค์การมองเห็นถึงภาพ

อนาคตของเป้าหมายและความสำเร็จโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน วัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความมีวสิัยทัศน์จะมีลักษณะของการร่วมกัน กำหนดภาพ

ในอนาคตขององค์การและกำหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเป็นเครื่องชีน้ำให้สมาชิก 

ในองค์การนัน้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ 

      ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 59) ได้กล่าวถึงความสำคัญ

ของวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้ 

       1. การมวีิสัยทัศน์ที่ถูกต้องช่วยดึงดูดคนที่มคีวามสามารถ 

เข้ามาร่วมงาน 

       2. วิสัยทัศน์กำหนดมาตรฐานที่ดีเยี่ยมและสะท้อนให้เห็น

คุณลักษณะทางอุดมคติขององค์กร 

       3. วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความชัดเจนในเป้าประสงค์ 

และทิศทางขององค์กร 

       4. วิสัยทัศน์ช่วยใหเ้กิดพลังใจและความผูกพันใหเ้กิดขึ้น 

กับบุคลากร 

       5. วิสัยทัศน์ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการสร้างความ

เข้าใจ 

       6. วิสัยทัศน์สะท้อนใหเ้ห็นความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร 

       7. วิสัยทัศน์เป็นความใฝ่ฝันขององค์กร 

      ทองใบ สุดชารี (2551, หนา้ 109-110 อ้างถึงใน กิตตศิักดิ์  

บุณรังศรี, 2559, หน้า 60) กล่าวไว้ว่า วสิัยทัศน์ที่ถูกต้องขององค์กรจะก้าวเข้าสู่อนาคต 

กล่าวคือ การที่มีความคิดอันถูกต้อง จะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลปฏิบัติตามที่ได้คิดไว้

ล่วงหนา้แล้ว และได้ให้ความสำคัญของวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี ้ 
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       1. การมวีิสัยทัศน์ที่ถูกต้องช่วยใหส้ามารถดึงดูดบุคคลที่มี

ความสามารถสูงเข้ามาร่วมงาน กล่าวคือ วสิัยทัศน์เป็นสิ่งที่ช่วยใหบุ้คลากรในองค์กร 

มีความเต็มใจและเกิดความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความสมัครใจ  

และบุคลากรจะเห็นคุณค่าในการทำให้ชีวติ ชุมชน และสังคมดีขึ้น อีกทั้งยังส่งผลใหอ้งค์กร

เจริญก้าวหน้า 

       2. การมวีิสัยทัศน์ที่ถูกต้องช่วยทำให้วิถีการทำงานของ

บุคลากรมีคุณค่า กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหางานที่มคีวามหมายต่อตนเอง เพราะบุคลากร

ที่มโีอกาสได้มสี่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร บุคลากรจะเกิดความภูมิใจ  

เห็นคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ มิใช่เป็นเพียงพนักงานคนหนึ่งเท่านั้น การที่บุคลากรได้ส่วน

เสนอความคิดจะทำให้รู้สกึว่าตนเองมีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเจรญิเติบโต 

ขององค์กร 

       3. การมวีิสัยทัศน์ที่ถูกต้องช่วยสร้างมาตรฐานการทำงาน

ช้ันเยี่ยมในองค์กร พื้นฐานธรรมชาตขิองคนทุกคนมีความตอ้งการที่จะปฏิบัติงานให้ดีที่สุด 

รู้สกึว่าตนเองมีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า ทุกคนจึงต้องการสร้างความ

ชัดเจนในเป้าหมาย และต้องการทราบความก้าวหนา้ในเส้นทางอาชีพของตน วิสัยทัศน์ 

จงึเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นศักยภาพของตนเองได้อย่างชัดเจน เข้าใจจุดยืน 

ของตนเอง และเข้าใจว่าจะก้าวไปในทิศทางใด 

       4. การมีวสิัยทัศน์ที่ถูกต้องจะเป็นดังสะพานที่เชื่อมโยง 

ระหว่างปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันอย่างสมดุล กล่าวคือ ผู้นำที่มวีิสัยทัศน์ย่อมทราบ

และเข้าใจความต้องการของนักลงทุน ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกค้า เป็นอย่างด ี 

มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมเชื่อมโยงปัจจุบันเข้ากับอนาคต เพื่อตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

      สรุปได้ว่า วสิัยทัศน์มคีวามสำคัญในการกำหนดแนวทางการ

ปฏิบัติเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์ เป็นสิ่งกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติและทำให้

บุคลากรทุกคนรูห้นา้ที่รวมทั้งความสำคัญของตนเองต่อผลสำเร็จขององค์กร การกำหนด

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ จงึมคีวามสำคัญต่อการเจรญิเติบโตและความสำเร็จ

องค์กรอย่างยิ่ง 
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     1.3 ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ด ี 

      ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ด ีตามแนวคิดของ จรัส อติวทยาภรณ์ 

(2554, หนา้ 59-60) 

       1. ต้องมีมุมมองอนาคต สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร รวมถึงเป้าหมายขององค์กรด้วย 

       2. สมาชิกมีส่วนร่วมคิด น่าเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจปฏิบัติตาม 

       3. มีสาระครบถ้วนและชัดเจน ทุกคนเข้าใจง่าย สามารถทำ

สำเร็จได้ตรงเป้าหมาย ท้าทายความสามารถของผูป้ฏิบัติตาม 

       4. ทำให้เกิดความฝันและพลังดลใจ สามารถปลุกเร้า 

และสร้างความคาดหวัง 

       5. มีแผนปฏิบัติที่แสดงให้เห็นวิธีการมุ่งสู่จุดหมายชัดเจน 

เมื่อปฏิบัติแลว้คุ้มค่า 

      ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ด ีตามแนวคิดของ ศศธิร รักษาชนม์  

(2557, หนา้ 59-60) 

       1. สร้างภาพจินตนาการได้ดี คมชัด ทำให้การมองเห็นภาพ

ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการใหทุ้กคนในองค์กรมสี่วนร่วม  

       2. มีลักษณะน่าสนใจผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง 

ให้ความสนใจ 

       3. วิสัยทัศน์ตอ้งเขียนให้มลีักษณะความเป็นไปได้ไม่ไกล 

เกินฝัน 

       4. มีความชัดเจน เขียนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนชัดเจน 

มองเห็นภาพในอนาคตได้ 

       5. ยืดหยุ่นได้ มคีวามคิดรเิริ่มและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

ถ้ามีขอ้มูลและเหตุผลที่ดี 

       6. สามารถสื่อสารให้คนอื่นโดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร

สามารถสื่อสารได้เข้าใจ 

       7. ต้องท้าทายความรู ้ความสามารถของบุคลากรทุกคน 

ในองค์กร ใหส้ามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการ 

       8. บุคลากรได้มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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       9. ไม่นำวิสัยทัศน์ของคนอื่น หรอืองค์กรอื่นมาเป็นของ

ตนเอง 

       10. ใช้ภาษาเขียนที่สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย และปฏิบัติ 

ตามได้ 

      กล่าวโดยสรุป การกำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน

จะต้องมนีโยบายและแผนงานชัดเจน เข้าใจได้ง่าย สมาชิกในองค์กรเห็นคุณค่าในการ 

ปฏิบัติ มองเห็นเป้าหมายภาพความสำเร็จในอนาคต มีความทันต่อเหตุการณ์ปรับเปลี่ยนได้ 

ปฏิบัติได้คล่องตัวรวดเร็ว ทุกคนปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้วยความเต็มใจ มีความท้าทาย 

และเป็นไปได้ 

    2. การพัฒนาครูและบุคลากร 

     2.1 ความหมายของการพัฒนาครูและบุคลากร 

      มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของการพัฒนา 

บุคลากรไว้มากมายแตกต่างกัน ดังนี้  

       อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หนา้ 32) ได้สรุปว่า การพัฒนา

ครูและทีมงาน หมายถึง วธิีการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นสมาชิกใหพ้ัฒนาดว้ยตนเอง การพัฒนา

ทั้งระบบ ไม่แยกส่วนการมีนโยบายและมาตรการในการพัฒนา การมุ่งเพิ่มขดี

ความสามารถ การมุ่งให้เป็นกลไกสำคัญในการจัดการเรียนการสอนการคําถึงถึง 

ความสอดคล้องกับบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงความตอ้งการและจําเป็นที่แท้จรงิ) 

       ชมพล ภูบาล (2556, หน้า 37 - 38) กล่าวว่าการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์น่าจะมีความหมายรวมถีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

        1. การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  

เพื่อให้เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาด 

        2. การเพิ่มพูนอัตราการใช้ทรัพยากรมนุษย์ใหไ้ด้

ประโยชน์สูงสุดเต็มที่ 

        3. การค้นหาวิธีการ และเครื่องมอืต่าง ๆ ที่จะสร้าง

บรรยากาศในการทำงานเพื่อกระตุน้ให้ทรัพยากรมนุษย์มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ใหม้าก

ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เช่น การสรา้งนวัตกรรม (Innovation) สร้างภาวะผูน้ํา (Leadership) 

สร้างความเต็มใจที่จะทำงานใหอ้งค์การ 
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        4. สร้างบรรยากาศองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ โดยสร้างโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ และลักษณะงาน

(Organizational Structure) ให้เกิดความพอใจในการทำงาน ลดขั้นตอนต่าง ๆ  

จากโครงสร้างแนวดิ่ง (Vertical Approach) ให้เป็นโครงสรา้งแนวระนาบ (Horizontal 

Approach) คือ Flat not tall และให้จิ๋วแต่แจว๋ (Small is Beautiful) 

        5. เปลี่ยนคํานยิมใหถู้กต้องในเรื่องความรับผดิชอบ 

(Responsibility) สร้างจรยิธรรมในอาชีพ (Workethics) สร้างความซื่อสัตย์ (Honesty)  

สร้างความมสี่วนร่วมในงาน (Accountability) สร้างวินัยใหเ้กิดขึ้น (Disciplines) โดยเฉพาะ 

วินัยแห่งคน 

      จากความหมายของการพัฒนาบุคลากรข้างต้น สรุปได้ว่า  

การพัฒนาครูและบุคลากร หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้ 

เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การค้นหาวิธีการ และเครื่องมอืต่าง ๆ ที่จะสร้างบรรยากาศ 

ในการทำงานเพื่อกระตุ้นให้ทรัพยากรมนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้มากที่สุดเท่าที่

เป็นไปได้ สร้างบรรยากาศองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้และการเปลี่ยนค่านยิม

ให้ถูกต้องในเรื่องความรับผิดชอบ 

     2.2 ความสำคัญของการพัฒนาครูและบุคลากร 

      ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556, 

หนา้ 47 - 49) ได้กล่าวถึงภาระหนา้ที่หลักสำคัญยิ่งของการพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ 

พอสรุปได้ดังนี้ 

       ระดับบุคคลและประสิทธิผลของบุคคล 

        1. เพื่อกระตุน้ให้บุคลากรแต่ละคนเกิดแรงจูงใจ 

และรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของทุกคน 

        2. เพื่อช่วยเหลอืบุคลากรแต่ละคนได้เพิ่มพูนความรู้ 

ทักษะ และความเชี่ยวชาญ 

        3. เพื่อช่วยเหลอืส่งเสริมบุคลากรแต่ละคนใหก้้าวหนา้

ในวิชาชีพ 

        4. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกแต่ละคนมโีอกาส สะท้อน

ความคิด ต่อจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ นโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติในการดําเนินงาน

ของโรงเรียน 
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        5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคน 

        6. เพื่อดูแลรักษา และปรับปรุงสภาพความพึงพอใจ  

ในงานของแต่ละบุคคล 

        7. สร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากร  

       ระดับกลุ่มบุคคลและประสิทธิผลของกลุ่ม 

        1. เพื่อกระตุน้ความร่วมมอืภายในกลุ่ม  

        2. เพื่อสร้างสปิริตทีมงาน  

        3. เพื่อสร้างความคุ้นเคยและกัลยาณมติร 

        4. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับความคิดที่แตกต่าง 

และหลากหลายภายในกลุ่ม 

        5. เพื่อปรับปรุงประสานงานภายในกลุ่ม 

        6. เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในกลุ่ม 

        7. เพื่อปรับปรุงการสื่อความหมายที่ดขีึน้ภายในสมาชิก 

ของกลุ่ม 

        8. เพื่อสร้างความคิดที่ดกีว่า ตลอดจนแนวทางการ 

แก้ปัญหา และการตัดสินที่ดีกว่าภายในกลุ่ม  

       ระดับโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน 

        1. เพื่อความมั่นใจหรือสร้างคุณภาพของการเรยีน  

และการสอนในโรงเรยีน 

        2. เพื่อปรับปรุงการบริหารบุคลากร  

        3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนให้เข้มแข็ง 

        4. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เชงิบวกและเปิดเผย 

ในหมู่คณะ บุคลากร 

        5. เพื่อเปิดโอกาสใหม้ีการสื่อสารความเข้าใจ  

และพัฒนา ภารกิจและเป้าหมายของโรงเรียน 

        6. เพื่อให้สมาชิกทุกคนของโรงเรียนได้ใชห้รอืเข้าถึง 

นวัตกรรมทางการศึกษา 

        7. เพื่อกำหนดปัญหาความต้องการและการพัฒนา

โรงเรียนในระยะยาว 
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        8. เพื่อบรรลุถึงการมสี่วนร่วมและการมสี่วนเกี่ยวข้อง

อย่างกว้างขวางของมวลสมาชิกในโรงเรียน 

       การพัฒนาและประสิทธิผลที่เกิดขึน้ในระดับบุคคล  

กลุ่มบุคคล และระดับโรงเรียนทั้งหมดเป็นผลกระทบซึ่งกันและกัน นั่นคือ ยิ่งพัฒนาระดับ

บุคลากรแต่ละคนใหม้ีประสิทธิภาพมากเท่าไรก็ยิ่งส่งผลต่อการพัฒนาระดับกลุ่มและระดับ

โรงเรียนมีประสทิธิผลมากเท่านั้น ในทางกลับกันก็เป็นเช่นเดียวกัน และที่สำคัญ 

การพัฒนาทุกระดับ จะต้องเน้นให้เกิดประสิทธิผล 3 ด้าน (Domain) กล่าวคือ 

        1. ด้านความรูค้วามศิต (Cognitive Domain)  

        2. ด้านอารมณ์ความรูส้ึก (Affective Domain) 

        3. ด้านพฤติกรรม (เทคนิคต่าง ๆ)  

(Behavior/Techniques) 

       แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศกึษา 4 

        1. จัดแหล่งการเรียนรู้ใหค้รูได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง 

        2. จัดระบบการนิเทศภายในสถานศกึษาให้ร้อยรัดกับ

การนเิทศจากภายนอกหรือการส่งเสริมสนับสนุนจากสถาบันการศกึษาที่เป็นพี่เลีย้งของ 

สถานศกึษา 

        3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษา 

กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจและมีเสรีภาพทางวิชาการ 

        4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษาได้ทำงาน  

ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรูแ้ละประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

และพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน 

        5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษา 

เข้ารับการอบรม ร่วมประชุมสัมมนาฝกึปฏิบัติการที่หน่วยงานหรือสถาบันการศกึษาต่าง ๆ  

จัดขึน้ 

        6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษา 

ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรูแ้ละประสบการณ์ในการทำงานกับบุคลากรในสถานศกึษา 

        7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
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        8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูในสถานศกึษาได้สะสม 

ประสบการณ์ทางวิชาชีพการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น 

       วิรัตน์ พงษ์มิตร (2556, หน้า 55) กล่าวว่า การพัฒนา

บุคลากร เป็นสิ่งจําเป็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศกึษา

โดยเฉพาะบุคลากรที่มหีน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนีเ้พื่อให้การ

จัดการเรยีนรู้แก่ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับการศกึษาในปัจจุบัน ซึ่งมีการ 

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาในยุคของโลกาภวิัตน์ 

       จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่กล่าวมาข้างตน้

สรุปได้ว่า การพัฒนาครูเป็นการพัฒนาที่ตอ้งมีนโยบายและมาตรฐานในการพัฒนาครูและ 

บุคลากร รวมถึงกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นใหต้ระหนักถึง 

ความสำคัญของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน และการประเมินผลอย่างเป็น 

ระบบ มุ่งไปที่การพัฒนาในด้านการจัดการเรยีนการสอนโดยคำนึงถึงแนวทางการปฏิรูป 

การเรียนรู ้มกีารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม และสัมมนาโดยเน้น 

ที่การพัฒนาตนเอง 

    3. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

     3.1 ความหมายของการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

      การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล

ต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา ดังที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้ 

       นฤทธิ์ แสงสุขสว่าง (2552, หนา้ 166) ได้ศึกษาและพบว่า 

ตัวแปรที่ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

บรรยากาศและวัฒนธรรมในโรงเรียน ให้มีการยอมรับในความสามารถกัน ใหเ้กียรติซึ่งกัน 

และกัน ส่งเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกัน มคีวามสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเน้น 

การปฏิบัติงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมมาภบิาล 

       กษมาพร ทองเอือ้ (2555, หนา้ 8) ได้กล่าวว่าบรรยากาศ

ของโรงเรียน เป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโรงเรียนที่มีคุณลักษณะเฉพาะ 

ของโรงเรียนที่บุคลากรสามารถรับรู้ได้ และมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมของบุคลากร 

ในการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

       Cardwell & Spinks (1990, p. 102) ได้กล่าวถึงเกณฑ์

ประเมินความมปีระสิทธิผลในการดําเนินงานของโรงเรียน ด้านปัจจัยและกระบวนการ  
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โดยได้กำหนดตัวแปรที่สอดคล้องกับปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยด้าน

บรรยากาศการทำงาน ทั้งระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มบุคคล และระดับบุคคล โดยเน้นที่

บรรยากาศการส่งเสริมสนับสนุนทางบวกในการดําเนินงาน 

       Steer (1997, pp. 84-97) ได้กล่าวว่าลักษณะ

สภาพแวดล้อมของงาน เป็นตัวแปรที่มคีวามสำคัญต่อความสำเร็จ หรอืประสิทธิผลของ

องค์การตัวหนึ่ง และได้แบ่งสภาพแวดล้อมของงานออกเป็น 2 ลักษณะ ซึ่งมรีายะเอียด

ดังต่อไปนี ้

        1. ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (Nature of 

External Environment) มุ่งจําเพาะเจาะจงที่สภาพแวดล้อมของงาน (Task Environment)  

ซึ่งสภาพแวดล้อมของงานดังกล่าว สามมารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คอื 

         1.1 ลักษณะของความไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน (Simple 

Complex Dimension) สภาพแวดล้อมซึ่งไม่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อน หมายถึง ปัจจัย

ภายนอก ซึ่งองค์การจะต้องเกี่ยวข้องดว้ยนั้นมีจำนวนน้อยและค่อนข้างเหมอืนกัน 

         1.2 ลักษณะของความมั่นคงและเคลื่อนไหว (Static 

dynamic Dimension) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่มคีวามมั่นคงในการทำงาน 

มีบางส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึน้กว่าเดิม 

         1.3 ลักษณะความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม 

(Environment Uncertainty) ความไม่แน่นอนเกิดจากสภาวะ 3 ประการ 

          1.3.1 การขาดข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย 

ในสภาพแวดล้อมซึ่ง สัมพันธ์กับสภาวะการตัดสินใจขององค์กร 

          1.3.2 การขาดความสามารถในการคาดคะเน

ความน่าจะเป็นไปได้ (Probabilities) ว่าปัจจัยแวดล้อมจะมีผลต่อความสำเร็จ  

หรอืความล้มเหลวของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตัดสนิใจอย่างไร 

          1.3.3 การขาดข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่า 

แห่งการสูญเสียอันเกิดจากการตัดสินใจหรอืการกระทำที่ไม่ถูกต้อง 

       ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 109) กล่าวว่า ปัจจัยที่มี 

ผลต่อบรรยากาศองค์การประการหนึ่งคอืสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ บางครัง้ย่อมมี

ผลกระทบต่อบรรยากาศขององค์การได้เช่นกัน เช่น สภาพทางเศรษฐกิจตกต่ำอาจเป็นแรง

ดึงดูดใหอ้งค์การตอ้งหาวิธีลดจำนวนคนงานหรอืให้ออกจากงาน 
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       สรุปได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ คือ 

กระบวนการที่มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

บรรยากาศในการทำงาน วัฒนธรรมในโรงเรยีน ที่มกีารยอมรับในความสามารถกัน  

ให้เกียรตซิึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดี 

ต่อกัน ซึ่งนักเรียน ครูและบุคลากรสามารถรับรู้ได้ 

        2. ความสำคัญของสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

         กระทรวงศึกษาธิการ (2553, หนา้ 17) ได้ให้แนวคิด 

เกี่ยวกับความสําคัญและความ จําเป็นของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนในโรงเรียนว่า 

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

มาตรา 6 การจัดการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ทั้งร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรูแ้ละคุณธรรม มจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข ตามที่กระทรวงศกึษาธิการได้

กําหนดนโยบายการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีวสิัยทัศน์

ให้คนไทยได้เรียนรูต้ลอดชวีิตอย่างมีคุณภาพ สถานศกึษาทุกแห่งได้จัดการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียน

เรียนรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้อย่างมีความสุข รูจ้ักแสวงหาความรูไ้ด้ทุกเวลาทุกสถานที่

ได้เรยีนรู้จากสื่อ เทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศกึษา 

       อรจรยี์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2556, หนา้ 11) ได้กล่าวถึง

ความสําคัญของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีต่อการศึกษา ดังต่อไปนี ้ 

        1. สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เป็นทรัพยากร 

ทางการศึกษา โดยธรรมชาติแล้วสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งความรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งหลาย 

มีอยู่แลว้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะโลกยุดสารสนเทศเช่นทุกวันนี ้สภาพแวดล้อมทางการ

ศกึษาจะเป็นสารสนเทศทางการศึกษาได้เป็นอย่างด ีดังนัน้สภาพแวดล้อมทางการศกึษา 

จงึมคีวามสําคัญในฐานะที่เป็นแหล่งวทิยาการต่าง ๆ ของระบบการศกึษา 

        2. สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนและอํานวย

ความสะดวกต่อการจัดการศกึษาในขณะที่สภาพแวดล้อมทางการศกึษาเป็นแหล่ง

วิทยาการด้วยตัวของมันเอง สภาพแวดล้อมทางการศกึษาก็สามารถอํานวยความสะดวก

และสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ ดว้ยการใช้วิธีการ

และเครื่องมอืที่ต่างก็เป็นสภาพแวดล้อมทางการศกึษา เช่น การจัดการศกึษาในระบบ 
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โรงเรียน การจัดการศกึษานอกระบบโรงเรียนและการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา

ทางไกล  

        3. สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรูจู้งใจให้ผูเ้รียนใฝ่หา 

การเรียนรู้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการศกึษาเป็นสภาวการณ์หรอืสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่

โดยรอบของระบบการศกึษาหรอืระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน สภาพแวดล้อมทางการศกึษา 

ที่ดจีงึสามารถสร้างบรรยากาศ จูงใจให้ผู้เรยีนเกิดความอยากเรียน อยากรู้ และเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

        4. สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรูเ้พิ่มพูนประสิทธิภาพ

การบริหารการศกึษาในปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมยุคสารสนเทศ วิทยาการแขนงต่าง ๆ 

ซึ่งเป็นผลผลติจากความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ 

จัดการศึกษาได้เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะในด้านการบริหารแลว้ เทคโนโลยีดา้นเครื่องมอื

อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

สามารถทําให้การบริหารการศกึษามีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยําสูงขึ้น 

        5. สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทําให้การจัดการศกึษา

มีพลังมากขึ้น สภาพแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้นอกจากจะเป็นเครื่องมอืทางการศกึษาแล้ว 

สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้ยังเป็นวิธีการจัดการศกึษาด้วย จากการที่สภาพแวดล้อม 

เพื่อการเรียนรู ้เป็นเครื่องมือและวธิีการของการศกึษานี่เอง สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

ทั้งกายภาพ จิตภาพ และสังคม ทําให้การจัดการศกึษาด้วยทรัพยากรการศกึษาที่ทันสมัย 

ทําให้หลายรูปแบบ เกิดเป็นวิธีการใหม่ ๆ ที่เรยีกว่า นวัตกรรมการศกึษาขึน้ 

อย่างกว้างขวาง สามารถจัดการศกึษาได้อย่างไม่มีขดีจํากัด ทําให้การขยายโอกาส 

ทางการศึกษาและการศกึษาต่อเนื่อง ฯลฯ ดําเนินไปได้อย่างเสมอภาคและทัดเทียมกัน  

        6. สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรูท้ําให้การจัดการศกึษา

และการเรียนการสอนตั้งอยู่บนพืน้ฐานทางจติวิทยา โดยธรรมชาติแล้ว สภาพแวดล้อม

ทางการศึกษามีหลากหลายรูปแบบ ตามสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง ทําให้

สภาพแวดล้อมมีผลสําคัญด้านจติวิทยาหรอืความรูส้ึกนึกคิด ตลอดจนเจตคตขิองมนุษย์

มาก จิตวิทยา จึงเป็นพืน้ฐานสําคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศกึษา 

        7. สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรูช่้วยการจัดการศกึษา

ยุคสารสนเทศ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการศกึษาเป็นทั้งเครื่องมอืและวิธีการ 

ที่ทันสมัยจึงทําใหก้ารจัดสารสนเทศทางการศกึษามีความสะดวกและทําได้กว้างขวาง 

มากขึ้น 
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       Steer (1977, p. 100) ซึ่งกล่าวว่าการวิเคราะห์บทบาทของ 

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อประสิทธิผลขององค์การจะไม่สมบูรณ์ หากไม่ม ี

การพิจารณาของลักษณะสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งมีผลกระทบต่อทัศนคติและ 

พฤติกรรมในการทำงานที่เรียกว่า บรรยากาศขององค์การ นอกจากนี้ถ้าจะให้บรรยากาศ 

ขององค์การสมบูรณ์ ควรคำนึงถึงองค์ประกอบย่อย อันประกอบไปด้วย 

        1. แนวโน้มของความสำเร็จ การสรา้งบรรยากาศในการ

ส่งเสริม การปฏิบัติงานนั้น ๆ จำเป็นต้องมีเป้าหมายชัดเจน วธิีการหนึ่งซึ่งฝ่ายบริหาร 

จะช่วยใหเ้กิด ประสิทธิผลได้ก็คือสร้างบรรยากาศที่เน้นความสำคัญของการบรรลุ

เป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน โดยการมสี่วนร่วมในกิจกรรม

ซึ่งการนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายผูบ้ริหารจะต้องรูถ้ึงวิธีการสร้างบรรยากาศส่งเสริมให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่  

         1.1. ชอบงานที่มีเป้าหมาย  

         1.2. การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อใหบ้รรลุ 

เป้าหมาย 

         1.3. การแสวงหาความช่วยเหลอื รวมทั้งการ

สนับสนุน จากบุคคลอื่นภายในขอบเขตที่ทำงานให้งานของตนประสบความสำเร็จได้  

       2. ความเอาใจใส่ต่อพนักงาน บุคลากรในองค์การเป็น 

องค์ประกอบที่สำคัญเนื่องจากความสำเร็จของงาน ขึ้นอยู่กับคนที่จะนําซึ่งประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลขององค์การ หากบรรยากาศในองค์การไม่เอื้อต่อการทำงาน 

ผูบ้ังคับบัญชาไม่เห็นความสำคัญขาดความสนใจต่อผู้ได้บังคับบัญชาหรอืผูร้่วมงานย่อม 

ส่งผลต่อบรรยากาศที่ไม่พึงพอใจในการทำงาน ในทํานองเดียวกัน พฤติกรรมขั้นสุดท้าย 

หรอืสิ่งที่ปรากฏในการกระทำของแต่ละบุคคล ถูกกำหนดโดยปฏิกิรยิาต่อกันระหว่าง  

ความตอ้งการของบุคคลและการรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมขององค์การ เมื่อบุคคลมี 

ความรูส้ึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ได้รับความเอาใจใส่จากผูบ้ังคับบัญชา ก็จะมี

ความพึงพอใจ และมีความสุขในการทำงานในที่สุดประสิทธิผลของงานก็เกิดขึ้นอย่างม ี

ประสิทธิ์ภาพ 

       3. แนวโน้มการให้รางวัล การให้รางวัลเป็นเสมือนหนึ่ง 

การชมเชยพิเศษ วิธีการที่จะให้รางวัลและวัตถุประสงค์ขององค์การ คอื การพิจารณา 

ตามงานแต่ละอย่าง ถ้าผลงานมสี่วนช่วยเหลอืองค์การได้เป็นอย่างดี ก็ควรจะถือว่ามี 
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คุณค่านําไปสู่การได้รับรางวัลความพึงพอใจ รางวัลที่ชัดเจนที่สุดคือ เงินและรางวัลอื่น  

เช่น โบนัส โดยการคํานวณจากผลผลติของงาน วธิีการดังกล่าวช่วยใหเ้พิ่มผลผลติของ

องค์การขึ้นมาได้ ต่อมาเกิดภาวะเงนิเฟ้อ เศรษฐกิจตกต่ำ เงินดูเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญสำหรับ

การปฏิบัติงานของบุคลากรเพียงอย่างเดียว ในเมื่อบุคลากรสามารถพัฒนารายได้ของ 

ตนเองไปจนถึงจุดหนึ่งที่ตนต้องการ เงินจึงมไิด้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนเสมอไป  

เพราะโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริญในการทำงานด้วย 

       4. การลงโทษ จะก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง และก่อให้เกิด 

ผลลบในระยะยาว ทางเลือกในการตอบสนองต่อพฤติกรรม คือ การให้รางวัลพฤติกรรม 

ที่ตอ้งการถ้าบุคคลมีประสบการณ์ในการได้รับความสำเร็จตดิต่อกัน เขาก็จะมีแนวโน้ม 

ที่จะพยายามทำงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการมากยิ่งขึน้ ซึ่งมีผลต่อแรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธิ์ ทำให้คนต้องการผลสัมฤทธิ์ในการทำงานสูง ได้รับความพึงพอใจจากผลสำเร็จ 

       5. ความมั่นคงกับความเสี่ยง สิ่งแวดล้อมมีอำนาจ 

และอิทธิพลที่จะสร้างภาวะไม่แน่นอน ให้เกิดขึ้นกับระบบการผลิต สิ่งแวดล้อมจงึเป็น 

ตัวกำหนดความไม่แน่นอนสิ่งใหม่เป็นสิ่งแรก สรา้งความรูส้ึกไม่แน่นอนเหมอืนถูกคุกคาม

และต่อเนื่องไป จนถึงความกลัว ก่อใหเ้กิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในด้านต่าง ๆ จึงไม่อาจ

เปลี่ยนแปลง บุคลากรในองค์การจะพะวงกับปัญหาความมั่นคงของตนเอง สภาพแวดล้อม

ภายนอกเป็นเครื่องกำหนดบรรยากาศในองค์การ จะเห็นได้ว่าความมั่นคงเป็นความ

ต้องการของคนทั่วไป ถ้าบุคลากรเกิดความมั่นคง ก็ย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

       6. ความเปิดเผย เป็นลักษณะที่สำคัญของหลักการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม คือ การที่ผู้นําเต็มใจเข้าร่วมกับผูอ้ื่นในองค์การ เปิดเผยองค์การเรื่องของ 

องค์การที่เหมาะสมในกระบวนการที่เปิดเผยนัน้ ยิ่งผูน้ํามีการเปิดเผยข่าวที่เกี่ยวข้องกับ 

องค์การว่ามีความคิดหรือปฏิบัติไปแล้วมากขึ้นเท่าใด ขอบเขตของส่วนเปิดเผยก็ 

ขยายกว้างเข้าไป สิ่งที่น่าสนใจคือ มีทั้งการย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลที่เปิดเผย  

อันก่อใหเ้กิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การไปในทางที่ด ีการเปิดเผยเกิดขึ้นระหว่าง

ผูน้ํากับบุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 

      จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

และบรรยากาศเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการทำงานในองค์กรเพราะจะมีผลโดยตรงต่อ

พฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในองค์กรนัน้แสดงพฤติกรรมออกมาไม่ว่าจะเป็นเชงิบวกหรือ 
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เชงิลบ ขึน้อยู่กับบรรยากาศที่บุคคลเหล่านัน้ปฏิบัติงาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนีเ้รียกว่า

ลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกนั้น มีผลโดยตรงต่อ 

ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการสร้างบรรยากาศในองค์กรในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์กรนัน้ ๆ 

    4. การบริหารหลักสูตร 

     4.1 ความหมายของการบริหารหลักสูตร 

      นักการศกึษาหลายท่าน ให้ความหมายที่คล้ายคลึงกัน 

ของการบริหารหลักสูตรโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

       วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554, หน้า 95) ได้กล่าวถึงความหมาย 

ของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร (Curriculum) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “race-course” 

หมายถึงเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่งขัน เนื่องมาจากเป้าหมายของหลักสูตรที่มุ่งหวังให้ผูเ้รียน

สามารถเจรญิเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มคีุณภาพและประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต 

อยู่ในสังคมแห่งอนาคต และในปัจจุบัน 

       อรวรรนี ไชยปัญหา (2556, หนา้ 76) สรุปไว้ว่า  

ในความหมายที่แคบหลักสูตร คือ รายวิชา ส่วนความหมายที่กว้างหลักสูตรคือ  

มวลประสบการณ์ทั้งหลายที่จัดใหก้ับผูเ้รียนทั้งในและนอกสถานศกึษาทั้งทางตรง 

และทางออ้ม 

       เจษฎา ทองกันทม (2562, หนา้ 39) ได้สรุปความหมาย

ของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร คอื มวลประสบการณ์ที่โรงเรยีนจัดใหก้ับผูเ้รียนในแต่ละ

ระดับได้เรยีนรู้มปีระสบการณ์ ทักษะชีวติ เจตคตทิี่ด ีมีความสุขเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหไ้ปถึง

จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 

       ขวัญจิรา โสภณ (2563, หน้า 16) ได้สรุปความหมายของ

หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์หรอืกิจกรรมทั้งหลายที่จัดให้ผูเ้รียนเพื่อใหผู้้เรียน

สามารถพัฒนาตนเองให้ดำรงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

       พระมานัต ธมฺมทินฺโน (2563, หนา้ 53) ได้สรุปว่า  

การบริหารหลักสูตร หมายถึง การบูรณาการกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อจัดโอกาส 

การเรียนรู ้และประสบการณ์การเรียนรู ้ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของการเรยีนรู้ เนื้อหา 

สาระและกิจกรรมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับปัญหา และความตอ้งการของผู้เรยีน  

เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง และมีการกำหนดแผนงานล่วงหนา้  
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โดยสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เอือ้ประโยชน์ต่อผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถสูงสุด 

ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

       อิสระ ชอนบุรี (2563, หน้า 78) ได้กล่าวโดยสรุปว่า  

การบริหารหลักสูตรหมายถึง การดำเนินการออกแบบเนือ้หาและกิจกรรมเพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับครูผูส้อน ซึ่งมีกระบวนการ 

และขั้นตอนในการสร้างที่เป็นระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

       นรศิรา ภูถมทอง (2563, หน้า 67) ได้สรุปว่า หลักสูตร 

หมายถึง มวลประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียนที่ถูกจัดทำขึน้เพื่อให้เหมาะสมกับ 

ผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนได้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามความมุ่งหมายของทางการศกึษา 

ที่ได้กำหนดไว้ 

      สรุปว่า การบริหารหลักสูตร หมายถึง การดำเนินการใหม้ี

หลักสูตรของสถานศกึษาที่สะท้อนคุณภาพของผูส้ำเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างด ี 

มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย แนวทางวิธีการ และเนื้อหาสาระที่เรยีนตลอดจนวิธีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศกึษา ซึ่งสะท้อนว่าผู้เรยีนมีความรู้ความสามารถ

เจตคติและพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดไว้ รวมถึงการจัด 

หลักสูตรของสถานศกึษาโดยคำนึงถึงบริบทของผูเ้รียน ท้องถิ่นและชุมชน มีการบูรณาการ 

สาระการเรียนรู้หรอืจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความถนัดความสามารถและ

ความสนใจของผู้เรยีนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผูเ้รียนตามขีด

ความสามารถทำให้ผู้เรยีนมีความสมบูรณ์แบบทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จติใจ 

และสติปัญญา 

     4.2 ความของสำคัญของการบริหารหลักสูตร 

      การบริหารหลักสูตรเป็นสิ่งที่สำคัญ นักการศกึษาหลายท่าน 

ได้กล่าวถึงความสำคัญของการบริหารหลักสูตรโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

       เจษฎา ทองกันทม (2562, หนา้ 41) ได้กล่าวว่า หลักสูตร 

มีความสำคัญต่อการจัดการศกึษาและการสอนเป็นอย่างยิ่ง เพราะหลักสูตรเป็นแม่บท

สำคัญต่อการศกึษาในทุกระดับและเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศกึษาของผู้สอน 

เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะความสามารถ และความประพฤติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

และหลักสูตรยังเป็นสิ่งที่บ่งชีถ้ึงความเจรญิของประเทศ เพราะการศกึษาเป็นเครื่องมอื 

ในการพัฒนาคน ทำใหค้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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       อิสระ ชอนบุรี (2563, หน้า 81) ได้กล่าวว่า หลักสูตร 

เป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางการจัดการศกึษา หรอืการฝึกอบรมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนระดับต่าง ๆ และบุคลากร โดยเป็นเครื่องชีน้ำในการจัด

ประสบการสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมาย 

       นรศิรา ภูถมทอง (2563, หน้า 69) ได้สรุปความสำคัญ 

ของหลักสูตรว่าหลักสูตรเป็นเอกสารซึ่งเป็นแผนการหรือโครงการจัดการศกึษาที่ระบบ 

แนวทางการจัดมวลประสบการณ์ เป็นสิ่งกำหนดทิศทางการจัดการศกึษาให้กับบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานำไปปฏิบัติเพื่อใหน้ักเรียนมคีุณภาพทางการศกึษา 

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดที่หลักสูตรกำหนดไว้ 

       ขวัญจิรา โสภณ (2563, หน้า 17) ได้สรุปความสำคัญ 

ของหลักสูตรว่า หลักสูตรมีความสำคัญต่อการวางแผนการศกึษาและการควบคุม 

มาตรฐานการศกึษา เป็นเครื่องมอืที่ถ่ายทอดเป้าประสงค์การศึกษาสู่การปฏิบัติ เป็นสิ่งที่

ชีใ้ห้เห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณ์แก่ผูเ้รียน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

และมาตรฐานการศกึษา 

      ผูว้ิจัย จึงสรุปว่า ความสำคัญของการบริหารหลักสูตรถือเป็น 

งานหลักของสถานศกึษาที่บอกถึงมาตรฐานและคุณภาพการศกึษา เป็นเครื่องบ่งชี ้ 

ความเจรญิก้าวหน้าของสถานศกึษา ซึ่งผูบ้ริหารสถานศกึษาและบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับ 

ต้องร่วมมือกันดำเนินการ และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ที่จะทำให้นักเรียน  

มีประสิทธิผลตามที่ต้องการ 

      จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย

ทางการบริหารข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้กรอบในการวิจัยในครั้งนีไ้ด้ทั้งหมด 4 ด้าน 

ประกอบด้วย 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ 2) การพัฒนาครูและบุคลากร 3) การจัด

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 4) การบริหารหลักสูตร ซึ่งผูว้ิจัยคาดว่าปัจจัยทางการ

บริหารทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าวจะส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 
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แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคณุภาพการศกึษา 

 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา

ของโรงเรียนที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ทางด้านบริหาร ความสามารถของผู้บริหาร 

สถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนในการทำงานร่วมกัน ผู้วิจัย 

ขอนำเสนอการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา 

ภายในสถานศกึษาของโรงเรียน ดังนี้ 

  1. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

   การประกันคุณภาพการศกึษาเกิดจากการรวมแนวคิด 2 แนวคิด 

เข้าด้วยกัน คอื แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศกึษาและแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศกึษา โดยประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่รเิริ่มและพัฒนาแนวคิดการประกัน

คุณภาพการศกึษา ในปี 1988 และต่อมาในปี 1992 ได้เริ่มใชม้าตรฐาน ISO 9000  

มากำหนดมาตรฐานการศกึษาทำให้เกิดแนวทางสำหรับภาคปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อการ

ประกันคุณภาพการศกึษาขึ้น และมีการประยุกต์ใช้ไปยังประเทศต่าง ๆ ในเวลาต่อมา 

สำหรับประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช 2537 ส่วนความหมายของการ

ประกันคุณภาพภายในได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

    พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มคีำที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการ ดังนี้ 

     มาตรฐานการศกึษา หมายความว่า ขอ้กำหนดที่เกี่ยวกับ

คุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึน้ในสถานศกึษาทุกแห่ง 

และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ 

การประมวลผล และการประกันคุณภาพการศกึษา 

     การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผล 

และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาจากภายใน  

โดยบุคลากรของสถานศกึษานั้นเองหรอืโดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มหีน้าที่ดูแล 

สถานศกึษานั้น 

     มีผู้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกล่าวคือ (สมชัย จรรยาไพบูลย์, 

2555, หนา้ 26) การประกันคุณภาพการศกึษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยบุคลากรของสถานศกึษา  
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หรอืหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศกึษา (ละมุล รอดขวัญ, 2555,  

หนา้ 36) กล่าวว่าการประกันคุณภาพ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรการ

หรอืระบบเพื่อพัฒนา คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาที่จะสร้างความมั่นใจ พึงพอใจ

และประทับใจแก่ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมว่า นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย พึงพอใจ 

และประทับใจแก่ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมว่า นักเรียนมคีุณภาพตามเป้าหมาย (อำนวย 

มีศร,ี 2555, หน้า 17) ได้สรุปไว้ว่า การให้ความหมาย ของการประกันคุณภาพการศกึษา

จะเน้นที่การผสมผสานคุณภาพ 3 ส่วน คือ คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา คุณภาพตาม 

ความตอ้งการของผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน และคุณภาพตามมาตรฐาน การศกึษา 

คุณภาพตามความตอ้งการของผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน และคุณภาพตามความมุ่งหมาย

ของสถานศกึษา ตอ้งอาศัยกระบวนการบริหารการศกึษาที่มคีุณภาพ หรอืกล่าวได้ว่าเป็น

การนําหลักการของการประกันคุณภาพที่เน้นการวางแผน และการดําเนินงานอย่างเป็น

ระบบมาใช้กับกระบวนการบริหารการศกึษา ส่วนการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา

จะชีเ้ฉพาะเจาะจงภายในสถานศกึษา ซึ่งหมายถึง การดําเนนิงานด้านการประเมินผล  

และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาจากภายใน  

โดยบุคลากรของสถานศกึษานั้น หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มหีนา้ที่กํากับดูแล

สถานศกึษานั้น และต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการที่มกีารพัฒนาปรับปรุง 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มคีุณภาพจากทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงาน  

ทางการศึกษา 

      สรุปได้ว่าการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผล 

การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษาโดยบุคลากร 

ของสถานศกึษาหรอืหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียว่า 

การดำเนินการของสถานศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศกึษากำหนด 

  2. ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

   นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ 

การศกึษา ดังนี้ 

    พร้อมรัตน์ สกุลมีฤทธิ์ (2555, หนา้ 23) กล่าวว่า ความสำคัญของ 

การประกันคุณภาพการศกึษา คอื การพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น 

การสรา้งความมั่นใจให้กับผูร้ับบริการการศกึษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศกึษา  

ที่ดอ้ยคุณภาพและพัฒนาใหม้ีคุณภาพสูงยิ่งขึน้ 
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    อุทัยวรรณ สอนเจริญ (2555, หนา้ 34) กล่าวว่า ความสำคัญของ 

การประกันคุณภาพการศกึษา คอื การทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศกึษา 

ที่เช่ือถอืได้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มคีุณภาพมาตรฐาน 

ตลอดจนป้องกันการจัดการศกึษาที่มคีุณภาพ 

   สรุปได้ว่า ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศกึษา หมายถึง  

การสรา้งความเชื่อมั่นให้กับผูป้กครองและนักเรียนที่มารับบริการสถานศกึษานั้น ได้เห็นถึง

คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  3. หลักของการประกันคุณภาพการศึกษา 

   นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการของการประกันคุณภาพ

การศกึษาดังนี้ 

    ดอเลาะ การี (2556, หน้า 34) กล่าวว่า หลักการของการประกัน 

คุณภาพการศกึษา หมายถึง การกระจายอำนาจในการบริหารงาน โดยชุมชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกันรับผดิชอบในรูปของคณะกรรมการสถานศกึษาและรัฐ 

จะต้องตรวจสอบควบคุมคุณภาพใหม้ีการประเมินภายในสถานศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาให้เกิดกับผูเ้รียนตามมาตรฐานที่กำหนดและถือว่าการดำเนินการประกัน 

คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกาบริหารจัดการที่ต้องปฏิบัติตามปกติของสถานศกึษา  

โดยบุคลากรทุกคนในสถานศกึษาและชุมชนมสี่วนร่วมในการดำเนินการ 

    หทัยรัตน์ บัวขจร (2557, หน้า 17) กล่าวว่า หลักการของการประกัน 

คุณภาพการศกึษา หมายถึง สถานศกึษาต้องพัฒนาอย่างยั่งยนืเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

และให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 

โดยที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน 

    กิตติรัตน์ เบ้าลี (2557, หน้า 34) กล่าวว่า หลักการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) สถานศกึษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานการศกึษา โดยเป้าหมายที่สำคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพใหเ้กิดขึ้นกับ 

ผูเ้รียน 2) ดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 

จัดการและการทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศกึษาและ 3) การประกันคุณภาพ 

เป็นหนา้ที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา รวมถึงผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผูเ้รียน ชุมชน 

เขตพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน ตดิตามประเมินผล พัฒนา
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ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันผลักดันให้สถานศกึษามีคุณภาพ เพื่อให้ผูเ้รียน

ได้รับการศกึษาที่ดมีี คุณภาพ 

    ธัญรัตน์ ศรคีง (2558, หน้า 34) กล่าวว่า หลักการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา คอื การบริหารจัดการคุณภาพภายในสถานศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพ

ทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เน้นการสรา้งความพึงพอใจให้กับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด

การศกึษาเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชา 

หลักฐาน ขอ้เท็จจรงิสามารถตรวจสอบได้ โดยเกิดจากความรูค้วามเข้าใจและความ

ร่วมมอืของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทุกคนเพื่อผู้เรยีนทุกคนได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   สรุปได้ว่า หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา คอื การที่ทุกคน

ในสถานศกึษาได้มีส่วนร่วมกันในการคิด ร่วมกันวางแผนดําเนนิงานและพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนใหไ้ด้มาตรฐานและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรยีนได้รับการศึกษา 

ที่ดมีีคุณภาพ  

  4. ขอบข่ายการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าดว้ยการประเมินและติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษาแต่ละระดับและประเภทการศกึษาซึ่งใน

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ้ 3 ได้ให้สถานศกึษาแต่ละแห่ง

จัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาโดยการกำหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาและทำแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผน 

ที่กำหนดไว้ รวมถึงให้มีการจัดประเมินและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแล

สถานศกึษาเป็นประจำทุกปี 

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ได้ออก 

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัย ระดับการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศกึษาพิเศษ ซึ่งมีแนวทางสำหรับ 

การประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ดังต่อไปนี้ 

    1. กำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานการศกึษา ระดับการศกึษาปฐมวัยและระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ 
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สถานศกึษาและผูเ้กี่ยวข้องดำเนินการและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี้ 

สถานศกึษาอาจกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเพิ่มเติม นอกเหนอืจากที่

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชไ้ด้ 

    2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ที่สอดคล้อง

กับสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อน

คุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

    3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

    4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

โดยกำหนดผู้รับผดิชอบ ในการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ทั้งระดับ

บุคคลและระดับสถานศกึษา และกําหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยวิธีการและเครื่องมอืที่หลากหลาย

และเหมาะสม 

    5. ตดิตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศกึษา และนําผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

    6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : 

SAR) ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา นําเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง 

ต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานใหค้วามเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเป็นประจำทุกปี 

    7. พัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และตามคำแนะนําของสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา หรอืสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพ

การศกึษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   สรุปได้ว่า ขอบข่ายการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา ตามกฎกรทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศกึษา และวิธีการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย  

1) กำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศกึษา 3) ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา  

4) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน 5) การติดตามผลการ 
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ดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 6) การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

7) การพัฒนาสถานศกึษาใหม้ีคุณภาพ รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

    1. กำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา หมายถึง  

การดำเนินการจัดการศกึษาให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่ 

พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในสถานศกึษา เพื่อใชเ้ป็นหลักในการ

เทียบเคียงสำหรับส่งเสริมและกำกับการตรวจสอบ การประเมินผลและการประกัน

คุณภาพทางการศกึษาที่กระทรวงศกึษาธิการประกาศกำหนดไว้ คอื มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของผู้เรยีน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ (สำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2561, หนา้ 7-15) 

     ผูว้ิจัยสรุปได้ว่า การกำหนดมาตรฐานสถานศกึษา หมายถึง 

สถานศกึษา มีการดําเนินงานตั้งแต่กระบวนการวางแผน การกำหนดมาตรฐานสถานศกึษา 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเอง โดยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกัน 

จัดการศึกษา และบริหารการใชห้ลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และความ

ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาและมาตรฐานระดับชาติ 

ที่ได้กำหนดไว้ 

    2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

เป็นกระบวนการที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ

สถานศกึษาเป็นกระบวนการที่มีขัน้ตอนเป็นระบบเพื่อที่จะสร้างหรอืกำหนดวิสัยทัศน์  

จัดเรียงลำดับ ความสัมพันธ์ของภารกิจ การกำหนดรูปแบบ วธิีการจัดระบบองค์กรและ

การบริหารสถานศกึษา กระบวนการวางแผนจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างองค์ประกอบ 

ขั้นพื้นฐานในการสนับสนุนและรองรับการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา ผูป้กครองนักเรียน 

และชุมชนจะได้ร่วมกันจัดการศกึษาและวเิคราะห์สภาพการดำเนินการของสถานศกึษา 

เช่น ปรัชญา เป้าหมาย ความคาดหวังและพันธกิจ หลักการและวิธียึดถือเป็นธรรมเนียม

และลักษณะที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็งของสถานศกึษา เป็นต้น 

     แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษาที่มุ่ง

คุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สำนักทดสอบทาง

การศกึษา สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ได้กล่าวถึงการจัดทำ 
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แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาให้ดำเนินการให้จัดทำแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความตอ้งการจำเป็นของ

สถานศกึษาอย่างเป็นระบบโดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

     ดังนัน้ แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา มิได้กำหนดตายตัวว่ารอบ

ระยะเวลาของแผนจะครอบคลุมกี่ปี ทั้งนีข้ึน้อยู่กับดุลพินิจของสถานศกึษาหรอืนโยบาย

ของตน้สังกัด ที่จะกำหนดกรอบระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม วธิีการปฏิบัติของ

สถานศกึษาแต่ละแห่ง ซึ่งอาจจัดทำเป็นแผน 1 ปี 3 ปีหรอื 5 ปี ขึน้อยู่กับบริบทของ

สถานศกึษา โดยแผนดังกล่าวสะท้อนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ใชใ้นการพัฒนา 

ปรับปรุงเพื่อนําไปสู่เป้าหมายและบรรลุคุณภาพมาตรฐานสถานศกึษาที่ได้กำหนดไว้  

และแผนการปฏิบัติการประจำปีเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศกึษาเพื่อดำเนินการเป็นรายปี แผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีตอ้งมีความ

ชัดเจนเป็นรูปธรรม อย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการดำเนินกิจกรรม การติดตาม/ควบคุม

และการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

มีการประเมินตนเอง และรายงานผลการดำเนินการสู่สาธารณชนได้รับทราบ  

     ผูว้ิจัยสรุปได้ว่า การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุ่ง

คุณภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา หมายถึง การดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

โดยใหทุ้กคนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู คณะกรรมการสถานศกึษา

พ่อ แม่ ผูป้กครอง ชุมชน ท้องถิ่นและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศกึษา ร่วมแสดงความ

คิดเห็น ในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศกึษาซึ่งมีกระบวนการ ประกอบด้วย การศึกษา 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก มีการกำหนดเป้าหมาย มีวธิีการบรรลุเป้าหมาย 

และการกำหนดตัวชี้วัดของสถานศกึษาและการนําไปสู่การปฏิบัติ 

    3. การดำเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา  

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษานั้นเปรียบเสมอืนเข็มทิศชีท้างการทำงาน 

เพื่อให้ทุกคน ทุกฝ่ายมีเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานที่ไม่ขัดแย้ง แต่แผนจะไม่มี

ความหมายถ้าการดําเนินงานของบุคลากรในสถานศกึษาไม่ดําเนินงานตามแผน ผู้บริหาร

สถานศกึษาที่มภีาวะผูน้ําทางวิชาการควบคู่กับการบริหารจัดการด้วย ระบบคุณภาพและ

ระบบคุณธรรมย่อมสร้างคนที่มีคุณภาพใหเ้กิดขึ้นได้ไม่ยากนัก ผูบ้ริหารจะทำหนา้ที่จัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี 
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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล กำกับ ตดิตามและนิเทศงานของบุคลากรทุกคน 

ทุกฝ่ายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมใหป้ฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ให้ความสำคัญกับการ

ดําเนนิงานและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติวิสัย ครูต้องทำหน้าที่จัดการเรียน

การสอนอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา แบ่งเวลาหรอืบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน 

ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างเหมาะสมและ

บรรลุผลสำเร็จตามแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

โครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้อง จะปฏิบัติตามหน้าที่ 

และบทบาทของตนเองอย่างดทีี่สุดและภาคภูมใิจในความสำเร็จร่วมกัน ดังนั้นผูบ้ริหาร

สถานศกึษาจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสถานศกึษา ผู้บริหารจึงควรเป็นผู้นําในการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ รวมทั้งมกีารส่งเสริม สนับสนุน 

กำกับ ตดิตามและใหค้วามช่วยเหลอืแก่บุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายใหส้ามารถปฏิบัติงาน 

ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามองค์ประกอบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ได้แก่  

1) กำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

4) ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 5) การติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษา 6) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศกึษา 7) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและ  

8) การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่องตามที่ได้กำหนดไว้ 

     สรุปได้ว่า การดำเนินตามแผนพัฒนาสถานศกึษา หมายถึง  

การดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใหทุ้กคนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ครู คณะกรรมการสถานศกึษาพ่อ แม่ผูป้กครอง ชุมชน ท้องถิ่นและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกับ 

สถานศกึษา ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศกึษาซึ่งมีกระบวนการ 

ประกอบด้วย การศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก มกีารกำหนดเป้าหมาย  

มีวธิีการบรรลุเป้าหมายและการกำหนดตัวชีว้ัดของสถานศกึษาและการนําไปสู่การปฏิบัติ 

    4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

การประเมนิภายใน (Internal Evaluation) เป็นประบวนการประเมินผล การดําเนินงานของ 

หน่วยงานที่กระทำโดยบุคลากรในหน่วยงาน หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้

ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการ

ประเมินภายในนีถ้ือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงานของตนเอง (Self-evaluation)  
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สถานศกึษา ควรกําหนดให้การประเมนิภายใน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ของสถานศกึษา และถ้าโรงเรียนจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานแล้ว 

     ดังนัน้ในการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรียนควร 

ดำเนินการประเมิน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศกึษา

ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน และ 2) ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของทุกฝ่ายในโรงเรียนเพื่อใหโ้รงเรียนมีการดําเนินงานมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ 

การประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษามีวัตถุประสงค์และมีความสำคัญ ดังนี้  

1) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานคุณภาพ 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อนําผลการประเมินมาจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพ 

การจัดการศกึษาของโรงเรียน และนำมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุง 

คุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 3) เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

ของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน และ 4) เพื่อเตรียมความพร้อมใน 

การรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพื่อนําไปสู่การรับรองคุณภาพการศกึษา 

กระบวนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพการศกึษาภายใน 

สถานศกึษา มีแนวทางในการดำเนินการประเมิน 2 วิธี ดังนี้ 

      วิธีที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศกึษา

โดยการนําผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาโรงเรียนเป็นปกติ มาสรุปเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการศกึษาวิธีนี ้โรงเรียนไม่

ต้องสร้างเครื่องมอื วัด แต่ครูทุกคนในโรงเรียนตอ้งช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ

ปฏิบัติงานที่โรงเรยีน มอบหมายเป็นปกติ ให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี แล้วมาสรุปรวมกันเป็น

หมวดวิชางาน/ฝ่าย โดยใหส้รุปจากความถี่มากที่สุด สำหรับข้อมูลตัวบ่งชีเ้ดียวกัน แต่ได้มา

จากหลายวิชา หลายงาน แล้วสรุปเขียนรายงาน กระบวนการดําเนินงาน อาจจะมีลักษณะ 

ดังนี้ 1) แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ซึ่งอาจจะ

ประกอบด้วย รองผูอ้ํานวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มการบริหาร หัวหน้างาน และหัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลการปฏิบัติงานของ 

แต่ละกลุ่ม การบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้งานตามตัวบ่งช้ี รายงานข้อบกพร่องที่ไม่

เป็นไปตามระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนที่ได้กำหนดไว้ให้ 

ผูบ้ริหารทราบ เพื่อการดำเนินการแก้ไขต่อไป แล้วสรุปเขียนเป็นรายงานการประเมิน 

ตนเอง 2) แต่ละกลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้งาน วเิคราะห์ผลการปฏิบัติงาน  
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หรอืผลการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวบ่งชีข้องมาตรฐาน

การศกึษาระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 3) แต่ละกลุ่มการบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้งาน 

ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามที่โรงเรียนมอบหมายอย่างเป็นปกติ (อาจจะ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน ถ้าโรงเรียนได้จัดทำมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานไว้แลว้ พร้อมกับเก็บข้อมูลที่เป็นผลการปฏิบัติงานเป็นปกติ แยกเป็น

มาตรฐาน และตัวบ่งชีท้ี่ได้วิเคราะห์ไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยเก็บข้อมูลเป็นระดับคุณภาพของ

การจดัการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา ของโรงเรียนที่ได้กำหนดไว้ พรอ้มเก็บหลักฐาน

การประเมนิไว้สำหรับการตรวจสอบ 4) แต่ละกลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้งาน 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ฏิบัติงานในฝ่าย/หมวดงานเดียวกันมาสรุปเป็นคุณภาพการ

พัฒนาโรงเรยีน โดยนําข้อมูลของผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวบ่งช้ีเดียวกันจากผู้ปฏิบัติงาน 

มาสรุปให้เป็นผลสุดท้ายสำหรับตัวบ่งช้ีนั้น ๆ โดยสรุปจากความถึงของระดับคุณภาพ 

ของตัวตัวบ่งชีน้ั้น ถ้าความถี่ของระดับคุณภาพใดมีมากที่สุดให้สรุปว่า คุณภาพการจัด

การศกึษาของโรงเรียนตามตัวบ่งช้ีนั้น เป็นไปตามระดับคุณภาพที่มคีวามถี่มากที่สุด  

บางตัวบ่งชี้ อาจจะต้องสรุปรวมจากหลายหมวดเพื่อตอบตัวบ่งช้ี ซึ่งแล้วแต่ดุลพินิจ 

ของโรงเรียน 5) สรุปคุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรียน จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้  

6) แก้ไขข้อบกพร่องของผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน (มาตรฐานและตัวบ่งชีท้ี่ยังม ี

คุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ) และ 7) สรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

      วิธีที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศกึษา 

โดยการสร้างเครื่องมอืวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศกึษา วิธีนี้

โรงเรียนต้องสร้างเครื่องมอืวัดคุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรียนทุกตัวบ่งช้ี แล้วนํามา

ประเมินคุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรียนในระยะเวลาที่ตอ้งการทราบผลการ 

จัดการศึกษาของโรงเรียน วิธีนีโ้รงเรียนอาจจะต้องทำงานมาก คือ ต้องสร้างเครื่องมอื

ประเมินทุกตัวบ่งช้ี แล้วทำการประเมินคุณภาพทุกตัวบ่งช้ี ซึ่งต้องใชเ้วลาและต้องจัดการ

เกี่ยวกับเครื่องมือประเมินใหเ้ป็นระบบ เช่น เครื่องมือประเมินที่เกี่ยวกับการประเมิน

คุณภาพของนักเรียน ต้องนํามาเข้ากลุ่มรวมกันไว้หมด แล้วนํามาประเมินนักเรียน  

เมื่อได้ผลการประเมินแล้ว ต้องนําคําตอบของนักเรียนมาแยกออกตามมาตรฐาน  

และตัวบ่งชี ้เพื่อการสรุปรายงาน เป็นต้น กระบวนการดําเนนิงาน ดังนี้ 1) แต่งตั้ง

คณะกรรมการสร้างเครื่องมอืเก็บรวบรวมข้อมูล 2) สร้างเครื่องมอืเก็บรวบรวมข้อมูล  
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ตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐาน 3) แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาที่ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกฝ่ายของโรงเรียน 

     พร้อมทั้งมอบหมายใหท้ำการตรวจประเมินข้ามฝ่ายกัน เพื่อจะได้

พบข้อบกพร่องของการทำงานง่ายขึ้น ซึ่งจะได้ช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ต่อไป 4) อบรม/

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนา้ที่ตรวจประเมนิภายใน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 

มาตรฐาน และตัวบ่งชีคุ้ณภาพการศกึษา และเครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตลอดจนการสรุปผลการประเมิน 5) โรงเรียนวางแผนกำหนดระยะเวลาในการประเมิน 

คุณภาพของสถานศกึษาตลอดปี 6) กรรมการตรวจประเมินวางแผนกำหนดระยะเวลา 

ในการทำการตรวจประเมินคุณภาพภายใน แต่ละครั้ง แล้วแจง้ให้ผูร้ับการตรวจประเมิน 

ทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ย 2 สัปดาห์ 7) คณะกรรมการตรวจประเมนิเตรียมเอกสาร  

และเครื่องมอืประเมินหลาย ๆ ตัวบ่งช้ีเข้าด้วยกัน สำหรับการถามบุคลากรแต่ละประเภท 

เช่น ควรตรวจสอบเครื่องมือประเมินที่ใชก้ับนักเรียนทั้งหมด แล้วออกแบบว่าจะจัดทำ 

กี่ฉบับ จะจัดพิมพ์อย่างไร จะดำเนินการอย่างไร เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดความรําคาญ 

แก่ผูต้อบแบบสอบถาม/ผูร้ับการประเมนิ ซึ่งถ้าทำการสอบถามบ่อย หรอืสอบถามทุกวัน 

จะทำให้เกิดความรําคาญและความเบื่อหน่ายของผู้ตอบ อันจะทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับ

ความเป็นจริง 8) ดำเนินการตรวจประเมินโดยใช้เครื่องมอืประเมินที่สร้างขึ้นและเก็บ

รวบรวมข้อเท็จจริงที่พบตามเครื่องมอืประเมิน 9) สรุปผลการตรวจประเมิน  

10) เขียนรายงานผลการประเมินตนเองและ 11) ส่งรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด 

ผูเ้กี่ยวข้อง และสาธารณชนตามความเหมาะสม 

     สรุปได้ว่า การประเมินคุณภาพ หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพ 

ผลการปฏิบัติงานของสถานศกึษาตามมาตรฐานคุณภาพการศกึษา ซึ่งผลการประเมิน

นํามาจัดทำข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา นำมาใช้ 

ในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการปรับปรุง และการรายงานผลต่อหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนเพื่อการเตรยีมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กร

ภายนอก และการรับรองคุณภาพการศกึษาจากภายนอก 

    5. การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา โดยให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาเป็นขั้นตอนของ

การประกันคุณภาพภายในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกัน

คุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 เป็นการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเน้นในเรื่องของผล
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การดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา แผนปฏิบัติการประจำปี ถือเป็น

บทบาทหนา้ที่สำคัญทั้งในระดับสถานศกึษาและหน่วยงาน ตน้สังกัด ถือเป็นการติดตาม

ตรวจสอบความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา/ 

แผนปฏิบัติการประจำปีที่สถานศกึษากำหนดไว้ รวมถึงระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศกึษา เพื่อนําผลจากการตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ซึ่งเป็นข้อมูลเชงิ

ประจักษ์ ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สถานศกึษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริม การเรียนรู ้การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร 

และการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู่มาตรฐานการศกึษาที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการจัดทำ 

รายงานเพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาแก่สาธารณชนต่อไป 

     การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษามีความสำคัญ ดังนี ้ 

1) เพื่อให้สถานศกึษาสามารถติดตามรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 

และการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  

และนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  

3) เพื่อปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา 

และเป็นที่ยอมรับ 4) เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้กี่ยวข้องและ 5) เพื่อเตรียมพร้อมรับ 

การตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาจากสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและหน่วยงาน 

ต้นสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

     การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาเป็นกระบวนการที่ต้อง 

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน  

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา ซึ่งมกีารดําเนินงานใน 2 ลักษณะ คอื การติดตาม  

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด และการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ 

การศกึษาโดยสถานศกึษา ดังนี้ 

      1. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา โดยหน่วยงาน 

ต้นสังกัด กฎกระทรวงฯ ได้กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในสามปีและแจง้ให้สถานศกึษาทราบ พรอ้มเปิดเผยผลการ

ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาต่อสาธารณชน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวนี ้

หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ทำหนา้ที่ในการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพ การศกึษาแต่ละแห่งอย่างนอ้ย 3-5 คน โดยเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ  

ได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของ 
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สถานศกึษา ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) บุคลากรภายในสังกัดและ 

2) บุคลากรจากภาค ส่วนอื่น 

      2. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา โดยสถานศกึษา

การตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา โดยสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สถานศกึษา

สามารถตรวจสอบคุณภาพได้ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษา ตามกฎกระทรวงฯ เป็นการตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา ประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปี การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ตามแผนหรอืไม่ มกีารปรับ

แผนหรอืไม่ มเีพราะเหตุใด มีการสรุปผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ การตดิตามตรวจสอบมีการให้ขอ้สังเกต ให้ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป  

การตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา เป็นกระบวนการตดิตามตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ได้แก่ ดา้นปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ/

ผลลัพธ์ เพื่อใหก้ารบริหารจัดการคุณภาพมีประสิทธิภาพใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบ

หรอืวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เป็นเครื่องมอืในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

กระบวนการตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

     สรุปได้ว่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพ คือ การที่สถานศกึษา 

มีการตดิตามรวบรวมข้อมูลของการดําเนินงานและการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  

มีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พัฒนาคุณภาพสถานศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศกึษาและเป็นที่ยอมรับ สรา้งความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมรับการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาจากสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและหน่วยงาน 

ต้นสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศกึษา

เป็นประจำทุกปี 

    6. การจัดทำรายงานผลการพัฒนาตนเอง (SAR) คอื Self-

Assessment Report ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา กระบวนการที่สถานศกึษา

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผลใหไ้ด้ข้อมูลสารสนเทศทีมคีุณภาพ 

ตรงตามสภาพมาตรฐานของสถานศึกษา และรายงานประจำปีต่อผู้เกี่ยวข้อง  

     ความสำคัญของการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 

ก็เพื่อนําเสนอผลการพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อ  
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คณะกรรมการสถานศกึษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ  

สาธารณชน และเพื่อเป็นฐานข้อมูลของสถานศกึษาในการจัดทำแผนพัฒนาการจัด 

การศกึษาของสถานศกึษาในปีต่อไปและเป็นฐานข้อมูลสำหรับรองรับการประเมินคุณภาพ 

ภายนอก และประโยชน์ในการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา มดีังนี้ 1) ทำให้ 

สถานศกึษามีฐานข้อมูลการดําเนนิงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาทั้งในด้านจุดเด่น 

จุดที่ต้องพัฒนาโอกาส และข้อจํากัด นําไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศกึษาในปีถัดไป 2) ทำให้สถานศกึษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ ซึ่งจะช่วย 

กระตุน้ให้ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู และผูเ้กี่ยวข้องใหค้วามสำคัญและปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน 3) ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ตลอดจนผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศกึษาของ 

สถานศกึษาทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรพัฒนาโดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

และให้การช่วยเหลอื สนับสนุนอย่างเหมาะสม 4) หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สำนักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มีฐานข้อมูลในการ 

กำหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศกึษา ทั้งระดับประเทศและระดับเขตพืน้ที่  

5) สถานศึกษาใช้รายงานประจำปีสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน  

โดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมนิคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน  

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

     ขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศกึษาที่เป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพภายในมรีายละเอียด ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ 

และแปลผล 2) เขียนรายงานประจำปีของสถานศกึษา 3) นําเสนอคณะกรรมการ

สถานศกึษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ 4) รายงานหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยแต่ละข้ันตอนมรีายละเอียด ดังนี ้1) แต่งตัง้

คณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีของสถานศกึษา 2) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ 

และแปลผล เป็นการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผลเป็นขั้นตอนสำคัญ 

ที่จะทำให้รายงานประจำปีมีความสมบูรณ์ มคีุณภาพตรงตามสภาพของสถานศกึษา  

ซึ่งภาระงานที่สถานศกึษาจะต้องดําเนินงาน 3) เขียนรายงานประจำปีของสถานศกึษา 

สามารถกำหนด รูปแบบรายงานประจำปีของสถานศกึษาได้ตามความเหมาะสม โดยใช้ 

ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายนําเสนอทั้งขอ้มูลเชิงปริมานและเชิงคุณภาพ สาระสำคัญ 

อาจแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐาน ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปี 
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ของสถานศกึษา ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา  

ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช้ และภาคผนวก 4) นําเสนอคณะกรรมการ

สถานศกึษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากเขียนรายงานประจำปีเสร็จสมบูรณ์ 

สถานศกึษาจะต้องนําเสนอคณะกรรมการสถานศกึษา คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

(สช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา

และ 5) รายงานและเปิดเผยต่อผูเ้กี่ยวข้อง เมื่อสถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปี 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา

แล้ว จะต้องรายงานและเปิดเผยผลการประกันคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา

ต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผูป้กครอง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน 

ท้องถิ่น ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เช่น รายงานประจำปี

ฉบับสมบูรณ์ เปิดเผยผ่าน Website ของสถานศกึษา จุลสาร อนุสาร แผ่นพับ รายงานเสียง 

ตามสาย และชี้แจงในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งสามารถ 

ดำเนินการได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เช่น รายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์  

เปิดเผยผ่าน Website ของสถานศกึษา จุลสาร อนุสาร แผ่นพับ รายงานเสียงตามสาย  

และชี้แจงในการประชุม 

     สรุปได้ว่าการจัดทำรายงานประจำปี หมายถึง การจัดทำรายงาน 

การพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นผลมาจากการ

ดําเนนิงานทั้งหมดของสถานศกึษามาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาและนําเสนอ

รายงานและเปิดเผยผลการประกันคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษาต่อผูเ้กี่ยวข้อง 

ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่นได้รับทราบ 

อย่างทั่วถึง 

    7. พัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพ 

     นักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

      ปราโมศ อสิโร (2554, หนา้ 60) กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การพัฒนาเพื่อทำให้คุณภาพการศกึษาดำรงอยู่อย่าง 

ยั่งยืนและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นยิ่งขึน้ต่อไป 

      จติต์วิมล คล้ายสุบรรณ (2556, หนา้ 8) กล่าวว่า การพัฒนา  

คุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การนําผลการประเมินคุณภาพที่ผ่านมา นํามา  
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ทบทวนเพื่อพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาให้ดียิ่งขึน้  

และให้ได้มาตรฐานที่กำหนด 

     สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศกึษา คอื การนําผล 

การประเมนิมาปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาในครั้งต่อไป เพื่อให้ 

สถานศกึษานั้นมีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

      ขั้นตอนการดำเนินการของการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

อย่างต่อเนื่อง นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการของการพัฒนา 

คุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

       อุทัยวรรณ สอนเจริญ (2555, หนา้ 44) กล่าวว่า ขั้นตอน 

การดำเนินการของการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1) ส่งเสริม 

แนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึน้กับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา 2) นําผลการประเมิน

คุณภาพภายในมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนําไปใช้ใหเ้ป็น 

ประโยชน์ต่อการพัฒนาบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและ 3) เผยแพร่ผล 

การพัฒนาคุณภาพการศกึษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

       เพ็ญนภา เป๊ะชาญ (2559, หนา้ 56) กล่าวว่า ขัน้ตอน  

การดำเนินการของการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) สรา้งจิตสํานึกการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา 2) กำหนด 

มาตรฐานการศกึษาที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 3) นําผลประเมิน คุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาจากการประเมนิตนเองหรอืหน่วยงานต้นสังกัดมาปรับปรุงและ  

4) พัฒนาสถานศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

     สรุปได้ว่า ขัน้ตอนการดำเนินการของการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา ประกอบด้วย การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนร่วมกันกำหนด 

มาตรฐานการศกึษา ให้ตรงกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและการนําผลการประเมิน 

มาปรับปรุงหรอืพัฒนาให ้การดําเนินงานนั้นต่อเนื่อง 

  5. มาตรฐานการศึกษาของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   มาตรฐานการศกึษาและระดับคุณภาพของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา มีผู้วจิัยและศกึษาไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งให้แนวคิด

และทฤษฎีที่แตกต่างกันดังนี้ 
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    พินจิ นาทองห่อ (2554, หน้า 6) กล่าวว่า ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน 

การประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน ประกอบด้วย 1) คุณภาพการเรียนการสอน  

2) คุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาและ 3) คุณภาพการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

    ปราโมศ อสิโร (2554, หนา้ 14) กล่าวว่า ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน 

การประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน ประกอบด้วย 1) คุณภาพผูเ้รียน 2) คุณภาพการเรียน 

การสอน 3) คุณภาพการบริหารและจัดการและ 4) คุณภาพการพัฒนาชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ 

    พันธิการณ์ จันทร์สว่าง (2554, บทคัดย่อ) กล่าวว่า ผลลัพธ์ของการ 

ดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 1) คุณภาพผูเ้รียน  

2) คุณภาพของกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 3) คุณภาพของ 

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึษา 

    สุพิชญา กลันนุรักษ์ (2559, หนา้ 37) กล่าวว่า ผลลัพธ์ของ  

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 1) คุณภาพ 

ผูเ้รียน 2) การจัดการศกึษา 3) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) อัตลักษณ์ของ 

สถานศกึษาและ 5) มาตรการส่งเสริม 

    สำนักทดสอบทางการศกึษา (2561, หนา้ 2) กล่าวว่า สถานศกึษา 

ที่จัดการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพมีสิ่งสำคัญที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนหลายประการ 

ได้แก่ มีการกำหนดภารกิจของสถานศกึษาที่ชัดเจน มีการกำกับติดตามงาน สม่ำเสมอ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษาบ้านและชุมชนมีความใกล้ชิดและไว้วางใจกัน มีการตัง้

ความคาดหวังของผลสำเร็จไว้สูง มคีวามเป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมอือาชีพ  

ทั้งครูและผูบ้ริหารมกีารสร้างโอกาสในการเรียนรู้และใหเ้วลาผูเ้รียนในการทำงานกลุ่ม 

มากขึ้น จัดสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นอย่างมีระเบียบ สะอาด และปลอดภัย มกีารจัดหลักสูตร 

ที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย ใช้กลวิธีในการประเมินที่หลากหลาย จัดการเรียน 

การสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรยีนมีความสนใจ กระตอืรอืร้นในการที่จะเรียนรู้ จัดบรรยากาศ 

ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับความสัมพันธ์กับ

ผูป้กครองและชุมชน พัฒนางานอยู่บนพืน้ฐานของการวิจัย ใชแ้หล่งเรียนรูท้ี่มอียู่อย่าง

เต็มที่และวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวคิดในการจัดการศกึษาและพัฒนา

คุณภาพการศกึษาดังกล่าว ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศกึษา  

ขั้นพื้นฐานว่าต้องเป็นมาตรฐานที่ปฏิบัติง่าย ประเมินได้จรงิ กระชับและจำนวนน้อย  
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แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศกึษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา

การศกึษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศกึษา ระดับเขตพื้นที่การศกึษา ระดับหน่วยงานต้น

สังกัดและระดับชาติ ดังนัน้การกำหนดมาตรฐานจงึเน้นที่ คุณภาพของผูเ้รียน คุณภาพของ

กระบวนการบริหารและการจัดการและคุณภาพของกระบวนการจัดการเรยีน การสอน 

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

    สรุปได้ว่า มาตรฐานของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

ประกอบด้วย 1) คุณภาพผูเ้รียน 2) คุณภาพของการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 3) คุณภาพของกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

     1. คุณภาพผูเ้รียน 

      คุณภาพผูเ้รียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน 

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 5 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ทั้งร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรู ้และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดำรงชีวติสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข 

       นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายคุณภาพ

ผูเ้รียน ดังนี้ 

        พินจิ นาทองห่อ (2554, หน้า 50) กล่าวว่า คุณภาพ

ผูเ้รียน หมายถึง การจัดการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ทั้งร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรูแ้ละคุณธรรม จริยธรรม มจีิตสํานึกในการอนุรักษ์ 

และพัฒนา สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง รักการเรียนรู้

และพัฒนา ตนอย่างต่อเนื่อง และสามารถอยู่ร่วมกันกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข 

        ทิฆัมพร ยศสมบัติ (2557, หนา้ 4) กล่าวว่า คุณภาพ

ผูเ้รียน หมายถึง ขอ้กําหนดเกี่ยวกับเด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูง 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูรักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยง

ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
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        สุพัชรกานต์ หมายกล้า (2557, หน้า 6) กล่าวว่า 

คุณภาพผูเ้รียน หมายถึง การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ระบุ 

ในหลักสูตรเป็นหลัก โดยการกำหนดคุณภาพผูเ้รียนเป็น 6 ส่วน คือ มสีุขภาวะที่ด ี 

มีสุนทรียภาพมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการแสวงหา 

ความรูด้้วยจนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มคีวามสามรถในการคิด

อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสตสิมเหตุสมผล มีความรู้ 

และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน 

ร่วมกับผูอ้ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ 

       สรุปได้ว่า คุณภาพผูเ้รียน หมายถึง ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูงขึ้น มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ และสตปิัญญา มีความรูคู้่คุณธรรม 

มีจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด และสามารถดำรงชีวติ 

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

     2. คุณภาพของการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

      การจัดการศกึษาของสถานศกึษามีองค์ประกอบที่สำคัญ  

4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารคุณภาพ ของสถานศกึษา ด้านการบริหารหลักสูตร 

ของสถานศกึษา ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร และด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการ

บริการ ดา้นการบริหารคุณภาพของสถานศกึษาเน้นที่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 

โดยใหค้วามสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศกึษา รวมทั้ง

ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการ

บริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศกึษา หลักสูตรสถานศกึษาจะเป็นตัวสะท้อน

คุณภาพของผู้สำเร็จการศกึษาได้เป็นอย่างด ีมีหลักสูตรสถานศกึษาจะมีการกำหนด

จุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการและเนือ้หาสาระที่เรยีน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล 

การเรียนการสอนในสถานศกึษา ซึ่งจะสะท้อนว่าผูเ้รียนมคีวามรูค้วามสามารถ เจตคติ 

และพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศกึษากำหนดไว้หรือไม่ หลักสูตรที่ดีควร

คำนึงถึงบริบทของผูเ้รียน ท้องถิ่นและชุมชนมกีารบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรอืจัดทำ 

รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับ ความถนัด ความสามารถและความสนใจของผู้เรยีน 

และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผูเ้รียน ตามขีดความสามารถทำให้ 

ผูเ้รียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา 
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ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ครูและบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยใหก้ารจัดการศกึษา

เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาที่กำหนด การพัฒนาครูและบุคลากร เน้นไปที่ความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพซึ่งตอ้งมกีารพัฒนาที่ตรงตามความตอ้งการจําเป็น อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งในส่วนของบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ ดา้นการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ สภาพแวดล้อมและการบริการ 

ที่ดเีป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา สถานศกึษาที่มหีอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด มแีหล่งเรยีนรูท้ี่เพียงพอ มีการจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู ้ตลอดจนมีการจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มคีุณภาพ 

ทำให้ผู้เรยีนดำเนินชีวิตอยู่ในสถานศกึษาได้อย่างมคีวามสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

       นักวิชาการได้กล่าวถึงคุณภาพของการบริหาร 

และการจัดการของผูบ้ริหารสถานศกึษา ดังนี้ 

        พินจิ นาทองห่อ (2554หนา้ 50) กล่าวว่า คุณภาพของ 

การบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง กลไกในการขับเคลื่อนให้เกิด 

การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารเป็นตัวจักรสำคัญที่สุด เพราะผูบ้ริหารเป็นผู้ 

กำหนดทิศทางการทำงาน เป็นผู้นําในการดําเนินงาน มีภาวะผูน้ําในการจัดการศกึษา 

ให้เป็นระบบ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น 

ผูเ้รียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย การจัด 

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ 

        สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2561,  

หนา้ 7) กล่าวว่า คุณภาพของการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

หมายถึง การดำเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ  

ด้านครูและบุคลากรทางการศกึษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจ

ด้านคุณภาพการศกึษา 

       สรุปได้ว่า คุณภาพของการบริหารและการจัดการของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา คอื กลไกในการขับเคลื่อนใหเ้กิดการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย  

โดยผู้บริหารเป็นแกนนําในการดําเนินงาน คอยสนับสนุน ส่งเสริมอํานวยความสะดวก 
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ให้กับการดําเนินงานให้เกิดความสะดวก และเปิดโอกาสใหทุ้กคนที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วม

ในการจัดการศกึษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศกึษา 

     3. คุณภาพของกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียน 

เป็นสำคัญ 

      การจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา

คุณภาพผูเ้รียนซึ่งจะบ่งบบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบันการจัดการเรียน 

การสอนที่ยอมรับกันว่าส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง เป็นการจัด 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรยีนเรียนรู้ 

ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติที่นำไปสู่การเรียนรู้ที่ลกึซึง้และคงทน 

       นักวิชาการได้กล่าวถึงคุณภาพของกระบวนการจัดการ 

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 

        พินจิ นาทองห่อ (2554, หน้า 54) กล่าวว่า คุณภาพของ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ หมายถึง กลไกในการส่งเสริม 

ความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาการศกึษา 

การใชแ้ละพัฒนาแหล่งเรียนรูภู้มปิัญญาท้องถิ่น ความร่วมมอืกับชุมชน มีการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ร่วมกัน องค์กรหลักในชุมชน มีความสัมพันธ์กับสถานศกึษาและมีส่วนสำคัญ 

ที่ส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 

ทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรยีนรู ้สังคมแห่งการเรียนรู้ 

        สุพัชรกานต์ หมายกล้า (2557, หน้า 6) กล่าวว่า 

คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง มาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้องกับการมสี่วนร่วมในการจัดแหล่งเรยีนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร

ในชุมชนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา เพื่อใหผู้เ้รียนได้เกิดการ

เรียนรู้ดว้ย ตนเองและมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

       สรุปได้ว่า คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ หมายถึง การจัดการเรยีนการสอนให้ตรงกับความถนัดและความ

ต้องการของ ผูเ้รียนมากที่สุดและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรยีน 

การสอน เพื่อให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
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  6. ระดับคุณภาพของการศึกษาของการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

   การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มแีนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐาน 

ที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง ประเมินได้จรงิ กระชับ และจำนวนน้อย แต่สามารถสะท้อน

บริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศกึษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา

การศกึษาทุกระดับ ดังนัน้ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาจงึเน้นที่คุณภาพผูเ้รียน 

คุณภาพผูบ้ริหารสถานศกึษา และคุณภาพครู มคีวามสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ชาติ และข้อกำหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมาตรฐาน

การศกึษาในแต่ละระดับ กำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คอื 

ระดับกำลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม  

ตามมาตรฐานการศกึษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

      1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  

และการคิดคำนวณ 

      1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

      1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

      1.1.4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  

      1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 

      1.1.6 มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดตี่องานอาชีพ 

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

      1.2.1 การมคีุณลักษณะและค่านยิมที่ดตีามที่สถานศกึษา

กำหนด  

      1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

      1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 

และหลากหลาย 

      1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 
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       การให้ระดับคุณภาพ 

        กำลังพัฒนา 

         1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน 

          ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคำนวนต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศกึษากำหนด ผูเ้รียนมผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

          ผูเ้รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ต่ำกว่า

เป้าหมายที่สถานศกึษากำหนด ผูเ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคมต่ำกว่า

เป้าหมายที่สถานศกึษากำหนด 

       ปานกลาง 

        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน  

         ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคํานวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผูเ้รียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศกึษา 

กำหนด  

        1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

         ผูเ้รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตาม

เป้าหมายที่สถานศกึษากำหนด ผูเ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคมเป็นไปตาม

เป้าหมายที่สถานศกึษากำหนด 

       ด ี

        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน 

         ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคํานวณ เป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผูเ้รียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศกึษา

กำหนด 

         ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ ผูเ้รียนมีความรู ้ 
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และทักษะพืน้ฐานในการสร้างนวัตกรรม ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย ผูเ้รียนมีความรู ้

ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน  

ผูเ้รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

       ดีเลิศ 

        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

         ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศกึษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผูเ้รียนมี 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ผูเ้รียนมีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน ผูเ้รียนมีความรู ้

ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีพรอ้มที่จะศกึษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้นและการทำงาน 

หรอืงานอาชีพ 

        1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

         ผูเ้รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมาย 

ที่สถานศึกษากำหนด  

       ยอดเยี่ยม 

        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

         ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคํานวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศกึษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผูเ้รียน 

มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ผูเ้รียนมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

มีการนําไปใช้และเผยแพร่ ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน 
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อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ผูเ้รียนมีความรู ้ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ

ศกึษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้นและการทำงานหรืองานอาชีพ 

        1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

         ผูเ้รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมาย 

ที่สถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้ ผูเ้รียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ

เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ผูเ้รียนสามารถ

อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผูเ้รียนมสีุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 

สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศกึษากำหนด 

    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษากำหนด

ชัดเจน 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียน 

รอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

      การให้ระดับคุณภาพ 

       กำลังพัฒนา 

        เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 

ไม่ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

      ปานกลาง 

       เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษ 
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      ด ี

       เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศกึษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

ดำเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ  

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

      ดีเลิศ 

       มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด

ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษา ความตอ้งการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ

ศกึษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

ที่ชัดเจน มปีระสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  

โดยความร่วมมอืของผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียน

รอบต้านตามหลักสูตรสถานศกึษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวติจริง พัฒนาครู

และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตอ้งการของครู  

และสถานศกึษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

การบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศกึษา 

      ยอดเยี่ยม 

       มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด

ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษา ความตอ้งการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ

ศกึษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศกึษาที่ชัดเจน มปีระสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา โดยความร่วมมือของผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนําข้อมูลมาใช้ 

ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการ 

ที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ

ชีวติจริง และเป็นแบบอย่างได้ พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ตรงตามความตอ้งการของครูและสถานศกึษา และจัดให้มชุีมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 



74 

เพื่อพัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

การบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศกึษา 

   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

    3.2 ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู้  

    3.3 มกีารบริหารจัดการช้ันเรียนเชงิบวก 

    3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมา 

พัฒนาผูเ้รียน 

    3.5 มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้  

     การให้ระดับคุณภาพ 

      กำลังพัฒนา 

       จัดการเรยีนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้ใชก้ระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่ไม่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างไม่เป็นระบบ 

     ปานกลาง 

      จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศกึษา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 

ในการดำเนินชีวติ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

     ด ี

      จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม

มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัดของหลักสูตรสถานศกึษา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ

ดำเนินชีวิต ใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบ

และประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเ้รียนมีการบริหารจัดการช้ันเรยีน

เชงิบวก มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู ้ 
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     ดีเลิศ 

      จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศกึษา มแีผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใชส้ื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมปิัญญาท้องถิ่นที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ มขีั้นตอนโดยใช้เครื่องมอืและวิธีการวัด 

และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรูใ้ห้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียน  

และนําผลมาพัฒนาผูเ้รียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชงิบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้  

และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมคีวามสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนา 

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

     ยอดเยี่ยม 

      จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศกึษา มแีผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มนีวัตกรรม 

ในการจัดการเรียนรูแ้ละมีการเผยแพร่ ใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  

รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรยีนได้แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ มขีั้นตอนโดยใช้เครื่องมอื 

และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ใหข้้อมูล 

ย้อนกลับแก่ผูเ้รียน และนําผลมาพัฒนาผูเ้รียน มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก  

เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมคีวามสุข มีชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ ครู และผูเ้กี่ยวข้องมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

      การประกันคุณภาพภายใน คือ การประเมินผลการดำเนินการ 

ของสถานศกึษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษาโดยบุคลากรของสถานศกึษา 

หรอืหน่วยงานต้นสังกัด ผูว้ิจัยได้กำหนดกรอบเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา ตามแนวทางประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

(สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2561) 7 ด้าน คือ 1) กำหนดมาตรฐาน  

2) จัดทำแผนพัฒนา 3) ดำเนินการตามแผนพัฒนา 4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ  
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5) ตดิตามผลดำเนินการ 6) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง และ 7) พัฒนา

สถานศกึษาให้มคีุณภาพ 

บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

ตามที่ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

กำหนดให้มีเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานั้น  

อาศัยอำนาจความตามในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศกึษา เมื่อคราวประชุม 

ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สงิหาคม 2553 จงึกำหนดเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

จำนวน 42 เขต โดยสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ประกอบด้วย 

จังหวัดสกลนครและให้สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 ตัง้อยู่ที่อำเภอ 

เมืองจังหวัดสกลนคร  

  วิสัยทัศน์ ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 คือ  

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐานเพื่อพัฒนาสู่สากล และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

  พันธกิจ ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้แก่ 

   1. เร่งรัดพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาของสถานศกึษา

เพื่อให้จัดการศกึษาได้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู ้ 

มีคุณธรรม จรยิธรรม 

   2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่สากล 
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   3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศกึษาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

  เป้าประสงค์ ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้แก่ 

   1. ผูเ้รียนทุกคนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานและพัฒนา

สู่ความเป็นเลิศ 

   2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ฐานตัง้แต่

อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพืน้ฐานอย่างมคีุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค 

   3. ครูและบุคลากรทางการศกึษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

   4. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศกึษามีความเข้มแข็งตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศกึษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

   5. สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานส่วนกลาง ลดบทบาท

และกระจายอำนาจสู่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา รวมทั้งบูรณาการ 

การทำงานภายในสำนักต่าง ๆ 

  กลยุทธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้แก่ 

   1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้ 

   2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผดิขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

   3. ขยายโอกาสทางการศกึษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรยีนให้ได้รับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

   4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมคีุณภาพ 

   5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ

กระจายอำนาจทางการศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

และความร่วมมอืกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษา 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตั้งอยู่ที่ถนนใสสว่าง 

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000 มีโรงเรียน

ในสังกัดทั้งสิน้ จำนวน 45 โรงเรยีน จำแนกตามขนาดได้ ดังนี้ 



78 

   ขนาดเล็ก (นักเรียน 1-499 คน) จำนวน 17 โรงเรียน  

   ขนาดกลาง (นักเรียน 500 -1,499 คน) จำนวน 20 โรงเรียน  

   ขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,500-2,499 คน) จำนวน 4 โรงเรียน  

   โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) จำนวน 4 โรงเรียน  

  มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 42,782 คน มคีรูและบุคลากรทางการศกึษา

ทั้งหมด 2,625 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562) จำแนกเป็นผูบ้ริหาร จานวน 84 คน 

ข้าราชการครู จำนวน 2,161 คน พนักงานราชการ จำนวน 91 คน และลูกจา้งประจำ 

จำนวน 47 คน  

  มีการแบ่งสหวิทยาเขตออกเป็น 8 สหวิทยาเขต ตามพืน้ที่ซึ่งเป็นที่ตัง้ 

ของโรงเรียน ได้แก่  

   1. สหวิทยาเขตสกลราช มจีำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน

สกลราชวิทยานุกูลโรงเรยีนคำเพิ่มพทิยา โรงเรียนท่านผูห้ญิงจันทิมาพึ่งบาร ีโรงเรียน 

ท่าแร่ศึกษา  

   2. สหวิทยาเขตปัญจวิทย์ มีจำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน

ธาตุนารายณ์วิทยา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม โรงเรียนดงมะไฟวิทยา โรงเรียนโพธิแสน

วิทยา และโรงเรียนโพนพิทยาคม 

   3. สหวิทยาเขตเบญจพัฒน์ มีจำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน

สกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนร่มกล้า โรงเรียนเต่างอยพัฒนศกึษา โรงเรียนด่านม่วงคำ

วิทยาคม และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 

   4. สหวิทยาเขตดำรงธรรม มีจำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน

พังโคนวิทยาคม โรงเรยีนลำปลาหางวิทยา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยาคม โรงเรียนภูรทิัตต์วิทยา 

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  

และโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา  

   5. สหวิทยาเขตลุ่มนำ้อูน มีจำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน

มัธยมวาริชภูมิ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา โรงเรียนวาริชวิทยา โรงเรียนนิคมน้ำอูน 

เจริญวิทยา โรงเรียนส่องดาววิทยา และโรงเรียนกุดบากพัฒนาศกึษา 

   6. สหวิทยาเขตสว่างศกึษา มีจำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย  

โรงเรียนสว่างแดนดิน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ โรงเรียนแวงพิทยาคม และโรงเรียน 

บงเหนอืวิทยาคม 
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   7. สหวิทยาเขตลุ่มน้ำยาม มีจำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน

มัธยมวานรนวิาส โรงเรียนหนองแวงวิทยา โรงเรียนอากาศอำนวยศกึษา โรงเรียนโพนงาม

ศกึษา และโรงเรียนท่าสงครามวิทยา  

   8. สหวิทยาเขตลุ่มนำ้สงคราม มีจำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม โรงเรยีนคำตากล้าราชประชา 

นุเคราะห์ โรงเรียนศกึษาประชาสามัคคี โรงเรียนเจริญศลิป์ “โพธิ์คำอนุสรณ์”  

และโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 

  จากการศกึษาบริบทการจัดการศกึษาสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 สรุปได้ว่า สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

พัฒนาคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่สากล  

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาของสถานศกึษาเพื่อให้จัดการศกึษาได้อย่าง

มีคุณภาพโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผูเ้รียน มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม  

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ 

ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู ้ปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม ความเป็นไทย  

และวิถีชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ผูเ้รียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา

ทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมคีุณภาพ พัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศกึษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมอืกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจยัในประเทศ 

  สำหรับงานวิจัยในประเทศ ผูว้ิจัยขอเสนองานวิจัยของนักการศกึษา 

หลายท่าน ดังต่อไปนี้ 

   1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหาร 

    กรวีร์ เกษบรรจง (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาปัจจัยการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อ การนเิทศภายในโรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศกึษา พบว่า ปัจจัยการบริหาร

สถานศกึษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน โดยด้านภาวะผู้นํา
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อยู่ในอันดับ สูงสุด รองลงมาคือ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึกอบรมและด้าน

การตัดสินใจ เป็นอันดับต่ำสุด การนเิทศในโรงเรยีนของผู้บริหารสถานศกึษา ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน โดยด้านการฝึกอบรมครูประจําการ  

อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากลุ่ม เป็นอันดับต่ำสุด 

ปัจจัยการบริหาร ของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการนเิทศภายในโรงเรียน คือ  

ด้านควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการสื่อสาร ดา้นมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ 

ฝกึอบรม ด้านภาวะผูน้ํา ด้านการปฏิสัมพันธ์และอิทธิพล และด้านแรงจูงใจ โดยมี

ประสิทธิภาพในการทำงานร้อยละ 59.20 อย่างมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

    วิรัตน์ พงษ์มิตร (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิ์การบริหารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

การวจิัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่กาศกึษา เขต 21 2) ศกึษาประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน

ในสังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 3) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 4) สร้างสมการณ์พยากรณ์ประสิทธิผล

การบริหารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21  

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษาจำนวน 97 คน 

และครูผูส้อน จำนวน 327 รวม จำนวน 424 คนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตาราง  

Krejcie and Morgan และกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random 

Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เป็นแบบ

มาตรส่วนประมาณค่า มคี่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

โดยโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า 

1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 21 ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านบรรยากาศ  

ปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้านนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผล 

การบริหารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวม 
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อยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

กับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 21 พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร ปัจจัยด้าน 

ครูผูส้อน ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัยด้านหลักสูตร มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับมาก 

กับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 21 โดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้าน

หลักสูตร (X6) ปัจจัยด้านทรัพยากร (X5) ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร (X1) ปัจจัยด้านนักเรียน (X3) 

และปัจจัยด้านครูมีค่าสัมประสิทธิ์ สัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .882  

    สุดาพร ทองสวัสดิ์ และสุจิตรา จรจิตร (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

โดยการ สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่ประสิทธิผลของการบริหาร

สถานศกึษา พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศกึษา

ประกอบด้วย ภาวะผู้นําของผู้บริหาร แรงจูงใจในการทำงานของครู สภาพแวดล้อม 

ในการทำงาน และความพึงพอใจในงานของครู 

    กรุณาภู่ มะลิ และคณะ (2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาปัจจัยการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนขนาดเล็กในภาคตะวันออก พบว่า การมสี่วนร่วม  

การเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ภาวะผูน้ําทางการศกึษา  

และการปฏิบัติตามนโยบายและประสทิธิผลโรงเรยีนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอยู่ใน 

ระดับมาก และมีอำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามนโยบาย (X4) 

รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X3) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน (X2) 

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ําทางการศกึษา (X) และปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ 

เรียนรู้ (K) และสามารถพยากรณ์ปัจจัยการบริหาร ในภาพรวมได้ร้อยละ 70.60 แสดงว่า 

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ําทางการศกึษา และปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ 

เรียนรู้ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอย่างไม่มีนัยสําคัญ  

ส่วนปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านการมสี่วนร่วมและปัจจัยด้านการ

ปฏิบัติตามนโยบาย ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอย่างมี 

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

    เอกพิชัย ชัยทอง และคณะ (2558, หนา้ 39) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

ตัวบ่งช้ีที่สำคัญของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรยีนมัธยมศึกษาสังกัด

สำนักงานเขต พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัย พบว่า
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ระดับการบริหารและการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศกึษามีการ

ปฏิบัติในระดับมากและตัวบ่งช้ีที่สำคัญในการบริหารที่มีผลต่อการดําเนนิงานการประกัน

คุณภาพภายในมี 4 ด้านตามลำดับคือดา้นการจัดโครงสร้างองค์กรด้านการใช้ภาวะผูน้ํา

ด้านการใช้เทคโนโลยีและด้านการบริหารบุคลากรโดยร่วมกันสามารถทํานายได้ 

ร้อยละ 60 

    กนกกาญจน์ ศรีสุรนิทร์และคณะ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา 

เรื่อง ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับ 

คณะวชิา มหาวิทยาลัยราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจัยในการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาของคณะวิชา และศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกัน

คุณภาพการศกึษาของคณะวิชา ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ใน 6 คณะวิชา  

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 105 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยในการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา ประกอบด้วย ปัจจัย 12 ด้าน 

โดยเครื่องมอืเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการ

ถดถอย พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน ระดับคณะวิชาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพในระดับคณะวิชาได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา  

และด้านการสนับสนุน จากหน่วยงานต้นสังกัด 

    จตุรภัทร ประทุม (2559, หน้า 123-125) ได้ทำการวิจัย เรื่องปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 27 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 27 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

2) ระดับปัจจัยด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการและแรงจูงใจ  

ของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผูน้ํา 

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการและปัจจัยด้านแรงจูงใจของผูบ้ริหาร 

สถานศกึษากับประสิทธิผลของสถานศกึษาพบว่าทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล 

ของสถานศกึษาในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .014) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของสถานศกึษาทั้ง 6 ตัวแปรได้แก่การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตร  
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ไปใช้ (x5) การได้รับความยอมรับนับถือ (X4) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (X10) 

ความรับผดิชอบต่องาน (X17) การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้(x12) และการมอีิทธิพลอย่างมี 

อุดมการณ์ (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.82 ค่าความคลาดเคลื่อน 

เนื่องจากการพยากรณ์เท่ากับ 0.26 และสามารถทํานายประสิทธิผล ของสถานศึกษาได้ 

67.7 เปอร์เซ็นต์ 

    เมรนิทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษาสกลนคร เขต 23 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน 

ระดับมาก 3) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 4) ปัจจัยการบริหาร 

ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

หรอืการดำรงตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 6) ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรอืการดำรงตำแหน่งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

7) ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนจำแนกตามขนาด

ของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 8) ปัจจัยทางการ

บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรยีนโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 และสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก 9) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน 

จำนวน 6 ปัจจัย ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 คอื บรรยากาศ และวัฒนธรรมองค์การ (ปัจจัยที่ 8) งบประมาณและ

ทรัพยากรเพื่อการบริหาร (ปัจจัยที่ 6) นโยบายสู่การปฏิบัติ (ปัจจัยที่ 1) บุคลากร  

(ปัจจัยที่ 5) กระบวนการบริหาร (ปัจจัยที่ 4) และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

(ปัจจัยที่ 7) สำหรับปัจจัยที่ไม่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน จำนวน 3 ปัจจัย 

คือ ปัจจัยที่ 2 โครงสร้างขององค์การ ปัจจัยที่ 3 ภาวะผูน้ำของผู้บริหาร ปัจจัยที่ 9 

สภาพแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น 
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    อภสิิทธิ์ ทนคำด ี(2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการบริหารของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ตามทัศนะของผู้บริหารและครู โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก 3) ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู  

โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู 

โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน ทุกด้าน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

5) ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู จำแนกตาม

ขนาดโรงเรยีน โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

6) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู 

จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 7) ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู 

จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน  

8) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู 

จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน 

9) ปัจจัยการบริหารมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 10) ปัจจัยการบริหาร จำนวน 3 ปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ได้แก่ ด้านการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม ด้านการกระจายอำนาจ และด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถ

พยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 81.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ของการพยากรณ์ ± 0.24418 11) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษา ที่ควรได้รับการพัฒนา จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ การเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ การกระจายอำนาจ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

    ประยงค์ ศรีโทมี (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางการบริหารของ
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โรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของ

โรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 5) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน กับประสิทธิผลการจัด

การศกึษาของโรงเรียน โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

อย่างมีนยัสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 6) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน จำนวน 4 ด้าน 

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรยีน ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดา้น ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ (X8) ดา้นทรัพยากรการเรียน 

การสอน (X10) ด้านภาวะผู้นำ (X1) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คอื 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X7) 7) แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน เสนอแนะไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาวะ

ผูน้ำ ดา้นการพัฒนาบุคลากร ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้านการบริหารจัดการ และด้านทรัพยากรการเรียนการสอน 

    วาทิตยา ราชภักดี (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางการบริหารของ

โรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล 

ในโรงเรยีน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผูส้อน 

จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 4) ประสิทธิผล 

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานบุคคล และครูผู้สอน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 แต่จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 5) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรยีน
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กับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก 

อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน 

จำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนได้ โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ (X8) ดา้นการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม (X7) ดา้นบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ (X5) และมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 จำนวน 1 ดา้น คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร (X1) 7) แนวทางการพัฒนาปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน เสนอแนะไว้ 4 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ  

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม และด้านงบประมาณ 

    พงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์ (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัย

การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ใน 

ระดับมากที่สุด 2) ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่มสีถานภาพ

ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศกึษาแตกต่างกัน พบว่า 

สถานภาพตำแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็น แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ขนาดของสถานศกึษาแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็น 

แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

ครูผูส้อน และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่มสีถานภาพตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกัน พบว่า สถานภาพ

ตำแหน่งแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ขนาดของ

สถานศกึษาแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

5) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผล 
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โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ .01 6) ปัจจัยการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาลประกอบด้วย หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิหลักประสิทธิภาพ หลักความเสมอภาค 

หลักการกระจายอำนาจ หลักความโปร่งใส และหลักประสิทธิผล มีอำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลโรงเรยีน โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลโรงเรียน ร้อยละ 81.50 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

±.19435 7) แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรยีน 

ที่ควรได้รับการพัฒนา จำนวน 6 หลัก ได้แก่ หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิหลักประสิทธิภาพ  

หลักความเสมอภาค หลักการกระจายอำนาจ หลักความโปร่งใส และหลักประสิทธิผล 

   1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

    วราพร ชัยอาสา (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  

ความตอ้งการ จําเป็นในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษาในอำเภออุบลรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพื่อเตรียมรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 โดยศกึษา

จากกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภออุบลรัตน์ 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 จำนวน 8 โรงเรียน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษา คือ แบบสอบถามความตอ้งการจําเป็นในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนําวงจรคุณภาพของเดมมงิ (Deming Cycle : PDCA) 

มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินการศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการศึกษา

พบว่า สภาพการดำเนินการในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คอื ด้านการวางแผน  

ด้านการปฏิบัติตามแผน ดา้นการตรวจสอบประเมินผล และด้านการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงงานทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพการดำเนินการ 

ที่ตอ้งการทุกด้านมีความ ต้องการอยู่ในระดับมาก 

    วรรณภา พุดสี (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนา 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตำบล 

ร่องคํา อำเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาการดําเนนิงานการประกันคุณภาพ 

ภายใน สถานศกึษาของโรงเรียน ใหค้รูมีความรูค้วามเข้าใจในการดำเนินการประกัน 
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คุณภาพภายในสถานศกึษา และเพื่อใหค้รูสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

เพื่อการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาได้ดำเนินการศกึษาค้นคว้าโดยใช้

หลักการวิจัย ปฏิบัติการ PAOR 4 ขั้นตอน 2 วงรอบ คือ ขัน้วางแผน ขัน้การปฏิบัติ  

ขั้นการสังเกต ขั้นการสะท้อนผลภายใต้กรอบการศกึษาตามแนวทางการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา เครื่องมอืที่ใชใ้นการศกึษาค้นคว้า คอื แบบสังเกตอย่างมี 

ส่วนร่วม และแบบสัมภาษณ์การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสอบ

สามเส้าและนําเสนอผลการศกึษาค้นคว้าวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศกึษาค้นคว้าพบว่า  

การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

ตำบลร่องคํา อำเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ดำเนินการ 2 วงรอบ โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนเิทศภายในทำให้

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในการ 

ดําเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา การจัดทำร่างมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา การวางแผนพัฒนาการศกึษาโดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำ 

จัดหาเครื่องมอืการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาการวิเคราะห์สถานศกึษาโดยใช้ 

หลัก SWOT Analysis องค์ประกอบของรายงานประจำปี สามารถนําความรูท้ี่ได้รับไปใช้ 

วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    นิรชา ชัยศริิรัตนดำรง (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

การวิจัยในครั้งนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 

โรงเรียน และเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จําแนกตาม 

ขนาดของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนสังกัดอำเภอธาตุพนม  

ผลการวิจัยพบว่า การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดอำเภอธาตุพนม  

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก และผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกัน 

คุณภาพภายในของโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน 

ไม่ต่างกัน 

    ณัฐดนัย ดวงใจ (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ 

ระหว่างการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของผูบ้ริหารกับประสิทธิภาพของ 

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสุรินทร์ เขต 1 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ 

เพื่อการเปรียบเทียบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร จําแนกตามวุฒิ  
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ทางการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า การประกันคุณภาพ  

ภายในสถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และการประกันคุณภาพภายในของผูบ้ริหาร 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามวุฒิทางการศกึษา 

และขนาดของสถานศกึษา 

    พัทธานันทิ์อร ยนต์ชัย (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  

สภาพ และปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 เพื่อศกึษาสภาพและปัญหาการดำเนินการ 

ประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ จําแนก

ตามตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและเขตอำเภอ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2554 จำนวน 312 คน จําแนกเป็น  

ผูบ้ริหารโรงเรียนจำนวน 156 คน และครูวิชาการ จำนวน 156 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล คอื แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการดำเนินการประกัน 

คุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 2 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (F)  

ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ค่าที (t-test ชนิด Independent Samples) 

การทดสอบค่าเอฟ (F-test ชนิด One Way ANOVA) และค่าสถิตคิ่าเชฟเฟ (Scheffe) 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัด 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูวิชาการจําแนกตามตำแหน่ง  

มีความคิดเห็นต่อสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัด 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัญหาไม่มคีวามแตกต่างกัน ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูวิชาการ 

ที่อยู่ในโรงเรยีนที่มขีนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการดำเนินการ

ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

สกลนคร เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูวิชาการที่อยู่ในเขตอำเภอที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหา 

การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
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ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 แตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การวิจัย

ครั้งนีผู้ว้ิจัยได้เสนอแนวทางการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเฉพาะรายด้านที่ควร

ได้รับการพัฒนา ผู้เช่ียวชาญให้ความเห็นดว้ยทุกรายด้าน คือ ดา้นการเตรียมการ ได้แก่ 

วางแผนการดำเนินการ ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบประเมินผลและต้านการรายงาน 

ได้แก่ การประเมินตนเอง 

    นิวัต ิเชียงแรง (2555, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการดําเนินงานการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา จากกลุ่ม 

ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 36 ผลการศกึษาพบว่า การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การกำหนดมาตรฐานการศกึษา 

ของสถานศกึษา จัดทำแผนการพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาที่มุ่งคุณภาพ  

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาจัดให้มกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

การศกึษาของสถานศกึษา จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ดําเนนิงานตามแผนการพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา จัดระบบการบริหาร 

และสารสนเทศ จัดให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพ และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับปัญหาและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศกึษาที่พบมาก คือ สถานศกึษาไม่มกีารจัดระบบสารสนเทศ  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ครูและบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการ 

ดําเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 69 

    นาฏลัดดา จุลมา และคณะ (2557, หนา้ 106) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  

การประเมนิระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 32 ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าด้านกระบวนการ 

และด้านผลลัพธ์มีผลการประเมินในระดับมากถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผลด้านผลผลิต 

ได้แก่ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในการ

ประเมินและผลการประเมินด้านมาตรฐานการประเมินภายในพบว่ามีผล การประเมิน 

ในระดับดีเยี่ยมซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินผลกระทบ ดา้นบวก

พบว่าบุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับระบบประกัน คุณภาพ

ภายในเป็นอย่างดีสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนอกจากนีย้ังพบว่า ผู้ปกครองชุมชน
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องค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในทำให้เกิดความร่วมมือในการ

พัฒนาการจัดการศกึษาในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดแีละตรงตามความตอ้งการของชุมชน 

ผลการประเมินผลกระทบด้านลบพบว่าในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ทำให้ 

เกิดผลกระทบในด้านของเวลางบประมาณและทรัพยากรและผลจากการศกึษาตัว  

แบบการปฏิบัติที่ดีของระบบประกันคุณภาพการศกึษาพบว่าโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 

เป็นโรงเรียนที่เป็นตัวแบบการปฏิบัติที่ดีของระบบประกันคุณภาพการศกึษาซึ่งมีปัจจัย 

แห่งความสำเร็จ 4 ปัจจัยได้แก่ด้านผู้บริหารสถานศกึษาด้านบุคลากรด้านวัฒนธรรม

องค์กร และด้านการมสี่วนร่วมจากชุมชน 

    จตุรภัทร ประทุม และคณะ (2559, หนา้ 123-125) ได้ทำการวิจัย 

เรือ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 27 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 27 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

2) ระดับปัจจัยด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการและแรงจูงใจ 

ของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผูน้ํา  

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการและปัจจัยด้านแรงจูงใจของผูบ้ริหาร 

สถานศกึษากับประสิทธิผลของสถานศกึษาพบว่าทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล 

ของสถานศกึษาในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .014) ปัจจัยที่ส่งผล  

ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาทั้ง 6 ตัวแปรได้แก่การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตร 

ไปใช้ (X4) การได้รับความยอมรับนับถือ (X4) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (X10) 

ความรับผดิชอบต่องาน (X17) การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้(X12) และการมอีิทธิพลอย่างมี 

อุดมการณ์ (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.82 ค่าความคลาดเคลื่อน 

เนื่องจากการพยากรณ์เท่ากับ 0.26 และสามารถทํานายประสิทธิผล / ของสถานศกึษาใต้ 

67.7 เปอร์เซ็นต์ 

    นิพฐิพนธ์ สลางสิงห์ และคณะ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 พบว่า ปัจจัยโดยรวมเมื่อพจิารณาปัจจัยทั้ง  

10 ปัจจัย มีปัจจัยอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ปัจจัย และระดับมาก 5 ปัจจัยโดยปัจจัยที่มี 
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ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ ปัจจัยด้านภาวะผูน้ํา (X  = 4.68) ปัจจัยด้านทัศนคติ  

และทักษะ ( X  = 4.63) และปัจจัยด้านเทคโนโลยี (X= 4.61) 2)ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย  

กับประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนสังกัด  

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จำนวน 45 ค่า มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .01 จำนวน 36 ค่า และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ค่า มคี่าระหว่าง 

- 159 ถึง 749 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษาแต่ละด้านกับประสิทธิผล 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ปรากฏว่ามคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 34 ถึง 73  

และทุกด้านมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 3) ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ 

ประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ได้แก่ ปัจจัยด้านความร่วมมอืและการสนับสนุนจาก 

แหล่งอื่นปัจจัยด้านภาวะผูน้ํา ปัจจัยด้านทีมงานปัจจัยด้านการสื่อสาร ปัจจัยด้านคู่มอื 

ระบบระบบคุณภาพและขอบข่ายความรับผดิชอบ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการ 

นิเทศ กำกับ และติดตาม ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู และปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

ในการทำงานโดยสามารถทํานายได้รอ้ยละ 99.3 

    วาลชิ ลีทา (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง สภาพปัญหา 

และแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศกึษาสภาพการดำเนินการ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา จากการวิจัยพบว่าสภาพการ 

ดําเนนิงานโดยรวมและรายด้าน สามารถปฏิบัติได้จริงในระดับมาก โดยโรงเรยีนขนาดใหญ่ 

สามารถปฏิบัติได้จริงมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก และแนวทางสำคัญในการ 

พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาแต่ละด้านเป็นดังนี้ ด้านการเตรียมการ ได้แก่ 

การรวบรวมและชี้แจง ผู้ปกครองให้มคีวามรูค้วามเข้าใจระบบการประกันภายใน

สถานศกึษา ด้านการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

และประชุมชีแ้จงครูให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินการ ดา้นการตรวจสอบการปฏิบัติการ 

ได้แก่ การแต่งตัง้คณะกรรมการการประกันคุณภาพที่มีความสามารถในการกำหนด 

 



93 

มาตรฐาน และตัวบ่งชีท้ี่ง่ายต่อการดำเนินการ และด้านการปรับปรุงแก้ไขงานดำเนินการ 

ได้แก่ เชิญนักวิชาการให้ความรูแ้ละผู้นําชุมชน ควรให้การสนับสนุนทรัพยากร 

    ศริิรัตน์ โนจติร (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยการ

ดำเนนิงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผลการวิจัย

พบว่า 1) ปัจจัยการดำเนนิงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสทิธิผลการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก 3) ปัจจัยการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาจำแนกตาม 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียนต่างกัน 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน 4) ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาตาม 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ 

ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียนต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 5) ปัจจัยการดำเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมคีวามสัมพันธ์เชิงบวก  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 6) ปัจจัยการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศกึษาที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานมี 3 ปัจจัย ได้แก่การมสี่วนร่วมของ

ผูป้กครองครอบครัวและชุมชน การมอีุดมการณ์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันและการ

จัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพสูง ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอำนาจ

พยากรณ์ร้อยละ 70.90 และมีความคลาดเคลื่อน ± .27237 7) การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย 

ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญใน 3 ปัจจัยได้แก่  

การมสี่วนร่วมของผูป้กครองครอบครัวและชุมชน การมีอุดมการณ์และเป้าหมายที่ชัดเจน

ร่วมกันและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง 
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 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  สำหรับงานวิจัยต่างประเทศ ผู้วจิัยขอเสนองานวิจัยของนักการศกึษา 

หลายท่าน ดังต่อไปนี้ 

   2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหาร 

    Watamura (2000) ได้ศกึษา การบริหารงานวิชาการในด้านการ

จัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมแก่ผูเ้รียน มกีารอภปิรายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง โดยยืนยันว่าผู้เรยีนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการจัดสภาพแวดล้อม 

ที่เหมาะสม มีการวิจัยด้านสติปัญญาของผูเ้รียน และสรุปว่านักเรียนมคีวามสามารถ

เพิ่มพูนความคิดในการเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเองมากขึ้น เมื่อใช้รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นศูนย์กลาง นักเรียนที่ถูกสอนโดยครูเป็นผู้ช้ีนําจะได้ความรูท้ี่แยกเป็นส่วน ๆ นักเรียน 

ไม่สามารถบูรณาการเป็นองค์ความรู้นั้นได้ จากการศกึษาเปรียบเทียบช้ันเรยีนที่สอน 

โดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางจะเป็นผูน้ําที่มพีื้นฐานความรูท้ี่กว้างกว่า และสามารถ 

เชื่อมโยงความรูท้ี่ได้รับไปใช้ในชีวติประจำวัน 

    Odden and Ciune (2005, pp. 6-10) ได้รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ

การจัดการศกึษาสรุปว่าการปรับปรุงประสทิธิภาพของโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

จะเป็นหนทางที่จะปรับปรุงการศกึษาที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่จะสอนนักเรียนทุกคน 

ให้มมีาตรฐานที่ดโีดยเป้าหมายที่สำคัญที่โรงเรียนจะต้องกำหนดคือ 1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ของนักเรียน 2) เพิ่มปริมาณหลักสูตรใหน้ักเรียนเลือกหลาย ๆ อย่างมกีารจัดการที่ด ี

เกี่ยวกับการเงนิ ธุรการ บุคลากร และเวลา ทั้งในระดับโรงเรียนและหอ้งเรียน จุดเน้น  

ที่สำคัญคือการสรรงบประมาณให้เพียงพอ 

    Liu (2006, p. 961) ได้ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริหารทางวิชาการ 

ในโรงเรยีน มัธยมที่มีประสิทธิผลโดยการใชเ้ครื่องมือที่ช่ือว่า Instructional Leadership 

Behavior Questionnaire (ILBG) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ 

ของผู้บริหารมคีวามสัมพันธ์สูงกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

    Muhammad Azeem (2012, pp. 242-247) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนการศกึษาในระดับรัฐปัญจาบประเทศปากีสถาน องค์ประกอบ 

ของประสทิธิผลของโรงเรียน มีทั้งสิ้น 17 องค์ประกอบ ผลศึกษาพบว่า ความเป็นผู้นํา 

ของผู้บริหารโรงเรียนเป็นกุญแจสำคัญในประสิทธิผลของโรงเรียน รวมถึงความสัมพันธ์ 

กับชุมชนการพัฒนาครู และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ โดยออกแบบ 
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หลักสูตรตามความตอ้งการของสังคมและการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล 

   2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

    Farooq and others (2011, pp. 1-14) ได้ศกึษา เกี่ยวกับการ 

ดำเนินการเพื่อตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ ที่มอีิทธิพลต่อผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียน

มัธยมในเมืองหลวงของ ปากีสถาน ผู้ตอบแบบสอบถามในการศกึษาครั้งนี้ เป็นนักเรียน 

เกรด 10 (เพศชายจำนวน 300 คน และเพศหญิงจำนวน 300 คน) จากการสํารวจโดยใช้

แบบสอบถามสำหรับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับการผลการ

เรียนของนักเรียนผลการดําเนินงานทางวิชาการที่ได้รับการประเมินโดยเป็นผลมาจาก 

เกรด 9 จากการตรวจสอบประจำปี ใช้การทดสอบ t - test และ ANOVA เพื่อตรวจสอบ

ผลกระทบของปัจจัยที่แตกต่างกันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ผลการศกึษาพบว่า สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (SES) และระดับการศกึษาของบิดา

มารดามีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโดยรวม เช่นเดียวกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ พบว่า ระดับทางเศรษฐกิจและสังคม

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเป็นที่น่าสนใจว่า ระดับการศกึษาของ

ผูป้กครองและการประกอบอาชีพ ของผูป้กครองมีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของบุตร

หลานมากกว่าการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง ผลการวิจัยยังพบว่า นักเรียนหญิง 

มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนชาย 

    Agharuwhe A. Akiri (2013, p. 105) ได้ศึกษาอิทธิพลของการ

ปฏิบัติงานของครูต่อความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรยีนมัธยมศึกษา:  

รัฐเดลต้า - ในจีเรีย ผลศกึษาพบว่า ครูที่มปีระสิทธิภาพส่งผลต่อความสำเร็จนักเรียน 

นอกจากนีย้ัง พบว่า ปัจจัยด้านนักเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศทำให้ผู้วิจัยทราบว่าระดับปัจจัยทางการบริหารจากงานวิจัยของนักการศกึษา 

ซึ่งปัจจัยทางการบริหารเป็นองค์ประกอบทางการบริหารที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 4 ด้าน คอื การกำหนดวิสัยทัศน์ 

การบริหารหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร และการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 

ซึ่งปัจจัยทางการบริหารเหล่านี้อาจส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกัน
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คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา เพราะการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของโรงเรียนเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เกิดจาก

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีน 

ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานด้านการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

สถานศกึษาประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา 

ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูว้ิจัยได้กำหนดกรอบเกี่ยวกับการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาของโรงเรียน 7 ด้าน คอื  

1) กำหนดมาตรฐาน 2) จัดทำแผนพัฒนา 3) ดำเนินการตามแผนพัฒนา 4) ประเมินผล 

และตรวจสอบคุณภาพ 5) ติดตามผลดำเนินการ 6) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง  

และ 7) พัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพ ดังนัน้ผู้วิจัยจะทำการศกึษาปัจจัยการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการนำปัจจัยทางการบริหารมาใช้ในการบริหารงานโรงเรียน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ

โรงเรียนในดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 และจังหวัดอื่น ๆ 
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บทที่ 3 

 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาของผู้บริหารสถานศกึษา ตามทัศนะของครู  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เป็นการวิจัยความสัมพันธ์  

ซึ่งผูว้ิจัยได้ดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ประกอบด้วย 

   1. ประชากร 

   2. กลุ่มตัวอย่าง 

   3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

   4. การสร้างเครื่องมอืในการวิจัย 

   5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   6. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   7. สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ

การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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ตอนที่ 1 ปัจจัยการบรหิารท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนนิการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 23 

 1. ประชากร 

  ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูจาก 45 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2,245 คน 

จำแนกเป็นผูบ้ริหาร จำนวน 84 คน และครูจำนวน 2,161 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูจาก 45 โรงเรยีน สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้ตารางของ 

Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าขัน้ต่ำ จำนวน 329 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้กำหนด 

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 339 คนและใช้วธิีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 

Sampling) จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 67 คน และครูจำนวน 272 คน มีรายละเอียด 

ตามขั้นตอน ดังนี้  

   2.1 แบ่งโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23

โดยการแบ่งช้ันตามขนาดของโรงเรียน คอื ขนาดเล็ก จำนวน 17 โรงเรียน ขนาดกลาง 

จำนวน 20 โรงเรียน ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษจำนวน 8 โรงเรียน 

   2.2 เลือกกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารแบบเจาะจง โดยผูว้ิจัยกำหนดเกณฑ์

กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนละ 1-2 คน 

และโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ โรงเรียนละ 2-3 คน ได้กลุ่ม ตัวอย่างผูบ้ริหาร 

จำนวน 67 คน รายละเอียดดังนี้ 

    2.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 17 คน  

    2.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 30 คน 

    2.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จำนวน 20 คน 

   2.3 กำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างครูตามขนาดโรงเรยีน โดยผู้วจิัยเลือก

กลุ่มตัวอย่างครูจากโรงเรยีนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 4 คน โรงเรยีนขนาดกลาง โรงเรียนละ 

5 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 13 คน ได้กลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 272 คน 

รายละเอียดดังนี้ 
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    2.3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 68 คน  

    2.3.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 100 คน 

    2.3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จำนวน 104 คน 

   ดังนัน้จงึได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหาร 67 คน และครู 272 คน 

รายละเอียดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังปรากฏตามตาราง 2 

 

ตาราง 2 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารและครูสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

            การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 จำแนกตามขนาดโรงเรยีน 
 

ที ่ โรงเรียน 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง รวมกลุ่ม

ตัวอย่าง ผูบ้ริหาร ครู ผูบ้ริหาร ครู 

 โรงเรียนขนาดเล็ก 

1 เทพสวัสดิ์วิทยา 1 12 1 4 5 

2 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 12 1 4 5 

3 ลำปลาหางวิทยา 1 12 1 4 5 

4 ภูรทิัตต์วิทยา 1 14 1 4 5 

5 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1 14 1 4 5 

6 เฉลิมพระเกียรติฯ 2 15 1 4 5 

7 บะฮีวิทยาคม 1 15 1 4 5 

8 วารชิวิทยา 1 15 1 4 5 

9 บงเหนอืวิทยาคม 2 16 1 4 5 

10 หนองแวงวิทยา 1 17 1 4 5 

11 ท่าสงครามวิทยา 1 18 1 4 5 

12 ศกึษาประชาสามัคคี 1 20 1 4 5 

13 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 22 1 4 5 

14 โพนพิทยาคม 1 23 1 4 5 

15 ด่านม่วงคำพิทยาคม 1 24 1 4 5 

16 นิคมนำ้อูนเจรญิวิทยา 1 26 1 4 5 

17 ดงมะไฟวิทยา 1 29 1 4 5 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง รวมกลุ่ม

ตัวอย่าง ผูบ้ริหาร ครู ผูบ้ริหาร ครู 

 ขนาดกลาง 

18 คำเพิ่มพทิยา 1 29 1 5 6 

19 ท่าแร่ศึกษา 1 30 1 5 6 

20 แวงพทิยาคม 1 30 1 5 6 

21 ท่านผู้หญิงจันทิมาฯ 2 31 1 5 6 

22 ธรรมบวรวิทยา 1 31 1 5 6 

23 โคกสีวทิยาสรรค์ 2 32 1 5 6 

24 กุดเรือคำพิทยาคาร 2 33 2 5 7 

25 โพธิแสนวิทยา 1 35 1 5 6 

26 เจริญศลิป์ศกึษา  1 39 1 5 6 

27 ส่องดาววิทยาคม 2 40 2 5 7 

28 หนองหลวงศึกษา 1 42 1 5 6 

29 โพนงามศกึษา 2 47 2 5 7 

30 เต่างอยพัฒนศกึษา 3 49 2 5 7 

31 พรรณาวุฒาจารย์ 3 56 2 5 7 

32 มัธยมวาริชภูมิ 1 58 1 5 6 

33 คำตากล้าฯ 2 61 2 5 7 

34 กุดบากพัฒนาศกึษา 2 64 2 5 7 

35 กุสุมาลย์วิทยาคม 2 65 2 5 7 

36 ร่มเกล้า 3 68 2 5 7 

37 บ้านม่วงพิทยาคม 3 71 2 5 7 

 ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 

38 สกลนครพัฒนศึกษา 4 78 2 13 15 

39 เตรียมอุดมศกึษาฯ 2 87 2 13 15 

40 พังโคนวิทยาคม 4 94 2 13 15 

41 อากาศอำนวยศึกษา 4 101 3 13 16 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง รวมกลุ่ม

ตัวอย่าง ผูบ้ริหาร ครู ผูบ้ริหาร ครู 

42 สว่างแดนดิน 2 127 2 13 15 

43 มัธยมวานรนวิาส 3 130 3 13 16 

44 ธาตุนารายณ์วิทยา 5 141 3 13 16 

45 สกลราชวิทยานุกูล 5 188 3 13 16 
 

ที่มา : สารสนเทศสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 

จำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไป 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

ที่ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ 

(Check List) มีรายละเอียดดังนี้ 

    1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

     1.1 ผูบ้ริหาร 

     1.2 ครู 

    2. ขนาดโรงเรยีน 

     2.1 ขนาดเล็ก 

     2.2 ขนาดกลาง 

     2.3 ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

    3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

     3.1 10 - 20 ปี 

     3.3 มากกว่า 20 ปี 
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   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำนวน 4 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ประกอบด้วย 

    1. การกำหนดวิสัยทัศน์ 

    2. การพัฒนาครูและบุคลากร 

    3. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

    4. การบริหารหลักสูตร 

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสำเร็จของการดำเนนิการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำนวน 7 ด้าน ซึ่งมลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ประกอบด้วย 

    1. การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

    2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

    3. การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

    4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน 

    5. การตดิตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

    6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

    7. การพัฒนาสถานศกึษาใหม้ีคุณภาพ 

   สำหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ  

เรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert Method) มคีวามหมายและค่าน้ำหนัก ดังนี้ 

    ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน / ความสำเร็จของ

การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับมากที่สุด ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ  

5 คะแนน 

    ระดับ 4 หมายถึง ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน / ความสำเร็จของ

การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับมาก ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
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    ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน / ความสำเร็จของ

การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับปานกลาง ให้มคี่าน้ำหนักเท่ากับ  

3 คะแนน 

    ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน / ความสำเร็จของ

การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

    ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน / ความสำเร็จของ

การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับน้อยที่สุด ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ  

1 คะแนน 

   การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยได้กำหนดการวัดระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารของโรงเรียน / ความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 23 โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งกำหนดเกณฑ์ดังนี้  

(บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 121) 

    ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ปัจจัยการบริหารของโรงเรยีน / 

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับมากที่สุด 

    ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ปัจจัยการบริหารของโรงเรยีน / 

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับมาก 

    ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ปัจจัยการบริหารของโรงเรยีน / 

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับปานกลาง 

    ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน / 

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับน้อย 
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    ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน / 

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

  ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

   4.1 ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.2 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูลจาก

การศกึษาตามข้อ 1 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมขอบข่ายการดำเนินงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ของปัจจัยการบริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาของ

โรงเรียน แล้วกำหนดคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ 

ตามวิธีของเรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert Method) 

   4.3 นำร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและใหค้ำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

   4.4 ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   4.5 นำร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

ความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงดา้นโครงสร้าง (Construct Validity) และด้านเนื้อหา 

(Content Validity) ดา้นรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ดา้นการใชภ้าษา (Wording) 

และด้านอื่น ๆ ของข้อคำถามแต่ละข้อที่เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความ

สมบูรณ์ ผูเ้ช่ียวชาญประกอบด้วย 

    4.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

    4.5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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    4.5.3 นางเอื้อมพร บัวดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

    4.5.4 ดร.รุ่งนภา พรหมภักดี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการ 

รองผู้อำนวยการ โรงเรยีนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 

    4.5.5 ดร.ญาณี ไชยวงศา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล 

นาแกผดุงราชกิจเจริญ สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

   4.6 ผูว้ิจัยปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผูเ้ช่ียวชาญ คัดเลือก

ข้อคำถามที่มคี่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Constancy) ตัง้แต่ 0.5 ขึ้นไป 

   4.7 ทำหนังสือขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อ 

คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับการ

รับรอง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดย ใบรับรองเลขที่ 041/2563  

   4.8 นำแบบสอบถามที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

แล้วไปทดลองใช้ (Try - out) กับผูบ้ริหารและครูในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 จำนวน 50 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

    4.8.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 14 คน ดังนี้ 

     4.8.1.1 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภเิษก ทดลองใช้กับ

ผูบ้ริหารโรงเรียน 1 คน และครู 5 คน รวม 6 คน 

     4.8.1.2 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ทดลองใช้กับผู้บริหาร

โรงเรียน 1 คน และครู 4 คน รวม 4 คน 

     4.8.1.3 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภเิษก ทดลองใช้กับ

ผูบ้ริหารโรงเรียน 1 คน และครู 3 คน รวม 4 คน 

    4.8.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 17 คน ดังนี้ 

     4.8.2.1 โรงเรียนบุ้งคล้านคร ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน  

2 คน และครู 4 คน รวม 6 คน 

     4.8.2.2 โรงเรียนศรีชมภูวทิยา ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน 

3 คน และครู 3 คน รวม 6 คน 

     4.8.2.3 โรงเรียนบึงโขงหลง ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน 2 คน  

และครู 3 คน รวม 5 คน 
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    4.8.3 โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 3 โรงเรียน 

จำนวน 19 คน ดังนี้ 

     4.8.3.1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรยีน  

3 คน และครู 3 คน รวม 6 คน 

     4.8.3.2 โรงเรียนศรวีิไลวิทยา ทดลองใช้กับผูบ้ริหารโรงเรียน  

3 คน และครู 3 คน รวม 6 คน 

     4.8.3.3 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ทดลองใช้กับผูบ้ริหารโรงเรียน 

3 คน และครู 4 คน รวม 7 คน 

   4.9 นำแบบสอบถามที่ทดลองใชไ้ปคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

โดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total 

Correlation) ตามวิธีการของเพียร์สัน โดยตัดข้อที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา 

(α - Coerelation) ต่ำกว่า 0.23 ออกไป นำคำถามที่ใช้ได้ มาหาความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

α - Coefficient) ผลการทดลองใชแ้บบสอบถาม ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนนิการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา 

    4.9.1 ปัจจัยการบริหารมคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .519 - .869 

และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร เท่ากับ .975 

    4.9.2 การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .591 - .840 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภารการศกึษาภายในสถานศกึษา เท่ากับ .973 

   4.10 นำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อีกครั้ง 

   4.11 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้ในการเก็บ  

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิัยมีวธิีการเก็บรวบรวมดังนี้ 

   5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ออกหนังสือขอความร่วมมอืไปยังโรงเรียน  

เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

   5.2 ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถามจำนวน 339 ฉบับ เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

 6. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ

ดังนี้ 

   6.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

   6.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อ 

ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

   6.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 6.2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนีไ้ด้วเิคราะห์ตามสมมตฐิานการวิจัย 

   6.4 วิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหาร

และความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยใช้วธิีการหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

    ในการแปลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและความสำเร็จ

ของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้กำหนดการแปลความหมาย ดังนี้  

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550, หน้า 144) 

     0.81 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหาร 

และความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

อยู่ในระดับสูง 
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     0.61 – 0.80 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหาร

และความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

     0.41 – 0.60 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหาร

และความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

อยู่ในระดับปานกลาง 

     0.21 – 0.40 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหาร

และความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ 

     ต่ำกว่า 0.21 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหาร

และความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

อยู่ในระดับต่ำ 

 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จงึได้วิเคราะห์ขอ้มูล

ตามลำดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

   7.1 สถิตพิืน้ฐาน 

    7.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

    7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    7.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   7.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

    7.2.1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของเพียร์สัน 

(Pearson)  

    7.2.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha coefficient) 

   7.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

    7.3.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ใชค้่าเฉลี่ย 

(X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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    7.3.2 สมมติฐานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้สถานภาพการดำรงตำแหน่งคอื ผู้บริหารและครู ใช้สถิติ

ทดสอบที (t - test) ชนิด Independent Samples 

    7.3.3 สมมตฐิานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิาน

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิี 

ของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความ

เหมาะสม 

    7.3.4 สมมตฐิานข้อ 5 ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

    7.3.5 สมมตฐิานข้อ 6 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

แต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ 

ของการดำเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 

ของโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 

 เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูล ถ้าผลการวิจัยพบว่าการดำเนินงานโดยใช้ปัจจัยการบริหาร

ในด้านที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จะนำปัจจัย

การบริหารด้านนั้น ๆ มาสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจำนวน 10 คน จำแนกเป็นอาจารย์ใน

ระดับอุดมศกึษา จำนวน 2 คน รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่มัธยมศกึษา จำนวน  

2 คน ศกึษานิเทศก์ จำนวน 1 คน ผูอ้ำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 คน รองผูอ้ำนวยการ

โรงเรียน จำนวน 1 คน และครู จำนวน 2 คน แล้วสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัย 

การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน โดยผูเ้ชี่ยวชาญมีรายชื่อ

ดังต่อไปนี ้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 
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  2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

  3. นางจริยา ปารพีันธ์ รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 

  4. นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 

  5. นางเอื้อมพร บัวดี ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  6. นายเมอืงไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวาริช

วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  7. นายอังกูร บุญรักษา ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนช้างมิ่ง 

พิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  8. นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  9. ดร.รุ่งนภา พรหมภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิ 

วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  10. ดร.สกลรัตน์ สวัสดิ์มูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสกลราช 

วิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์

ตามลำดับ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 23 
   1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   2. ขัน้ตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  ตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 23 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การนำเสนอผลการวิจัยในครั้งนีเ้พื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผูว้ิจัย 

ได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  N  แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

  X̅  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

  S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  F  แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ (F - distribution) 

  t   แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t - distribution) 

  f  แทน ความถี่ 
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  SS  แทน ผลรวมกำลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

  MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 

  df   แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 

  %  แทน ร้อยละ 

  *  แทน ความมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน ความมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  rxy  แทน ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

  X  แทน ปัจจัยการบริหาร 

  X1  แทน การกำหนดวิสัยทัศน์ 

  X2  แทน การพัฒนาครูและบุคลากร 

  X3  แทน การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

  X4  แทน การบริหารหลักสูตร 

  Y  แทน การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 

  Y1  แทน กำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

  Y2  แทน จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

  Y3  แทน ดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

  Y4  แทน การประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน 

  Y5  แทน การตดิตามผลการดำนเนการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

  Y6  แทน การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

  Y7  แทน การพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 

  R  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพในอำนาจพยากรณ์ 

  a  แทน ค่าคงที่ของพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

  B  แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

    แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  S.E.b แทน ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ 

      ตัวแปรพยากรณ์ 

  S.E.est แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมาย 

การวิเคราะห์ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) 

และร้อยละ (Percentage) 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจิัย 

   2.1 ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับมาก สถิตทิี่ใช ้คอื ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

   2.2 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

โรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 อยู่ในระดับมาก สถิติที่ใช ้คอื ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

   2.3 การทดสอบสมมุตฐิานข้อที่ 3 ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะ 

ของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความ

แตกต่างกัน สถิตทิี่ใชค้ือ การทดสอบ F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ 

โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ตามความ

เหมาะสม 

   2.4 การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 4 ความสำเร็จของการดำเนนิการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มคีวามแตกต่างกัน สถิตทิี่ใชค้ือ  

การทดสอบ F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe-Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ตามความเหมาะสม 

   2.5 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษากับการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน  
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ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

มีความสัมพันธ์กันทางบวก สถิตทิี่ใชค้ือ การหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  

(Pearson’s Product Moment Correlation) 

   2.6 การทดสอบสมมุตฐิานข้อที่ 6 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาอย่างน้อย  

1 ปัจจัย สามารถพยากรณ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 สถิติที่ใชค้ือ การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

  ตอนที่ 3 แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด จำนวน 339 ฉบับ โดยเป็นผู้บริหาร 

จำนวน 67 คน และครู จำนวน 272 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา และมีความสมบูรณ์ 

จำนวน 339 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทั้งหมด จากนั้นได้ตรวจความสมบูรณ์ 

และความถูกต้องตามเกณฑ์การใหค้ะแนนของแบบสอบถามที่กำหนดไว้ แล้วดำเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยการหาค่าความถี่ (Frequency)  

และร้อยละ (Percentage) ปรากฏดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

            ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง 

N ร้อยละ 

1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง   

 ผูบ้ริหาร 67 19.76 

 ครู 272 80.24 

 รวม 339 100.00 

2 ขนาดโรงเรยีน   

 ขนาดเล็ก 85 25.07 

 ขนาดกลาง 130 38.35 

 ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 124  36.58 

 รวม 339 100.00 

3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   

 น้อยกว่า 10 ปี 106 31.27 

 10-20 ปี 149 43.95 

 มากกว่า 20 ปี 84 24.78 

 รวม 339 100.00 
 

 จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 339 คน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง เป็นครู จำนวน 272 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.24 

เป็นผูบ้ริหาร จำนวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.76 

  เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในโรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.35 รองลงมา 

อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จำนวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.58 

และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.07 

  เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงาน ระหว่าง 10-20 ปี จำนวน 149 คน  
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คิดเป็นรอ้ยละ 43.95 รองลงมาคือ นอ้ยกว่า 10 ปี จำนวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.27  

และมากกว่า 20 ปี จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 24.78 

  ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  

   2.1 ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 สถิติที่ใช้ คอื ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) โดยรวมและรายด้าน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลที่กำหนดไว้ 

ปรากฎดังตาราง 4 

ตาราง 4 ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

            การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวม 
 

ปัจจัยการบริหาร 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X  S.D. 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ 3.87 .82 มาก 

2. การพัฒนาครูและบุคลากร 3.91 .89 มาก 

3. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 3.92 .84 มาก 

4. การบริหารหลักสูตร 3.91 .79 มาก 

รวม 3.90 .76 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X= 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรยีงตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (X= 3.92)  

การบริหารหลักสูตร (X= 3.91) การพัฒนาครูและบุคลากร (X= 3.91) และการกำหนด

วิสัยทัศน ์(X= 3.87) 

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของ

ผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 อยู่ในระดับมาก 

จากการทดสอบ พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย 
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ตาราง 5 ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

            การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ดา้นการกำหนดวิสัยทัศน์ 
 

ข้อ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ X  S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ที่ท้าทายและมีความ

เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
3.82 .85 มาก 

2 

 

ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.94 .88 มาก 

3 

 

ผูบ้ริหารสื่อสารวิสัยทัศน์ให้เป็นที่รับรู้ 

และเป็นแนวปฏิบัติขององค์กร 

3.92 .94 มาก 

4 

 

ผูบ้ริหารมกีารประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามวิสัยทัศน์ จากผูร้ับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

3.75 1.04 มาก 

5 ผูบ้ริหารมกีารปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่การ

ปฏิบัติเพื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทัศน์ 

3.84 .96 มาก 

6 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ที่ส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 

3.95 .95 มาก 

7 ผูบ้ริหารนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมา

เป็นแนวทางการกำหนดวิสัยทัศน์ให้ทันสมัย

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3.86 .93 มาก 

8 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรม 

สร้างมาตรฐานการทำงานที่ดีขององค์กรได้ 

3.88 .87 มาก 

รวม 3.87 .82 มาก 

 จากตาราง 5 พบว่า ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X= 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับ

มากไปน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ

โรงเรียน (X= 3.95) ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของผูม้ี 
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ส่วนได้ส่วนเสีย (X= 3.94) และผูบ้ริหารสื่อสารวิสัยทัศน์ให้เป็นที่รับรู้และเป็นแนวปฏิบัติ

ขององค์กร ( X= 3.92) 

ตาราง 6 ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

            การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
 

ข้อ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร X  S.D. 
แปล 

ความหมาย 

9 

 

สถานศกึษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ

ของการสร้างชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

3.78 .92 มาก 

10 

 

สถานศกึษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากร 

มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

3.93 .97 มาก 

11 

 

สถานศกึษามีการพัฒนาครูและบุคลากร 

ที่ตรงตามความต้องการจำเป็น อย่างต่อเนื่อง 

3.91 .97 มาก 

12 

 

สถานศกึษามีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้

ครูและบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 

3.91 .96 มาก 

13 ผูบ้ริหารสร้างความตระหนักใหก้ับครูเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนรูท้ี่มคีุณภาพ 

4.02 .94 มาก 

14 ผูบ้ริหารมกีารสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อให้

เกิดแรงจูงใจในการจัดการเรียนรูท้ี่มคีุณภาพ 

3.94 1.06 มาก 

15 สถานศกึษามีกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วย

พัฒนาครูและบุคลากรอย่างมคีุณภาพ 

3.93 1.13 มาก 

16 สถานศกึษามีการส่งเสรสิมให้ครูและบุคลากร

เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ชมรม องค์กร 

ด้านการศกึษา 

3.83 1.09 มาก 

รวม 3.91 .89 มาก 

 จากตาราง 6 พบว่า ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( X= 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจาก
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ระดับมากไปน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ ผูบ้ริหารสร้างความตระหนักใหก้ับครูเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้ที่มคีุณภาพ (X= 4.02) ผูบ้ริหารมกีารสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจ 

ในการจัดการเรียนรูท้ี่มคีุณภาพ (X= 3.94) และสถานศึกษามีกิจกรรมหรอืโครงการที่ช่วย

พัฒนาครูและบุคลากรอย่างมคีุณภาพ (X= 3.93) 

ตาราง 7 ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

            การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ดา้นการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยกาศ 

 

ข้อ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ X̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

17 ผูบ้ริหารเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม 

ให้เกิดขึ้นในสถานศกึษา 

3.65 1.13 มาก 

18 ผูบ้ริหารส่งเสริมบรรยากาศ ความไว้วางใจ 

และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 

3.75 1.08 มาก 

19 ผูบ้ริหารมกีารประชาสัมพันธ์ข่าวความ

เคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 

ให้บุคลากรทราบอย่างสม่ำเสมอ 

4.06 .97 มาก 

20 ผูบ้ริหารได้รับเรื่องราว ข่าวสารจากบุคลากร

อย่างสม่ำเสมอ 

3.97 1.04 มาก 

21 สถานศกึษามีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ

พัฒนาผูเ้รียนตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.12 .86 มาก 

22 สถานศกึษาจัดระบบแหล่งเรียนรูภ้ายใน

สถานศกึษาให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ของผู้เรยีน 

4.00 .92 มาก 

23 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ได้ใชแ้หล่ง

เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศกึษาเพื่อพัฒนา 

การเรียนรูแ้ละนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมนิ  

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

3.84 1.00 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ X̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

24 สถานศกึษาที่มหี้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคาร

เรียนที่มั่นคง สะอาด มแีหล่งเรียนรูท้ี่เพียงพอ  

มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 

ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

4.00 .91 มาก 

รวม 3.92 .84 มาก 

 จากตาราง 7 พบว่า ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ดา้นการจัดสภาพแวดล้อม 

และบรรยากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ สถานศกึษามีสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการพัฒนาผูเ้รียนตามเป้าหมายที่กำหนด (X= 4.12) ผูบ้ริหารมกีารประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนให้บุคลากรทราบอย่างสม่ำเสมอ  

(X= 4.06) สถานศกึษาจัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษาให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้

ของผู้เรยีน และสถานศกึษาที่มหีอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการอาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด  

มีแหล่งเรยีนรู้ที่เพียงพอ มกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการ

จัดการเรยีนรู้ (X= 4.00) 

ตาราง 8 ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

            การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ดา้นการบริหารหลักสูตร 

 

ข้อ ด้านการบริหารหลักสูตร X  S.D. 
แปล 

ความหมาย 

25 สถานศกึษาดำเนินการวางแผนงานวิชาการ  

มีการรวบรวมข้อมูล กำกับดูแล นเิทศตดิตาม

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

3.89 .85 มาก 

26 สถานศกึษามีการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.88 .82 มาก 



121 

ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการบริหารหลักสูตร X̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

27 สถานศกึษามีการดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

อย่างเป็นระบบ 

4.03 .93 มาก 

28 สถานศกึษาส่งเสริมให้บุคลากรทำการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

3.82 .98 มาก 

29 สถานศกึษาจัดทำหลักสูตรโดยคำนึงถึงบริบท

ของผู้เรยีน ท้องถิ่นและชุมชน 

3.81 .89 มาก 

30 สถานศกึษามีการบูรณาการสาระการเรียนรู้

หรอืจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจของผู้เรยีน 

3.95 .89 มาก 

31 สถานศกึษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่ส่งเสริม

ศักยภาพของผู้เรยีนตามขีดความสามารถทำให้

ผูเ้รียนมีความสมบูรณ์แบบทั้งทางร่างกาย 

สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา 

4.01 .87 มาก 

32 สถานศกึษามีหลักสูตรของสถานศกึษาที่สะท้อน

คุณภาพของผู้สำเร็จการศกึษาได้เป็นอย่างดี 

3.93 .86 มาก 

รวม 3.91 .79 มาก 

 จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ดา้นการบริหารหลักสูตร  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

เรียงจากระดับมากไปน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ สถานศกึษามีการดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนอย่างเป็นระบบ (X= 4.03) สถานศกึษาจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรยีนตามขีดความสามารถทำให้ผูเ้รียนมีความ

สมบูรณ์แบบทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา (X= 4.01) สถานศกึษา 
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มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้หรือจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความถนัด 

ความสามารถและความสนใจของผู้เรยีน (X= 3.95) 

   2.2 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

โรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 สถิตทิี่ใช ้คอื ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยรวม 

และรายด้าน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลที่กำหนดไว้ ปรากฎดังตาราง 9 

ตาราง 9 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน 

            ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

            เขต 23 โดยรวม 
 

การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

สถานศกึษา 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X  S.D. 

1. การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 3.94 .76 มาก 

2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

องสถานศึกษา 

4.04 .86 มาก 

3. การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

ของสถานศกึษา 

4.06 .75 มาก 

4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา

ภายใน 

3.97 .80 มาก 

5. การตดิตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 3.93 .85 มาก 

6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 4.08 .71 มาก 

7. การพัฒนาสถานศกึษาใหม้ีคุณภาพ 3.86 .86 มาก 

รวม 3.98 .72 มาก 

 จากตาราง 9 พบว่า ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.98) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า

อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรยีงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การจัดทำ

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) (X= 4.08) การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
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การศกึษาของสถานศกึษา (X= 4.06) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา ( X= 4.04)  

   ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ความสำเร็จของการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับมาก จากการทดสอบพบว่า 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจัย 

ตาราง 10 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน 

             ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

             เขต 23 ด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 

ข้อ 
การด้านกำหนดมาตรฐานการศกึษา 

ของสถานศกึษา 
X̅ S.D. 

แปล 

ความหมาย 

33 ผูบ้ริหารและครูกําหนดมาตรฐานในการจัด

การศกึษาของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับ

มาตรฐานของชาติ เอกลักษณ์ของโรงเรียนและ

มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.01 .73 มาก 

34 ผูบ้ริหารและครูกําหนดมาตรฐานในการจัด

การศกึษาให้ ครอบคลุม สาระการเรียนรู้ 

และกระบวนการเรียนรู้ 

4.03 .83 มาก 

35 ผูบ้ริหารและครูกําหนดมาตรฐานการศกึษาของ

โรงเรียนยึดผูเ้รียนชุมชนและท้องถิ่นเป็นสําคัญ 

3.97 .85 มาก 

36 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหชุ้มชนหรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

มีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานการศกึษา 

ของโรงเรียน 

3.75 .96 มาก 

รวม 3.94 .76 มาก 

   จากตาราง 10 พบว่า ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 
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การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.94) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารและครูกําหนดมาตรฐานในการจัด

การศกึษาให้ ครอบคลุม สาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ (X= 4.03) ผูบ้ริหารและ

ครูกําหนดมาตรฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหม้ีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ

ชาติ เอกลักษณ์ของโรงเรียนและมาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (X= 4.01) 

ผูบ้ริหารและครูกําหนดมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนยึดผูเ้รียนชุมชนและท้องถิ่น 

เป็นสําคัญ (X= 3.97) และผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนหรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ในการกําหนดมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน (X= 3.75) 

ตาราง 11 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน  

             ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

             เขต 23 ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

 

ข้อ 
การด้านจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

ของสถานศกึษา X  S.D. 
แปล 

ความหมาย 

37 ผูบ้ริหารแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนา

การจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

4.13 .90 มาก 

38 ผูบ้ริหารและครูกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมายและความสําเร็จของโรงเรียน 

ไว้อย่างชัดเจน 

4.00 .94 มาก 

39 ผูบ้ริหารและครูกําหนดกิจกรรม โครงการ 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา 

4.09 .83 มาก 

40 ผูบ้ริหารจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 

ที่จําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาการ 

จัดการศึกษาของสถานศกึษา 

3.96 .99 มาก 

รวม 4.04 .86 มาก 
 

 จากตาราง 11 พบว่า ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
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มัธยมศกึษา เขต 23 ดา้นการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( X= 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  

เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารแต่งตัง้ผูร้ับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนา 

การจัดการศกึษาของสถานศกึษา (X= 4.13) ผูบ้ริหารและครูกําหนดกิจกรรม โครงการ 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา (X= 4.09) ผูบ้ริหารและครูกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมายและความสําเร็จของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน (X= 4.00) และผูบ้ริหารจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรที่จําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศกึษา ( X= 3.96) 

ตาราง 12 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน   

             ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

             เขต 23 ด้านการดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

 

ข้อ 
การดำเนนิการตามแผนพัฒนาการ 

จัดการศึกษาของสถานศกึษา X  S.D. 
แปล 

ความหมาย 

41 ผูบ้ริหารและครูมกีารกําหนดปฏิทินการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

4.12 .87 มาก 

42 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนร่วมกันประชุม

วางแผนเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

การจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

4.12 .84 มาก 

43 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

4.00 .82 มาก 

44 ผูบ้ริหารมกีารกํากับ ตดิตามและนิเทศการจัด

การศกึษาตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

ของครู 

3.99 .82 มาก 

รวม 4.06 .75 มาก 

 จากตาราง 12 พบว่า ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ดา้นการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา  
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารและครูมีการกําหนดปฏิทิน 

การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนร่วมกันประชุม

วางแผนเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา  

(X= 4.12) ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ 

สถานศกึษา ( X= 4.00) และผูบ้ริหารมกีารกํากับ ตดิตามและนิเทศการจัดการศกึษา 

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของครู (X= 3.99) 

ตาราง 13 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน 

             ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

             เขต 23 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน 

 

ข้อ 
ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาภายใน X  S.D. 
แปล 

ความหมาย 

45 ผูบ้ริหารและครูวางแผนกําหนดกรอบแนว

ทางการประเมินคุณภาพภายในอย่างชัดเจน 

3.95 .83 มาก 

46 คณะทํางานจัดทําเครื่องมอืประเมินคุณภาพ

ภายในให้ครอบคลุมมาตรฐานการศกึษา 

ของโรงเรียนทุกระดับการศึกษา 

4.00 .85 มาก 

47 คณะทํางานดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

โดยใช้วธิีการและเครื่องมอืที่หลากหลาย 

และเหมาะสม 

4.01 .91 มาก 

48 คณะทํางานนําผลการประเมินคุณภาพภายใน

มาเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการปรับปรุง 

การปฏิบัติงาน 

3.93 .92 มาก 

รวม 3.97 .80 มาก 

 จากตาราง 13 พบว่า ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
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มัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( X= 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  

เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ คณะทํางานดําเนินการประเมินคุณภาพ 

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมอืที่หลากหลาย 

และเหมาะสม (X= 4.01) คณะทํางานจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในให้ครอบคลุม

มาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนทุกระดับการศกึษา (X= 4.00) ผูบ้ริหารและครูวางแผน 

กําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในอย่างชัดเจน (X= 3.95) และคณะทํางาน 

นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

(X= 3.93) 

ตาราง 14 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน 

             ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

             เขต 23 ด้านการติดตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

 

ข้อ 
ด้านการติดตามผลการดำเนินการ 

เพื่อพัฒนาสถานศกึษา X  S.D. 
แปล 

ความหมาย 

49 ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะทํางานการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาและกําหนดบทบาทหนา้ที่ชัดเจน 

3.96 .87 มาก 

50 ผูบ้ริหารกําหนดขอบข่ายการตดิตามตรวจสอบ

ครอบคลุมสภาพการดําเนินงาน การใช้จ่าย

งบประมาณและทรัพยากร ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 

3.98 .92 มาก 

51 ผูบ้ริหารและครูจัดทําเครื่องมอืการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 

ตามขอบข่ายที่กําหนด 

3.85 .90 มาก 

52 ผูบ้ริหารและครูมกีารดำเนินการตดิตามตรวจสอบ

การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา

อย่างเป็นระบบ 

3.91 .90 มาก 

รวม 3.93 .85 มาก 
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 จากตาราง 14 พบว่า ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ 

การศกึษาภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการติดตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.93) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารกําหนดขอบข่ายการติดตาม 

ตรวจสอบครอบคลุมสภาพการดําเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากร 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (X= 3.98) ผูบ้ริหารแต่งตัง้คณะทํางานการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาและกําหนดบทบาทหนา้ที่ชัดเจน (X= 3.96) ผูบ้ริหารและครูมีการ

ดำเนนิการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาอย่างเป็น

ระบบ (X= 3.91) และผูบ้ริหารและครูจัดทําเครื่องมอืการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาของโรงเรียนตามขอบข่ายที่กําหนด (X= 3.85) 

ตาราง 15 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน 

             ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

             เขต 23 ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

 

ข้อ ด้านการจดัทำรายงานผลการประเมินตนเอง  X  S.D. 
แปล 

ความหมาย 

53 คณะทํางานจดัทํารายงานผลการประเมินตนเอง 

และผลสําเร็จของการบรหิารจัดการศึกษา 

ตามรูปแบบที่หน่วยงานตน้สงักัดกําหนด 

4.06 .78 มาก 

54 คณะทํางานนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ความเห็นชอบ 

4.11 .79 มาก 

55 คณะทํางานติดตามรับขอ้มูลย้อนกลับโดยสอบถาม

ความคดิเห็นความพงึพอใจและข้อเสนอแนะของผู้มี 

ส่วนได้เสยีหรอื หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่นําไปจัดทาํ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.13 .79 มาก 

56 คณะทํางานนําผลรายงานคณุภาพการศึกษาประจําปี

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด 

และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4.01 .82 มาก 

รวม 4.08 .71 มาก 
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 จากตาราง 15 พบว่า ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ 

การศกึษาภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ คณะทํางานติดตามรับข้อมูลย้อนกลับ 

โดยสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผูม้ีส่วนได้เสีย หรอืหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปจัดทํา แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (X= 4.13) คณะทํางานนําเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานใหค้วามเห็นชอบ (X= 4.11) คณะทํางาน

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศกึษาตามรูปแบบ 

ที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด (X= 4.06) และคณะทํางานนําผลรายงานคุณภาพการศกึษา

ประจําปีเผยแพร่ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (X= 4.01) 

ตาราง 16 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน 

             ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

             เขต 23 ด้านการพัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพ 

 

ข้อ ด้านการพัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพ X  S.D. 
แปล 

ความหมาย 

57 ผูบ้ริหารส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกัน

คุณภาพการศกึษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครู 

และบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา 

3.87 .90 มาก 

58 ผูบ้ริหารและครูพัฒนาสถานศกึษาให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรม 

ในการทํางานปกติของโรงเรียน 

3.95 .88 มาก 

59 ผูบ้ริหารและครูนําผลการประเมินตนเอง  

มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูล

สารสนเทศเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 

การบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

3.84 .90 มาก 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการพัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพ X  S.D. 
แปล 

ความหมาย 

60 ผูบ้ริหารและครูนําผลการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษามาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อให้กําหนดแนวทางอย่างต่อเนื่อง 

3.79 .94 มาก 

รวม 3.86 .86 มาก 

 จากตาราง 16 พบว่า ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ 

การศกึษาภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้มคีุณภาพ โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก ( X= 3.86) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับ 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี ้ผูบ้ริหารและครูพัฒนาสถานศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งการ 

เรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการทํางานปกติของโรงเรียน (X= 3.95) ผูบ้ริหารส่งเสริม

แนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง

ให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา (X= 3.87) ผูบ้ริหารและครูนําผล 

การประเมนิตนเอง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศเพื่อนําไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (X= 3.84) 

ผูบ้ริหารและครูนําผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษามาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อให้กําหนดแนวทางอย่างต่อเนื่อง (X= 3.79) 

   2.3 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่ว่า ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะ 

ของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความ

แตกต่างกัน สถิตทิี่ใชค้ือ การทดสอบ F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ 

โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ 

ตามความเหมาะสม 
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    2.3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยการบริหาร สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งดังตาราง 17 

ตาราง 17 การเปรียบเทียบปัจจัยการบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

             มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จำแนกตาม 

             สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
 

ข้อ ปัจจัยการบริหาร 
ผูบ้ริหาร ครู 

t Sig. 
X  S.D. X  S.D. 

1 การกำหนดวิสัยทัศน์ 4.12 .60 3.81 .85 3.48** .00 

2 การพัฒนาครูและบุคลากร 4.18 .78 3.84 .90 3.17** .00 

3 การจัดสภาพแวดล้อม 

และบรรยากาศ 

4.39 .51 3.81 .87 7.16** .00 

4 การบริหารหลักสูตร 4.18 .57 3.85 .83 3.93** .00 

 รวม 4.22 .52 3.82 .79 5.00** .00 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยการบริหาร  

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

และครู จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ดา้นการพัฒนาครูและบุคลากร 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และด้านการบริหารหลักสูตร 

    2.3.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จำแนกตามขนาด

โรงเรียน ดังตาราง 18-19 
 

 

 

 

 

 

 

 



132 

ตาราง 18 การเปรียบเทียบปัจจัยการบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

             มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูจำแนกตาม 

             ขนาดโรงเรียน 
 

ปัจจัยการบริหาร แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม 5.78 2.00 2.89 4.41** .01 

ภายในกลุ่ม 219.91 336.00 .65 

รวม 225.69 338.00  

2. การพัฒนาครู 

และบุคลากร 
 

ระหว่างกลุ่ม 4.37 2.00 2.18 2.79 .06 

ภายในกลุ่ม 263.17 336.00 .78 

รวม 267.54 338.00  

3. การจัดสภาพแวดล้อม

และบรรยากาศ 

ระหว่างกลุ่ม 1.10 2.00 .55 .77 .46 

ภายในกลุ่ม 240.09 336.00 .71 

รวม 241.19 338.00  

4. การบริหารหลักสูตร ระหว่างกลุ่ม 1.73 2.00 .87 1.38 .25 

ภายในกลุ่ม 211.41 336.00 .63 

รวม 213.14 338.00  

ปัจจัยการบริหาร โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 2.75 2.00 1.37 2.41 .09 

ภายในกลุ่ม 191.51 336.00 .57 

รวม 194.26 338.00  

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยการบริหาร  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

และครู จำแนกตาจำแนกตามขนาดโรงเรยีนโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพจิารณาเป็น 

รายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่  

การกำหนดวิสัยทัศน์ ผูว้ิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้ 

วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) ดังตาราง 19 
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ตาราง 19 การเปรียบเทียบปัจจัยการบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

             มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จำแนกตามขนาด 

             โรงเรียน เป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยการบริหาร ขนาดโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรยีน 

 เล็ก กลาง 
ใหญ่และ

ใหญ่พิเศษ 

1. การกำหนด

วิสัยทัศน ์

 X  3.69 3.84 4.02 

เล็ก 3.69 - -.14 -.33* 

กลาง 3.84 - - -.19 

ใหญ่และใหญ่พิเศษ 4.02 - - - 

* มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหาร สังกัดสํานักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู จำแนกตาม

ขนาดโรงเรยีนเป็นรายคู่ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พบว่า ผูบ้ริหารและครใูนโรงเรยีน 

ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่าในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05  

   2.4 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 20 – 21  

ตาราง 20 การเปรียบเทียบปัจจัยการบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา   

              มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จำแนกตาม 

              ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัยการบริหาร แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม 14.80 2 7.40 11.79** .00 

ภายในกลุ่ม 210.90 336 .63 

รวม 225.69 338  
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ปัจจัยการบริหาร แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

2. การพัฒนาครู 

และบุคลากร 
 

ระหว่างกลุ่ม 18.02 2 9.01 12.13** .00 

ภายในกลุ่ม 249.53 336 .74 

รวม 267.54 338  

3. การจัด

สภาพแวดล้อม 

และบรรยากาศ 

ระหว่างกลุ่ม 15.48 2 7.74 11.52** .00 

ภายในกลุ่ม 225.71 336 .67 

รวม 241.19 338  

4. การบริหาร

หลักสูตร 

ระหว่างกลุ่ม 11.61 2 5.80 9.68** .00 

ภายในกลุ่ม 201.53 336 .60 

 

รวม 213.14 338  

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 14.79 2 7.40 13.85** .00 

ภายในกลุ่ม 179.47 336 .53 

รวม 194.26 338  

** มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยการบริหาร สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01  

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ดา้นการพัฒนาครูและบุคลากร  

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และด้านการบริหารหลักสูตร ผูว้ิจัยจึงทำการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method)  

ดังตาราง 21 
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ตาราง 21 การเปรียบเทียบปัจจัยการบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

             มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จำแนกตาม 

             ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นรายคู่ 

ปัจจัยการบริหาร 
ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

น้อย

กว่า 

10 ป ี 

10–20 ปี 
มากกว่า 

20 ป ี

1. การกำหนดวิสัยทัศน์  X  3.56 4.04 3.95 

น้อยกว่า10 ปี 3.56 - -.48** -.39** 

10–20 ปี 4.04 - - -.09 

มากกว่า 20 ปี 3.95 - - - 

2. การพัฒนาครู 

และบุคลากร 

 

 X  3.57 4.08 4.02 

น้อยกว่า10 ปี 3.57  -.52** -.45** 

10–20 ปี 4.08   .07 

มากกว่า 20 ปี 4.02    

3. การจัดสภาพแวดล้อม

และบรรยากาศ 

 X  3.62 4.11 3.97 

น้อยกว่า10 ปี 3.62  -.50** -.35* 

10–20 ปี 4.11   .15 

มากกว่า 20 ปี 3.97    

4. การบริหารหลักสูตร  X  3.65 4.08 3.94 

น้อยกว่า10 ปี 3.65  -.43** -.29* 

10–20 ปี 4.08   .14 

มากกว่า 20 ปี 3.94    

โดยรวม  X  3.60 4.08 3.97 

น้อยกว่า10 ปี 3.60  -.48** -.37** 

10–20 ปี 4.08   .11 

มากกว่า 20 ปี 3.97    

* มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานรายคู่ โดยรวมพบว่า ผู้บริหารและครูที่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์

ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกำหนดวิสัยทัศ ผูบ้ริหาร 

และครูที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็น 

มากกว่าผู้ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ป ีอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ผู้บริหารและครูที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการ 

ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 

และบรรยากาศ ผู้บริหารและครูที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความ

คิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการบริหารหลักสูตร ผูบ้ริหารและครูที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 

10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

   2.5 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ความสำเร็จของการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มคีวามแตกต่างกัน” ในส่วนของการ

เปรียบเทียบโดยใช้ สถานภาพการดำรงตำแหน่งคือ ผู้บริหารและครู ใช้สถิตทิดสอบที  

(t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาด 

ของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

    2.5.1 ผลการเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  
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เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูจำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ดังตาราง 22 

ตาราง 22 การเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา 

              ภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

              ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครจูำแนกตามสถานภาพ การดำรงตำแหน่ง 
 

การดำเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา 

ผูบ้ริหาร ครู 
t 

Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

1. การกำหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

4.33 .52 3.84 .77 6.16** .00 

2. การจัดทำแผนพัฒนาการ 

จัดการศึกษาของสถานศกึษา 

4.48 .63 3.94 .88 4.78** .00 

3. การดำเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัดการศกึษา

ของสถานศกึษา 

4.41 .54 3.97 .77 4.42** .00 

4. การประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา

ภายใน 

4.35 .55 3.88 .83 5.64** .00 

5. การตดิตามผลการ

ดำเนนิการเพื่อพัฒนา

สถานศกึษา 

4.25 .60 3.85 .88 4.42** .00 

6. การจัดทำรายงานผลการ

ประเมินตนเอง (SAR) 

4.36 .59 4.01 .73 3.67** .00 

7. การพัฒนาสถานศกึษา 

ให้มคีุณภาพ 

4.24 .58 3.77 .89 5.19** .00 

รวม 4.35 .49 3.89 .74 6.06** .00 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนนิการประกัน 

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 

23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูจำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่งพบว่า  

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาการจัดทำ 

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา การดำเนินการตามแผนพัฒนาการ 

จัดการศึกษาของสถานศกึษา การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน  

การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา การจัดทำรายงานผลการประเมิน

ตนเอง (SAR)และการพัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพ 

    2.5.2 ผลการเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูจำแนกตามขนาดของโรงเรียน  

ดังตาราง 23 - 24 

ตาราง 23 การเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา 

              ภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

              ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครจูำแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

การดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การกำหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 7.85 2.00 3.92 7.11** .00 

ภายในกลุ่ม 185.35 336.00 .55 

รวม 193.20 338.00  

2. การจัดทำแผนพัฒนา

การจัดการศกึษา 

ของสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 2.05 2.00 1.02 1.39 .25 

ภายในกลุ่ม 247.95 336.00 .74 

รวม 250.00 338.00  
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

การดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

3. การดำเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 5.88 2.00 2.94 5.32** .01 

ภายในกลุ่ม 185.43 336.00 .55 

รวม 191.31 338.00  

4. การประเมินผล 

และตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

ระหว่างกลุ่ม 5.87 2.00 2.93 4.63** .010 

ภายในกลุ่ม 212.67 336.00 .63 

รวม 218.53 338.00  

5. การตดิตามผลการ

ดำเนนิการเพื่อพัฒนา

สถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 4.67 2.00 2.34 3.31* .038 

ภายในกลุ่ม 236.83 336.00 .70 

รวม 241.51 338.00  

6. การจัดทำรายงานผล

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ระหว่างกลุ่ม 4.19 2.00 2.09 4.19* .016 

ภายในกลุ่ม 168.07 336.00 .50 

รวม 172.26 338.00  

7. การพัฒนาสถานศกึษา

ให้มคีุณภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 8.17 2.00 4.09 5.66** .004 

ภายในกลุ่ม 242.58 336.00 .72 

รวม 250.75 338.00  

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.57 2.00 2.28 4.47* .012 

ภายในกลุ่ม 171.68 336.00 .51 

รวม 176.24 338.00  

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนนิการ 

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูจำแนกตามขนาดของโรงเรียน  
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พบว่า ความสำเร็จของการดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา การดำเนินการ

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาภายใน การพัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพ และต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้านได้แก่ การตดิตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา

สถานศกึษา และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ผูว้ิจัยจงึทำการทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) ดังตาราง 24 

ตาราง 24 การเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา 

             ภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

             ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู จำแนกตามขนาดของโรงเรียน เป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยการบริหาร ขนาดโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรยีน 

 เล็ก กลาง 
ใหญ่และ

ใหญ่พิเศษ 

1. การกำหนด

มาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษา 

 X  3.86 3.80 4.14 

เล็ก 3.86 - 0.06 -0.28* 

กลาง 3.80 - - -0.34* 

ใหญ่และใหญ่พิเศษ 4.14 - - - 

3. การดำเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

 X  3.93 4.05 4.13 

เล็ก 3.93 - -0.05 -0.30* 

กลาง 4.05 - - -0.25* 

ใหญ่และใหญ่พิเศษ 4.13 - - - 

4. การประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

 X  3.90 3.86 4.14 

เล็ก 3.90 - 0.04 -0.25 

กลาง 3.86 - - -0.29* 

ใหญ่และใหญ่พิเศษ 4.14 - - - 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

ปัจจัยการบริหาร ขนาดโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรยีน 

 เล็ก กลาง 

ใหญ่และ

ใหญ่

พิเศษ 

5. การตดิตามผลการ

ดำเนนิการเพื่อพัฒนา

สถานศกึษา 

 X  3.95 3.79 4.06 

เล็ก 3.95 - 0.16 -0.11 

กลาง 3.79 - - -0.27* 

ใหญ่และใหญ่พิเศษ 4.06 - - - 

6. การจัดทำรายงาน

ผลการประเมินตนเอง 

(SAR) 

 X  3.90 4.09 4.19 

เล็ก 3.90 - -0.19 -0.29* 

กลาง 4.09 - - 0.10 

ใหญ่และใหญ่พิเศษ 4.19 - - - 

7. การพัฒนา

สถานศกึษาให้มี

คุณภาพ 

 X  3.72 3.77 4.07 

เล็ก 3.72 - -0.05 -0.35* 

กลาง 3.77 - - -0.30* 

ใหญ่และใหญ่พิเศษ 4.07 - - - 

โดยรวม 

 X  3.88 3.90 4.14 

เล็ก 3.88 - -0.02 -0.25* 

กลาง 3.90 - - -0.23* 

ใหญ่และใหญ่พิเศษ 4.14 - - - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนนิการ 

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูจำแนกตามขนาดของโรงเรียน

เป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ  

มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
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  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการกำหนดมตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่า

ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ผูบ้ริหาร

และครูในโรงเรยีนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูใน

โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่

และใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนขนาดกลางอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและ

ครูในโรงเรยีนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการจัดทำรายงานผล

การประเมินตนเอง (SAR) ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมีความ

คิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้มคีุณภาพ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนขนาดใหญ่ 

และใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรยีน

ขนาดเล็ก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    2.5.3 ผลการเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูจำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

ดังตาราง 25 - 26 

ตาราง 25 การเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา   

              ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 

              ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

การดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การกำหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 22.22 2.00 11.11 21.84** .00 

ภายในกลุ่ม 170.97 336.00 .51 

รวม 193.20 338.00  



143 

ตาราง 25 (ต่อ) 

การดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

2. การจัดทำแผนพัฒนา

การจัดการศกึษา 

ของสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 13.67 2.00 6.84 9.72** .00 

ภายในกลุ่ม 236.33 336.00 .70 

รวม 250.00 338.00  

3. การดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 12.16 2.00 6.08 11.40** .00 

ภายในกลุ่ม 179.15 336.00 .53 

รวม 191.31 338.00  

4. การประเมินผล 

และตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

ระหว่างกลุ่ม 15.71 2.00 7.86 13.01** .00 

ภายในกลุ่ม 202.82 336.00 .60 

รวม 218.53 338.00  

5. การตดิตามผลการ

ดำเนนิการเพื่อพัฒนา

สถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 16.20 2.00 8.10 12.08** .00 

ภายในกลุ่ม 225.30 336.00 .67 

รวม 241.51 338.00  

6. การจัดทำรายงานผล

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ระหว่างกลุ่ม 13.13 2.00 6.56 13.86** .00 

ภายในกลุ่ม 159.13 336.00 .47 

รวม 172.26 338.00  

7. การพัฒนาสถานศกึษา

ให้มคีุณภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 26.02 2.00 13.01 19.45** .00 

ภายในกลุ่ม 224.74 336.00 .67 

รวม 250.75 338.00  

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 16.19 2.00 8.10 17.00** .00 

ภายในกลุ่ม 160.05 336.00 .48 

รวม 176.24 338.00  

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนนิการประกัน 

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  
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เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

พบว่าความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ทุกด้าน จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษา 

ของสถานศกึษา ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ด้านการ

ดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ด้านการประเมินผล 

และตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน ด้านการตดิตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา

สถานศกึษา ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และด้านการพัฒนา

สถานศกึษาให้มคีุณภาพ ผู้วิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 

โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) ดังตาราง 26 

ตาราง 26 การเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา 

              ภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

              ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูจำแนกตามประสบการณ์ 

              ในการปฏิบัติงาน เป็นรายคู่ 
 

การดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา 

ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

น้อย

กว่า 10 

ปี 

10 – 20 

ปี 

มากกว่า 

20 ปี 

1. การกำหนดมาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

 X  3.60 4.00 4.27 

น้อยกว่า10 ปี 3.60 - -0.40** -0.67** 

10–20 ปี 4.00 - - -0.27* 

มากกว่า 20 ปี 4.27 - - - 

2. การจัดทำ

แผนพัฒนาการ 

จัดการศึกษา 

ของสถานศกึษา 

 X  3.75 4.19 4.16 

น้อยกว่า10 ปี 3.75 - -0.44** -0.42** 

10–20 ปี 4.19 - - 0.03 

มากกว่า 20 ปี 4.16 - [- - 
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ตาราง 26 (ตอ่) 

การดำเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัตงิาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

 
น้อยกว่า 

10 ป ี

10 – 20 

ป ี

มากกว่า 

20 ป ี

3. การดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

 X  3.79 4.13 4.27 

น้อยกว่า10 ป ี 3.79 - -0.34** -0.48** 

10–20 ป ี 4.13 - - -0.14 

มากกว่า 20 ป ี 4.27 - - - 

4. การประเมินผล 

และตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 X  3.67 4.06 4.21 

น้อยกว่า10 ป ี 3.67 - -0.39** -0.54** 

10–20 ป ี 4.06 - - -0.15 

มากกว่า 20 ป ี 4.21 - - - 

5. การตดิตามผลการ

ดำเนินการเพื่อพัฒนา

สถานศึกษา 

 X  3.61 4.02 4.16 

น้อยกว่า10 ป ี 3.61 - -0.41** -0.54** 

10–20 ป ี 4.02 - - -0.14 

มากกว่า 20 ป ี 4.16 - - - 

6. การจดัทำรายงานผล

การประเมินตนเอง (SAR) 

 X  3.79 4.20 4.23 

น้อยกว่า10 ป ี 3.79 - -0.41** -0.44** 

10–20 ป ี 4.20 - - -0.03 

มากกว่า 20 ป ี 4.23 - - - 

7. การพัฒนาสถานศึกษา 

ให้มีคุณภาพ 

 X  3.50 3.92 4.23 

น้อยกว่า10 ป ี 3.50 - -0.42** -0.73** 

10–20 ป ี 3.92 - - -0.32* 

มากกว่า 20 ป ี 4.23 - - - 

โดยรวม 

 X  3.67 4.07 4.22 

น้อยกว่า10 ป ี 3.67 - -0.40** -

0.55** 

10–20 ป ี 4.07 - - -0.15 

มากกว่า 20 ป ี 4.22 - - - 

* มีนยัสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

** มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .01 
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 จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนนิการประกัน 

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

รายคู่โดยรวมพบว่า ผูบ้ริหารและครูที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี  

และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า  

10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูที่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกด้าน  

นอกจากนั้นในด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและด้านการพัฒนา 

สถานศกึษาให้มคีุณภาพ ผู้บริหารและครูที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี 

ยังมีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

   2.6 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 5 ที่ว่า “ปัจจัยการบริหาร  

และความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 

มีความสัมพันธ์กันทางบวก” โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 

ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 
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ตาราง 27 ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารและความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

              จากตัวแปรทั้งหมด 

* มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตัวแปร X X1 X2 X3 X4 Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

X              

X1 .88**             

X2 .93** .77**            

X3 .93** .78** .81**           

X4 .88** .65** .77** .78**          

Y .85** .70** .75** .83** .79**         

Y1 .82** .67** .74** .81** .75** .93**        

Y2 .69** .57** .60** .70** .61** .83** .79**       

Y3 .74** .60** .66** .69** .71** .90** .85** .68**      

Y4 .83** .68** .72** .81** .79** .94** .85** .71** .83**     

Y5 .81** .68** .71** .79** .75** .94** .86** .71** .80** .92**    

Y6 .71** .56** .63** .68** .71** .89** .75** .71** .80** .81** .84**   

Y7 .76** .67** .68** .73** .68** .89** .81** .65** .78** .81** .83** .77**  

147 
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 จากตาราง 27 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร โดยรวม (X)  

กับความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา (Y) 

โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า

สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = 0.85) ส่วนปัจจัยการบริหาร ทั้ง 4 ด้าน  

และความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาทั้ง 

7 ด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

   2.7 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่ว่า “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาอย่างน้อย 1 

ปัจจัย สามารถพยากรณ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหาร ที่มอีำนาจในการ 

              พยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

              สถานศกึษาโดยรวม (Y) R2 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2
 

Adjusted 

R2
 

b S.E. β t Sig 

การจัดสภาพแวดลอ้ม

และบรรยกาศ (X3) 

.826 .683 .682 .397 .046 .465 8.601** .000 

การบรหิารหลักสตูร 

(X4) 

.85

9 

.737 .736 .327 .040 .360 8.110** .000 

การกำหนดวสิัยทัศน์ 

(X1) 

.861 .742 .739 .093 .040 .105 2.347* .019 

a = 0.785  S.E.est = 0.109 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 28 พบว่า ปัจจัยการบริหาร สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
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สถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้ โดยมี 

2 ด้าน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

(X3) ด้านการบริหารหลักสูตร (X4) และมี 1 ด้าน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.465 รองลงมา 

คือ ด้านการบริหารหลักสูตร (X4)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.360 และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.105 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้รอ้ยละ 73.90 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ของการพยากรณ์เท่ากับ 0.109 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y’ = 0.785 + 0.397 X3 + 0.327 X4 + 0.093 X1  

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

    Z’
y = 0.465 ZX3 + 0.360 ZX4 + 0.105 ZX1  
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ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหาร ที่มอีำนาจในการ 

             พยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

             สถานศกึษา ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา (Y1) R2 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2
 

Adjusted 

R2
 

b S.E. β t Sig 

การจัดสภาพแวดลอ้ม

และบรรยกาศ (X3) 

.811 .657 .656 .450 .050 .503 8.960** .000 

การบรหิารหลักสตูร

(X4) 

.834 .695 .693 .254 .049 .267 5.181** .000 

การพัฒนาครู 

และบุคลากร (X2) 

.837 .700 .697 .105 .047 .124 2.231* .026 

a = 0.771  S.E.est = 0.118 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 29 ปัจจัยการบริหาร สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถ 

พยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้โดยทั้ง 3 ด้าน  

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (X3)  

ด้านการบริหารหลักสูตร (X4) และด้านการพัฒนาครูและบุคลากร (X2) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 

และบรรยากาศ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.503 

รองลงมา คอื ด้านการบริหารหลักสูตร (X4)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.267 และด้านการพัฒนาครูและบุคลากร (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.124 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้รอ้ยละ 69.70 และมีความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.118 
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   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y’ = 0.771 + 0.450 X3 + 0.254 X4 + 0.105 X2  

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

    Z’
y = 0.503 ZX3 + 0.267 ZX4 + 0.124 ZX2  

ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหาร ที่มอีำนาจในการ 

              พยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

              สถานศกึษาด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา (Y2) R2 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2
 

Adjusted 

R2
 

b S.E. β t Sig 

การจัดสภาพ 

แวดล้อม 

และบรรยกาศ (X3) 

.699 .488 .487 .569 .062 .559 9.134** .000 

การบรหิารหลักสตูร 

(X4) 

.708 .501 .498 .195 .066 .180 2.948** .003 

a = 1.050  S.E.est = .172 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 30 ปัจจัยการบริหาร สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 2 ด้าน ที่สามารถ 

พยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้โดยทั้ง 2 ด้าน  

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (X3)  

และด้านการบริหารหลักสูตร (X4)  

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 

และบรรยากาศ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.559  

และรองลงมา คอื ด้านการบริหารหลักสูตร (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.180 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำเร็จ 
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ของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้รอ้ยละ 49.80 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการพยากรณ์เท่ากับ 0.172 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y’ = 1.050 + 0.569 X3 + 0.195 X4 

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

    Z’
y = 0.559 ZX3 + 0.180 ZX4  

ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหาร ที่มอีำนาจในการ 

             พยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

             สถานศกึษา ดา้นการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ 

             สถานศกึษา (Y3) R2 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2
 

Adjusted 

R2
 

b S.E. β t Sig 

การบรหิารหลักสตูร 

(X4)      

.715 .511 .509 .421 .054 .445 7.733** .000 

การจัดสภาพแวดลอ้ม

และบรรยกาศ  (X3)      

.748 .559 .556 .310 .051 .348 6.048** .000 

a = 1.192 S.E.est = 0.142 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 31 ปัจจัยการบริหาร สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 23 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 2 ด้าน ที่สามารถ

พยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้โดยทั้ง 2 ด้าน  

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร (X4) และด้านการจัด

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (X3)  
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  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการบริหารหลักสูตร (X4)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.445 และรองลงมา คือ ด้านการ 

จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.348 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้รอ้ยละ 55.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ของการพยากรณ์เท่ากับ 0.142 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y’ = 1.192 + 0.421 X4+ 0.310 X3 

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

    Z’
y = 0.445 ZX4 + 0.348 ZX3 

ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหาร ที่มอีำนาจในการ 

             พยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

             สถานศกึษาด้านการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน(Y4) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2
 

Adjusted 

R2
 

b S.E. β t Sig 

การจัดสภาพแวดลอ้ม

และบรรยกาศ (X3) 

.814 .663 .662 .484 .043 .508 11.194** .000 

การบรหิารหลักสตูร 

(X4) 

.851 .725 .723 .399 .046 .394 8.682** .000 

a = 0.511  S.E.est = 0.119 
**มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .01 

 จากตาราง 32 ปัจจัยการบริหาร สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศกึษา เขต 23 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 2 ด้าน ที่สามารถ 
พยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้โดยทั้ง 2 ด้าน  
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (X3)  
และด้านการบริหารหลักสูตร (X4)  
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  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 

และบรรยากาศ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.508  

และรองลงมา คอื ด้านการบริหารหลักสูตร (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.394 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำเร็จ 

ของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้รอ้ยละ 72.30 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการพยากรณ์เท่ากับ 0.119 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y’ = 0.511 + 0.484 X3 + 0.399 X4 

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

    Z’
y = 0.508 ZX3 + 0.394 ZX4  

ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหาร ที่มอีำนาจในการ 

              พยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

              สถานศกึษา ด้านการตดิตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

              ให้มคีุณภาพ (Y5) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2
 

Adjusted 

R2
 

b S.E. β t Sig 

การจัดสภาพแวดลอ้ม

และบรรยกาศ (X3) 

.793 .629 .628 .453 .060 .453 7.522** .000 

การบรหิารหลักสตูร 

(X4) 

.821 .673 .671 .341 .053 .320 6.468** .000 

การกำหนดวสิัยทัศน์ 

(X1) 

.824 .679 .676 .121 .052 .117 2.345* .020 

a = 0.346  S.E.est = 0.142 

*มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .01 
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 จากตาราง 33 พบว่า ปัจจัยการบริหาร สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้โดยมี 

2 ด้าน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

(X3) ด้านการบริหารหลักสูตร (X4) และมี 1 ด้าน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.453 รองลงมา 

คือ ด้านการบริหารหลักสูตร (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.320 และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.117 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้รอ้ยละ 67.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ของการพยากรณ์เท่ากับ 0.142 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y’ = 0.346 + 0.453 X3 + 0.341 X4 + 0.121 X1  

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

    Z’
y = 0.453 ZX3 + 0.320 ZX4 + 0.117 ZX1  
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหาร ที่มอีำนาจในการ 

              พยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

              สถานศกึษา ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) (Y6) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2
 

Adjusted 

R2
 

b S.E. β t Sig 

การบรหิารหลักสตูร 

(X4) 
.706 .498 .497 .404 .053 .449 7.663** .000 

การจัดสภาพแวดลอ้ม

และบรรยากาศ (X3) 
.736 .541 .539 .279 .050 .330 5.635** .000 

a = 1.401  S.E.est = 0.137 

**มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .01 

 จากตาราง 34 ปัจจัยการบริหาร สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 23 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 2 ด้าน ที่สามารถ 
พยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้โดยทั้ง 2 ด้าน  

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร (X4) และด้านการจัด 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (X3)  

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการบริหารหลักสูตร (X4)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.449 และรองลงมา คือ  
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.330 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำเร็จ 

ของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้รอ้ยละ 53.90 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการพยากรณ์เท่ากับ 0.137 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ  
ได้ดังนี ้

    Y’ = 1.401 + 0.404 X4+ 0.279 X3 

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  
ได้ดังนี ้

    Z’
y = 0.449 ZX4 + 0.330 ZX3 
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารที่มอีำนาจในการ 

              พยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

              สถานศกึษา ด้านการพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ (Y7) R2 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2
 

Adjusted 

R2
 

b S.E. β t Sig 

การจัดสภาพแวดลอ้ม

และบรรยากาศ (X3) 

.733 .537 .535 .376 .070 .369 5.383** .000 

การบรหิารหลักสตูร 

(X4) 

.752 .566 .563 .267 .061 .246 4.379** .000 

การกำหนดวสิัยทัศน์ 

(X1) 

.765 .585 .581 .233 .060 .221 3.884** .000 

a = 0.443  S.E.est = 0.164 

**มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .01 

 จากตาราง 35 พบว่า ปัจจัยการบริหาร สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้โดยทั้ง 

3 ด้าน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

(X3) ด้านการบริหารหลักสูตร (X4) และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.369 รองลงมา 

คือ ด้านการบริหารหลักสูตร (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.246 และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.221 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้รอ้ยละ 58.10 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ของการพยากรณ์เท่ากับ 0.164 
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   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y’ = 0.443 + 0.376 X3 + 0.267 X4 + 0.233 X1  

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

    Z’
y = 0.369 ZX3 + 0.246 ZX4 + 0.221 ZX1  

ตาราง 36 สรุปปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนนิการประกัน 

              คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y 

สรุป 

X1 X X X X √ X √ √ √ 

X2 √ X X X X X X X X 

X3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

X4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

√ หมายถึง มีอำนาจพยากรณ์ X หมายถึง ไม่มีอำนาจพยากรณ์ 

 จากตาราง 36 พบว่า ตัวแปรปัจจัยการบริหารที่มอีำนาจพยากรณ์ความสำเร็จ

ของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยรวมมีจำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการจัด

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (X3) ด้านการบริหารหลักสูตร (X4) และด้านการกำหนด

วิสัยทัศน ์(X1) 

  ตอนที่ 3 แนวทางพัฒนาปัจจัยการบรหิารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 

ของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

   จากการหาแนวทางปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา พบว่า ด้านที่ส่งผลโดยรวมมี

จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (X3) ด้านการบริหาร 
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หลักสูตร (X4) และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) ซึ่งผูว้ิจัยจะได้นำปัจจัยการบริหาร  

ทั้ง 3 ด้าน ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญนำเสนอวิธีการ แนวทางปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ 

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ดังกล่าว 

จากนั้นผูว้ิจัยสรุปรวมจัดกลุ่มแลว้นำเสนอเป็นรายข้อ ดังนี้ 

    1. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทุก ๆ ฝ่ายต้องมีส่วนร่วม  

ในการดำเนินการ วางแผนเตรยีมการ กำกับติดตามและตรวจสอบ ให้มีสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และบรรยากาศในการทำงานที่มีกัลยาณมติรที่ดีต่อกัน ดังตัวอย่าง 

คำสัมภาษณ์ ดังนี้ 

     “…หากมีการเตรียมการ มีการวางแผน มีการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมให้ด ีผลที่ตามมาจะดีแน่นอน…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…นิเทศ กำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดสภาพแวดล้อม 

และบรรยากาศในโรงเรยีนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…ต้องให้ผูเ้รียนนั้นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น…” 

(จรยิา ปารีพันธ์, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…สร้างความเข้าใจ แรงจูงใจให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน  

ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้สะอาด มบีรรยากาศที่ดี ให้ทุกคนตระหนักได้ว่า ทุกคนเป็น

ส่วนหนึ่งของโรงเรียน…”  

(ธีรภัทร วงษ์สว่าง, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอือ้ต่อการ

จัดการเรยีนรู้ ตลอดจนมกีารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการ และการจัดการเรียนรูท้ี่มคีุณภาพ…” 

(เอือ้มพร  บัวดี, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…ถ้าคณะทำงาน ทำงานด้วยความสบายใจ ทำงานด้วยความ

เข้าใจกัน ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน…”  

(เมืองไทย ผลาจันทร์, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 



160 

     “…ทุกที่ภายในโรงเรียนคือแหล่งเรยีนรู้ โรงเรียนตอ้ง น่าดู น่าอยู่ 

และน่าเรียน จะต้องจัดสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี อย่างเต็มที่ เท่าที่สถานศึกษา

สามารถทำได้…” 

(อังกูร บุญรักษา, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…ลักษณะทางกายภาพทุก ๆ ที่ในโรงเรยีน ล้วนเป็นแหล่งเรียนรู ้

ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทักษะ 3R8C…ลักษณะทางจิตวิทยา ต้องเป็นบรรยากาศ 

ของกัลยาณมิตร ทั้งการทำงานร่วมกันระหว่างครูกับผู้บริหารและครูกับผูเ้รียน ...” 

(ภัทรพล ประเสริฐแก้ว, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…ยึดแนวปฏิบัติตามวงจรคุณภาพ PDCA คือร่วมกันวางแผน 

ร่วมลงมอืปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบผล และร่วมปรับปรุงพัฒนา…” 

(รุ่งนภา พรหมภักดี, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…จัดหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ หอ้งสมุด ใหม้ีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อให้

ครบถ้วน ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีผู้รับผดิชอบเขตพืน้ที่ มกีารรักษาสภาพแวดล้อม 

ให้มคีวามปลอดภัย…” 

(สกลรัตน์ สวัสดิ์มูล, สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2564) 

   จากผลการสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหาร ด้านการจัด

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 สรุปได้ดังตาราง 37 
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ตาราง 37 การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหาร ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศ ที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพ 

              การศกึษาภายในสถานศกึษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
 

แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหาร 

ไช
ยา

  ภ
าว

ะบ
ุตร

 (2
56

4)
 

ธว
ัชชั

ย 
 ไพ

ให
ล 

(2
56

4)
 

จร
ยิา

  ป
าร

พีัน
ธ์ 

(2
56

4)
 

ธีร
ภัท

ร 
 ว

งษ
์สว

่าง
 (2

56
4)
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ือ้ม
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  บ
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ี (2

56
4)

 

เม
ือง

ไท
ย 

 ผ
ลา
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์ (2
56

4)
 

อัง
กูร

  บ
ุญ

รัก
ษา

 (2
56

4)
 

ภัท
รพ

ล 
 ป

ระ
เส

ริฐ
แก

้ว 
(2

56
4)

 

รุ่ง
นภ

า 
 พ

รห
มภ

ักด
ี (2

56
4)

 

สก
ลร

ัตน
์  ส

วัส
ดิ์ม

ูล 
(2

56
4)

 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

1. มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ในการจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศ 

√   √   √ √   4 40 

2. ผูบ้ริหารจะต้องมีการ นิเทศ กำกับติดตาม และตรวจสอบ 

การดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ 

 √       √  2 20 

3. ผูบ้ริหาร ครู และนักเรียน จะต้องมสี่วนร่วมในการสร้าง

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี 

√ √ √ √ √ √ √ √   8 80 

4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ √ √ √  √  √ √ √ √ 8 80 
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ตาราง 37 (ต่อ) 

แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหาร 

ไช
ยา

  ภ
าว

ะบ
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สก
ลร

ัตน
์  ส

วัส
ดิ์ม

ูล 
(2

56
4)

 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

5. สร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร √  √ √  √ √ √ √  7 70 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

ที่มคีุณภาพ 

√  √  √  √    4 40 

7. จัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย   √  √     √ 3 30 
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    จากตาราง 37 แนวทางพัฒนาพัฒนาปัจจัยการบริหาร ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมและบรรรยากาศ ที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

มเีป็นแนวทางพัฒนา ปรากฏดังนี้ 
     1.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จะตอ้งมสี่วนร่วมในการสร้าง

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี 

     1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

     1.3 สร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร  

     1.4 มกีารตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดสภาพแวดล้อม 

และบรรยากาศ 

     1.5 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

ที่มีคุณภาพ 

     1.6 จัดสภาพแวดลอ้มให้มีความปลอดภัย 

     1.7 ผู้บริหารจะตอ้งมีการ นเิทศ กำกับติดตาม และตรวจสอบ 

การดำเนนิการอย่างสม่ำเสมอ 

    2. การบริหารหลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ตอ้งร่วมออกแบบ
หลักสูตรใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียน โดยคำนึงถึงหลักสูตรแกนกลาง บริบทชุมชน และจะต้องมี

การประเมนิ ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่างคำสัมภาษณ์ ดังนี้ 

     “…ต้องมีการเตรียมการที่ดี ต้องมีการวางแผนหลักสูตร
สถานศกึษา การบริหารหลักสูตร ต้องมีการวางแนวปฏิบัติที่ชัดเจน…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…ส่งบุคลากรให้เข้ารับการอบรมในด้านการบริหารหลักสูตร  

เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะจะส่งผลใหเ้กิดการพัฒนา…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้รียน…” 
(จรยิา ปารีพันธ์, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…การจัดหลักสูตรเป็นกระบวนการตอ้งมีแผนอย่างชัดเจน  

ผูม้ีส่วนร่วมทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงความสำคัญ และต้องทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ…”  
(ธีรภัทร วงษ์สว่าง, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 
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     “…ควรคำนึงถึงบริบทของผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน มีการบูรณา

การสาระการเรียนรู ้หรอืจัดทารายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับ ความถนัด ความสามารถ

และความสนใจของผู้เรยีน…” 

(เอือ้มพร บัวดี, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…ทุกฝ่ายทุกภาคส่วน ต้องเห็นเป้าหมายร่วมกัน และดำเนินการ

ไปด้วยกัน…” 

(เมืองไทย ผลาจันทร์, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…ต้องมีการวิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกปี เพื่อให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความตอ้งการของผู้เรยีน…” 

(อังกูร บุญรักษา, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…หลักสูตรจะต้องมกีารพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

และจะต้องมีการประเมินควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตร…” 

(ภัทรพล ประเสริฐแก้ว, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…ในการจัดหลักสูตร ควรมีแบบแผนที่ชัดเจน และมีการประเมิน 

ปรับปรุง พัฒนา ในทุก ๆ ปีการศึกษา…” 

(รุ่งนภา  พรหมภักดี, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

     “…ทุก ๆ ฝ่ายที่มสี่วนเกี่ยวข้อง จะต้องเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนา

หลักสูตรและงานวิชาการ…” 

(สกลรัตน์  สวัสดิ์มูล, สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2564) 

    จากผลการสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหาร ด้านการ

บริหารหลักสูตร ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

สรุปได้ดังตาราง 38 
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ตาราง 38 การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหาร ด้านการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ ที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพ 

              การศกึษาภายในสถานศกึษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหาร 
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คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล
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การบริหารหลักสูตร 

1. วางแผนดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาและวิธีปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน 

√   √ √ √ √ √   6 60 

2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  √       √  2 20 

3. จัดหลักสูตรให้เหมาะสมโดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ   √  √  √ √   4 40 

4. วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ √   √ √  √ √   5 50 

5. ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและบริหารงานวิชาการ   √   √  √   3 30 
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    จากตาราง 38 แนวทางพัฒนาพัฒนาปัจจัยการบริหาร ด้านการ

บริหารหลักสูตร ที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มเีป็นแนวทางพัฒนา 

ปรากฏดังนี้ 

     2.1 วางแผนดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาและวิธีปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน 

     2.2 วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

     2.3 จัดหลักสูตรให้เหมาะสมโดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

     2.4 ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและบริหารงาน

วิชาการ 

     2.5 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

    3. การกำหนดวิสัยทัศน์ ผูบ้ริหาร ครู และกรรมการสถานศกึษา  

ต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และทุกฝ่ายต้องเห็นเป้าหมายร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ 

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังตัวอย่างคำสัมภาษณ์ ดังนี้ 

     “…จะต้องมองภาพองค์รวมอย่างเป็นระบบ ถ้าเรามองภาพ 

เหล่านี้ออก ก็เชื่อได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่คุณภาพการศกึษา…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…กระตุน้และสร้างความตระหนักใหบุ้คลากรในโรงเรียนเห็น

ความสำคัญของการมสี่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…คำนงึถึงทิศทางที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ…” 

(จรยิา ปารีพันธ์, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…ต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ

ของโรงเรียนอยู่เสมอ…”  

(ธีรภัทร วงษ์สว่าง, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 
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     “…ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของแผนการศกึษาแห่งชาติ นโยบาย

ด้านการศกึษาของรัฐบาล สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มาตรฐานของสถานศกึษา ผลการ

ประเมินภายนอกรอบที่ผ่านมา รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอก…” 

(เอือ้มพร บัวดี, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…ดำเนนิการร่วมกัน เห็นเป้าหมายร่วมกัน จะนำองค์กรไปสู่

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้อย่างชัดเจน…” 

(เมืองไทย  ผลาจันทร์, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…ต้องเข้าใจบริบทของโรงเรียนก่อน แล้วจึงเข้าถึงคุณครู  

และเข้าถึงชุมชน จงึจะเกิดการพัฒนา…” 

(อังกูร  บุญรักษา, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…ผูบ้ริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศกึษาจะต้องมี 

ส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ โดยคำนึงถึงจุดเด่น จุดด้อยของสถานศกึษา…” 

(ภัทรพล ประเสริฐแก้ว, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…โรงเรียนต้องประชุม เพื่อทำความใจในเรื่องการจัดการศึกษา

ร่วมกัน และร่วมกันเสนอแนวคิดการจัดการศกึษาภายในบริบทของโรงเรียน…” 

(รุ่งนภา  พรหมภักดี, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

     “…มีแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ทิศทางที่ต้องการ โดยจัดใหม้ีการ

ประชุม การเตรียมการ การติดตามผล มีระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน…” 

(สกลรัตน์  สวัสดิ์มูล, สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2564) 

   จากผลการสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหาร ด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 สรุปได้

ดังตาราง 39 
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ตาราง 39 การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหาร ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

              สถานศกึษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหาร 
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ถี่ 
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การกำหนดวิสัยทัศน์ 

1. ผูบ้ริหารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

√ √  √ √  √ √   6 60 

2. คำนงึถึงวัตถุประสงค์ของแผนการศกึษาแห่งชาติ นโยบายด้าน

การศกึษาของรัฐบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา มาตรฐาน 

ของสถานศกึษา ผลการประเมินภายนอกรอบที่ผ่านมา 

  √  √  √  √ √ 5 50 

3. คำนึงถึงจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา (SWOT Analysis) √ √ √ √   √ √ √  7 70 

4. ผูบ้ริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศกึษาต้องมสี่วนร่วม 

ในการกำหนดวิสัยทัศน์ 

 √    √  √   3 30 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหาร 
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การกำหนดวิสัยทัศน์ 

5. จัดให้มกีารประชุม การเตรยีมการ การนิเทศ ติดตามผล  

มีระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน 

    √     √ 2 20 
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    จากตาราง 39 แนวทางพัฒนาพัฒนาปัจจัยการบริหาร ด้านการ

กำหนดวิสัยทัศน์ ที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มีเป็นแนวทางพัฒนา 

ปรากฏดังนี้ 

     3.1 คำนงึถึงจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา (SWOT Analysis) 

     3.2 ผู้บริหารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวสิัยทัศน์ เปา้หมาย  

และพันธกจิของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

     3.3 คำนึงถงึวัตถุประสงค์ของแผนการศกึษาแห่งชาต ินโยบาย 

ดา้นการศึกษาของรัฐบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานของสถานศึกษา  

ผลการประเมนิภายนอกรอบที่ผ่านมา 

     3.4 ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาตอ้งมีส่วนร่วม 

ในการกำหนดวิสัยทัศน์ 

     3.5 จัดใหม้กีารประชุม การเตรียมการ การนิเทศ ตดิตามผล  

มรีะยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน 

    จากตาราง 37-39 แนวทางพัฒนาพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผล

ต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผูว้ิจัยนํารายการที่มีความถี่สูงสุด  

3 ลําดับแรก ของแต่ละด้านมาสรุปเป็นแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

    1. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ มีแนวทางพัฒนา 

ประกอบด้วย 

     1.1 ผูบ้ริหาร ครู และนักเรียน จะต้องมสี่วนร่วมในการสร้าง

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี 

     1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้

     1.3 สร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

    2. การบริหารหลักสูตร มีแนวทางพัฒนา ประกอบด้วย 

     2.1 วางแผนดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาและวิธีปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน 

     2.2 วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

     2.3 จัดหลักสูตรให้เหมาะสมโดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
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    3. การกำหนดวิสัยทัศน์ มแีนวทางพัฒนา ประกอบด้วย 

     3.1 คำนึงถึงจุดเด่น จุดด้อยของสถานศกึษา (SWOT Analysis) 

     3.2 ผูบ้ริหารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

     3.3 คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย

ด้านการศกึษาของรัฐบาล สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มาตรฐานของสถานศกึษา  

ผลการประเมินภายนอกรอบที่ผ่านมา 
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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศกึษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย  

อภปิรายผลการวิจัย และนำเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย  

  2. สมมติฐานของการวิจัย 

  3. วธิีดำเนินการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภิปรายผลการวิจัย 

  6. ขอ้เสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23   

  2. เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผู้บริหารและครู  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการดำรง 

ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

  4. เพื่อเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่
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การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและครู 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

  6. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหาร ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23  

  7. เพื่อหาแนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 อยู่ในระดับมาก  

  2. ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

โรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 อยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มคีวามแตกต่างกัน 

  4. ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

โรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน 

  5. ปัจจัยการบริหารความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในของโรงเรียนกับการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน  
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ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  6. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียนอย่างนอ้ย 1 ปัจจัย สามารถพยากรณ์การประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23 

วธิีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนีไ้ด้ดำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้  

  ตอนที่ 1 ปัจจัยทางการบรหิารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

   1. ประชากร 

    ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูจาก 45 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2,245 คน 

จำแนกเป็นผูบ้ริหาร จำนวน 84 คน และครูจำนวน 2,161 คน 

   2. กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูจาก 45 โรงเรยีน สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 โดยใช้ตารางของ 

Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าขัน้ต่ำ จำนวน 329 คนแต่ในการวิจัยครั้งนีก้ำหนด 

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 339 คนและใช้วธิีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 

Sampling) จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 67 คน และครูจำนวน 272 คน มีรายละเอียด 

ตามขั้นตอน ดังนี้  

     2.1 แบ่งโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 23 โดยการแบ่งช้ันตามขนาดของโรงเรียน คอื ขนาดเล็ก จำนวน 17 โรงเรียน  

ขนาดกลาง จำนวน 20 โรงเรียน ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษจำนวน 8 โรงเรียน 

     2.2 เลือกกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารแบบเจาะจง โดยผูว้ิจัยกำหนด

เกณฑ์กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนละ  

1-2 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ โรงเรียนละ 2-3 คน ได้กลุ่ม  

ตัวอย่างผูบ้ริหาร จำนวน 67 คน  
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     2.3 กำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างครูตามขนาดโรงเรยีน โดยผู้วจิัย

เลือกกลุ่มตัวอย่างครูจากโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 4 คน โรงเรยีนขนาดกลาง 

โรงเรียนละ 5 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 13 คน ได้กลุ่มตัวอย่างครู จำนวน  

272 คน ดังนัน้จงึได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผูบ้ริหาร 67 คน และครู 272 คน 

   3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

    เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires) จำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

     ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

ที่ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ 

(Check List)  

     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำนวน 4 ด้าน ซึ่งมลีักษณะเป็นมา

ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

     ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสำเร็จของการ

ดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำนวน 7 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยที่สุด  

   สำหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ เรนซิสไล

เคอร์ท (Rensis Likert Method) มคีวามหมายและค่าน้ำหนัก  ตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา ความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษา  

โดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ได้ค่า IOC ตั้งแต ่0.8 – 1 และนำไปทดลองใช้ (Try out)  

กับผูบ้ริหารและครูในสถานศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ที่ไม่ได้

เป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน วเิคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

ได้ค่าความมั่นของแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารเท่ากับ 0.975 และค่าอำนาจ

จำแนกของ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารรายข้ออยู่ระหว่าง 0.519 – 0.869 

และได้ค่าความมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาของโรงเรียน เท่ากับ 0.973 และค่าอำนาจจำแนก
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ของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัด การศกึษาของโรงเรียนรายข้ออยู่ระหว่าง 

0.591 - 0.840 

   4. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

    การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการ

ตามลำดับดังนี้ 

     4.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบ 

ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับ 

ที่สมบูรณ์ 

     4.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อ

ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

     4.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิตติ่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามสมมตฐิานการวิจัย 

     4.4 การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างองิ เพื่อวเิคราะห์หาความสัมพันธ์

ของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต 

พื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) และสร้างสมการ

ถดถอยเพื่อพยากรณ์ โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression analysis) 

   5. สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

    เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

จงึได้วิเคราะห์ขอ้มูลตามลำดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

     5.1 สถิตพิืน้ฐาน 

      5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

      5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

      5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     5.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

      5.2.1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation)  

ของเพียร์สัน (Pearson)  
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      5.2.2 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha 

coefficient) 

     5.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

      5.3.1 สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน  

ใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

      5.3.2 สมมตฐิานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบ

สมมตฐิานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้สถานภาพการดำรงตำแหน่งคอื ผูบ้ริหารและครู 

ใช้สถิตทิดสอบที (t - test) ชนิด Independent Samples 

      5.3.3 สมมติฐานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบ

สมมตฐิานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ 

โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ตามความเหมาะสม 

      5.3.4 สมมตฐิานข้อ 5 ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

      5.3.5 สมมติฐานข้อ 6 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

แต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรยีน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

   เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูลแล้ว นำผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ปัจจัยทางการ

บริหารด้านที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จะนำปัจจัย

ทางการบริหารด้านนั้น ๆ มาสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจำนวน 10 คน จำแนกเป็นอาจารย์ 

ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 คน รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่มัธยมศกึษา จำนวน 

2 คน ศกึษานิเทศก์ จำนวน 1 คน ผูอ้ำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 คน รองผูอ้ำนวยการ
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โรงเรียน จำนวน 2 คน และครูผูส้อน จำนวน 1 คน แล้วสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนา

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 สรุป ผลได้ ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรยีงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศ ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร และด้านการกำหนด

วิสัยทัศน ์ตามลำดับ 

  2. ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้คอื การจัดทำรายงานผล 

การประเมนิตนเอง (SAR) การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

และการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ตามลำดับ 

  3. ปัจจัยการบริหาร ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   3.1 ปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า 

โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ดา้นการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ  

และด้านการบริหารหลักสูตร 

   3.2 ปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู จำแนกตาม ขนาดโรงเรยีน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 
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1 ด้าน ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารและครูใน 

โรงเรียนขนาดขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มคีวามคิดเห็นมากกว่าในโรงเรียนขนาดเล็ก  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

   3.3 ปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ดา้นการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ  

และด้านการบริหารหลักสูตร และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า  ผูบ้ริหารและครู

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า 

ผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกำหนดวิสัยทัศ ผูบ้ริหารและครูที่มปีระสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์

ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการพัฒนาครู

และบุคลากร ผู้บริหารและครูที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 

20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ผูบ้ริหารและครู

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการบริหาร

หลักสูตร ผูบ้ริหารและครูที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็น

มากกว่าผู้ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 

  4. ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

โรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน พบว่า  

   4.1 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่งพบว่า โดยรวม  
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การกำหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา การประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน  

การตดิตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา และการพัฒนาสถานศกึษา 

ให้มคีุณภาพ 

   4.2 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู จำแนกตาม ขนาดของโรงเรียน พบว่า ความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา การประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน การพัฒนาสถานศึกษาให้มคีุณภาพ และต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้านได้แก่ การตดิตามผลการดำเนินการ

เพื่อพัฒนาสถานศกึษา และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ  

มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการดำเนินการ

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่

และใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรยีน

ขนาดเล็ก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาภายใน ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มคีวาม

คิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 การตดิตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา ผู้บริหารและครูในโรงเรียน 

ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดกลาง  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหาร 

และครูในโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการพัฒนา

สถานศกึษาให้มคีุณภาพ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มคีวาม
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คิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรยีนขนาดเล็ก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   4.3 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครูจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

กำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษา

ของสถานศกึษา ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน ดา้นการตดิตามผลการ

ดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา ดา้นการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

และด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้มคีุณภาพ และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า  

ผูบ้ริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความ

คิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูที่มีประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกด้าน  

และในด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาและด้านการพัฒนา

สถานศกึษาให้มคีุณภาพ ผู้บริหารและครูที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี 

มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  5. ปัจจัยทางการบริหาร โดยรวม (X) กับความสำเร็จของการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา (Y) โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดย มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  

(r = 0.85) ส่วนปัจจัยการบริหาร ทั้ง 4 ดา้น และความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ทั้ง 7 ด้าน มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  6. ปัจจัยการบริหาร สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้โดยมี 2 ด้าน มนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (X3) ด้านการบริหาร

หลักสูตร (X4) และมี 1 ด้าน มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ (X1) 

   ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.465 รองลงมา 

คือ ด้านการบริหารหลักสูตร (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.360 และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.105 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้ร้อยละ 73.90 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.109 

    สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

     Y’ = 0.785 + 0.397 X3 + 0.327 X4 + 0.093 X1  

    และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ได้ดังนี ้

     Z’ = 0.465 ZX3 + 0.360 ZX4 + 0.105 ZX1 

  7. แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มีจำนวน 4 ด้าน พบว่าม ี3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาของโรงเรียน

ได้ ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ด้านการบริหารหลักสูตร  

และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ สรุปจากคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ดังนี้ 
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   7.1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

    7.1.1 ผูบ้ริหาร ครู และนักเรียน จะต้องมีส่วนร่วมในการสร้าง

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี 

     7.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ 

     7.1.3 สร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

   7.2 ด้านการบริหารหลักสูตร 

    7.2.1 วางแผนดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาและวธิีปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน 

    7.2.2 วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

    7.2.3 จัดหลักสูตรให้เหมาะสมโดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

   7.3 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

    7.3.1 คำนึงถึงจุดเด่น จุดด้อยของสถานศกึษา (SWOT Analysis) 

    7.3.2 ผูบ้ริหารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

    7.3.3 คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของแผนการศกึษาแห่งชาติ นโยบาย 

ด้านการศกึษาของรัฐบาล สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มาตรฐานของสถานศกึษา  

ผลการประเมินภายนอกรอบที่ผ่านมา 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผูว้ิจัยอภปิรายผล ตามผลการวิจัย ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรยีงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศ ดา้นการบริหารหลักสูตร ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร และด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการจัด

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ การที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการ
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จัดการเรยีนรู้ บรรยากาศในการทำงาน วัฒนธรรมในโรงเรยีน ที่มีการยอมรับใน

ความสามารถกันและกัน ส่งเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกัน ซึ่งนักเรียน  

ครูและบุคลากรสามารถรับรู้ได้ ส่งผลให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

สถานศกึษาประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล  

(2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 พบว่าปัจจัยการบริหารของโรงเรียน 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ กรวีร์ เกษบรรจง (2556, บทคัดยอ่)  

ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการนเิทศภายในโรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

พบว่า ปัจจัยการบริหารสถานศกึษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ 

สุดาพร ทองสวัสดิ์ และสุจิตรา จรจิตร (2556, บทคัดย่อ) ซึ่งได้สังเคราะห์งานวิจัย

เกี่ยวกับปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่ประสิทธิผลของการบริหารสถานศกึษา พบว่า องค์ประกอบ 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศกึษาประกอบด้วย ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 

แรงจูงใจในการทำงานของครู สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความพึงพอใจในงาน 

ของครู นอกจากนี้ วริัตน์  พงษ์มิตร (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 21 ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านหลักสสูตร ปัจจัยด้าน

บรรยากาศ ปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้านนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  2. ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 

ดังนี้ คือ การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) การดำเนินการตามแผนพัฒนา

การจัดการศกึษาของสถานศกึษา และการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา ตามลำดับ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา ตอ้งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึง

ความสำคัญของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา จะเห็นว่า 

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง เป็นขั้นตอนปฏิบัติทีเ่ห็นภาพรวมได้ชัดเจนที่สุด 

จากการที่สถานศกึษาได้รวบรวมข้อมูลจากทุกขั้นตอนมาแปรผล ให้ได้ข้อมูลเพื่อจัดทำ

รายงานประจำปี ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จงึเป็นขั้นตอนที่ 
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ทำให้สถานศกึษาได้เห็นภาพรวมของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาต่อไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพฐิพนธ์  

สลางสิงห์ และคณะ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ จตุรภัทร ประทุม 

และคณะ (2559, หน้า 126) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

และผลการวิจัยของนวิัติ เชียงแรง (2555, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการดำเนินการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 พบว่า 

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23 ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า  

   3.1 ปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า 

โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกด้าน 

โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นมากกว่าครู ได้แก่ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ดา้นการพัฒนาครู

และบุคลากร ดา้นการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และด้านการบริหารหลักสูตร 

ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูท้ี่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหารโดยตรง  

จงึมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนา

ครูและบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และการบริหารหลักสูตรได้เป็น

อย่างด ีส่วนครูผูส้อนได้รับมอบหมายในการทำหน้าที่เพียงบางส่วน ทำให้รับรู้ปัจจัยการ

บริหารในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภสิิทธิ์ ทนคำดี (2560,  

บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 พบว่า ปัจจัย

การบริหารของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามทัศนะของผู้บริหารและครู โดยรวมและรายด้าน 

แตกต่างกัน ทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของ จริาวรรณ 
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วัฒนะสุระ (2559, หน้า 73) กล่าวว่า ผูบ้ริหารมบีทบาทหนา้ที่ในความรับผิดชอบ 

หลายอย่างในการนำพาองค์การให้อยู่รอดและมีคุณภาพมาตรฐาน และจะต้องมีองค์

ความรู ้หลักการทฤษฎีมีจริยธรรมในตนเอง และมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปรียบเสมอืนผู้เป็นประธาน ผูป้ระสานงาน ผูค้อยชี้นำกระตุ้นเตอืน 

จูงใจ ตดิตามผลและประเมินผล บทบาทของผูบ้ริหารจึงมผีล ต่อความสำเร็จต่อการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ดังนั้นจงึมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยการบริหารทั้ง 4 ด้าน มากกว่าครูผูส้อน 

   3.2 ปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู จำแนกตาม ขนาดโรงเรยีน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ การกำหนด

วิสัยทัศน์ และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารและครูใน โรงเรียนขนาดขนาดใหญ่

และใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่าในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า โรงเรียนทุกโรงเรียน มกีารดำเนินการเหมอืนกัน 

ทุกโรงเรยีน ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีกระบวนการกำหนด

เป้าหมายใหเ้ป็นรูปธรรมชัดเจน มีนโยบายและแผนงานชัดเจน เข้าใจได้ง่าย มีกระบวนการ

ทำงานที่เป็นระบบ เอื้อต่อกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

อภสิิทธิ์ ทนคำด ี(2560, หน้า 212) ได้ทำการวจิัยเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 พบว่า ปัจจัยการบริหารของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามทัศนะของ

ผูบ้ริหารและครูสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกตามขนาด

โรงเรียน ปัจจัยการบริหารด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  

   3.3 ปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ดา้นการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ  

และด้านการบริหารหลักสูตร และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า  ผูบ้ริหารและครู 
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ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า 

ผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ผูบ้ริหารและครูที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

น้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศ ผู้บริหารและครูที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็น

มากกว่าผู้ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 และด้านการบริหารหลักสูตร ผูบ้ริหารและครูที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 

10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหาร และครูที่ม ี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น มุมมอง ความรู้ ความเข้าใจ  

เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่แตกต่างกัน ผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 

อาจจะมีประสบการณ์และองค์ความรู้ที่มากกว่า และอาจมองว่า ปัจจัยการบริหาร 

ในปัจจุบันนั้นดีมากแล้ว ส่วนผู้ที่มปีระสบการณ์ในการทำงานน้อยอาจมคีวามคาดหวังให้ 

ปัจจัยการบริหารควรจะมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์พิพัฒน์  

นารินรักษ์ (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน และประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่มปีระสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน  

มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และการศกึษาของ  

วาทิตยา ราชภักดี (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ตามทัศนะของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน จำแนกตาม ประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  4. ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครูจำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   4.1 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครูจำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่งพบว่า โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ การกำหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา  

การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา การประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน การติดตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)และการพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 

โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษาของโรงเรียนมากกว่าครู ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร 

และครูเป็นบุคคลที่มบีทบาทสำคัญในการพัฒนาความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาของโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผูน้ำในการ

ขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางในการดำเนินการ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

และคุณภาพผูเ้รียน ดังคำสัมภาษณ์ของนักวิชาการ ผูบ้ริหารและครู ประกอบด้วย 

เมืองไทย ผลาจันทร์ (สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2564) ได้เสนอว่า ผูบ้ริหารนัน้ถือได้เลยว่า

เป็นฟันเฟืองตัวหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศกึษาในโรงเรยีน ส่วนครูผูส้อน 

เป็นผู้ดำเนินการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ ในส่วนเรื่อง 

ของนโยบาย และหลักการต่าง ๆ จงึเป็นหน้าที่หลักของผูบ้ริหาร ดังนั้นแลว้ความคิดเห็น 

ในส่วนนีจ้งึแตกต่างกัน รุ่งนภา พรหมภักดี (สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) ได้เสนอว่า  

การจัดการศกึษานั้น เป็นหน้าที่ที่สำคัญของโรงเรียน ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดคือ

ผูบ้ริหารและครูโดยเป็นบุคลากรทางการศกึษาที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรยีน และบทบาท 

อันสำคญัคงเป็นบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่ตอ้งกำหนดทิศทางในการจัดการศึกษา 

กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการศกึษาให้เกิดประสิทธิผล ในส่วนของครูผูส้อนนั้น

มหีนา้ที่หลักในการจัดการเรียนการสอน และอบรมสั่งสอนผูเ้รียนใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ 
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และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศกึษาได้กำหนดไว้ และสกลรัตน์  

สวัสดิ์มูล (สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2564) ได้เสนอว่า ครูผูส้อนเป็นทำตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรวมไปถึงนโยบายของสถานศึกษาในการจัดการศกึษาว่ามีความ

ประสงค์ให้เป็นไปในทิศทางใด ครูทำหน้าที่สอนหนังสอืนักเรียนให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ 

ที่ดแีละมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทุกข้อ ส่วนผูบ้ริหารเป็นผูท้ี่มอีำนาจในการ 

ตัดสินใจ การกำหนดนโยบายในการจัดการศกึษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จ 

ของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาของโรงเรียน จึงอาจมี 

ความแตกต่างกัน 

   4.2 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครูจำแนกตาม ขนาดของโรงเรียน พบว่า ความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา การประเมินผล 

และตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน การพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ และต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้านได้แก่ การตดิตามผลการดำเนินการ

เพื่อพัฒนาสถานศกึษา และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ  

มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่

และใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรยีน

ขนาดเล็ก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาภายใน ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มคีวาม

คิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 การตดิตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา ผู้บริหารและครูในโรงเรียน 

ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดกลาง  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
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ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหาร 

และครูในโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการพัฒนา

สถานศกึษาให้มคีุณภาพ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ  

มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูในโรงเรียน 

ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษในโรงเรียนมัธยมศกึษา มีระบบการบริหารจัดการจากผู้บริหาร

โรงเรียนที่ด ีและมีสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยทางการบริหารที่พร้อมสำหรับบริหาร

จัดการจัดการศกึษา ทั้งยังมีการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา การประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน การพัฒนาสถานศึกษาให้มคีุณภาพอย่างเป็นระบบ 

ซึ่งแตกต่างจากโรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก ก็เพราะบริบทและสภาพ 

ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ค่อยเอือ้ต่อการจัดการศกึษา ดว้ยความไม่พร้อมในด้านต่าง ๆ  

ของปัจจัยทางการบริหารไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรอืทรัพยากรในการบริหารจัดการ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมรินทกาล  พัฒนาทรัพย์พิศาล (2561, บทคัดย่อ)  

ที่ได้ทำการศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผูส้อนจำแนกตามขนาดโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และจากการศกึษาของ ประยงค์ ศรีโทมี (2561, บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการศกึษา  

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนจำแนกตามขนาดโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 

   4.3 ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครูจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า  

ผูบ้ริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความ 
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คิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูที่มีประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกด้าน  

และในด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาและด้านการพัฒนา 

สถานศกึษาให้มคีุณภาพ ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี 

มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการทำงานมากมองว่า

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษานั้นดีมากขึ้น

กว่าที่ผ่านมา ส่วนผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการทำงานน้อยอาจมคีวามคาดหวังว่าความสำเร็จ

ของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาควรจะมากกว่าที่ยัง

เป็นอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Agharuwhe A. Akiri (2013, p. 105) ได้ศกึษา 

อิทธิพลของการปฏิบัติงาน ของครูต่อความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียน

มัธยมศกึษา รัฐเดลต้า - ในจเีรีย ผลศกึษาพบว่า ครูที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อความสำเร็จ 

ของนักเรียน นอกจากนี้ยัง พบว่า ปัจจัยด้านนักเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน และงานวิจัยของ ประยงค์ ศรีโทมี (2561, บทคัดย่อ)  

ได้ทำการวิจัย เรื่องปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาของ

โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 พบว่าประสิทธิผล 

การจัดการศกึษาของโรงเรียน ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู จำแนกตาม ประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  5. ปัจจัยทางการบริหาร โดยรวม (X) กับความสำเร็จของการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา โดยรวม (Y) พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดย มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  

(r = 0.85) ส่วนปัจจัยการบริหาร ทั้ง 4 ดา้น และความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ทั้ง 7 ด้าน มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารและครู มีความเข้าใจและมี

ความคิดเห็นว่าปัจจัยทางการบริหาร และความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษาของโรงเรียน นั้นมีความสัมพันธ์กันทางบวก เพราะตาม

หลักการบริหารสถานศกึษา จะต้องมรีะบบการบริหารจัดการที่ดี ถอืเป็นปัจจัยการบริหาร
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ที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร  

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และด้านการบริหารหลักสูตร สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ วิรัตน์ พงษ์มิตร (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 21 พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัย 

ด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านนักเรียนและปัจจัย 

ด้านหลักสูตร มคีวามสัมพันธ์ทางบวกระดับมากกับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน 

และเมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร เขต 23 

พบว่า ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมมคีวามสัมพันธ์ทางบวก 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก 

  6. ปัจจัยการบริหาร สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้โดยมี 2 ด้าน มนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (X3) ดา้นการบริหาร

หลักสูตร (X4) และมี 1 ด้าน มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ (X1) 

   ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.465 รองลงมา 

คือ ด้านการบริหารหลักสูตร (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.360 และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.105 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้ร้อยละ 73.90 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ของการพยากรณ์เท่ากับ ±.109 

   จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาได้ มีทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย 
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ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ การบริหารหลักสูตร และด้านการกำหนด

วิสัยทัศน ์ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ คอื กระบวนการ 

ที่มกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ บรมยากา 

ศในการทำงาน วัฒนธรรมในโรงเรียน ที่มกีารยอมรับในความสามารถกัน ใหเ้กียรติซึ่งกัน

และกัน ส่งเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกัน มคีวามสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งนักเรียน 

ครูและบุคลากรสามารถรับรู้ได้ ดังนัน้ สภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งในหอ้งเรียนและ

ภายนอกหอ้งเรียน สภาพการดำเนินการใด ๆ ภายในโรงเรียน ให้การปฏิบัติงานสำเร็จดว้ย 

ความร่วมมอื ร่วมใจ ของบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ถือว่ามี

ความสำคัญที่สุด ทีส่่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศกึษา ในส่วนของการบริหารหลักสูตรก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะการมี

หลักสูตรของสถานศกึษาที่สะท้อนคุณภาพของผูส้ำเร็จการศึกษา การกำหนดจุดมุ่งหมาย 

แนวทาง วิธีการและเนือ้หาสาระที่เรยีน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

ในสถานศกึษา ลว้นส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา

ทั้งสิน้ และในด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดเป้าหมายใหเ้ป็นรูปธรรมชัดเจน  

การมนีโยบายและแผนงานชัดเจน สมาชิกในองค์กร มองเห็นเป้าหมายภาพความสำเร็จ 

ในอนาคตรว่มกัน ก็จะส่งผลใหก้ารดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา

ประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร เขต 23 พบว่าปัจจัยการบริหาร 

ของโรงเรียน จำนวน 6 ปัจจัย ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คอื บรรยากาศ และวัฒนธรรมองค์การ (ปัจจัยที่ 8) 

งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการบริหาร (ปัจจัยที่ 6) นโยบายสู่การปฏิบัติ (ปัจจัยที่ 1) 

บุคลากร (ปัจจัยที่ 5) กระบวนการบริหาร (ปัจจัยที่ 4) และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร (ปัจจัยที่ 7) และผลการวิจัยของ วิรัตน์ พงษ์มิตร (2556, บทคัดย่อ)  

ได้ทำการศกึษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ โรงเรียนกับ

ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มัธยมศึกษา  

เขต 21 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้าน

หลักสูตร (6X) ปัจจัยด้านทรัพยากร (5X) ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร (1X) ปัจจัย ดา้นนักเรียน (3X) 

และปัจจัยด้านครูมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .882 สามารถร่วมพยากรณ์ 
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ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 21 ได้รอ้ยละ 77.80 และงานวิจัยของ กรุณา ภู่มะลิ และคณะ (2557, บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก 

พบว่า การมสี่วนร่วมการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อ การเรียนรู้  

ภาวะผูน้ําทางการศกึษาและการปฏิบัติตามนโยบายและประสิทธิผลโรงเรียน ขนาดเล็ก 

ในภาคตะวันออกอยู่ในระดับมาก และมีอำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุดได้แก่ ปัจจัย ด้านการ 

ปฏิบัติตามนโยบาย (X4) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X3) ปัจจัยด้าน การ

จัดการเรยีนการสอน (X2) ปัจจัยด้านภาวะผู้นําทางการศกึษา (X1) และปัจจัยด้าน  

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ (x5) และสามารถพยากรณ์ปัจจัยการบริหาร  

ในภาพรวมได้รอ้ยละ 70.60 แสดงว่าปัจจัยด้านภาวะผู้นําทางการศกึษา และปัจจัยด้าน  

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรูส้่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีนขนาดเล็กในภาค 

ตะวันออกอย่างไม่มีนัยสําคัญ ส่วนปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านการม ี

ส่วนร่วมและปัจจัยด้านการปฏิบัติตามนโยบาย ส่งผลต่อประสิทธิผล ของโรงเรียน 

ขนาดเล็กในภาคตะวันออกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช ้ 

   1.1 จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการบริหารกับการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก ดังนั้น ควรมกีาร

ส่งเสริมปัจจัยการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศกึษา 

   1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารที่มีอำนาจในการพยากรณ์

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มจีำนวน 3 ด้าน ได้แก่  

การสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ การบริหารหลักสูตร และการกำหนดวิสัยทัศน์  
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ตามลำดับดังนัน้ ควรมกีารส่งเสริมปัจจัยการบริหารด้านดังกล่าวเพื่อใหก้ารดำเนินการ 

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาประสบความสำเร็จ 

  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

   2.1 ควรศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาในองค์กรอื่น ๆ 

   2.2 ควรศึกษาปัจจัยอืน่ ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาของโรงเรียน เช่น ปัจจัยการบริหารวิชาการ 

ภาวะผูน้ำ การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 
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ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน
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            ภาคะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานเขต 

            พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

9. ดร.รุ่งนภา  พรหมภักดี       ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการ 

            รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูน 

            เจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษา เขต 23 

10. ดร.สกลรัตน์ สวัสดิ์มูล       ครูชำนาญการพิเศษ  

            โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สำนักงานเขต 

            พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ค   

หนังสือรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนนิการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาเขต 23 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรยีน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 23  

 2. แบบสอบถามฉบับนี ้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 

  ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 23 

 3. กรุณาตอบแบบสอบถามตามรายละเอียดคำชี้แจงในแต่ละตอน  

และตรงตามสภาพจริง 

 4. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครัง้นี้ ผูว้ิจัยจะใช้เป็นแนวทางใน

การศกึษาเพื่อพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ต่อไป ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

เป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

                                                      นายอนุพงศ์  ไชยบุตร 

                                                นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย     ลงใน  หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

 1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

     ผูบ้ริหาร 

     ครู 

  2. ขนาดโรงเรยีน 

     โรงเรียนขนาดเล็ก 

     โรงเรียนขนาดกลาง 

     โรงเรียนขนาดใหญ่-ใหญ่พิเศษ 

 3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     น้อยกว่า 10 ปี 

     10 – 20 ปี 

     มากกว่า 20 ปี 

 

 

 

 

 

 

 



253 

ตอนที่ 2 

ปัจจัยการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 23 

คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนีแ้ล้วทำเครื่องหมาย     ลงใน  ที่ตรงกับ

ระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งแบ่งระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน ออกเป็น  

5 ระดับ ดังนี้ 

   5 หมายถึง ระดับปัจจัยการบริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด 

   4 หมายถึง ระดับปัจจัยการบริหาร อยู่ในระดับมาก 

   3 หมายถึง ระดับปัจจัยการบริหาร อยู่ในระดับปานกลาง 

   2 หมายถึง ระดับปัจจัยการบริหาร อยู่ในระดับน้อย 

   1 หมายถึง ระดับปัจจัยการบริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ ปัจจัยการบริหาร 
ระดับปัจจัยการบริหาร 

1 2 3 4 5 

การกำหนดวิสัยทัศน์ 

1 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ที่ท้าทายและมีความเป็นไปได้

ในการปฏิบัติ 

     

2 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากการมี 

ส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

3 ผูบ้ริหารสื่อสารวิสัยทัศน์ให้เป็นที่รับรู้และเป็นแนว

ปฏิบัติขององค์กร 

     

4 ผูบ้ริหารมกีารประเมินผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ 

จากผู้รับผดิชอบอย่างต่อเนื่อง 

     

5 ผูบ้ริหารมกีารปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุตามวสิัยทัศน์ 

     

6 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ของโรงเรียน 
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ข้อ ปัจจัยการบริหาร 
ระดับปัจจัยการบริหาร 

1 2 3 4 5 

7 ผูบ้ริหารนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาเป็น 

แนวทางการกำหนดวิสัยทัศน์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

     

8 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรมสรา้งมาตรฐาน

การทำงานที่ดีขององค์กรได้ 

     

การพัฒนาครูและบุคลากร 

9 สถานศกึษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ 

ของการสร้างชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

     

10 สถานศกึษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากร 

มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     

11 สถานศกึษามีการพัฒนาครูและบุคลากร 

ที่ตรงตามความต้องการจำเป็น อย่างต่อเนื่อง 

     

12 สถานศกึษามีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรูค้รู 

และบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 

     

13 ผูบ้ริหารสร้างความตระหนักใหก้ับครูเกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนรูท้ี่มคีุณภาพ 

     

14 ผูบ้ริหารมกีารสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อให้เกิด

แรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ที่มคีุณภาพ 

     

15 สถานศกึษามีกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาครู 

และบุคลากรอย่างมคีุณภาพ 

     

16 สถานศกึษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าเป็น

สมาชิกของสมาคม ชมรม องค์กรด้านการศกึษา 

     

การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

17 ผูบ้ริหารเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้เกิดขึน้

ในสถานศกึษา 

     

18 ผูบ้ริหารส่งเสริมบรรยากาศ ความไว้วางใจ 

และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 
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ข้อ ปัจจัยการบริหาร 
ระดับปัจจัยการบริหาร 

1 2 3 4 5 

19 ผูบ้ริหารมกีารประชาสัมพันธ์ข่าวความเคลื่อนไหว  

การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนให้บุคลากรทราบ 

อย่างสม่ำเสมอ 

     

20 ผูบ้ริหารได้รับเรื่องราว ข่าวสารจากบุคลากร 

อย่างสม่ำเสมอ 

     

21 สถานศกึษามีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาผูเ้รียน

ตามเป้าหมายที่กำหนด 

     

22 สถานศกึษาจัดระบบแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศกึษา 

ให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

     

23 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ได้ใชแ้หล่งเรียนรูท้ั้ง

ในและนอกสถานศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ 

กำกับ ตดิตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

24 สถานศกึษาที่มหี้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรยีน 

ที่มั่นคง สะอาด มแีหล่งเรยีนรูท้ี่เพียงพอ มีการจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการ

จัดการเรยีนรู้ 

     

การบรหิารหลักสูตรและงานวิชาการ 

25 สถานศกึษาดำเนินการวางแผนงานวิชาการ  

มีการรวบรวมข้อมูล กำกับดูแล นิเทศติดตามเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

     

26 สถานศกึษามีการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

     

27 สถานศกึษามีการดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนอย่างเป็นระบบ 

     

28 สถานศกึษาส่งเสริมให้บุคลากรทำการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 
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ข้อ ปัจจัยการบริหาร 
ระดับปัจจัยการบริหาร 

1 2 3 4 5 

29 สถานศกึษาจัดทำหลักสูตรโดยคำนึงถึงบริบท 

ของผู้เรยีน ท้องถิ่นและชุมชน 

     

30 สถานศกึษามีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ 

หรอืจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความถนัด 

ความสามารถและความสนใจของผู้เรยีน 

     

31 สถานศกึษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่ส่งเสริม

ศักยภาพของผู้เรยีนตามขีดความสามารถทำให้ผู้เรยีนมี

ความสมบูรณ์แบบทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ

และสติปัญญา 

     

32 สถานศกึษามีหลักสูตรของสถานศกึษาที่สะท้อน

คุณภาพของผู้สำเร็จการศกึษาได้เป็นอย่างดี 
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ตอนที่ 3 

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศกึษา เขต 23 

คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนีแ้ล้วทำเครื่องหมาย     ลงใน  ที่ตรงกับ

ระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งแบ่งระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน ออกเป็น 5 

ระดับ ดังนี้ 

    5 หมายถึง มกีารปฏิบัติหรือมีความคดิเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด 

    4 หมายถึง มกีารปฏิบัติหรือมีความคดิเห็น อยู่ในระดับมาก 

    3 หมายถึง มกีารปฏิบัติหรือมีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 

    2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีความคดิเห็น อยู่ในระดับน้อย 

    1 หมายถึง มกีารปฏิบัติหรอืมีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ ปัจจัยการบริหาร 
ระดับปัจจัยการบริหาร 

1 2 3 4 5 

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

33 ผูบ้ริหารและครูกําหนดมาตรฐานในการจัดการศกึษา

ของโรงเรียนให้มคีวามสอดคล้องกับมาตรฐานของชาติ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนและมาตรฐานการศกึษาระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     

34 ผูบ้ริหารและครูกำหนดมาตรฐานในการจัดการศกึษา 

ให้ครอบคลุม สาระการเรียนรูแ้ละกระบวนการเรียนรู้ 

     

35 ผูบ้ริหารและครูกําหนดมาตรฐานการศกึษาของ

โรงเรียนยึดผูเ้รียนชุมชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ 

     

36 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหชุ้มชนหรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

นการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน 
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ข้อ ปัจจัยการบริหาร 
ระดับปัจจัยการบริหาร 

1 2 3 4 5 

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

37 ผูบ้ริหารแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนา 

การจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

     

38 ผูบ้ริหารและครูกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

และความสําเร็จของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน 

     

39 ผูบ้ริหารและครูกําหนดกิจกรรม โครงการให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศกึษา 

     

40 ผูบ้ริหารจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จําเป็น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศกึษา 

     

การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

41 ผูบ้ริหารและครูมกีารกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 

อย่างชัดเจน 

     

42 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนร่วมกันประชุมวางแผน

เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา 

     

43 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนปฏิบัติตามแผนพัฒนา 

การจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

     

44 ผูบ้ริหารมกีารกำกับ ตดิตามและนิเทศการจัด

การศกึษาตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของครู 

     

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 

45 ผูบ้ริหารและครูวางแผนกำหนดกรอบแนวทาง 

การประเมนิคุณภาพภายในอย่างชัดเจน 

     

46 คณะทำงานจัดทำเครื่องมอืประเมินคุณภาพภายใน 

ให้ครอบคลุมมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน 

ทุกระดับการศกึษา 
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ข้อ ปัจจัยการบริหาร 
ระดับปัจจัยการบริหาร 

1 2 3 4 5 

47 คณะทํางานดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาโดยใช้วธิีการ 

และเครื่องมอืที่หลากหลายและเหมาะสม 

     

48 คณะทำงานนําผลการประเมินคุณภาพภายใน 

มาเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

     

การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

49 ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะทํางานการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาและกำหนดบทบาทหนา้ที่ชัดเจน 

     

50 ผูบ้ริหารกำหนดขอบข่ายการตดิตามตรวจสอบ

ครอบคลุมสภาพการดําเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ

และทรัพยากร ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

     

51 ผูบ้ริหารและครูจัดทําเครื่องมอืการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาของโรงเรียนตามขอบข่ายที่กำหนด 

     

52 ผูบ้ริหารและครูมกีารดำเนินการตดิตามตรวจสอบ 

การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

อย่างเป็นระบบ 

     

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

53 คณะทํางานจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 

และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบ 

ที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

     

54 คณะทำงานนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานใหค้วามเห็นชอบ 

     

55 คณะทำงานติดตามรับข้อมูลย้อนกลับโดยสอบถาม

ความคิดเห็นความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผูม้ี

ส่วนได้เสีย หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปจัดทำ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
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ข้อ ปัจจัยการบริหาร 
ระดับปัจจัยการบริหาร 

1 2 3 4 5 

56 คณะทํางานนําผลรายงานคุณภาพการศกึษาประจําปี

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หน่วยงานตน้สังกัด 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

57 ผูบ้ริหารส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพ

การศกึษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึน้กับครูและบุคลากรทุกคน 

ในสถานศกึษา 

     

58 ผูบ้ริหารและครูพัฒนาสถานศกึษาให้เป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงาน 

ปกติของโรงเรียน 

     

59 ผูบ้ริหารและครูนําผลการประเมินตนเอง มาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนําไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารและการเรียน 

การสอนอย่างต่อเนื่อง 

     

60 ผูบ้ริหารและครูนําผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กำหนด 

แนวทางอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคนวก จ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) 
 

ตาราง 40 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญ ปัจจัยการบริหาร ของโรงเรียน 

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

        1. การกำหนดวิสัยทัศน์ 

1 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ที่ท้าทาย

และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ของ

โรงเรียนจากการมสี่วนร่วม 

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 ผูบ้ริหารสื่อสารวิสัยทัศน์ให้เป็นที่

รับรู้และเป็นแนวปฏิบัติขององค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 ผูบ้ริหารมกีารประเมินผลการ

ดำเนนิงานตามวิสัยทัศน์  

จากผู้รับผดิชอบอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 ผูบ้ริหารมกีารปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

ไปสู่การปฏิบัติเพื่อใหบ้รรลุตาม

วิสัยทัศน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ 

ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 ผูบ้ริหารนำผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางการ

กำหนดวิสัยทัศน์ใหท้ันสมัย

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 40 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

8 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ที่เป็น

รูปธรรมสรา้งมาตรฐานการ

ทำงานที่ดีขององค์กรได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        2. การพัฒนาครูและบุคลากร 

9 สถานศกึษามีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในรูปแบบของการสร้าง

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 สถานศกึษาส่งเสริมให้ครู 

และบุคลากรมีความเช่ียวชาญ 

ทางวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 สถานศกึษามีการพัฒนาครูและ

บุคลากรที่ตรงตามความตอ้งการ

จำเป็น อย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 สถานศกึษามีการฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาความรูค้รูและบุคลากร

อย่างสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 ผูบ้ริหารสร้างความตระหนักใหก้ับ

ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

ที่มคีุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 ผูบ้ริหารมกีารสร้างขวัญและ

กำลังใจเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการ

จัดการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 สถานศกึษามีกิจกรรมหรือ

โครงการที่ช่วยพัฒนาครู 

และบุคลากรอย่างมคีุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 40 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

16 สถานศกึษามีการส่งเสรสิมให้ครู

และบุคลากรเข้าเป็นสมาชิก 

ของสมาคม ชมรม องค์กรด้าน

การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        3. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

17 ผูบ้ริหารเสริมสร้างวัฒนธรรมการ

มีส่วนร่วมใหเ้กิดขึ้นในสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 ผูบ้ริหารส่งเสริมบรรยากาศ 

ความไว้วางใจและการยอมรับ 

นับถือซึ่งกันและกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 ผูบ้ริหารมกีารประชาสัมพันธ์ข่าว

ความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง

ของโรงเรียนให้บุคลากรทราบ

อย่างสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 ผูบ้ริหารได้รับเรื่องราว ข่าวสาร

จากบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 สถานศกึษามีสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการพัฒนาผูเ้รียน 

ตามเป้าหมายที่กำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

22 สถานศกึษาจัดระบบแหล่งเรียนรู้

ภายในสถานศกึษาให้เอือ้ต่อการ

จัดการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 40 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

23 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและ

นักเรียน ได้ใชแ้หล่งเรียนรู้ 

ทั้งในและนอกสถานศกึษาเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ กำกับ 

ติดตาม ประเมนิ และปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 สถานศกึษาที่มหี้องเรียน 

หอ้งปฏิบัติการอาคารเรียน 

ที่มั่นคง สะอาด มแีหล่งเรยีนรูท้ี่

เพียงพอ มีการจัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ

การจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        4. การบรหิารหลักสูตรและงานวิชาการ 

25 สถานศึกษาดำเนนิการวางแผนงาน

วิชาการ มีการรวบรวมข้อมลู กำกับ

ดูแล นิเทศตดิตามเก่ียวกับการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

26 สถานศึกษามีการดำเนินการ

เก่ียวกับการพัฒนากระบวนการ

เรียนรูอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

27 สถานศึกษามีการดำเนินการ

เก่ียวกับการวัดผลประเมินผล 

และเทียบโอนผลการเรียน 

อย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

28 สถานศึกษาส่งเสรมิให้บุคลากรทำ

การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 40 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

29 สถานศึกษาจดัทำหลักสตูรโดย

คำนึงถงึบรบิทของผู้เรยีน ทอ้งถิ่น

และชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

30 สถานศึกษามีการบูรณาการสาระ

การเรียนรูห้รอืจัดทำรายวิชา

เพิ่มเติมที่สอดคลอ้งกับความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 

ของผู้เรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

31 สถานศึกษาจดักจิกรรมพัฒนา

ผู้เรยีนที่ส่งเสรมิศักยภาพของผู้เรยีน

ตามขดีความสามารถทำให้ผูเ้รยีน 

มีความสมบูรณ์แบบทั้งทางรา่งกาย 

สังคม อารมณ ์จิตใจและสตปิัญญา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

32 สถานศึกษามีหลักสูตรของ

สถานศึกษาทีส่ะทอ้นคุณภาพของ

ผู้สำเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างด ี

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 41 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญ ความสำเร็จของการดำเนินการ 

             ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

        1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 ผูบ้ริหารและครูกําหนดมาตรฐาน

ในการจัดการศกึษาของโรงเรียน

ให้มคีวามสอดคล้องกับมาตรฐาน

ของชาติ เอกลักษณ์ของโรงเรียน

และมาตรฐานการศกึษาระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 ผูบ้ริหารและครูกำหนดมาตรฐาน

ในการจัดการศกึษาให้ ครอบคลุม 

สาระการเรียนรู้และกระบวนการ

เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 ผูบ้ริหารและครูกําหนดมาตรฐาน

การศกึษาของโรงเรียนยึดผู้เรียน

ชุมชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหชุ้มชน 

หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

กำหนดมาตรฐานการศกึษา 

ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5 ผูบ้ริหารแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

 



269 

ตาราง 41 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

6 ผูบ้ริหารและครูกำหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมายและความ 

สำเร็จของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 ผูบ้ริหารและครูกําหนดกิจกรรม 

โครงการให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 ผูบ้ริหารจัดสรรงบประมาณ 

และทรัพยากรที่จําเป็นในการ

จัดทำแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        2. การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

9 ผูบ้ริหารและครูมกีารกําหนด

ปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนร่วมกัน

ประชุมวางแผนเกี่ยวกับการ

ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนปฏิบัติ

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา

ของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 ผูบ้ริหารมกีารกำกับ ตดิตาม 

และนิเทศการจัดการศกึษา 

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

ของครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

        4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 

13 ผู้บริหารและครูวางแผนกําหนด

กรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพ

ภายในอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 คณะทำงานจัดทำเครื่องมือ

ประเมนิคุณภาพภายในให้

ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรียนทุกระดับการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 คณะทำงานดำเนินการประเมนิ

คุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้

วิธกีารและเครื่องมือที่หลากหลาย

และเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

16 คณะทํางานนําผลการประเมิน

คุณภาพภายในมาเป็นข้อมูล

พืน้ฐานในการปรับปรุง 

การปฏบิัตงิาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        5. การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

17 ผู้บริหารแต่งต้ังคณะทำงาน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาและกำหนดบทบาท

หนา้ที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 ผู้บริหารกําหนดขอบข่ายการ

ตดิตามตรวจสอบครอบคลุมสภาพ

การดําเนนิงาน การใช้จ่าย

งบประมาณและทรัพยากร 

ระยะเวลาในการปฏบิัตงิาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

        5. การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

19 ผูบ้ริหารและครูจัดทําเครื่องมอื

การตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาของโรงเรียน 

ตามขอบข่ายที่กำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 ผูบ้ริหารและครูมกีารดำเนินการ

ติดตามตรวจสอบการดำเนินการ

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา

อย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

21 คณะทํางานจัดทํารายงานผลการ

ประเมินตนเองและผลสำเร็จ 

ของการบริหารจัดการศึกษา 

ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัด

กำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

22 คณะทำงานนําเสนอรายงาน 

ต่อคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

23 คณะทำงานติดตามรับข้อมูล

ย้อนกลับโดยสอบถาม 

ความคิดเห็นความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะของผูม้ีส่วนได้เสีย 

หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อนําไปจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

24 คณะทํางานนําผลรายงาน

คุณภาพการศกึษาประจําปี

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หน่วยงาน

ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

        7. การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

25 ผูบ้ริหารส่งเสริมแนวคิดเรื่อง 

การประกันคุณภาพการศกึษา 

ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึน้กับครู 

และบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

26 ผูบ้ริหารและครูพัฒนา

สถานศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการ

ทำงานปกติของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

27 ผูบ้ริหารและครูนําผลการประเมิน

ตนเอง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาการบริหารและการเรียน

การสอนอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

28 ผูบ้ริหารและครูนําผลการพัฒนา

คุณภาพการศกึษามาเผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กำหนด

แนวทางอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
 



273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คำอำนาจจำแนก และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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275 

ตาราง 42 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

             แบบสอบถาม ปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา  

             เขต 23 
 

ปัจจัยการบริหาร ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1. การกำหนดวสิัยทัศน ์ 1 .703 

ค่าความเชื่อม่ันรายดา้นเท่ากับ .945 2 .794 

และมคี่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .599 - .794 3 .648 

 4 .758 

 5 .599 

 6 .658 

 7 .737 

 8 .668 

2. การพัฒนาครูและบุคลากร 9 .655 

ค่าความเชื่อม่ันรายดา้นเท่ากับ .939 10 .519 

และมคี่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .519 - .828  11 .715 

 12 .673 

 13 .575 

 14 .828 

 15 .803 

 16 .757 

3. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 17 .738 

ค่าความเชื่อม่ันรายดา้นเท่ากับ .946 18 .784 

และมคี่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .738 - .869  19 .819 

 20 .768 

 21 .813 

 22 .814 

 23 .869 

 24 .829 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหาร ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

4. การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .931 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง . 

706 - .800 

25 .788 

26 .773 

27 .800 

28 .756 

29 .719 

30 .710 

31 .706 

32 .788 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร เท่ากับ .975 

 จากตาราง 42 พบว่า ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) มคี่าอยู่ 

ระหว่าง .519 - .869 และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร 

เท่ากับ .975 ซึ่งแยกเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 

  1. การกำหนดวิสัยทัศน์ ค่าความเช่ือมั่นรายด้านเท่ากับ .927 

  2. การพัฒนาครูและบุคลากร ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .939 

  3. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ค่าความเชื่อมั่นรายด้าน 

เท่ากับ .946 

  4. การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ค่าความเชื่อม่ันรายด้าน 

เท่ากับ .931 
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ตาราง 43 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

             แบบสอบถาม ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

             สถานศกึษาของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
 

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน 

ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

1 .768 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .888 2 .812 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .685 - .812 3 .809 

 4 .685 

2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

5 .785 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .915 6 .760 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .760 – .795 7 .762 

 8 .795 

3. การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .886 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  

.628 - .785  

9 .628 

10 .741 

11 .696 

12 .785 

4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .888 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .591 - .824 

13 .824 

14 .740 

15 .591 

16 .661 
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ตาราง 43 (ต่อ) 

ความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน 

ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

5. การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา

สถานศึกษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .890 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .657 - 

.809 

17 .809 

18 .766 

19 .657 

20 .809 

6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .919 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .715 - .815  

21 .752 

22 .746 

23 .815 

24 .715 

7. การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .904 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .694 - 

.840 

25 .840 

26 .785 

27 .695 

28 .694 

 จากตาราง 43 พบว่า ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) มคี่าอยู่ 

ระหว่าง .591 - .840 และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับความสำเร็จของการ

ดำเนนิการประกันคุณภารการศกึษาภายในสถานศกึษา เท่ากับ .973 ซึ่งแยกเป็นรายด้าน

ได้ ดังนี้ 

  1. การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

   ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .888 

  2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา  

   ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .915 

  3. การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา  

   ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .886 

  4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน  

   ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .888 
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  5. การตดิตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา  

   ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .890 

  6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

   ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .919 

  7. การพัฒนาสถานศกึษาใหม้ีคุณภาพ  

   ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .904 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ผล 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมาลงในตาราง 
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Regression 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

y 3.9829 .72210 339 

x1 3.8687 .81714 339 

x2 3.9056 .88969 339 

x3 3.9229 .84474 339 

x4 3.9141 .79410 339 

 

 

 

 

 

Correlations 

 y x1 x2 x3 x4 

Pearson Correlation y 1.000 .703 .748 .826 .789 

x1 .703 1.000 .766 .782 .651 

x2 .748 .766 1.000 .812 .772 

x3 .826 .782 .812 1.000 .776 

x4 .789 .651 .772 .776 1.000 

Sig. (1-tailed) y . .000 .000 .000 .000 

x1 .000 . .000 .000 .000 

x2 .000 .000 . .000 .000 

x3 .000 .000 .000 . .000 

x4 .000 .000 .000 .000 . 

N y 339 339 339 339 339 

x1 339 339 339 339 339 

x2 339 339 339 339 339 

x3 339 339 339 339 339 

x4 339 339 339 339 339 
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Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
x3 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
x4 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 
x1 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: y 

 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .826a .683 .682 .40738 .683 724.966 1 337 .000 

2 .859b .737 .736 .37113 .055 70.045 1 336 .000 

3 .861c .742 .739 .36867 .004 5.511 1 335 .019 

a. Predictors: (Constant), x3 

b. Predictors: (Constant), x3, x4 
c. Predictors: (Constant), x3, x4, x1 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 120.315 1 120.315 724.966 .000b 

Residual 55.928 337 .166   

Total 176.243 338    

2 Regression 129.963 2 64.981 471.772 .000c 

Residual 46.280 336 .138   

Total 176.243 338    

3 Regression 130.712 3 43.571 320.574 .000d 

Residual 45.531 335 .136   

Total 176.243 338    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x3 

c. Predictors: (Constant), x3, x4 

d. Predictors: (Constant), x3, x4, x1 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero

-

orde

r 

Partia

l Part 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant

) 
1.212 .105  

11.51

7 

.00

0 
     

x3 
.706 .026 .826 

26.92

5 

.00

0 
.826 .826 

.82

6 
1.000 

1.00

0 

2 (Constant

) 
.857 .105  8.179 

.00

0 
     

x3 
.460 .038 .538 

12.12

5 

.00

0 
.826 .552 

.33

9 
.397 

2.51

8 

x4 
.338 .040 .371 8.369 

.00

0 
.789 .415 

.23

4 
.397 

2.51

8 

3 (Constant

) 
.785 .109  7.224 

.00

0 
     

x3 
.397 .046 .465 8.601 

.00

0 
.826 .425 

.23

9 
.264 

3.78

3 

x4 
.327 .040 .360 8.110 

.00

0 
.789 .405 

.22

5 
.392 

2.55

0 

x1 
.093 .040 .105 2.347 

.01

9 
.703 .127 

.06

5 
.383 

2.60

9 

a. Dependent Variable: y 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 x1 .146b 2.998 .003 .161 .388 2.576 .388 

x2 .227b 4.428 .000 .235 .340 2.942 .340 

x4 .371b 8.369 .000 .415 .397 2.518 .397 

2 x1 .105c 2.347 .019 .127 .383 2.609 .264 

x2 .085c 1.643 .101 .089 .290 3.452 .285 

3 x2 .049d .896 .371 .049 .255 3.916 .238 

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors in the Model: (Constant), x3 

c. Predictors in the Model: (Constant), x3, x4 

d. Predictors in the Model: (Constant), x3, x4, x1 

 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) x3 x4 x1 

1 1 1.978 1.000 .01 .01   

2 .022 9.408 .99 .99   

2 1 2.966 1.000 .00 .00 .00  

2 .025 10.859 .97 .15 .07  

3 .009 17.882 .02 .84 .93  

3 1 3.952 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .027 12.166 .94 .06 .02 .05 

3 .014 16.653 .01 .00 .55 .56 

4 .008 22.935 .05 .93 .43 .39 

a. Dependent Variable: y 
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ภาคผนวก ซ  

แบบสัมภาษณ์แนวทางในการพัฒนา 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 

ของการดำเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 

........................................................................................................... 

ชื่อผู้วิจัย  นายอนุพงศ์  ไชยบุตร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ผศ.ดร.เพลินพศิ ธรรมรัตน์,ผศ.ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสทิธิ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................. 

สถานที่ทำงาน................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์.................................................................................................. 

เริ่มการสัมภาษณ์เวลา.....................................จบการสัมภาษณ์เวลา.......................... 

 

ประเด็นคำถาม 

 1. ท่านมีแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหาร ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาอย่างไร

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 
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 2. ท่านมแีนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหาร ด้านการบริหารหลักสูตรและ

งานวิชาการ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาอย่างไร

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 3. ท่านมีแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหาร ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์  

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา

อย่างไร

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ณ 

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพประกอบ 2 การสัมภาษณ์ รศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร เพื่อหาแนวทางพัฒนา 

 
ภาพประกอบ 3 การสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ธวัชชัย  ไพใหล เพื่อหาแนวทางพัฒนา 
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ภาพประกอบ 4 การสัมภาษณ์ นางจรยิา  ปารีพันธ์ เพื่อหาแนวทางพัฒนา 

 
ภาพประกอบ 5 การสัมภาษณ์ นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง เพื่อหาแนวทางพัฒนา 
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ภาพประกอบ 6 การสัมภาษณ์ นางเอื้อมพร  บัวดี เพื่อหาแนวทางพัฒนา 

 
 

ภาพประกอบ 7 การสัมภาษณ์ นายเมอืงไทย  ผลาจันทร์ เพื่อหาแนวทางพัฒนา 
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ภาพประกอบ 8 การสัมภาษณ์ นายอังกูร  บุญรักษา เพื่อหาแนวทางพัฒนา 

 
 

ภาพประกอบ 9 การสัมภาษณ์ นายภัทรพล  ประเสริฐแก้ว เพื่อหาแนวทางพัฒนา 
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ภาพประกอบ 10 การสัมภาษณ์ ดร.รุ่งนภา  พรหมภักดี เพื่อหาแนวทางพัฒนา 

 
 

ภาพประกอบ 11 การสัมภาษณ์ ดร.สกลรัตน์  สวัสดิ์มูล เพื่อหาแนวทางพัฒนา 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล         นายอนุพงศ์  ไชยบุตร 

วัน เดือน ปี เกิด       วันที่ 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2537 

ภูมลิำเนา         อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน        บ้านเลขที่ 77 หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง  

          อำเภอนิคมนำ้อูน จังหวัดสกลนคร 47270 

ตำแหน่งปัจจุบัน       ครู 

สถานที่ทำงาน        โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา อำเภอนิคมน้ำอูน  

          จังหวัดสกลนคร 47270 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2549      ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนกุดปลาคา้วราษฎ์รบำรุง  

          อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 พ.ศ. 2552      ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร  

          อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 พ.ศ. 2555      ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร  

          อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 พ.ศ. 2561      ศกึษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  

          สาขาวิชาคณิตศาสตรศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 พ.ศ. 2564      ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหาร 

          การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน 

 เริ่มบรรจุรับราชการตำแหน่ง ครูผูช่้วย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน   ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 
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