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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู และเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
จานวน 309 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ ซึ่งมีความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.991 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการวิเคราะห์ ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว พบว่า 1) บทบาท
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย คือด้านจัดทารายงานประจาปี ท่ีเป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด้าน
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ครูโรงเรียนบ้านซาบ่าง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
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สถานศึกษา ด้านจัดให้มกี ารประเมินคุ ณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ และด้านที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 2) การเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามวุฒ ิ
การศึกษาพบว่าโดยรวมทัง้ 8 ประการไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05 จาแนกตามขนาดโรงเรียน
มีการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู พบว่าโดยรวมทัง้ 8 ประการ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.01 จาแนกตามประสบการณ์ทางาน โดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.01 และ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 อยู่
7 ด้านส่วนด้านทีไ่ ม่พบความแตกต่างคือ ด้านดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
คาสาคัญ: บทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษา, การประกันคุณภาพภายใน

ABSTRACT
The purposes of this research were to study the role of educational administrators with the
internal quality assurance follow the teachers under the Affiliations of Loei primary educational
service area office 2 opinions to compare the role of educational administrators with the internal
quality assurance follow the teachers under the Affiliations of Loei primary educational service area
office 2 opinions classified by educational level, school size and work experience. The research
instrument was a questionnaire includes the personal information of the respondents by using
program (SPSS) The basic statistical analysis were frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, and F-test (One-way ANOVA). The research results were found that:
1) The role of educational administrators with the internal quality assurance follow the
teachers under the Affiliations of Loei primary educational service area office 2 opinions found that
the overall in high level To consider in each individual aspect ranking in the order of mean from high
to low as the operation of educational development plan for educational institution, to provide the
educational development plan for educational institution that focus on the educational standard of
educational institution, the strategy of the educational standard of educational institution, to provide
the internal quality assurance follow the educational standard of educational institution, to do the
management system and information system and the least average aspect is the development of
quality education.2) The comparison of The role of educational administrators with the internal quality
assurance follow the teachers under the Affiliations of Loei primary educational service area office 2
opinions. , classified by education level, it was found that the total of 8 items were not significantly
different at the 0.05 level. Classified by the different of the school sized that had the operation of
internal quality assurance according to the opinions of the teacher It was found that the total of 8
different statistically significant differences at 0.01level, classified by work experience. It was found
that teachers with different working experiences had a total of seven opinions, which differed
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significantly at the 0.01 level. The aspect that was not found the different, was the operation of
educational development plan for educational institution.
Keywords: role of school administrators, internal quality assurance

บทนา
การศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม เนื่องจาก
เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พฒ
ั นาตนเองในด้านต่างๆ ตลอดชีวติ ตัง้ แต่การวางรากฐานพัฒนาการของ
ชีวติ ตัง้ แต่แรกเกิด การพัฒนาศักภาพและขีดความสามารถด้านต่างๆทีจ่ ะดารงชีพและประกอบอาชีพได้อย่าง
มีความสุข รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง รวมเป็ นพลังสร้างสรรค์พฒ
ั นาประเทศอย่างยังยื
่ น เพื่อให้การศึกษาของ
ประเทศก้ า วเข้า สู่ศ ตวรรษที่ 21 ส่ ง ผลให้เ ข้า สู่ส งั คมสื่อ อิ่ม ตัว ที่ม ีค วามซับ ซ้ อ นเป็ นโลกเดีย วกัน และ
หลากหลาย เป็ นโลกของการปฏิวตั เิ ทคโนโลยีท่มี ผี ลกระทบต่ อสังคมยิง่ ใหญ่กว่าวัฒธรรมการพิมพ์หรือการ
สื่อสาร ปั ญญา จากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นสังคมที่มรี ูปแบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบดัง้ เดิม แต่ในยุค
ปั จจุบนั ยุคสังคมความรูค้ วามต้องการทักษะการคิดขัน้ สูงขึน้ กว่าเดิม เพื่อให้สามารถเป็ นผูเ้ รียนทีพ่ ง่ึ ตนเองได้
ตลอดชีวติ และเป็ นประชากรที่มคี ุณภาพ 1 บทบาทของผู้บริหารเป็ นปั จจัยที่สาคัญยิง่ ต่อผลกระทบที่ทาให้
ทัศนคติแรงจูงใจและผลการปฏิบตั งิ านของคนในองค์กรแตกต่างกันได้มากแต่ประเด็นทีน่ ่าศึกษาคือการทีผ่ นู้ า
บางคนสามารถชนะใจผู้ใต้บงั คับบัญชาจนทาให้เขาเหล่านัน้ ผูกพันทุ่มเททางานแบบถวายชีวิ ตแต่ในเวลา
เดียวกันผูน้ าบางคนก็เป็ นผูท้ ถ่ี ูกจงเกลียดจงชังจากผูร้ ว่ มงานอาจถึงขัน้ รวมกลุ่มกันเพื่อขับไล่กม็ อี ยูเ่ ช่นกันใน
ยุคก่อนมีการเชื่อกันมากว่าปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพของผู้นานัน้ น่ าจะอยู่ท่บี ุคลิกลักษณะของผู้นาเป็ น
สาคัญแต่จากการพิสจู น์กนั อย่างถ่องแท้ก ับปรากฏว่าบุคลิกลักษณะเป็ นเพียงปั จจัยประกอบส่วนน้อยเท่านัน้
และไม่มอี ทิ ธิพลเท่าใดนักจากการศึกษาค้นคว้าในเวลาต่อมาได้กลับมามุง่ สนใจทีพ่ ฤติกรรมผูน้ า (Leadership
behavior) ซึง่ หมายถึงแบบของพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของผูน้ าทีม่ คี วามเหมาะสมทีผ่ นู้ าควรจะประพฤติปฏิบตั ิ
เพื่อเอาชนะใจผูร้ ่วมงานเช่นการให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาหรือผูร้ ่วมงานมีอสิ ระในการทางานด้วยตนเองการเข้าไป
ร่วมเป็ นผูช้ น้ี าและลงมือทาด้วยกันกับกลุ่มหรือการใช้วธิ ปี ระชาธิปไตยสูงหรือการมีสว่ นร่วมเป็ นต้น 2 ผูบ้ ริหาร
เป็ นบุคคลทีม่ บี ทบาทและมีความสาคัญอย่างยิง่ ในหน่ วยงานที่จะต้องแสดงบทบาทพฤติกรรมผูน้ า 3 ประกอบ
ผูบ้ ริหารต้องเป็ นผูน้ าโดยตาแหน่ งซึ่งนอกจากต้องปฏิบตั หิ น้าที่ดา้ นการบริหารแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อผล
ของความสาเร็จของงานทัง้ ปวงในหน่ วยงานด้วย 4 และในการที่ผู้บริหารจะดาเนินการบริหารการศึกษาให้
1

วิโรจน์ สารรัตนะ, แนวคิ ดทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริ หารทางการศึกษา, พิมพ์ครัง้ ที่ 8, (กรุงเทพมหานคร:
ทิพยวิสทุ ธิ,์ 2556), หน้า 107-108.
2
ศิรชิ ยั พลับพิบลู ย์, “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับผลการดาเนิ นงาน
ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
การศึกษา), นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 หน้า 1
3
วิรชั สงวนวงศ์วาน, การจัดการและพฤติ กรรมองค์กร, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: เพียร์สนั เอ็ดดูเคชัน่ อิ
ไชน่า, 2547 หน้า 3
4
วีระ ประเสริฐศิลป์ , ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2546), หน้า 12
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บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีคุณภาพนัน้ ยังมีองค์ประกอบหลายด้านทีส่ าคัญนอกจากการจัดโครงสร้างงานอย่าง
เหมาะสมแล้วบุคลากรต้องมีความรูค้ วามสามารถและมีความรับผิดชอบในภาระหน้าทีส่ งู ด้วยผูบ้ ริหารจะต้อง
เป็ นผูม้ ศี กั ยภาพต้องสามารถแสดงพฤติกรรมผูน้ าในการบริหารงานเพราะพฤติกรรมผูน้ าของผู้บริหารเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญอย่างยิง่ ในการบริหารการศึกษาซึ่งถ้ามีการบริหารและการจัดการที่ดหี น่ วยงานก็จะสามารถ
บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีป ระสิทธิภาพเพราะการบริหารและการจัดการที่ดีเป็ นปั จจั ยชี้ขาดความสาเร็จ5
ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ผู้นาหรือผู้บริหาร
องค์กรยังต้องเป็ นผู้มศี กั ยภาพในการเปลี่ยนแปลงและสามารถแสดงพฤติกรรมในการบริหาร มีวสิ ยั ทัศน์
กว้างไกลที่จะบริหารองค์กรของตนเอง เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ตามเป้ าหมาย นัน่ ย่อมหมายถึง ผูบ้ ริหาร
จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้นา หรือแสดงพฤติกรรมในการบริหารเป็ นผู้นาด้วยการจูงใจให้บุคลากรใน
องค์กรร่วมมือกันทางานอย่างมีความสุข ผู้บริหารจะต้องแสดงพฤติกรรมเป็ นผู้นาให้เหมาะสมและเป็ นที่
ยอมรับแก่ผรู้ ่วมงาน ประพฤติตนเป็ นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความเป็ นธรรมในการ
บริหารงานอันจะส่งผลต่อขวัญและกาลังใจของบุคลากร ทาให้ทุ่มเทให้แก่งาน ผูน้ าต้องสร้างความผูกพันรัก
ใคร่ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้เกิดความรัก และความศรัทธาในตัวผู้นาพร้อมที่จะร่วมมือกันทางานให้
หน่ วยงานหรือองค์กรของตนประสบผลสาเร็จ การแสดงพฤติกรรมผูน้ าด้านใดด้านหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อ
การบริห ารงานในหน่ ว ยงาน และจะส่ง ผลถึง บรรยากาศขององค์ก รได้ และประสิท ธิภ าพในการท างาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีภารกิจหลักในการส่ งเสริมและสนับสนุ นการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โรงเรียนในสังกัด และ โรงเรียนเอกชนตลอดทัง้ ยังประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ สถาบัน และองค์กรอื่นๆ ทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าทีแ่ ห่งบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 และตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาเป็ นบุคคลทีม่ สี ว่ นสาคัญทีส่ ดุ ซึง่ จะนาเอานโยบายและโครงการต่างๆ ไปปฏิบตั ถิ า้ การดาเนินงาน
ตามโครงการเป็ นไปด้วยดีย่อมเป็ นผลดีต่อคณะครูและผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษาจะ
ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการบริหารงานพฤติกรรมทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษามีส่วน
เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเป็ นอันมากถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมทางการบริหารถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
ทฤษฎีก ารบริหารแล้ว การบริหารย่อมได้รบั ความร่วมมือ จากคณะครูทุก คนโดยได้ทงั ้ งานและน้ า ใจการ
บริหารงานก็จะประสบความสาเร็จแต่ถ้าพฤติกรรมทางการบริหารขัดแย้งกับคณะครูในโรงเรียนย่อมจะเกิด
ปั ญหาในการจัดการเรียนการสอนขึ้นได้อย่างไรก็ตามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษา ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ยังสามารถ
พัฒนาได้อกี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาสูงสุดผูร้ ายงานจึงคิดว่าควรจะ
ได้ ศึก ษาบทบาทของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในการด าเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย 8 ภารกิจหลักได้แก่แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
5

สุวรรณ ทองคา, “สภาพการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลในโรงเรียนสังกัดสานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสิ งห์บรุ ี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), ลพบุร:ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี, 2545 หน้า 1
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สถานศึกษา การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาการ
จัดระบบบริหารและนิเทศภายในสถานศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการจัดทารายงานประจาปี ของสถานศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับใด
และใช้เป็ นข้อมูลสาหรับผูบ้ ริหารในการปรับปรุงการบริหารของตนเอง
จากสถานภาพดังกล่าวล้วนแล้วเกิดจากบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยเหตุน้ีจงึ ทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามความคิดของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งการศึกษาครัง้ นี้จะเป็ นการกระตุ้นให้ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้ตระหนัก
และเห็นความสาคัญในการบริหารและจัดการตามบทบาทของตนเองที่จะปฏิบตั ิ ในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึก ษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู เพื่อทีจ่ ะได้นาไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ในส่วนทีต่ อ้ งแก้ไขให้ดขี น้ึ ซึง่ จะก่อให้เกิดผลดียงิ่ ขึน้ ต่อการทางานในหน่วยงานนัน้

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 จาแนกตามวุฒ ิ
การศึกษา ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การทางาน

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ตามแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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ตัวแปรต้น (Independent variable)
ข้อมูลทัวไป
่
1. วุฒกิ ารศึกษา
1.1 ปริญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริญญาตรี
2. ขนาดโรงเรียน
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ่
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 น้อยกว่า 5 ปี
3.2 5 - 10 ปี
3.3 มากกว่า 10 ปี

ตัวแปรตาม (Dependent variable)

บทบาทของผู้บริ หารในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพ
ภายใน
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด ก ารศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
5. จัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6.จัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
7. จัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8.จัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ภาพประกอบที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยตามความคิดเห็นข้าราชการครู
เป็ นหน่ วยวิเคราะห์ และมีผใู้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ข้าราชการครู เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม ในการดาเนินการ
วิจยั ได้กาหนดขัน้ ตอนและระเบียบวิธวี จิ ยั ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มเป้ าหมาย
ประชากรได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 2 จานวน 309 คน
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 เป็ นครูผสู้ อนในโรงเรียนขนาดเล็ก 97 คน ขนาดกลาง 182 คน และขนาดใหญ่ 30 คน รวมทัง้ สิน้
309 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒกิ ารศึกษา ขนาด
โรงเรียน และประสบการณ์การทางาน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับเกีย่ วกับบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของ Likert6
3. วิ ธีรวบรวมข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
3.1 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคล โดยการจาแนกกลุ่มตัวอย่างได้แก วุฒกิ ารศึกษา
ขนาดของโรงเรีย นประสบการณ์ ก ารท างาน โดยการแจงนั บ ความถี่ (Frequency) และหาค่ า ร้อ ยละ
(Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับเกีย่ วกับบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในการพัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ตามความคิด เห็น ของข้า ราชการครู สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) จาแนกเป็ นรายข้อ รายด้านและโดยภาพรวม แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย สาหรับ
การทดสอบสมมุตฐิ านโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 2 ที่ม ี วุฒกิ ารศึกษา ต่างกันโดยใช้การทดสอบค่าด้วย (t-test) บทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ที่มขี นาดของโรงเรียน และ
ประสบการณ์การทางาน ต่างกัน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ด้วย F-test (One – way
ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็ นรายคู่ดว้ ย
วิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe′)
3.2 สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
3.3.1 สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิตคิ วามถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (  ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (  )
3.3.2 สถิตเิ ชิงอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติ t-test และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวค่า One-way ANOWA ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็ นรายคูด่ ว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe′)

สรุปผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์คาถามเกี่ยวกับข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ครูทต่ี อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มวี ุฒกิ ารศึกษาวุฒปิ ริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 81.60 และมี
วุฒกิ ารศึกษาวุฒสิ งู กว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 18.40 และมีผทู้ ส่ี อนอยู่โรงเรียนขนาดเล็ก คิดเป็ นร้อยละ
31.40 มีผทู้ ส่ี อนอยูโ่ รงเรียนขนาดกลาง คิดเป็ นร้อยละ 58.90 มีผทู้ ส่ี อนอยูโ่ รงเรียนขนาดใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ
9.70 มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 56.30 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ ทางาน 5 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.10 และประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.60
6

บุญชม ศรีสะอาด, การวิ จยั เบือ้ งต้น, พิมพ์ครัง้ ที่ 7, (กรุงเทพมหานคร: สุวรี ยิ าสาส์น, 2545), หน้า 166

219

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ระดับบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการดาเนิ นงานประกัน
คุณภาพภายในตามความคิ ดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2
ผลการศึก ษาระดับ ความคิด เห็น บทบาทของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในการด าเนิ น งานประกัน
คุณภาพภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
2 ทัง้ 8 ด้าน พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในภาพรวมพบว่าอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากมากค่าเฉลีย่ จาก
มากไปน้ อ ย คือ ด้า นจัด ท ารายงานประจ าปี ท่ีเ ป็ น รายงานประเมิน คุ ณ ภาพภายใน ด้า นด า เนิ น งานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดให้
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
และด้านที่ม ีค่าเฉลี่ยน้ อ ยที่สุด คือ ด้า นจัด ให้ม ีการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาอย่า งต่อ เนื่ อง ตามล าดับ มี
รายละเอียดดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความคิดเห็นในด้านกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ มีสองข้อ
ด้วยกัน ได้แก่ขอ้ 2 ผูบ้ ริหารครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานสถานศึกษา และข้อ 8
มาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ
ข้อ 3 ผูบ้ ริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบตั ติ ามขอบข่ายงานตามมาตรฐานสถานศึกษา และข้อ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 7 มีการกากับติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสม
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 มีค วามคิด เห็นในด้า นจัด ท าแผนพัฒ นาการจัด การศึก ษาของสถานศึก ษาที่มุ่ง คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่ม ี
ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่ ข้อ 8 มีการวัดและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีช่ ดั เจนเป็ นรูปธรรมทุก
ปี รองลงมา คือ ข้อ 4 มีการประชุม เพื่อกาหนดวิส ยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย เพื่อจัดทาแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพื่อนาไปสู่การทา
swot และกาหนดเป้ าหมายตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามของข้าราชการครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีค วามคิดเห็น ในด้า นจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่ ข้อ 8 มีการดาเนินงาน
จัดข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับการบริหารงานธุรการ และการเงินให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั รองลงมา คือ ข้อ 4
โรงเรียนมีการแต่งตัง้ คณะทางานจากบุคลากร ตัวแทนผูป้ กครองคณะกรรมการสถานศึกษาในการดาเนินงาน
ของสถานศึก ษา และข้อ ที่ม ีค่ า เฉลี่ย น้ อ ยที่สุ ด มีส องข้อ ด้ ว ยกัน คือ ข้อ 1 ผู้บ ริห ารมีก ารจัด ท าข้อ มู ล
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สถานศึกษาทีเ่ ป็ นจริงและเป็ นปั จจุบนั อย่างเป็ นระบบ และข้อ 2 ผูบ้ ริหารจัดทาข้อมูลสารสนเทศทีเ่ อือ้ ต่อการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ
4. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามของ
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความคิดเห็นในด้านดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ขอ้ 2ผู้บริหารมีการประชุมแบ่งงานเพื่อดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี รองลงมาคือ ข้อ 1 ผูบ้ ริหารประชุมชี้แจงรายระเอียดของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ให้แก่บุคลากรให้เข้าใจก่อนนาไปปฏิบตั ิ และข้อที่มคี ่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ในการดาเนินงานมีกจิ กรรมหลากหลายมีกจิ กรรมชัดเจนและปฏิบตั งิ านตามช่วงเวลาที่
กาหนด
5. จัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามของ ข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบ
คุณภาการศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่ ข้อ
8 ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ ข้อ 9 มีการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้วธิ ีการจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองต่อผูเ้ รียนและข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 6 ผูบ้ ริหารนาผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามา
วิเคราะห์สงั เคราะห์หาปั ญหาและข้อบกพร่องทุกครัง้
6. จัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามของข้าราชการครูสงั กัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีความคิดเห็นใน
ด้านจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุดมีสองข้อด้วยกัน ได้แก่ ข้อ 4 ผูบ้ ริหารจัดให้มกี าร
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ข้อ 8 ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานมีผรู้ บั ผิดชอบชัดเจนโดยให้บุคลากรผูป้ ระเมินแจ้งผลให้ผเู้ รียนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
พร้อมให้คาแนะนา รองลงมา คือ ข้อ 6 ผูบ้ ริหารจัดให้ทาเอกสารร่องรอยในการดาเนินงานด้านต่างๆ เพื่อ
รองรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ มีสองข้อด้วยกัน คือ ข้อ 2 ผูบ้ ริหารจัดให้ม ี
การประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ ข้อ 7 ผูบ้ ริหารจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานระดับสถานศึกษาด้วยเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
7. จัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามของ
ข้าราชการครูสงั กัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัดทารายงาน
ประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อ
ทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 10 จัดให้มรี ปู เล่มรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี ต่อหน่ วยงานต้นสังกัด
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน รองลงมาคือ ข้อ 1 ผู้บริหารแต่งตัง้ บุคลากรจัดทารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจาปี โดยมีผรู้ บั ผิดชอบงานอย่างชัดเจน และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยที่สุด คือ ข้อ 3 มีการวิเคราะห์
สังเคราะห์ อภิปรายผลการดาเนินงานคุณภาพการศึกษาในรอบปี โดยระบุความสาเร็จตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
ไว้ ตามลาดับ
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8. จัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามของข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีความคิดเห็นในด้านจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อทีม่ คี ่า เฉลีย่ มากทีส่ ุด
ได้แก่ ข้อ 9 มีการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพต่อหน่ วยงานต้นสังกัดและผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกครัง้
รองลงมาคือ ข้อ 8 มีการปรับปรุงออกแบบพัฒนากิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องและพัฒนาในการจัดการ
เรียนการสอน และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ผู้บริหารจัดให้มกี ารนาผลการประเมินตนเองของบุลากร
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพือ่ หาจุดเด่นและจุดด้อยตามข้อมูลทีเ่ ป็ นจริง ( X = 4.03, S.D.=.65) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเที ยบบทบาทของผู้บริ หารสถานศึกษาในการดาเนิ นงานประกัน
คุณภาพภายใน ตามความคิ ดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 จาแนกตาม วุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน และ ประสบการณ์ ทางาน
ผลการวิเคราะห์ พบว่า การวิจยั และการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึก ษาเลย เขต 2 จาแนกตาม วุฒ ิการศึก ษา พบว่า โดยรวมทัง้ 8 ประการไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ ส่วน ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ทางาน บทบาทของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีประเด็นทีจ่ ะอภิปรายดังนี้
1. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตาม
วุฒกิ ารศึกษาพบว่าโดยรวมทัง้ 8 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ าน
ทีต่ งั ้ ไว้
2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตาม
ขนาดโรงเรียนพบว่า โดยรวมทัง้ 8 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01
3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตาม
ประสบการณ์ทางาน โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 7 ด้านได้แก่ ด้านกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้าน
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านจัดให้มกี าร
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทารายงานประจาปี ท่เี ป็ นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน ด้านจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการวิจยั เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผูว้ จิ ยั ขออภิปราย
ประเด็นสาคัญทีเ่ ป็ นข้อค้นพบจากงานวิจยั ดังต่อไปนี้
1. การวิ เคราะห์ระดับบทบาทของผู้บริ หารสถานศึ กษาในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพ
ภายในตามความคิ ดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการ
ครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกเป็ น 8 ประการได้แก่ 1) กาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มกี ารประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทารายงานประจาปี ท่เี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 8) จัด ให้ม ีก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก สอดคล้อ งกับ
สมมุติฐานของการวิจยั ที่ตงั ้ ไว้ทงั ้ นี้เนื่องมาจากการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงแก้ว โพธิ ์อ้น7 ศึกษาบทบาทของผู้บริหาสถานศึกษาที่ปฏิบตั จิ ริงและ
บทบาททีค่ าดหวังในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามการรับรูข้ องบุคลากรในสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุร ีอภิปรายผลว่าบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีป่ ฏิบตั ิ
จริงในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามการรับรูข้ องรองผูบ้ ริหารสถานศึกษาฝ่ ายวิชาการและ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ ผู้บริหารมีความตระหนัก ความพยายาม เอาใจใส่การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาของตนเอง สูม่ าตรฐานการศึกษา
1.1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับ
มากและเมื่อพิจารณารายข้อข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ผูบ้ ริหารครูและบุคลากรทุกคนมีสว่ นร่ว มในการกาหนด
มาตรฐานสถานศึกษา และมาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ มีการกากับติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการศึกษา
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษาที่กาหนดไว้ซ่งึ อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิเชษฐ์ วายุวรรธนะ 8 ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7

ดวงแก้ว โพธิอ้์ น, “บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ปฏิ บตั ิ จริ งและบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในตามการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
สุพรรณบุรี”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร,ี 2550), หน้า 166
8
พิเชษฐ์ วายุวรรธนะ, การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1, วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา,
นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), หน้า96
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สถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าการจัดการศึกษาในปั จจุบนั ให้
ความสาคัญกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และงานวิจยั ทีใ่ กล้เคียงของ ชนินทร ศรีทอง9 ได้ทาการวิจยั
เรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ป ฏิบตั ิจริงและบทบาทที่ค าดหวังในการพัฒ นาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากรของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุ รี ผลการวิจ ยั พบว่า โดยภาพรวมและรายข้อ มีก ารปฏิบ ตั ิอ ยู่ใ นระดับ มาก ทัง้ นี้ เ ป็ น เพราะว่า
ผูบ้ ริหารกาหนดให้มกี ารจัดทาแผนโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีการสนับสนุ นส่งเสริมให้มกี ารวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
1.2) จัดท าแผนพัฒ นาการจัดการศึก ษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่ม ี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ มีการวัดและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีช่ ดั เจนเป็ นรูปธรรมทุกปี และข้อทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพื่อนาไปสู่การทา swot และกาหนดเป้ าหมายตรงตาม
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นา สอดคล้ อ งกับงานวิจยั ของ ไพทูล บุ ญมัง่ 10 ได้ท าวิจยั เรื่องการจัด ทาแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาแบบมีสว่ นร่วมของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ปี การศึกษา 2552-2554 พบว่า แผนพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึก ษาของสถานศึก ษาเป็ น กรอบแนวทางที่ส าคัญ ในการด าเนิ น การพัฒ นาการศึก ษาของ
สถานศึกษาให้ได้คุ ณภาพและมาตรฐานตามที่กาหนด ให้ครอบคลุม ทัง้ ด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวจะบรรลุผลสาเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ผู้บริหาร ครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม งานวิจยั ที่ใกล้เคียงของ ดวงแก้ว
โพธิ ์อ้น11 ศึกษาบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาที่ปฏิบตั จิ ริงและบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามการรับรูข้ องบุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สุพรรณบุรี ผลการวิจ ยั พบว่า การปฏิบตั ิจ ริงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็ นลาดับแรก อาจเป็ นเพราะว่า
มาตรฐานการศึกษาเป็ นเป้ าหมายสาคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณารายข้อข้อที่มคี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ มีการดาเนินงานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงาน
ธุรการ และการเงินให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการจัดทาข้อมูล
สถานศึกษาที่เป็ นจริงและเป็ นปั จจุบนั อย่างเป็ นระบบ และ ผู้บริหารจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เอื้อต่อการ

9

ชนินทร ศรีทอง, “บทบาทของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ปฏิ บตั ิ จริ งและบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนา ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากรของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร,ี
2551),หน้า 175.
10
ไพทูล บุญมัง,่ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนโนนแดงวิ ทยาคม ปี
การศึกษา 2552-2554, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสารคาม, 2552), หน้า บทคัดย่อ.
11
ดวงแก้ว โพธิ ์อ้น, “บทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ปฏิ บตั ิ จริ งและบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในตามการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
สุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา: บัณฑิตวิทยาลัย: 2550), หน้า 167.
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ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สริต วิจติ รโชติ12 ได้ศกึ ษาเรื่อง
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และพิจารณาเป็ นรายด้าน อยูร่ ะดับมาก 2 ด้าน คือ
ด้านการออกแบบ ระบบ และด้านการเตรียมการ ส่วนด้านการปฏิบตั ิตามระบบและด้านการกากับติดตามและ
ประเมินผลอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.4) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มคี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุดคือผูบ้ ริหารมีการประชุมแบ่งงานเพื่อ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และ ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ในการดาเนินงานมีกจิ กรรมหลากหลายมีกจิ กรรมชัดเจนและปฏิบตั งิ านตามช่วงเวลาทีก่ าหนด สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พิเชษฐ์ ฟองศรี13 ได้ทาการศึกษา การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทีเ่ ปิ ด
สอนช่วงชัน้ ที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาลาพูน เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า สภาพการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมทัง้ 8 องค์ประกอบ มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก โดยมีการ
ดาเนิ น การอยู่ใ นระดับ มากที่สุด และสอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของ ปริญ ญา กระแสร์สุนทร 14 ได้ศึก ษาการ
ดาเนินการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาชัน้ พื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 1) การดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาชัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
จากรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริหารดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษามากทีส่ ดุ คือ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1.5) จัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับ มากและเมื่อพิจ ารณารายข้อข้อที่ม ีค่า เฉลี่ยมากที่สุด คือในการตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษามีค วาม
สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่
น้อยทีส่ ุด คือ ผูบ้ ริหารนาผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์สงั เคราะห์หาปั ญหาและข้อบกพร่อง
ทุกครัง้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นริศ เชื่ออ่า15 ได้ศกึ ษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั ญหาการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ โดยรวมอยู่ใ นระดับ น้ อ ย เรีย งล าดับ จากปั ญ หามากไปน้ อ ย ได้แ ก่ การจัด ให้ม ีก ารติด ตาม
12

สริต วิจติ รโชติ, การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สัง กัด สานั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษากาญจนบุรี เขต 1, การค้น คว้า อิส ระปริญ ญามหาบัณ ฑิต , (บัณ ฑิต วิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) ,หน้า 72.
13
พิเชษฐ์ ฟองศรี, การดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิ ดสอนช่วงชัน้ ที่ 4 สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาลาพูน เขต 2, วิทยานิพนธ์สาขาการบริการการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลาปาง, 2552), หน้า บทคัดย่อ.
14
ปริญญา กระแสร์สุนทร, “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดฉะเชิ งเทรา”,
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีนครินทร์, 2549) ,หน้า 60.
15
นริศ เชือ่ อ่า, “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาอานาจเจริ ญ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนอร์
ทกรุงเทพ, 2556), หน้า บทคัดย่อ.
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดให้มกี าร
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่ อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา การจัด ระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ การ
จัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
1.6) จัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า
ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากทีส่ ุดคือผูบ้ ริหารจัดให้มกี าร
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานมีผรู้ บั ผิดชอบชัดเจนโดยให้บุคลากรผูป้ ระเมิน แจ้งผลให้ผเู้ รียนและผูท้ ่เี กี่ยวข้องทราบ พร้อมให้
คาแนะนา ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ ผู้บริหารจัดให้มกี ารประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
ผูบ้ ริหารจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานระดับสถานศึกษาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและ
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพิมล สุขะวัธนกุล16 ศึกษาเรื่อง การ
ปฏิ บ ัติ ง านการประกัน คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นแม่ พ ระฟาติ ม าโรงเรี ย นสัง กั ด อัค รสัง ฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบตั งิ านการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแม่พระฟา
ติมาตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายใน 8 ด้าน โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากทัง้ 8
ด้าน
1.7) จัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ในภาพรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดให้มรี ูปเล่มรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจาปี ต่อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและสาธารณชน และ ข้ อทีม่ คี ่าเฉลี่ยน้อยทีส่ ุด คือ มีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายผลการดาเนินงานคุณภาพการศึกษาในรอบปี โดยระบุความสาเร็จตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประภา ตันติวฒ
ุ 17ิ ศึกษาเรือ่ ง สภาพการดาเนินงานเพื่อรองรับการประกัน
คุภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต 3 มีสภาพการดาเนินงานใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจากการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นสิง่ ทีส่ ถานศึกษาต้องปฏิบตั เิ พื่อการ
ดารงและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่าต่อเนื่อง ผลการวิจยั พบว่า สถานศึกษาดาเนินงานด้าน
การผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมาก
1.8) จัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับ
มากและเมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพต่อ
หน่ วยงานต้นสังกัดและผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกครัง้ และ ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารจัดให้มกี ารนาผลการ
ประเมินตนเองของบุลากรมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นและจุดด้อยตามข้อมูลที่เป็ นจริง ทัง้ นี้อาจ
เป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดระบบการทารายงานคุณภาพการศึกษา ซึง่ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลของ
ข้อมูลให้สอดรับกับป้ าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการนาเสนอรายงานคุณภาพ
16

พรพิมล สุขะวัธนกุล, การปฏิ บตั ิ งานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแม่พระฟาติ มาโรงเรียนสังกัด
อัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร เขต 2, งานวิจยั , (อัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร, 2553), หน้า บทคัดย่อ
17
ประภา ตันติวฒ
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การศึกษาประจาปี อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ให้กบั ต้นสังกัดทราบ สอดคล้องกับงานวิจยั ประภา ตันติวุฒ ิ18 ศึกษา
เรือ่ ง สภาพการดาเนินงานเพือ่ รองรับการประกันคุภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีสภาพการดาเนินงานในระดับมาก อาจเนื่องมาจากการผดุงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็ นสิง่ ที่สถานศึกษาต้องปฏิบตั ิเพื่อการดารงและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่า
ต่อเนื่อง ผลการวิจยั พบว่า สถานศึกษาดาเนินงานด้านการผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมาก
2. การเปรียบเที ยบบทบาทของผู้บริ หารสถานศึกษาในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพ
ภายใน ตามความคิ ดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
2 จาแนกตาม วุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน และ ประสบการณ์ ทางาน
2.1) การเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษาพบว่าโดยรวมทัง้ 8 ประการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05 ไม่เป็ นไป
ตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้
2.2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
จาแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า โดยรวมทัง้ 8 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.0 1 จะเห็นว่า
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดใหญ่มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าโรงเรียน
ขนาดใหญ่มคี วามพร้อมทางด้านทรัพยากรการบริหารมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง
2.3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
จาแนกตามประสบการณ์ทางาน โดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 และ เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.01 7 ด้านได้แก่ ด้านกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านจัดให้ม ีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ด้านจัดให้ม ีการประเมินคุ ณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทา
รายงานประจาปี ท่ีเป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด้านจัดให้ม ีการพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนด้านดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่าง ทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะว่าในด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และได้แบ่งงานให้ขา้ ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตะนักใน
หน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ

18
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ข้อเสนอแนะ
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรครูทุกคน
ให้มสี ว่ นร่วมในการกาหนดมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบ้ ริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบตั ติ ามขอบข่ายงานตาม
มาตรฐานสถานศึกษา มีการกากับติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสม เพื่อ
นาไปสูก่ ารพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ม ีการวัดและประเมินผลแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาที่ชดั เจนเป็ น
รูปธรรมทุกปี มีการประชุมเพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ มีการ
วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพือ่ นาไปสูก่ ารทา swot และกาหนดเป้ าหมายตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรมีการดาเนินงานจัดข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ และการเงินให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั โรงเรียนมีการแต่งตัง้ คณะทางานจาก
บุคลากร ตัวแทนผูป้ กครองคณะกรรมการสถานศึกษาในการดาเนินงานของสถานศึกษา ผูบ้ ริหารมีการจัดทา
ข้อมูลสถานศึกษาที่เป็ นจริงและเป็ นปั จจุบนั อย่างเป็ นระบบ ผู้บริหารจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ
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