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Abstract
 

 The purpose of this research was to study the relationship between administrative factors and school internal 

quality assurance in schools under the supervision of Chachoengsao Primary Education Office, Area 2. 

  The samples of this study were 419 people selected by proportional stratified sampling from two groups of 

113 school administrators, and 306 school teachers. The instrument was a questionnaire. The statistics used for data 

analysis were mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation. 

  The results of the research were as follows: 

 1. The average means of administrative factors of schools under the supervision of Chachoengsao Primary 

Education Office, Area 2, as a whole, was at high level. The average means of all aspects were put in order from high 

to low i.e. the aspect of organization characteristics, the aspect of budget, the aspect of environment, the aspect of 

administration policy and management, and the aspect of personnel,respectively.

 2.  The quality assurance of schools under the supervision of Chachoengsao Primary Education Office, Area2, 

as a whole, were at high level. The average means of all aspects were put in order from high to low i.e. the aspect 

of administration and information system management, the aspect of the defining of school standard, the aspect of 

issuing the school management development plan aiming at the quality in accordance with the school educational 

standard, the aspect of annual report on internal quality evaluation, the aspect of mission proceeding in accordance 

with the development plan, the aspect of school management, the aspect of internal quality evaluation in  

accordance with the school educational standard, the aspect of continuously educational quality development, and 

the aspect of educational quality inspection and following up.

 3.  There was statistical significant relationship between administrative factors and internal quality assurance 

of schools under the supervision of Chachoengsao Primary Education Office, Area 2, at the .05 level. 
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัการบรหิารกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษา และเพือ่ศกึษา

ปัจจัยการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู จ�านวน 419 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นชนิดสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ใน 

การวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสหสัมพันธ์ 

แบบเพียร์สัน

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. ปัจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ 1) ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ 2) ปัจจัยด้านงบประมาณ 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  

4) ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการจัดการ และ5) ปัจจัยด้านบุคลากร

 2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

โดยภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัมากเรยีงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ 1) ด้านการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 2) ด้านการก�าหนด

มาตรฐานของสถานศึกษา 3) ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศกึษา 4) ด้านการรายงานประจ�าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคณุภาพภายใน 5) ด้านการด�าเนนิงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถาน

ศึกษา 6) ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

และ8) ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

 3. ปัจจยัการบริหารทีม่คีวามสมัพนัธ์กับการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยการบริหาร/ การประกันคุณภาพภายใน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเป็นยุคท่ีสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

มนุษย์ต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับส่ิงใหม่

ที่จะเกิดขึ้น ปัจจัยส�าคัญในการเตรียมความพร้อมน้ี คือ การเป็น 

คนที่มีคุณภาพ และการที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพได้จ�าเป็นต้องได้รับ

การศึกษาที่มีคุณภาพด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ส่วนที่ 8 สิทธิเสรีภาพในการศึกษา มาตรา 49 

ก�าหนดไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อย

กว่าสบิสองปี ทีร่ฐัจะต้องจดัให้อย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพ โดยไม่เกบ็

ค่าใช้จ่าย และพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ทีแ่ก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2553 ก�าหนดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพ

การศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย 

ระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบประกันคุณภาพภายนอก 

หลักเกณฑ์ และประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก�าหนด

ในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา

จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้

ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บรหิารการศกึษา ทีต้่องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง โดยให้มีการจดัท�า

รายงานประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก มาตรา 49  

ให้มีส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท�าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิน

คุณภาพภายนอกและท�าการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มี

การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค�านึงถึงความมุ่งหมาย

และหลักการและแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัตามทีก่�าหนด

ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน

ศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งคร้ังในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมิน

ครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือ ในการจัด

เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการ

สถานศกึษา ผูเ้กีย่วข้องให้ข้อมลูเกีย่วกบัภารกจิสถานศกึษาเพิม่เตมิ

(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2553, หน้า 17-18)

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 

ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ จงึเป็นเหตใุห้รฐับาลก�าหนดนโยบายด้านการศึกษา
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และให้ความส�าคญัเป็นล�าดบัแรก คอืการปฏริปูการศึกษาเพือ่น�าไป

สู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมน�า

ความรู้อย่างแท้จริง อีกทั้งมุ่งพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ แต่จากข้อมูลพื้นฐาน

เก่ียวกบัคณุภาพการศกึษาของไทยซ่ึงประเมนิโดยองค์การภายนอก 

ในปัจจุบันมีหลักฐานยืนยันได้ว่า คุณภาพการศึกษาทั้งด้านผู้เรียน

และด้านการบริหารสถานศึกษา มีหลายส่วนที่ต ้องปรับปรุง 

และพัฒนาอย่างเร่งด่วน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 4)  

ดังจะเห็นได ้จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  

พ.ศ. 2549-2553 ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ด�าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสองตัง้แต่ พ.ศ. 2549 จนถงึ พ.ศ. 2551 จากการวเิคราะห์ข้อมลู

สรุปได้ว่า มีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ทั้งระดับ

ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,322 แห่งจากสถานศึกษา

ที่เข้ารับการประเมินจ�านวน 20,373 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.21 

และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น 

 ดังน้ัน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย จ�าเป็นต้อง 

เริ่มจากสถานศึกษาทุกแห่งด�าเนินการพัฒนาคุณภาพของสถาน

ศกึษานัน้ๆ โดยจะต้องมกีารประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถาน

ศกึษาผสมผสานอยูใ่นกระบวนการบริหารและจัดการเรยีนการสอน

ตามปกติของสถานศึกษา ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎ

กระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธกีารประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2553, หน้า 26) เพื่อให้สถานศึกษายึดเป็นกรอบการ

ด�าเนนิงาน โดยก�าหนดภาระงานหลกัไว้ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การก�าหนด

มาตรฐานของสถานศกึษา 2) การจดัท�าแผนพฒันาการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษาที่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด�าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) การรายงานประจ�าปีที่เป็น

รายงานการประเมนิคณุภาพภายใน และ 8) การพฒันาคณุภาพการ

ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาระงานดังกล่าวเป็นกระบวนการที่เอื้อต่อ

การผลักดันให้สถานศึกษาได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ

 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2 เป็นหน่วยงานหนึง่ในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ด�าเนินงานตามนโยบายของ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดให้มีกิจกรรม

หลายประการ เพือ่พฒันาสถานศึกษาทกุแห่งให้มรีะบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในโดยวางแผนพัฒนากลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ 

ส่งเสรมิความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และจุดเน้นข้อ 8 สถานศึกษาทุก 

แห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในท่ีเข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพ

ภายนอก (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2, 2554, หน้า 16) จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการ

ศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2 โดยพิจารณาจากความส�าเร็จในด้านผลผลิตและผลลัพธ์  

ของการด�าเนนิงาน ยงัมปัีญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา  

ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปี 2554–

2555 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษาได้รับการประเมิน

จ�านวน 114 โรง ประกาศผลจ�านวน 30 โรง รับรองจ�านวน 21  

โรง และไม่รับรองจ�านวน 9 โรง ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานระดบัชาต ิ(O-NET) ในชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 

มีผลการทดสอบต�่ากว่าระดับประเทศทุกวิชา (ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2, 2556, หน้า 18)

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว จะเหน็ได้ว่าการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จะสามารถด�าเนินการได้

ตามแนวทางการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 8 ด้าน 

จ�าเป็นต้องใช้เทคนิค วิธีการ รวมทั้งปัจจัยการบริหารเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญในการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

เพือ่ศกึษาระดบัปัจจัยการบรหิาร ระดบัการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และปัจจัยการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือน�าผลการวจิยั

เป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับผู ้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

น�าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการปรับปรุง ส่งเสริม 

สนบัสนนุพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาของสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 ให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาระดบัปัจจยัการบรหิารของสถานศกึษา สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

  2. เพือ่ศกึษาระดบัการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 

  3. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษา สังกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

สมมติฐานการวิจัย
 1.  ปัจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยู่ในระดับมาก 

  2. การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

อยู่ในระดับมาก

  3. ปัจจัยการบริหารกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก

ขอบเขตของเนื้อหา
 1.  ปัจจัยการบริหารโดยการสังเคราะห์และบูรณาการ

แนวคิดของ สเตียร์ส (Steer, 1997, pp. 7-10) ปรีชา คัมภีร์ปกรณ์ 

(2541, หน้า 5-6) และเชิดชัย ฮวดศรี (2551, หน้า 38) ประกอบ

ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ 2) ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อม 3) ปัจจัยด้านบุคลากร 4) ปัจจัยด้านนโยบายการ

บริหารและการจัดการ 5) ปัจจัยด้านงบประมาณ 

  2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศึกษาจากแนว

การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์

และแนวปฏบิตัทิีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าด้วยระบบ 

หลกัเกณฑ์วธิีการประกนัคุณภาพการศกึษา (กระทรวงศึกษาธกิาร, 

2553, หน้า 26) ประกอบ ด้วย 8 ด้านได้แก่ 1) การก�าหนดมาตรฐาน

ของสถานศึกษา 2) จัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่มุ ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด�าเนินงานตามแผน

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) การจัดให้มีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) การจัดท�า

รายงานประจ�าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) การจัด

ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

วิธีด�าเนินการวิจัย
  1.  ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างได้รวบรวมข้อมูลจาก 

กลุ่มตัวอย่างที่สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 113 คน ครู 306 

คน รวม 419 คน จากประชากรทั้งหมด 1,655 คน

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

   ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

จ�านวน 2 ข้อ

   ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารของสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 จ�านวน 5 ด้าน คือ ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร

และการจัดการ ปัจจัยด้านงบประมาณ จ�านวน 52 ข้อ

   ตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ทั้ง 8 ด้าน คือ การก�าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 

การจดัท�าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่คณุภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศ การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมิน

คณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา การรายงาน

ประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จ�านวน 46 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้

สถิติการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

  2. วิเคราะห์ตัวแปรที่ 1 ตัวแปรที่ 2 โดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ โดยหาค่าสัมประสทิธิส์หสัมพนัธ์

ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation  

coefficient) โดยก�าหนดค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปัจจัยการบริหารที่  

มีความสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ฉะเชิงเทรา เขต 2 สามารถอภิปรายประเด็นส�าคัญที่ได้จากการ

ศึกษาวิจัย ดังนี้

 1. ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ผลการ

วิจัยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกษมน มังคละคีรี 

(2545, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการ 

ด�าเนนิการประกันคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั

กรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการ

บรหิาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของวรีะพงษ์ 

ไตรศิวะกุล (2545, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยการ

บริหารกับการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ ในสหวิทยาเขตเมืองอุบลราชธานี  

พบว่าปัจจัยการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวิจัยของศรีสมร แป้งหอม (2545, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัย

การบริหารท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถม

ศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยการ

บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู ่ใน 

ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอนงค์ งอสอน (2545, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการ

ศึกษา ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการ

วิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์

วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในระดับมากทั้ง  

5 ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ ทองเนียม (2546, 

บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับ 

การด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรม

สามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่าปัจจัยการบริหารโดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกุสุมา วิเศษ (2548, 

บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยการบริหารกับการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของเชิดชัย ฮวดศรี (2551, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการ

ศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอ�าเภอเมือง สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยที่ส ่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวม  

ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา มณฑลเพชร (2551, บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อ

กระบวนการพฒันาการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในโรงเรยีนที่

ได้รบัการรบัรองจากการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบทีส่อง สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัย

พบว่า ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากสอดคล้องกับงานวจิยัของมลวิลัย์ พาศร ี(2552, บทคดัย่อ) 

ศกึษาเรือ่ง ปัจจยัการบรหิารทีส่มัพนัธ์กบัการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยการบริหารโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รับนโยบายจากคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เช่นเดียวกันว่าในการจัดการศึกษาให้ส่งเสริม

ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่รับนโยบายนี้ จึงได้

เร่งรดัพฒันาการศกึษาและคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาให้ได้

มาตรฐาน โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและมุ่งเน้น

คุณภาพผู้เรียนเป็นส�าคัญ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้

ควบคู่ไปกับการประเมินยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผ่านการประเมนิภายนอกการศึกษาขัน้พืน้ฐานจากส�านกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553, ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หน้า 34-39) นอกจากนี้ผลการ

ด�าเนนิงานด้านการประเมนิผลการศึกษาของส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ชี้ให้เห็นว่าสถานศึกษามีการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ของบริบทที่เปล่ียนไป (ส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หน้า 34-39) ทั้งนี้ยัง

มข้ีอมลูสนบัสนนุว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัต่อการ

บรหิารสถานศกึษาทีมุ่ง่เน้นให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างแท้จรงิผ่านระบบ

การบริหารโดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในโดยจัดให้มี

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ที่เอื้ออ�านวยให้บุคลากรในสถาน

ศึกษามีส่วนร่วมตัดสินใจ ในการด�าเนินงานต่างๆ อย่างเหมาะสม

ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษา

อย่างชดัเจน มรีะบบการสือ่สาร แลกเปลีย่นข้อมลู ระหว่างบุคลากร 

ในสถานศึกษาอย่างทั่วถึงมีการบริหารงานโดยอาศัย กฎ ระเบียบ 

ค�าส่ัง แนวปฏิบัติ ที่ส่งเสริมเอื้อต่อการด�าเนินงานของสถานศึกษา

ท�างานร่วมกันเป็นทีมย่อยๆ ตามความช�านาญเฉพาะอย่างของ 

แต่ละบุคคล จัดหาเทคโนโลยี ให้ครูน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนอย่างเหมาะสม เช่น สื่อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติ

การต่างๆ เป็นต้น บุคลากรในสถานศึกษาสามารถน�าเทคโนโลยี  

ส่ืออปุกรณ์ต่างๆ มาใช้จดัการเรยีนการสอน การด�าเนนิการดงักล่าว

สอดคล้องกับงานวิจัยของบัญชา ศิริเรืองชัย (2551,หน้า 15)  
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ทีพ่บว่าปัจจยัการบรหิารเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการบริหารของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีไ่ด้รบัการพจิารณาว่าจะส่งผลทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององค์การ

  2. การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกษมน  

มังคละคีรี (2545, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผล

ต่อการด�าเนนิการประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า  

การด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล (2545, บทคัดย่อ) 

ศกึษาเรือ่งความสมัพนัธ์ปัจจยัการบรหิารกบัการด�าเนนิงานประกนั

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาใน 

สหวทิยาเขตเมอืงอบุลราชธาน ีพบว่าการด�าเนินงานประกนัคณุภาพ

การศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ศรีสมร แป้งหอม (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที ่

ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์ ผลการวจิยัพบว่าระดบัการประกนัคณุภาพภายใน

โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ ทองเนียม (2546, บทคัดย่อ) 

ศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยการบรหิารกบัการด�าเนนิงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 

จงัหวดัชลบรุ ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ

สามารถ โสภาเวทย์ (2549, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองคาย 

เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยรวม 

และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร  

สุวัชรชัยติวงศ์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการศึกษาการ

ด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ผลการ

วิจัยพบว่าการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนระดับ 

ประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

รัตนา มณฑลเพชร (2551, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือ่งปัจจยัการบรหิาร

ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อกระบวนการพัฒนาการประกัน

คณุภาพการศกึษาภายในโรงเรยีนทีไ่ด้รบัการรับรองจากการประเมนิ

คุณภาพภายนอกรอบที่สอง สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เพชรบรุเีขต 1 และเขต 2 ผลการวจิยัพบว่า กระบวนการพฒันาการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในโรงเรยีนทีไ่ด้รบัการรบัรองจากการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองภาพรวมอยู ่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของมลิวัลย์ พาศรี (2552, บทคัดย่อ) ศึกษา

เรือ่งปัจจยัการบรหิารทีสั่มพนัธ์กบัการประกนัคณุภาพภายในสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย

ภาพรวม อยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงสิทธ์ิ  

เหลืองธิชัยวาณิช (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการด�าเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 ผลการวจิยัพบว่า การด�าเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

กระทรวงศึกษาธกิารได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสรมิให้สถานศกึษา

ด�าเนินการตามมาตรฐาน 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการ

ศึกษาและมาตรา 49 ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน

ศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหน่ึงครั้ง ในทุกห้าปี และเสนอผลการ

ประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ท้ังยังมีกฎ

กระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 จัดท�าเป็น

เอกสารแนวทางและคูม่อืให้สถานศึกษาด�าเนนิการโดยการสนบัสนนุ

ส่งเสริมของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลของการให้ความส�าคัญกับระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงได้ด�าเนิน

งานตามนโยบายและข้อก�าหนดของกฎกระทรวง จึงมีกิจกรรม 

ส่งเสริมหลายประการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีระบบ

ประกันคุณภาพภายใน โดยวางแผนพัฒนากลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา

คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทกุระดบัตามหลกัสตูรและส่งเสรมิ

ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้โดย

ด�าเนินการจัดท�าโครงการพัฒนาชมรมวิชาการ โครงการจัดการ

ศึกษาประชาคมอาเซียน โครงการจัดท�าคลังข้อสอบเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการแสดงศิลป-

หัตถกรรมนักเรียนภาคกลางภาคตะวันออกครั้งที่ 62 โครงการ

ประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต โครงการนิเทศ 
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แนวใหม่ใส่ใจคณุภาพ โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการวดัผลประเมนิ

ผลการเรียนรู้ ซ่ึงแต่ละโครงการล้วนเป็นการสนับสนุนด้านการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท้ังสิ้น (ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2555, หน้า 41-44) 

นอกจากนี้แล้วยังวางแผนพัฒนากลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ 

จุดเน้นที่ 8 สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและผ่านการรับรองจาก 

การประเมนิคณุภาพภายนอก โดยด�าเนนิการจดัท�าโครงการพัฒนา

ส่งเสริมการด�าเนนิงานตามระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

ให้เข้มแขง็ โครงการพฒันาส่งเสรมิด้านการศกึษาให้มคีวามเข้มแขง็ 

เพ่ือรองรับการประเมนิภายนอก รอบ 3 โครงการก�ากบั ติดตามและ

รายงานผลการด�าเนินงานการจัดการศึกษา โครงการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

(ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2, 2555, 

หน้า 54-56) จากการที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ก�าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา

ด้านคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง จึงส่งผลให้การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 3.  ปัจจัยการบริหารท่ีมีความสัมพันธ์กับการประกัน

คณุภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 มคีวามสมัพนัธ์กนัในทาง

บวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีความสัมพันธ์กันใน

ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล (2545, 

บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ปัจจัยการบริหารกับการด�าเนิน

งานประกนัคณุภาพการศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญั

ศกึษาในสหวทิยาเขตเมอืงอบุลราชธาน ีพบว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัใน

ทางบวก สอดคล้องกบัศรสีมร แป้งหอม (2545, บทคดัย่อ) ได้ศกึษา

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

ประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันใน

ทางบวกและอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์  

ทองเนยีม (2546, บทคดัย่อ) ศกึษาเรือ่งความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยั

การบรหิารกบัการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีน

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่าง

มนียัส�าคญัทีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู สอดคล้อง

กับงานวิจัยของกุสุมา วิเศษ (2548, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง

ปัจจัยการบริหารกับการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี 

เขต 2 พบว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ .01 ทุกด้านและเป็นความสัมพันธ์กันในทางบวก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนีย ์ ทองห่อ (2548, บทคัดย่อ) 

ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่าปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กับ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั .01 ในทางบวกและอยูใ่นระดบัสงู สอดคล้องกบังานวจิยัของ

เชิดชัย ฮวดศรี (2551, หน้า 85) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อ�าเภอเมือง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  

พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ละด้าน พบว่ามีความสัมพันธ์กัน

ในระดับค่อนข้างสูงสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา มณฑลเพชร 

(2551, บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาเรือ่งปัจจยัการบรหิารของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาที่เอ้ือต่อกระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในโรงเรยีนทีไ่ด้รบัการรบัรองจากการประเมนิคณุภาพภายนอก

รอบที่สอง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ 

เขต 2 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษาและกระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

มลิวัลย์ พาศรี (2552, หน้า 136) ศึกษาเรื่องปัจจัยการบริหารที่

สัมพันธ์กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการน�าสถานศึกษา

ไปสู่การพัฒนา จึงจ�าเป็นที่ต้องมีความรู้ด้านการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาผสมผสานอยู ่ในกระบวนการบริหารและ 

การจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง (มลิวัลย์ พาศรี, 2552, หน้า 4)  

มีแผนกิจกรรม การประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพที่ 

เป็นระบบสะท้อนถงึความมีคณุภาพ เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก�าหนดไว้ โดยบุคลากรในสถาน

ศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาด�าเนินการ

วางแผนและประเมินผลงาน ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา

มีความสอดคล้องตามบริบทผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  

มีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการประเมินผลตามแผนปฏิทินการปฏิบัติงาน สรุปผลการด�าเนิน

งานเป็นระยะ น�าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
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ศึกษา และเผยแพร่ให้ผู ้ท่ีเก่ียวข้องทราบซ่ึงเป็นกระบวนการที่ 

ส�าคัญยิ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ (2551, 

หน้า 7) พบว่าปัจจัยการบริหารเป็นสิ่งที่ท�าให้โรงเรียนสามารถ

ด�าเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึง 

สิ่งที่สนับสนุนหรือกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็น 

ความผูกพันเอาใจใส่ต่องาน ติดตามงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ปรึกษาหารือ พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ท�างานเป็นทีม ใฝ่หา 

ความรู้ น�าความคิดใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน มีส่วน

ร่วมในการแก้ปัญหา มีความผูกพันต่อสถานศึกษา ปฏิบัติงานตรง

ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ บุคลากรมีแรงจูงใจในการท�างาน มอบ

หมายให้ปฏิบัติงานตรงกับความสามารถตามบทบาทหน้าที่ของตน 

มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น การตัดสินใจร่วมกัน และ

พิจารณาความดีความชอบของครูโดยใช้ระบบคุณธรรม ยังต้องมี

ความรูเ้รือ่งปัจจยัทีเ่ป็นสิง่ทีส่นบัสนนุหรอืกระตุน้ให้เกดิแรงจงูใจใน

การปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของสถานศกึษา 

ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณ ลักษณะองค์การ ลักษณะของสภาพ

แวดล้อม ลักษณะของบุคคลในองค์การ ลักษณะของนโยบายการ

บรหิารและการจดัการ อนัเป็นสิง่ทีส่นบัสนนุ หรอืกระตุน้ให้เกดิแรง

จูงใจในการปฏิบัติงาน โดยสถานศึกษาต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้จะท�าให้สถานศึกษา สามารถด�ารงและด�าเนินต่อไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงถือได้ว่าปัจจัยการบริหารมี

บทบาทส�าคัญต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งเป็น 

กระบวนการน�าสถานศกึษาไปสูก่ารพฒันา รวมถงึส่ิงทีส่นบัสนนุหรอื

กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
 1.  จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการบริหารของผู้บริหาร 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ด้านบคุลากร มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรได้

รับการส่งเสรมิ พัฒนา ด้านบคุลากรมากขึน้ โดยเฉพาะการสร้างแรง

จูงใจในการท�างาน การท�างานด้วยความรู้สึกผูกพันต่อสถานศึกษา

และการพิจารณาความดีความชอบของครูโดยใช้ระบบคุณธรรม  

อันจะท�าให้บุคลากรเกิดขวัญและก�าลังใจในการท�างาน ท�างาน 

อย่างมีความสุขซ่ึงจะท�าให้การบริหารงานประสบความส�าเร็จ  

ตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

  2. จากการศึกษาพบว่า การประกันคุณภาพภายในสถาน

ศกึษาของสถานศกึษา ด้านการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ให้มคีวามสามารถในการวางแผนการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบและ

ชัดเจน มีการประเมินผลตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และน�าผลการ

ประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความส�าเร็จใน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา

  3. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ ์

กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาต้องให้ความ

ส�าคัญกับทุกปัจจัยเพื่อขับเคล่ือนกระบวนการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศึกษาปัจจัยการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านบุคลากร สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 หรือส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอื่น

  2.  ควรศึกษาปัจจัยการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 

  3.  ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหาร 

และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่น
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