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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอก
ของโรงเรี ยนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาปราจี นบุรี ปี การศึกษา 2549
จํานวน 274 โรงเรี ยน จํานวน 231 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู เกี่ยวกับระดับปั ญหา ซึ่ งได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .83 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คื อ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ หา
ค่าที (t-test independent) และค่าเอฟ (F-test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี โดยรวมและรายขั้นตอนอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินผล รองลงมาคือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการวางแผน และขั้นตอน
การปรับปรุ งและพัฒนา
2. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดโรงเรี ยนโดยรวมและรายขั้นตอน พบว่า ขนาดโรงเรี ยน
ที่ต่างกันมีปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ไม่แตกต่างกัน
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3. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามตําแหน่ ง พบว่า ตําแหน่ งต่างกันระดับปั ญหาการประกัน
คุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายขั้นตอน พบว่า ทุกขั้นตอนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ขั้นตอนการปรับปรุ งและพัฒนา ไม่มีความแตกต่างกัน
4. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครู และผูบ้ ริ หารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน
ABSTRACT
The purposes of this research were to study and to compare problems in external quality
assurance of schools under the Office of Prachinburi Educational Service Area. The samples of the
study consisted of 231 school administrators and teachers of 274 schools under the Office of
Prachinburi Educational Service Area in the 2006 academic year, obtained from a simple random
sampling method. The instrument used in this study was a set of questionnaires with a reliability
level of 0.83. It was divided into two parts : 1) general data of the respondents and 2) opinions of
the respondents towards problem levels. The statistics employed to analyze the data were
percentage, mean, standard deviation, t-test independent, and F-test.
The results of the study were as follows :
1. The problems in the external quality assurance of the schools under the Office of
Prachinburi Educational Service Area were at a moderate level overall and in each stage.
The stage obtaining the highest mean was the auditing and assessing stage, followed by the
executing stage, the planning stage, and the improving and developing stage, respectively.
2. The comparative study classified by school sizes revealed that the problems in the
external quality assurance of the schools with different sizes were not different overall and in each
stage.
3. The comparative study classified by positions of the school administrators and
teachers showed that the school administrators and teachers holding different positions had
different levels of problems at a statistically significant level of 0.05. The further study in each

40

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552

stage showed that the problems in every stage were different at a statistically significant level of
0.05, except for the improving and developing stage that showed no difference.
4. The comparative study classified by educational qualification revealed that the
opinions towards the external quality assurance of the school administrators and teachers who had
different educational qualification were not different overall and in each aspect.
ความสํ าคัญของปัญหา
การจัดการศึ กษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและ
สังคมมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญที่สุดของประเทศพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดไว้ชดั เจนในหมวดที่ 6
มาตรฐานและการประกันคุ ณภาพการศึกษาว่า ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายนอกโดยหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด และสถานศึ ก ษาจัด ให้ มี ก ารประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ ก ษา และให้ ถื อ ว่ า การประกัน คุ ณ ภาพภายในเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริ ห าร
การศึกษาที่ตอ้ งดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง มีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และให้มีสาํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทําหน้าที่พฒั นาเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพภายนอกและทํา
การประกันผล การจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยคํานึ งถึงความมุ่งหมาย
หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ตามที่กาํ หนดไว้หนึ่ งครั้งในทุกห้าปี โดยสถานศึกษา
บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งผูป้ กครองและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติม และในกรณี ที่ผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาํ หนดให้
สํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะการปรั บปรุ งแก้ไขต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุ งแก้ไข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
สถาบันทางการศึกษาทุกสังกัด ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรกในปี พ.ศ. 2547 ที่ผา่ น
มาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว สําหรับการประกันคุณภาพในรอบแรกเป็ นเพียงเพื่อให้สถาบันทางการศึกษาทุกสังกัดได้ผา่ น
การประเมินคุณภาพภายนอก แต่สาํ หรับในการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ ที่สองจะเป็ นการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อรั บ รองหรื อไม่ รั บรองสถาบัน ทางการศึ ก ษา ดังนั้น การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริ หารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องซึ่ งจะเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้ผูร้ ับบริ การทางการ
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ศึกษาทั้งผูร้ ับบริ การโดยตรง ได้แก่ ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และผูร้ ับบริ การทางอ้อม ได้แก่ สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมว่าการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิ ทธิภาพ และทํา
ให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพหรื อคุณลักษณะที่พ่ ึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาํ หนด การประกัน
คุณภาพมีแนวคิดอยูบ่ นพื้นฐานของการ “ป้ องกัน” ไม่ให้เกิดการทํางานที่ไม่มีประสิ ทธิภาพและผลผลิต
ไม่มีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 7)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาํ หนด
มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีท้ งั หมด 14 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้ แบ่งออกเป็ น 3 ด้านคือ 1) มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนมี 7
มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ เน้นพัฒนาการทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม โดยมุ่งให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี มีความสามารถตามศักยภาพและมีความสุ ข 2) มาตรฐานด้านการเรี ยนการสอน (ครู ) มี
2 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ เน้นในด้านกระบวนการบริ หารวิชาการ และกระบวนการจัด การเรี ยนการ
สอน 3) มาตรฐานด้านการบริ หารและจัดการ (ผูบ้ ริ หาร) มี 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้ เป็ นการกําหนด
คุ ณ ลัก ษณะหรื อ สภาพความพร้ อ มของผูบ้ ริ ห าร ครู หลัก สู ต ร อาคารสถานที่ และชุ ม ชน
มาตรฐานการศึกษาทั้ง 14 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้ เป็ นทิศทางให้สถานศึกษาที่มีศกั ยภาพและมีความ
พร้อม ได้มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 : 12-17)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การมีภารกิจหลักในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึ งและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร เพื่อให้เด็ก
ในวัยเรี ยนทุกคนได้เรี ยนอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพของแต่ละคน โดยมีสถานศึกษาในความ
รับผิดชอบ จํานวน 30,228 โรงเรี ยน เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีนกั เรี ยนตั้งแต่ 120 คน ลงมา จํานวน
11,589 โรงเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 38.36 ของจํานวนโรงเรี ยนทั้งหมด และหากพิจารณาโรงเรี ยนที่มี
ขนาดเล็กมาก คือนักเรี ยน 60 คนลงมา จะมีมากถึง 1,766 โรงเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 5.84 ถึงแม้ว่า
โรงเรี ยนขนาดเล็กจะผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรกมาแล้ว แต่ได้รับข้อเสนอแนะ
และข้อแก้ไขข้อบกพร่ องจากคณะผูป้ ระเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เกือบจะทุกโรงเรี ยนในเรื่ องของคุณภาพการจัดการศึกษา (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2549)
สถานศึกษาทุกแห่ งจะต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าได้จดั การเรี ยนการสอนและระบบการบริ หารงาน
ของสถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพและได้ม าตรฐานมากน้อ ยเพี ย งใด โดยบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริ งในการดําเนิ นงานของสถานศึกษา และประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กาํ หนด ช่วยเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาแก่สถานศึกษาและหน่ วยงานต้นสังกัด ส่ งเสริ มให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพให้มี
คุ ณภาพยิ่งขึ้น รั บประกันว่าสถานศึ กษาจัดการศึ กษาและระบบการบริ หารงานที่ มีคุณภาพและ
เพื่อให้มีคุณภาพคงอยู่หรื อเพิ่มขึ้นจากเดิ ม จึ งต้องมี การวางแผน ปฏิ บตั ิ งาน ตรวจสอบ ประเมินผล
ปรับปรุ งและพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง หากไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ ควรหาข้อบกพร่ องและ
วางแผน ปรับปรุ ง แก้ไขต่อไปอย่างต่อเนื่อง เป็ นวงจรคุณภาพ PDCA
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีภารกิจรับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับ
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรี ยนในสังกัดทั้งหมด 231 โรงเรี ยน ในจํานวนนี้มีโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ที่มีนกั เรี ยนตํ่ากว่า 120 คนลงมา จํานวน 112 โรงเรี ยน โรงเรี ยนขนาดกลาง 72 โรงเรี ยน โรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ 47 โรงเรี ยน เนื่องจากโรงเรี ยนในสังกัดมีขนาดแตกต่างกัน การบริ หารจัดการเรี ยนการสอน
ตัวผูเ้ รี ยนแตกต่างกันหรื อไม่ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาปั ญหาการดําเนิ นงานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายนอก โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เพื่อที่จะได้นาํ ผลการศึกษามา
ใช้พฒั นาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนให้เกิดประโยชน์ต่อผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยนและ
การศึกษาต่อไป
คําสํ าคัญ
ปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1.ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ของโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี อยูใ่ นระดับใด
2. ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ของโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกันหรื อไม่
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยนในสังกัด สํานักงานเขตพื้น
การศึกษาปราจีนบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการดําเนิ นงานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ตามขนาดโรงเรี ยน ตําแหน่ง และวุฒิการศึกษา
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ปราจีนบุรี ปี การศึกษา 2549 จํานวน 274 โรงเรี ยน รวมประชากรทั้งสิ้ น 548 คน คือ โรงเรี ยน
ขนาดเล็ก จํานวน 266 คน โรงเรี ยนขนาดกลาง จํานวน 170 คน โรงเรี ยนขนาดใหญ่ จํานวน112
คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น
231 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั ประยุกต์ปรั บปรุ งมาจาก
แบบสอบถาม (ศรี ศุภางค์ หอมไกรลาศ อ้างถึงใน ณัฐพล ชุมวรฐายี, 2545 : 35) จากกรอบแนวคิด
ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอก ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มี
ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู เกี่ยวกับระดับ
ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอก
3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นเอง โดยศึ กษาจากทฤษฎี
แนวคิด หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับระดับปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม
3.2 นําข้อมูลจากการศึกษามากําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะสร้างแบบสอบถาม
3.3 สร้างแบบสอบถามที่กาํ หนดในข้อ 2 แล้วนําไปขอความคิดเห็น และคําแนะนํา
จากอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้เกิดความเหมาะสม ทั้งครอบคลุมเชิงเนื้ อหา และการใช้
ภาษาที่ถูกต้อง
3.4 นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขและมาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อความสมบรู ณ์ของแบบสอบถาม
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3.5นํา แบบสอบถามที่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจแล้ว ให้ ค ะแนนรายข้อ ของแบบสอบถาม
มาคํานวณค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (IOC) เลือกข้อคําถามที่
มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้
3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู วิชาการ ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนําเครื่ องมือที่ทดลองใช้มาหาความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficience) ของครอนบาค (Cronbach)
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 125-126) ได้เท่ากับ .83
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่ งแบบสอบถามให้กบั โรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถามให้กรอกข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ไปส่ งและ
ไปรับคืนด้วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป และใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
5.1 หาค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ ในแบบสอบถามตอนที่ 1
5.2 หาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยมีเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
5.3 ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนและครู วิ ช าการเกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
การประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยหาค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. เปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจี นบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะ
ทดสอบรายคู่ ภายหลังด้วยวิธีของ Scheffe'
7. เปรี ยบเทียบตามตําแหน่งและวุฒิการศึกษา โดยใช้ค่า t-test Independent
ผลการวิจัย
1. ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอก ของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี โดยรวมและรายขั้นตอนอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินผล รองลงมาคือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการวางแผน และขั้นตอน
การปรับปรุ งและพัฒนา ตามลําดับ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนพิจารณาเป็ นรายข้อได้ดงั นี้
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1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ
ข้อ 3.1 มีการพัฒนาเครื่ องมือในการตรวจสอบให้เป็ นที่ยอมรับและเชื่ อถือได้ รองลงมาคือ ข้อ 3.2
ดําเนิ นการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลการดําเนิ นงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย และกระทําอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นประจํา และอัน ดับสุ ด ท้าย คือ ข้อ 3.9 มี การตรวจสอบและประเมิ น ผล การปฏิ บตั ิ งานและ
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 3.3 มีการประเมิน
ตนเองเพื่อปรับปรุ งงานอยูเ่ สมอ
1.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ ข้อ 2.6 นําผลการ
นิ เทศทั้งรายบุคคลและภาพรวมมาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องและพัฒนาการดําเนิ นงานอยู่เสมอ
รองลงมา คือ ข้อ 2.5 มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกขั้นตอนตลอดเวลา และอันดับสุ ดท้าย คือ ข้อ 2.3 มีการพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ มา
ใช้ในการดําเนิ นงานให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 2.2
เปิ ดโอกาสให้ครู ชุมชน ตัวแทนผูป้ กครองได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามากขึ้น
1.3 ขั้นตอนการวางแผน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ ข้อ 1.2 กําหนด
แนวทางการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้สูงขึ้นเป็ นลําดับ รองลงมา คือ ข้อ 1.1 จัดทําข้อมูล
สารสนเทศและวางแนวทางปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป และอันดับสุ ดท้าย คือ ข้อ 1.9 มีการพัฒนา
เทคนิค วิธีการต่างๆ มาใช้ในการดําเนินงานให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด คือ ข้อ 1.8 มีโครงสร้างการบริ หารงาน การจัดองค์กรและบุคลากรอย่างเป็ นระบบเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานมากยิง่ ขึ้น
1.4 ขั้นตอนการปรับปรุ งและพัฒนา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ ข้อ 4.1 มี
การเตรี ยมการรายงานผลการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ
การประเมินภายนอก รองลงมา คือ ข้อ 4.2 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็ นระบบและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและอันดับสุ ดท้าย คือ ข้อ 4.4 นําผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 4.5 จัดตั้ง/ปรับปรุ งโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจําปี
เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรี ยน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ขนาด
โดยเรี ยงตามลําดับปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ โรงเรี ยนขนาดเล็ก รองลงมาคือโรงเรี ยนขนาดใหญ่
และ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือโรงเรี ยนขนาดกลาง
2. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดโรงเรี ยนโดยรวมและรายขั้นตอนพบว่า ขนาดโรงเรี ยน
ที่ต่างกันมีปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ไม่แตกต่างกัน
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3. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามตําแหน่ ง พบว่า ตําแหน่ งต่างกันระดับปั ญหาการประกัน
คุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายขั้นตอน พบว่า ทุกขั้นตอนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ขั้นตอนการปรับปรุ งและพัฒนา ไม่มีความแตกต่างกัน
4. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครู และผูบ้ ริ หารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน
อภิปรายผล
1. ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอก ของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี โดยรวมและรายขั้นตอนอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินผล รองลงมาคือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการวางแผนและขั้นตอน
การปรับปรุ งและพัฒนา ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นภาวรรณ ศรี ภูธร (2544 : ก)ศึกษา
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของโรงเรี ยนนํา ร่ อง สั ง กัด กรมสามัญ ศึ ก ษา จัง หวัด
หนองบัวลําภู พบว่า โดยภาพรวมมีการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการเตรี ยมการ ด้านการดําเนิ นงาน และด้านการรายงาน มีการดําเนิ นงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง และปั ญหาการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยภาพรวมมีปัญหา
การดําเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทุกด้าน
1.1 ขั้น ตอนการตรวจสอบและประเมิ น ผล ซึ่ งเป็ นขั้น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ซึ่ งก็
หมายความว่า ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยนขั้นนี้ มีปัญหามากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าการพัฒนาเครื่ องมื อในการตรวจสอบยังไม่เป็ นที่ ยอมรั บและเชื่ อถื อได้ การดําเนิ นการ
ตรวจสอบ การรวบรวมข้อมูลการดําเนิ นงานอาจจะมีวิธีการน้อย และไม่กระทําอย่างต่อเนื่ องเป็ น
ประจํา
ส่ วนขั้นตอนการปรับปรุ งและพัฒนานั้นเป็ นขั้นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดก็แสดงว่ามีปัญหา
น้อย ซึ่ งก็อาจจะเป็ นเพราะว่า มีการเตรี ยมการรายงานผลการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการการประเมินภายนอก และสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
เป็ นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นาตยา พลับเกลี้ยง (2549 : บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในโรงเรี ยนศึกษาพิเศษในเขต
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ภาคเหนื อ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา พบว่า ระบบการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพไม่ชดั เจน
1.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นขั้นที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา แสดงว่ามีปัญหารองลงมา
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ยังไม่มีการนําผลการนิเทศทั้งรายบุคคลและภาพรวมมาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
และการไม่พฒั นาการดําเนิ นงาน มีการนิ เทศ กํากับ ติดตามการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาทุกขั้นตอนไม่บ่อย และไม่พฒั นาเทคนิค วิธีการต่างๆ มาใช้ในการดําเนินงาน
ให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
2. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดโรงเรี ยนโดยรวมและรายขั้นตอนพบว่า ขนาดโรงเรี ยน
ที่ต่างกันมีปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของชัชวาล ป้ อมไชยา (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนินงานบริ หารระบบคุณภาพของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการดําเนิ นตาม
กระบวนการบริ หารระบบคุณภาพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร ตามขนาดโรงเรี ยน
โดยส่ วนรวมพบว่า โรงเรี ยนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีระดับการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามตําแหน่ง พบว่า ตําแหน่งต่างกันระดับปัญหาการประกัน
คุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารและครู มีความรู ้ความเข้าใจในงาน การ
ประกัน คุ ณ ภาพไม่ เ ท่ า กัน ซึ่ งอาจเป็ นเพราะประสบการณ์ ก ารในการทํา งาน หรื อ การเข้า รั บ
การอบรมที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลักษยา ภัทรนาวิก (2546) ศึกษาปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะการดําเนิ นงานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกของผูบ้ ริ หารและครู สังกัดสํานักงาน
บริ หารคณะกรรมการส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน สํานักผูต้ รวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 3
พบว่า ปั ญหาการดําเนิ นงานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกของผูบ้ ริ หารและครู โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนิ นงานเพื่อ การประกันคุณภาพภายนอกระหว่างผูบ้ ริ หาร
กับครู ผสู ้ อน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.5)
4. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครู และผูบ้ ริ หารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผลมีปัญหามากที่สุด ควร
มีพฒั นาเครื่ องมือในการตรวจสอบให้เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
1.2 ควรมีวิธีการดําเนินการตรวจสอบ และการรวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธี
1.3 ควรจัดระบบโครงสร้ างองค์กรให้รองรั บการจัดระบบการประกันคุ ณภาพเพื่อ
สถานศึกษาจะได้มีความพร้อมในการบริ หารสถานศึกษาด้านวิชาการ
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรทําวิจยั เกี่ยวกับสภาพการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในหลายๆ ด้าน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เปรี ยบเทียบกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
2.2 ควรทําการวิจยั โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ และทําการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างจาก
สถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่ งขาดความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทําให้ประสบปั ญหาในการบริ หารสถานศึกษา
เป็ นอย่างมาก เพื่อจะได้ผลการวิจยั ที่ครอบคลุม
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