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บทคดัย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอก
ของโรงเรียนในสังกดั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
ได้แก่ ผูบ้ริหารและครู โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2549 
จาํนวน 274 โรงเรียน จาํนวน 231  คน  โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี
เป็นแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัระดบัปัญหา ซ่ึงไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .83  สถิติ 
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์หา          
ค่าที (t-test  independent) และค่าเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี โดยรวมและรายขั้นตอนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินผล รองลงมาคือ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ขั้นตอนการวางแผน และขั้นตอน
การปรับปรุงและพฒันา 
 2.  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน  ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายขั้นตอน พบว่า ขนาดโรงเรียน         
ท่ีต่างกนัมีปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน  ไม่แตกต่างกนั 
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 3. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง พบว่า ตาํแหน่งต่างกนัระดบัปัญหาการประกนั
คุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ทุกขั้นตอนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ยกเวน้ ขั้นตอนการปรับปรุงและพฒันา ไม่มีความแตกต่างกนั 
 4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูและผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  ไม่แตกต่างกนั ทั้งโดยรวมและรายดา้น 
 

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 
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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. 
 
ความสําคญัของปัญหา 
 การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลและ
สังคมมีความสาํคญัยิ่งในการพฒันาคน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดของประเทศพระราชบญัญติั   
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 กาํหนดไวช้ดัเจนในหมวดท่ี 6 
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาว่า ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันา         
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนั
คุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน         
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร          
การศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  มีการจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงาน  ตน้สังกดั  
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน        
การศึกษาเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก  และใหมี้สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ทาํหนา้ท่ีพฒันาเกณฑว์ิธีการประกนัคุณภาพภายนอกและทาํ
การประกนัผล การจดัการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยคาํนึงถึงความมุ่งหมาย  
หลกัการและแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั ตามท่ีกาํหนดไวห้น่ึงคร้ังในทุกหา้ปี โดยสถานศึกษา  
บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ขอ้มูล  
เพิ่มเติม และในกรณีท่ีผลการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาใดไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนดให้
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาให้ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขต่อ
หน่วยงานตน้สงักดั  เพื่อใหส้ถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
สถาบนัทางการศึกษาทุกสังกดั ไดรั้บการประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรกในปี พ.ศ. 2547 ท่ีผา่น
มาจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ สาํหรับการประกนัคุณภาพในรอบแรกเป็นเพียงเพ่ือให้สถาบนัทางการศึกษาทุกสังกดัไดผ้า่น
การประเมินคุณภาพภายนอก แต่สาํหรับในการประกนัคุณภาพการศึกษาในรอบ  ท่ีสองจะเป็นการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อรับรองหรือไม่รับรองสถาบันทางการศึกษา ดังนั้ น การประกัน
คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การบริหารจดัการและดาํเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา
เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่ใจให้ผูรั้บบริการทางการ
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ศึกษาทั้งผูรั้บบริการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูรั้บบริการทางออ้ม ไดแ้ก่  สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมว่าการดาํเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ  และทาํ
ให้ผูเ้รียนมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนด การประกนั
คุณภาพมีแนวคิดอยูบ่นพื้นฐานของการ “ป้องกนั” ไม่ใหเ้กิดการทาํงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิต
ไม่มีคุณภาพ  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 7) 
 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้าํหนด
มาตรฐานการศึกษาเพื่อใชใ้นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองสาํหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
มีทั้งหมด 14 มาตรฐาน 60 ตวับ่งช้ี  แบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ  1) มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนมี 7  
มาตรฐาน  32  ตวับ่งช้ี  เนน้พฒันาการทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  โดยมุ่งให้
ผูเ้รียนเป็นคนดี มีความสามารถตามศกัยภาพและมีความสุข 2) มาตรฐานดา้นการเรียนการสอน (ครู) มี 
2 มาตรฐาน 13 ตวับ่งช้ี  เนน้ในดา้นกระบวนการบริหารวิชาการ และกระบวนการจดั   การเรียนการ
สอน  3) มาตรฐานดา้นการบริหารและจดัการ (ผูบ้ริหาร) มี 5 มาตรฐาน 15 ตวับ่งช้ี  เป็นการกาํหนด
คุณลักษณะหรือสภาพความพร้อมของผูบ้ริหาร  ครู  หลักสูตร  อาคารสถานท่ี  และชุมชน  
มาตรฐานการศึกษาทั้ง 14 มาตรฐาน  60  ตวับ่งช้ี  เป็นทิศทางใหส้ถานศึกษาท่ีมีศกัยภาพและมีความ
พร้อม ไดมุ่้งพฒันาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มข้ึน  เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก  
(สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 : 12-17) 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลกัในการจดั  
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร เพื่อให้เด็ก        
ในวยัเรียนทุกคนไดเ้รียนอย่างมีคุณภาพและเต็มศกัยภาพของแต่ละคน โดยมีสถานศึกษาในความ
รับผดิชอบ จาํนวน 30,228 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมีนกัเรียนตั้งแต่ 120 คน ลงมา  จาํนวน  
11,589  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.36  ของจาํนวนโรงเรียนทั้งหมด  และหากพิจารณาโรงเรียนท่ีมี
ขนาดเลก็มาก  คือนกัเรียน 60 คนลงมา  จะมีมากถึง  1,766 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 5.84  ถึงแมว้่า
โรงเรียนขนาดเล็กจะผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรกมาแลว้ แต่ไดรั้บขอ้เสนอแนะ
และขอ้แกไ้ขขอ้บกพร่องจากคณะผูป้ระเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน) เกือบจะทุกโรงเรียนในเร่ืองของคุณภาพการจดัการศึกษา (สาํนกังานเขต       
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1, 2549) 
 สถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งมีระบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อควบคุม  ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ว่าไดจ้ดัการเรียนการสอนและระบบการบริหารงาน
ของสถานศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานมากน้อยเพียงใด โดยบุคลากรในสถานศึกษาและ          
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อตรวจสอบยนืยนัสภาพจริงในการดาํเนินงานของสถานศึกษา และประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนด ช่วยเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
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การศึกษาแก่สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพให้มี
คุณภาพยิ่งข้ึน รับประกันว่าสถานศึกษาจดัการศึกษาและระบบการบริหารงานท่ีมีคุณภาพและ
เพื่อให้มีคุณภาพคงอยู่หรือเพิ่มข้ึนจากเดิม จึงตอ้งมีการวางแผน ปฏิบติังาน ตรวจสอบ ประเมินผล  
ปรับปรุงและพฒันางานอย่างต่อเน่ือง หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ควรหาขอ้บกพร่องและ
วางแผน  ปรับปรุง  แกไ้ขต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  เป็นวงจรคุณภาพ PDCA 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีภารกิจรับผิดชอบการจดัการศึกษาภาคบงัคบั  
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีโรงเรียนในสงักดัทั้งหมด  231  โรงเรียน   ในจาํนวนน้ีมีโรงเรียนขนาดเลก็
ท่ีมีนกัเรียนตํ่ากวา่ 120 คนลงมา  จาํนวน  112  โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง  72 โรงเรียน โรงเรียน
ขนาดใหญ่ 47 โรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนในสงักดัมีขนาดแตกต่างกนั การบริหารจดัการเรียนการสอน  
ตวัผูเ้รียนแตกต่างกนัหรือไม่ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัญหาการดาํเนินงานเพ่ือการประกนัคุณภาพ        
ภายนอก  โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  เพื่อท่ีจะไดน้าํผลการศึกษามา
ใชพ้ฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเ้กิดประโยชน์ต่อผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนและ
การศึกษาต่อไป 
 
คาํสําคญั 
 ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 1.ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบญัญติั          
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  อยูใ่นระดบัใด 
 2. ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบญัญติั        
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ของโรงเรียนในสังกดั 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  แตกต่างกนัหรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียนในสังกดั สํานักงานเขตพ้ืน
การศึกษาปราจีนบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานเพ่ือการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน        
ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามขนาดโรงเรียน  ตาํแหน่ง  และวฒิุการศึกษา 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   1.1  ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี  ปีการศึกษา  2549  จาํนวน  274  โรงเรียน  รวมประชากรทั้งส้ิน   548  คน คือ โรงเรียน
ขนาดเลก็  จาํนวน 266   คน  โรงเรียนขนาดกลาง  จาํนวน 170   คน โรงเรียนขนาดใหญ่  จาํนวน112   
คน 
 1.2   กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู โรงเรียนสังกดัสาํนกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  ไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน  
231  คน   
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
               เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัประยุกต์ปรับปรุงมาจาก          
แบบสอบถาม (ศรีศุภางค ์ หอมไกรลาศ อา้งถึงใน ณัฐพล  ชุมวรฐาย,ี 2545 : 35)  จากกรอบแนวคิด    
ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอก ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)    แบ่ง
ออกเป็น  2  ตอน  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
              ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) 
             ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัระดบั
ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอก  
 3. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
               การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  
                 3.1 เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง โดยศึกษาจากทฤษฎี  
แนวคิด หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นแนวทาง         
ในการสร้างแบบสอบถาม 
  3.2  นาํขอ้มูลจากการศึกษามากาํหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะสร้างแบบสอบถาม 
  3.3 สร้างแบบสอบถามท่ีกาํหนดในขอ้ 2 แลว้นาํไปขอความคิดเห็น และคาํแนะนาํ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้เกิดความเหมาะสม ทั้งครอบคลุมเชิงเน้ือหา และการใช้
ภาษาท่ีถูกตอ้ง 
  3.4 นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขและมาใหผู้เ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  ตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

44 

  3.5 นําแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจแล้ว ให้คะแนนรายข้อของแบบสอบถาม           
มาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (IOC) เลือกขอ้คาํถามท่ี
มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  0.5  ข้ึนไปมาใช ้
  3.6 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out)  กบัผูบ้ริหารโรงเรียนและครูวิชาการ ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน แลว้นาํเคร่ืองมือท่ีทดลองใชม้าหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ   
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficience)  ของครอนบาค  (Cronbach)  
(พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543 : 125-126)  ไดเ้ท่ากบั .83 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถึง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อส่งแบบสอบถามใหก้บัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
  4.2 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามให้กรอกขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไปส่งและ
ไปรับคืนดว้ยตนเอง 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และใชส้ถิติ        
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  5.1  หาค่าความถ่ี  และหาค่าร้อยละ  ในแบบสอบถามตอนท่ี  1   
  5.2 หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในแบบสอบถามตอนท่ี 2 โดยมีเกณฑ ์      
การแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
   5.3 ศึกษาความคิดเห็นของผู ้บริหารโรงเ รียนและครูวิชาการเ ก่ียวกับปัญหา                   
การประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยหาค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 6. เปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยค่าเอฟ (F-test) เม่ือพบความแตกต่างจะ
ทดสอบรายคู่ ภายหลงัดว้ยวิธีของ  Scheffe'  
  7.  เปรียบเทียบตามตาํแหน่งและวฒิุการศึกษา  โดยใชค่้า t-test Independent 
 
ผลการวจัิย   
 1. ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอก ของโรงเรียน ในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี โดยรวมและรายขั้นตอนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินผล รองลงมาคือ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ขั้นตอนการวางแผน และขั้นตอน
การปรับปรุงและพฒันา  ตามลาํดบั  ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนพิจารณาเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 
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  1.1  ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ 
ขอ้ 3.1 มีการพฒันาเคร่ืองมือในการตรวจสอบให้เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้รองลงมาคือ ขอ้ 3.2 
ดาํเนินการตรวจสอบ รวบรวมขอ้มูลการดาํเนินงานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย และกระทาํอยา่งต่อเน่ือง
เป็นประจาํ และอนัดับสุดทา้ย คือ ขอ้ 3.9 มีการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบติังานและ  
ความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 3.3 มีการประเมิน
ตนเองเพื่อปรับปรุงงานอยูเ่สมอ   
  1.2 ขั้นตอนการปฏิบติังาน พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 2.6 นาํผลการ
นิเทศทั้งรายบุคคลและภาพรวมมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องและพฒันาการดาํเนินงานอยู่เสมอ 
รองลงมา คือ ขอ้ 2.5 มีการนิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกขั้นตอนตลอดเวลา และอนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ 2.3 มีการพฒันาเทคนิค วิธีการต่างๆ มา
ใชใ้นการดาํเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 2.2 
เปิดโอกาสใหค้รู  ชุมชน  ตวัแทนผูป้กครองไดแ้สดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษามากข้ึน   
          1.3 ขั้นตอนการวางแผน  พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 1.2 กาํหนด
แนวทางการพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนให้สูงข้ึนเป็นลาํดบั รองลงมา คือ ขอ้ 1.1 จดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศและวางแนวทางปรับปรุงและพฒันาต่อไป  และอนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ 1.9 มีการพฒันา
เทคนิค วิธีการต่างๆ มาใชใ้นการดาํเนินงานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย 
 
ตํ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 1.8 มีโครงสร้างการบริหารงาน การจดัองคก์รและบุคลากรอยา่งเป็นระบบเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานมากยิง่ข้ึน    
  1.4 ขั้นตอนการปรับปรุงและพฒันา พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 4.1 มี
การเตรียมการรายงานผลการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ 
การประเมินภายนอก รองลงมา คือ ขอ้ 4.2 สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบและ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและอนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ 4.4 นาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาปรับปรุงและพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 4.5 จดัตั้ง/ปรับปรุงโครงการในแผนปฏิบติัการประจาํปี   
   เม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลางทั้ง 3 ขนาด 
โดยเรียงตามลาํดบัปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก รองลงมาคือโรงเรียนขนาดใหญ่  
และ ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือโรงเรียนขนาดกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายขั้นตอนพบว่า ขนาดโรงเรียน          
ท่ีต่างกนัมีปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน  ไม่แตกต่างกนั 
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 3. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง พบว่า ตาํแหน่งต่างกนัระดบัปัญหาการประกนั
คุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ทุกขั้นตอนแตกต่างกนัอย่างมี   
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ยกเวน้ ขั้นตอนการปรับปรุงและพฒันา ไม่มีความแตกต่างกนั 
 4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูและผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  ไม่แตกต่างกนั ทั้งโดยรวมและรายดา้น 
 
อภิปรายผล 
 1. ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอก ของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี โดยรวมและรายขั้นตอนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินผล รองลงมาคือ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ขั้นตอนการวางแผนและขั้นตอน
การปรับปรุงและพฒันา ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภาวรรณ ศรีภูธร (2544 : ก)ศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนําร่อง  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
หนองบวัลาํภู  พบว่า โดยภาพรวมมีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบว่า  ดา้นการเตรียมการ  ดา้นการดาํเนินงาน  และดา้นการรายงาน  มีการดาํเนินงานอยู่ในระดบั
ปานกลาง และปัญหาการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยภาพรวมมีปัญหา          
การดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง
ทุกดา้น 
  1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงเป็นขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึงก ็         
หมายความว่า ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียนขั้นน้ีมีปัญหามากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าการพฒันาเคร่ืองมือในการตรวจสอบยงัไม่เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้ การดาํเนินการ
ตรวจสอบ การรวบรวมขอ้มูลการดาํเนินงานอาจจะมีวิธีการน้อย และไม่กระทาํอย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจาํ           ส่วนขั้นตอนการปรับปรุงและพฒันานั้นเป็นขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดกแ็สดงวา่มีปัญหา
นอ้ย ซ่ึงก็อาจจะเป็นเพราะว่า มีการเตรียมการรายงานผลการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการการประเมินภายนอก และสถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี
เป็นระบบและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาตยา พลบัเกล้ียง (2549 : บทคดัยอ่) 
ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนศึกษาพิเศษในเขต
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ภาคเหนือ  ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา พบว่า ระบบการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพไม่ชดัเจน  
  1.2  ขั้นตอนการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียรองลงมา แสดงว่ามีปัญหารองลงมา
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ยงัไม่มีการนาํผลการนิเทศทั้งรายบุคคลและภาพรวมมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
และการไม่พฒันาการดาํเนินงาน มีการนิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาทุกขั้นตอนไม่บ่อย และไม่พฒันาเทคนิค วิธีการต่างๆ มาใชใ้นการดาํเนินงาน
ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายขั้นตอนพบว่า ขนาดโรงเรียน
ท่ีต่างกนัมีปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของชชัวาล  ป้อมไชยา  (2541 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการดาํเนินงานบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัสกลนคร  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดาํเนินตาม
กระบวนการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัสกลนคร ตามขนาดโรงเรียน  
โดยส่วนรวมพบวา่ โรงเรียนขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีระดบัการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั   
 3.  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง พบวา่ ตาํแหน่งต่างกนัระดบัปัญหาการประกนั 
คุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความรู้ความเขา้ใจในงาน การ
ประกันคุณภาพไม่เท่ากัน ซ่ึงอาจเป็นเพราะประสบการณ์การในการทาํงาน หรือการเข้ารับ           
การอบรมท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลกัษยา ภทัรนาวิก (2546) ศึกษาปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพภายนอกของผูบ้ริหารและครู สังกดัสาํนกังาน
บริหารคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   สาํนกัผูต้รวจราชการประจาํเขตตรวจราชการท่ี 3   
พบว่า ปัญหาการดาํเนินงานเพ่ือการประกนัคุณภาพภายนอกของผูบ้ริหารและครู โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานเพื่อ การประกนัคุณภาพภายนอกระหว่างผูบ้ริหาร
กบัครูผูส้อน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P < 0.5)  
 4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูและผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั        
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  ไม่แตกต่างกนั ทั้งโดยรวมและรายดา้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
  1.1 จากผลการวิจยัพบวา่ ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผลมีปัญหามากท่ีสุด ควร
มีพฒันาเคร่ืองมือในการตรวจสอบใหเ้ป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้  
  1.2  ควรมีวิธีการดาํเนินการตรวจสอบ  และการรวบรวมขอ้มูลหลากหลายวิธี 
  1.3 ควรจดัระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจดัระบบการประกนัคุณภาพเพื่อ
สถานศึกษาจะไดมี้ความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาดา้นวิชาการ 
 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรทาํวิจยัเก่ียวกบัสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในหลายๆ ดา้น ในสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เปรียบเทียบกบัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ 
  2.2 ควรทาํการวิจยัโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ และทาํการวิจยักบักลุ่มตวัอย่างจาก
สถานศึกษาขนาดเลก็  ซ่ึงขาดความพร้อมในหลายๆ ดา้น ทาํใหป้ระสบปัญหาในการบริหารสถานศึกษา
เป็นอยา่งมาก เพื่อจะไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุม  
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