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บทคัดยอ
การวิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบสภาพปญหาการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน วุฒิ
การศึกษา และประสบการณทํางานของผูบริหารและครูผูสอน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากจํานวนประชากรทั้งสิ้น 780 คน ไดกลุมตัวอยางมา
จํานวน 565 คน  โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ
แบบสอบถาม คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (x̄)
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกตางรายคู
ดวยวิธีของเชพเฟ

ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ขนาดกลาง รอยละ 43.41 เปน เพศ
หญิง รอยละ 66.41 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 61.24 มีตําแหนงเปน
ครูผูสอน รอยละ 98.45 มีประสบการณทํางานนอยกวา 10 ป รอยละ 52.97

2. ผลการวิเคราะหสภาพและปญหาการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง (S.D.=1.39, x̄=3.37) เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยู
ในระดับ ปานกลาง (S.D.=1.42, x̄=3.48) และดานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับ ปานกลาง (S.D.=1.41, x̄=3.25)
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3. เปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณทํางาน พบวา

จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน แสดงให
เห็นวา ขนาดของโรงเรียนไมมีผลตอสภาพและปญหาการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา วุฒิการศึกษามีผลตอสภาพและปญหาการดําเนินงานระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 2

จําแนกประสบการณทํางาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาตามรายดาน
พบวา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และดานจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่องแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดานการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในไมแตกตางกัน

ABSTRACT
Research on “The State and Problem of Education Quality Assurance System

Process of Primary Schools under the Office of Nonthaburi Education Service Area 2”
aimed to study and compare the state and problem of education quality assurance
system process of primary schools under the Office of Nonthaburi Education Service
Area 2, differentiated by school size, education, and work experience of administrator
and teachers from primary schools under the Office of Nonthaburi Education Service
Area 2, a total of 780 people. Samples were 565 persons, surveyed by using the
Single-stage Random Sampling. Tool used for data collection was a questionnaire
with a reliabiliry of 0.98. Statistics used for data analysis were percentage, mean, and
standard deviation. Statistic used to test the hypothesis was One-way analysis of
variance. Sheffe’s LSD method will be used when the significant difference in statistic
at the level of .05 was found.

The research results were as follows:
1. Analysis result of respondent’s status found was that majority of samples

under medium Office of Nonthaburi Education Service area 2 was 43.41%, was a
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female 66.41%, had a Bachelor’s  degree or equivalence 61.24%, had a job position
as teacher 98.45%, and had a work experience less than 10 years 52.97%.

2. Analysis result of status and problem of education quality assurance
system process of basic education under the Office of Nonthaburi Primary  Education
Service area 2 as a whole was at a moderate level (S.D.=1.39, x̄=3.37). Considering
each aspect, the plan aiming  to improve the quality of education scale of the study
of schools had the highest mean in a medium level (S.D.= 1.42, x̄=3.48), and
organization of  the tracing of education quality had  the lowest mean in a medium
level (S.D.=1.41, x̄=3.25).

3. Comparing the status and problems of the quality assurance system within
the basic schools under the office of Nonthaburi education service area 2,
differentiated by school size, education, and work experiences found as follows:
Differentiating by school’s size, overall view and aspect did not have any differences.
This indicated that the school  size had no effect on the condition and problems of
operating the quality assurance system within the basic schools under the office of
Nonthaburi education service area 2. Differentiating by education, overall view and
aspect showed significant differences at level of .05. Differentiating by work
experiences, overall view and each aspect were not different. Considering each
aspect, from the implementation of the school education’s development plan, from
providing the quality analyzing according to the standard education in schools, and
from providing the continuous development of education quality showed the
significant differences at statistical level of .05. On the other hand, from schools’
academic standards, from plans aiming to improve the quality of education for
educational institutions, from organizing an organization and management of
information, from providing the monitoring of the education quality, and from
preparing an annual report that were not different.

คําสําคัญ
สภาพและปญหาการดําเนินงาน ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จังหวัดนนทบุรี

ความสําคัญของปญหา
โลกในยุคปจจุบัน เปนยุคโลกาภิวัฒนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

ทําใหโลกไรพรมแดน และทําใหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในที่หนึ่ง สามารถสื่อสารและ มีผลกระทบ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอไปยังที่อ่ืนๆ ทั่วโลกอยางรวดเร็ว การเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลกที่มี
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การแขงขันกันอยางรุนแรงจึงเปนเร่ืองจําเปน ปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน
ไดแก สติปญญาและความสามารถของคน การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  จึงเปนเร่ืองที่มีความจําเปน
อยางยิ่ง โดยมีการศึกษาเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใหสามารถพัฒนาศักยภาพที่มี
อยูในตัวคนไดอยางเต็มที่ ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา รูจักเรียนรูดวยตนเอง
สามารถปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการศึกษาของไทยในระยะที่ผานมา จะ
พบวาวิกฤตการณทางการศึกษาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ เร่ืองคุณภาพการศึกษาตามที่ทราบกันดีอยู
แลว ปญหาเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาของไทย ทําใหคนไทยบางสวนที่มีฐานะรํ่ารวยหาทางออกโดย
สงลูกหลานไปเรียนตอตางประเทศ ในขณะที่คนไทยอีกสวนหนึ่งก็พยายามใหลูกหลานไดเขาเรียนใน
โรงเรียนที่คิดวามีคุณภาพดี ถึงแมวาโรงเรียนจะอยูไกลและเด็กจะตองเสียเวลาและเหน็ดเหนื่อยจาก
การเดินทางก็ตาม สวนคนที่ไมมีทางออกซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศจําตองยอมใหลูกหลานเรียน
ในโรงเรียนที่ไมแนใจในคุณภาพตอไป

การพัฒนาสถานศึกษาของไทยเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเปนเร่ืองจําเปนที่รัฐจะตอง
ดําเนินการ โดยจะตองใหการศึกษาที่มีคุณภาพแกประชาชน เพ่ือทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวผูเรียน
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักเรียนรู
ดวยตนเองและสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม
รูจักพ่ึงตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ซึ่งถาสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
สามารถดําเนินการตามเปาหมายดังกลาวไดบรรลุ คือการใหความสําคัญกับ การประกันคุณภาพ
การศึกษา และทําใหการประกันคุณภาพภายในเปนกลไกที่สถานศึกษาใชในการบริหารจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ตองการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ไดดําเนินการสงเสริมการประกัน
คุณภาพใหกับโรงเรียนในสังกัด  จํานวน 156 โรงเรียน  โดยกําหนด  มาตรการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 6 ยุทธศาสตร  โดยเฉพาะกลยุทธที่ 3 เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน ในแตละ
ป สพท.นบ. 2 จะติดตามประเมินสถานศึกษา 1 คร้ัง ซึ่งจะประเมินผลใน 3 เร่ืองไปพรอมๆ กัน
(Three In One) ไดแก 1) การประเมินตามตัวชี้วัด (KPI) ของ กพร. หรือ สพฐ. 2) การประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรีที่มี 18 มาตรฐาน 3) การประเมินระบบการ
ชวยเหลือนักเรียน ทําให ไดขอมูลเหลานี้ไปพรอมกันทีเดียว เพ่ือไมใหเปนภาระกับโรงเรียนมากเกินไป
ในการประเมินผลตางๆ ที่เก่ียวของกับโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการ ทําหนาที่ประเมิน ประมาณ 5-6
คน ซึ่งประกอบดวย 3 ฝาย ไดแก ฝายกรรมการ ฝายทองถ่ิน และฝายโรงเรียน โดยกรรมการแตละ
ทาน จะแบงกันตรวจติดตามและประเมินคนละเร่ือง แตจะชวยเหลือกันใน การประเมิน และ กลยุทธ
ที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทองถ่ินในการจัดการศึกษา ในการ
สงเสริมการมีสวนรวม ของชุมชน ทั้งอบต. อบจ. และเทศบาล ตางใหความสนใจและใหการ
สนับสนุนการศึกษาเปนอยางดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ได
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ดังนี้ ใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพแกสถานศึกษา
จัดทีม ศึกษานิเทศกซึ่งเปนผูที่ผานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก แลวมาใหการอบรม
แนะนําแกสถานศึกษา จัดทําเกณฑในแตละมาตรฐาน ที่ชัดเจนพรอมทั้งคูมือการดําเนินงานเพ่ือเปน
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แนวทางการดําเนินงาน แกสถานศึกษา ใหโรงเรียนจัดงานของโรงเรียนใหเปนระบบและจัด ประชุม
โรงเรียนเพ่ือพิจารณาปญหาในการดําเนินงานและรวมแลกเปลี่ยน เรียนรู ศึกษาดูงานในโรงเรียนที่
เปนตนแบบจนผูเขารับการอบรมมีความมั่นใจ ใหโรงเรียนทุกโรงจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
จัดสงให (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 2 จัดคณะศึกษานิเทศกไปรวมประเมินสถานศึกษา โดย ประเมินปละคร้ังใน 3 เร่ืองไป
พรอมกัน ซึ่งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  พบวา  โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ประสบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ไดแก ผูบริหารบาง
โรงเรียนยังขาดประสบการณในการทํางาน  ครู บุคลกรทางการศึกษา ขาดความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานและขาดแคลนและยังไมเพียงพอตอความตองการ  รวมทั้งขาดแคลนงบประมาณที่จะนํามา
พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งปญหาเหลานี้อาจสงกระทบตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และมาตรฐานการศึกษา  หรืออาจสงผลตอปญหาการประกันคุณภาพการศึกษา  ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ไดดําเนินการไปมากนอยเพียงใด   มีปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินการอยางไร  และโรงเรียนแตละขนาดมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
แตกตางกันหรือไม  เพ่ือเปนขอมูลแกหนวยงานตนสังกัดในการวางแผน  หาแนวทางสนับสนุนให
โรงเรียนในสังกัดสามารถดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหคุณภาพใกลเคียงกัน  และสามารถ
สนองนโยบายการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีปญหาในการดําเนินงานมากนอยแตกตางกันหรือไม อยางไร
2. ขนาดของโรงเรียน วุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน  มีการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ มคีวามแตกตางกันหรือไม อยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาด
โรงเรียน  ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณทํางาน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ ใชในการศึกษาคร้ังนี้   ไดแก บุคลากรสถานศึกษาที่ รับผิดชอบการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 และ สถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน
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156 แหงๆ ละ 5 คน โดยใชตารางของ Krejcie and Morgan และสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบ
หลายข้ันตอน ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร และครูรวม 565 คน

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผูบริหารและครูเก่ียวกับสภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของคําถาม
เปนแบบเลือกตอบและแบบเติมคํา หรือ ขอความ

ตอนที่ 2  สภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาในดานกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ดานจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดานจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ

3. การสรางและการหาเคร่ืองมือคุณภาพเคร่ืองมือ
3.1 สรางแบบสอบถาม

แบบสอบถามผูรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา แบงออกเปน
2 ตอนคือ

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
คําถามเปนแบบเลือกตอบและแบบเติมคํา หรือ ขอความ

ตอนที่ 2 สภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาในดาน
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดาน
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ดานจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดานจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดานจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

3.2 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวนําไปเสนอตอประธานผูควบคุมวิทยานิพนธและ
กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ   เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของขอคําถามในดานภาษาและความ
เที่ยงตรงตามเนื้อและใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไข

3.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) พรอมทั้งคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณมาก
ยิ่งข้ึน
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3.4 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและนําเสนอ
ตอประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถาม

3.5 นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญตามขอ 4 มาคํานวณคาดัชนี
ความสอดคลอง (Item – Objective Congruence Index: IOC) (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา,
2539) เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไปมาใช สวนขอที่มีการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ

3.6 นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองใช (Try  out) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน
10 แหง ๆ ละ 3 คน  จํานวน 30 คน  แลวนํามาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1990 อางถึงใน
สุภาพร  ไผโพธิ์, 2551) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98

3.7 นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปปรับปรุง แลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
จริงเพ่ือนําผลมาวิเคราะห ตามความมุงหมายและสมมุติฐานของการศึกษาคนควาตอไป

4. การจัดเก็บขอมูล
4.1 ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล จากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฎวไลยอลงกรณ ถึงผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพ่ือขอความ
กรุณาออกหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใน
การดําเนินการวิจัย

4.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยทางไปรษณียไปยัง
ผูบริหารโรงเรียน พรอมทั้งแนบซองติดแสตมปสงถึงผูวิจัยไวภายในซอง เพ่ือสงแบบสอบถามคืนผูวิจัย
และกําหนดเวลาสงแบบสอบถามคืน

5. การวิเคราะหขอมูล หลังรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
แลว ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังข้ันตอนตอไปนี้

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยคํานวณคารอยละ
(Percentage)

ตอนที่ 2 วิเคราะหหาคาความแตกตางสภาพ/ปญหาและเปรียบเทียบปญหาสภาพและ
ปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพ  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-way
ANOVA) ตามขนาดของโรงเรียน  ตามวุฒิการศึกษา  และประสบการณของครูที่รับผิดชอบงาน
ประกันระบบคุณภาพภายในโรงเรียน

6. สถิติที่ใชในการวิจัย
6.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)
6.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก คาความเชื่อมั่น (Reliability) คาดัชนี

ความสอดคลอง (Index of Objective Congruency)
6.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ คา t–test Independent
6.4 สถิติที่ใชเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

84

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 387 คน สวนใหญเปนผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 168 คน คิดเปนรอย
ละ 43.41 เปนเพศหญิง จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 66.41 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 61.24 ตําแหนงเปนครูผูสอน จํานวน 381 คน คิดเปนรอย
ละ 98.45 และมีประสบการณทํางาน นอยกวา 10 ป จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 52.97

2. ผลการวิเคราะหสภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
ทั้ง 8 ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังตอไปนี้

ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง ดานจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง ดานการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในตามลําดับ และดานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง

3. ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 2

จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน
จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ดานจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และดานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จําแนกประสบการณทํางาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาตามรายดาน
พบวา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และดานจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่องแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดานการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และดานการจัดทํารายงานประ จําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในไม
แตกตางกัน
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อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สรุปไดดังนี้
1) สภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมทั้ง 8 ดาน อยูในระดับปาน
กลาง โดยปญหาในแตละดานที่สถานศึกษาประสบมากที่สุด คือ ปญหาการกําหนดมาตรฐานที่แสดง
ถึงเอกลักษณของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ, ปญหาการกําหนด
วิธีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม, ปญหาการมี
ระบบการใชและใหบริการขอมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว, ปญหาการประเมินผลการดําเนินงานและความ
พึงพอใจตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไว, ปญหาการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศที่
สามารถนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษา, ปญหาการกําหนดวิธีการ เคร่ืองมือ และเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา, ปญหาการมีระบบ  สนับสนุน  อํานวยความสะดวก และ
นิเทศติดตามการดําเนินงานจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา, และปญหาการนิเทศ
กํากับ  ติดตาม  และ  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
สอดคลองกับ งานวิจัยของ วิลาวัลย   ศรีแผว (2546) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาสภาพและปญหา
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  สภาพการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพหมานคร
โดยรวมและเปนรายดานทั้ง 3 ดาน คือ  ดานผูเรียน  ดานปจจัย  และดานกระบวนการ  มีการ
ดําเนินงานอยูในระดับ  มาก  ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพหมานคร โดยรวมและเปนรายดานทั้ง 3 ดาน คือ  ดานผูเรียน  ดานปจจัย
และดานกระบวนการ  มีการดําเนินงานอยูในระดับนอย สอดคลองกับ สมพงษ  อาจศัตรู  (2549)
ไดศึกษาวิจัย เร่ือง  สภาพและปญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ปญหาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ใน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับ นอย สอดคลองกับงานวิจัยของ ทองใส จันทระรัตน (2551)
ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมโรงเรียนกุดวังแกวที่ไดรับการ
ประเมินภายนอก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวา  สภาพการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก  ปญหาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก  แนว
ทางการแกไขการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้  ผูบริหารควรสรางความตระหนักและ
ยอมรับในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนควรมีการ
วิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา

2)  ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ไมมีความแตกตางกัน
ตามขนาดโรงเรียนและประสบการณทํางาน ในขณะที่มีความแตกตางกันตามวุฒิการศึกษา โดย
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โรงเรียนที่มีผูรับผิดชอบการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในที่จบปริญญาตรีและโท มี
ความแตกตางกัน สวนสภาพและปญหาการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ไมมีความแตกตางกัน ในโรงเรียนที่มีผูรับผิดชอบการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในที่จบ
ปริญญาตรีและปริญญาเอก และผูรับผิดชอบจบปริญญาโทและปริญญาเอก สอดคลองกับ วิลาวัลย
ศรีแผว (2546) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพหมานคร  พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงศักดิ์   ทุงจันทร  (2548) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง
ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระแกว เขต 1 พบวา  ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  ผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ที่ใชเวลาในการเดินทางมากและใชเวลาในการ
เดินทางนอย  มีปญหาไมแตกตางกัน    ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว
เขต 1 ที่มีประสบการณมาก และมีประสบการณนอย  มีปญหาไมแตกตางกัน  ผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ที่ใชเวลาในการเดินทางมาก  จําแนกตาม
ประสบการณการบริหารงาน  มีปญหาไมแตกตางกัน  สอดคลองกับ นิกร ศรีสุพัฒน (2550)  ได
ศึกษาวิจัยเร่ือง  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา  สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก
ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับนอย

ในงานวิจัยคร้ังนี้ สภาพและปญหาการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
ผูรับผิดชอบที่จบปริญญาตรี และ โท แตกตางกันเพียงคูเดียว เนื่องจากขนาดของกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามของที่มีวุฒิการศึกษาแตละระดับไมเทากัน กลาวคือ ผูรับผิดชอบที่ตอบแบบสอบถามมี
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก มี 11 คน ปริญญาโท 139 คน และ ปริญญาตรี 237 คน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

จากการสํารวจสภาพปญหาการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปญหาที่พบมาก 3 อันดับแรก คือ
ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี
คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รองลงมาดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขอมูลดังกลาวเปนขอมูล
สําคัญที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ควรนําไปใชวางแผนการพัฒนา
บุคลากรสถานศึกษาผูรับผิดชอบการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ใหมี
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ความรู ความเขาใจ ในการวางระบบสารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือการเก็บขอมูลใหเปนระบบอํานวย
ความสะดวกในการนําขอมูลไปใชบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ควรวางแผนการอบรมเก่ียวกับการประเมินคุณภาพโรงเรียน
อยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป
ผูที่สนใจจะทําวิจัยเก่ียวกับการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

ควรวางแผนระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Method Research) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก
เก่ียวกับการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สามารถนําไปใชวางแผนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพตอไป
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