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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 2) เพ่ือศึกษาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 33 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 33 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบสำรวจ ประชากรประกอบด้วย ข้าราชการครูในโรงเรียนในสหวิทยา

เขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 493 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย จำนวน 220 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อยู่ในระดับมาก 2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อยู่ในระดับมาก  

3) การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อยู่ในระดับสูง 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คำสำคัญ: การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was 1) to study the level of administration by using school 

as the base, using schools in the United Campus 8, Secondary Educational Service Area Office 

33  2) to study the educational quality assurance system of the United School Campus 8, under 

the Office of Secondary Educational Service Area 33 3) to study the relationship between 

administration the efficiency of the educational quality assurance system of the United Campus 

8 School under the Office of Secondary Education Service Area 33. This research is survey 

research. The population consisted of 493 teachers in the United Campus 8 under the Office of 

Educational Service Area 33, and the sample group consisted of 220 simple random sampling 

methods. The instrument used in the research was questionnaire about educational 

administration using schools as a base and efficiency.  Quality assurance system the matrices 

used to analyze the data percentage, arithmetic mean, standard deviation and the inferential 

statistics using the Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The results of the research showed that: 1) School-based educational administration of 

schools teachers in the United Campus 8 under the Office of Educational Service Area 33 is at a 

high level. 2) Educational quality assurance system of schools teachers in the United Campus 8 

under the Office of Educational Service Area 33 is at a high level. 3) School-based education 

administration correlates with the educational quality assurance system of schools in teachers 

in the United Campus 8 under the Office of Educational Service Area 33 is at a high level 

Overall, there is a positive relationship. Statistical significance at the level of .01 

 

Keywords: School-based education administration, Educational quality assurance system 

 

บทนำ 

การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ำและระบบการให้บริการประชาชนยังไม่ได้

มาตรฐานสากลเม่ือเทียบกับต่างประเทศ สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากระบบบริหารราชการเป็นแบบแนวด่ิง รวม

ศูนย์การบริหารงานไว้ท่ีส่วนกลาง มีระเบียบและข้ันตอนมาก ขาดความยืดหยุ่น ล่าช้า ไม่คล่องตัว  
ไม่ประหยัด และไม่สามารถบริหารงานอย่างครอบคลุมมีการบูรณาการในลักษณะแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก  

ซ่ึงต้องเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจผ่านเทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือส่ือสารท่ีเน้นความรวดเร็วและประสิทธิภาพให้มากข้ึน ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ส่ือสาร ได้อำนวยความสะดวกให้คนในสังคมสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและหลากหลายมากข้ึน ทำให้
ประชาชนมีความคาดหวังท่ีจะได้รับการบริการจากภาครัฐผ่านช่องทางท่ีมีความหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังน้ี สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
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Development: IMD) รายงานว่าในปี 2558 ประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ท่ีอันดับ 27 ของโลก และเป็นอันดับ

สามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2554) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ท่ีระบุไว้ว่า  

“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือการ

ประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ือง” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 24) และมาตรา 49 ระบุไว้ว่า “ให้มีการประเมินคุณภาพภานอกของ

สถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปี นับต้ังแต่การประเมินคร้ังสุดท้าย และเสนอผลการ

ประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน” (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2554) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาทุกแห่ง ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ท่ีจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยตรง โดยท่ีสถานศึกษาได้ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอยู่

ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่ผู้เรียนท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชา

ความรู้ ข้อมูลหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทำให้ผู้เรียนได้รับบริการทาง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2544: 4) 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ท่ีกำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และต้องมีการดำเนินงาน  

8 ประการ โดยเร่ิมต้นต้ังแต่ 1) กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดำเนินงานตาม

แผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมิน คุณภาพภายใน 7) จัดทำรายงานประจำปีเสนอ
บุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 8) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวัฒนธรรม 

ขององค์กรท่ีย่ังยืน  

นอกจากน้ี ความสำเร็จขององค์การหรือสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

(Results-Based Management) ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลล้วนแต่ข้ึนอยู่กับภูมิปัญญา ความคิดความ
อ่าน และแนวปฏิบัติท่ีสร้างสรรค์ของผู้นำขององค์การ การบริหารโดยใช้หลักการการบริหารการศึกษาโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ สำหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

เป็นกลยุทธ์ท่ีสำคัญท่ีจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความมุ่งม่ัน ผูกพัน และความรับผิดชอบในอำนาจ



 51 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

หน้าท่ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกคน ซ่ึงจะต้องมีการปฏิรูประบบการบริหาร 

และการจัดการ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจัยต่าง ๆ เม่ือประเทศไทยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยได้

กำหนดสาระเก่ียวกับการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การดำเนินการให้
เกิดผลตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาเร่ิมเป็นรูปธรรมมากข้ึน เม่ือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ และการใช้ประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 

และชุมชนมากท่ีสุด 
ท้ังน้ีการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษามีผลต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโดยท่ีผู้บริหารต้องเรียนรู้ เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

2. เพ่ือศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิภาพ

ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปร 1 

 

 

 

 

     

 

 

 

ตัวแปร 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 

5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7. จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 

8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง 
 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

1. หลักการกระจายอำนาจ 

2. หลักการมีส่วนร่วม 
3. หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาให้ประชาชน 

4. หลักการบริหารตนเอง  

5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล  
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การดำเนินการวิจัย 

วิธีการดำเนินงานวิจัยมี 5 ข้ันตอนดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 493 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 220 คน โดยคำนวณหาขนาดตัวอย่างโดย
ใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ใช้สูตรการคำนวณ จากน้ันทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละโรงเรียน 

2. เคร่ืองมือและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 4 ข้อ  

เป็นคำถามเก่ียวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตำแหน่งหน้าท่ี 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสหวิทยา

เขต 8 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผู้วิจัยได้พัฒนาเคร่ืองมือมาจาก กรกมล  

เพ่ิมผล จากการวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

ของครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี (กรกมล เพ่ิมผล, 2554)  

5 ด้าน คือ 1) หลักการกระจายอำนาจ 2) หลักการมีส่วนร่วม 3) หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษา 

ให้ประชาชน 4) หลักการบริหารตนเอง 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีข้อคำถาม จำนวน 35 ข้อ 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และแปลความหมายของคะแนน 
ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ความหมายของคะแนนเฉล่ียของคำตอบ ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545,  

99-100) 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยได้พัฒนาเคร่ืองมือมาจาก 

มาณพ แจ้งพลอย จากการศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (ภาณพ แจ้งพลอย, 2556) มีจำนวน 32 ข้อ ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัย

กำหนดเกณฑ์ความหมายของคะแนนเฉล่ียของคำตอบ ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 99-100)  

วิธีการสร้างเคร่ืองมือ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและสร้าง

แบบสอบถามโดยกำหนดเน้ือหา และข้อคำถามให้ครอบคลุมและสอดคล้องกัน เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา 
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สารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข แล้วนำ

แบบสอบถาม เสนอผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องจำนวน 3 ท่าน ดังน้ี  

1) นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 การศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน 

2) นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 การศึกษา ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้เช่ียวชาญด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

3) นายจิรภาส ภูลี ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 การศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผล

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้เช่ียวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย  

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) คัดเลือกข้อคำถามท่ีมีค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50 - 1.00 โดยทุกข้อคำถามอยู่ระหว่าง 
0.50 - 1.00 แล้วนำมาทดลองใช้ (try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำผลท่ี

ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach, 1990: 169) และนำแบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่าความเช่ือม่ันแล้ว นำไป

จัดทำชุดแบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือการวิจัย จากคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ดังน้ี 

ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวิจัย 

1. ระดับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกโดยรวมและรายด้าน พบว่า ระดับการบริหารงานโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (x'= 4.16, S.D.= 0.51) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านหลักการ

กระจายอำนาจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x'= 4.27, S.D.= 0.53) และด้านหลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาให้

ประชาชน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x'= 4.05, S.D.= 0.63) (โปรดดูตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ 

  โรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

(n=220) 

การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ประเด็น *' S.D. ระดับ 

1. ด้านหลักการกระจายอำนาจ 4.22 0.53 มาก 

2. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4.18 0.61 มาก 

3. ด้านหลักการคืนอำนาจ จัดการศึกษาให้ประชาชน 4.05 0.63 มาก 

4. ด้านหลักการบริหารตนเอง 4.15 0.56 มาก 

5. ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 4.18 0.57 มาก 

ภาพรวม 4.16 0.51 มาก 

 

2. ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกโดยรวมและรายด้าน พบว่า ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ

ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (x'= 4.33, S.D.= 0.61) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านจัดทำแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

(x'= 4.49, S.D.= 0.61) และด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

(x'= 4.37, S.D. =0.64) (โปรดดูตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
   โรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวม 

   และรายด้าน 

(n=220) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ประเด็น *' S.D. ระดับ 

1. ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.40 0.56 มาก 

2. ด้านจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.49 0.55 มาก 

3. ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.40 0.59 มาก 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

(n=220) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็น *' S.D. ระดับ 

4. ด้านดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

   สถาน 
4.40 0.61 มาก 

5. ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.41 0.56 มาก 

6. ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
   การศึกษาของสถานศึกษา 

4.48 0.51 มาก 

7. ด้านจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมิน 

   คุณภาพภายใน 
4.47 0.56 มาก 

8. ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 4.37 0.61 มาก 

ภาพรวม 4.43 0.49 มาก 

 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า 

การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันทุกด้านในเชิงบวก

อยู่ในระดับสูง (rxy= .791) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (โปรดดูตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 3  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   มัธยมศึกษา เขต 33 
 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytot 

X1 .571** .568** .646** .554** .542** .641** .614** .509** .671** 

X2 .607** .622** .608** .565** .608** .604** .611** .536** .687** 

X3 .625** .593** .642** .628** .615** .592** .604** .557** .702** 

X4 .597** .559** .601** .528** .567** .663** .624** .553** .677** 

X5 .660** .590** .630** .629** .586** .666** .636** .534** .712** 

Xtot .702** .673** .717** .667** .671** .724** .708** .617** .791** 



 57 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

อภิปรายผล 

1. การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังน้ีด้านหลักการกระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วมและหลักการ

ตรวจสอบและถ่วงดุล ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 ได้นำหลักการบริหารจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีกล่าวถึงการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงคือกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปล่ียนอำนาจหน้าท่ีในการ
ตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการโรงเรียน (School Council หรือ School 

Board) ได้มีอำนาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตัดสินใจท่ี

เก่ียวข้องกับงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ โดยให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542: 2) ซ่ึงสอดคล้องกับฤทัยวรรณ หาญกล้า (2547) ได้ศึกษาการศึกษาการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สุพรรณบุรี พบว่า 1) สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

โดยเรียงลำดับ คือ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล หลักการบริหารตนเอง หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และหลักการกระจายอำนาจ สอดคล้องกับ ปรีชา แก้วกอ (2559) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนใน

โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน เขตภาคเหนือ พบว่า 1) สภาพปัจจุบัน

ของการบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน เขตภาคเหนือ มี

สภาพปัจจุบันในการบริหาร มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก สภาพแวดล้อมภายในภาพรวม มีสภาพปัจจุบันใน
การบริหารมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 2) กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน เขตภาคเหนือ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ระดับมากท่ีสุด 

ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 7 กลยุทธ์ คือ 1) ส่งเสริมการบริหารงานท่ีดีในโรงเรียน 2) ส่งเสริมการระดมทุน 
และทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารงานโรงเรียน 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 5) ส่งเสริมสนับสนุนการเข้ารับบริการ

ด้านการศึกษาของโรงเรียน 6) ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก และเพ่ิมศักยภาพความรับผิดชอบ  

7) ส่งเสริมหลักการกระจายอำนาจการบริหารงานโรงเรียน สอดคล้องกับ ธงทอง ล้วนเหล่าอังกูร (2554)  

ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พบว่า 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ในภาพรวมมีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทุกด้านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก อันดับท่ีหน่ึง คือ ด้านหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม รองลงมาด้านหลักการบริหาร

จัดการโรงเรียนท่ีดี และด้านหลักการกระจายอำนาจ เป็นอันดับท่ี 2 และ 3 ตามลำดับ สอดคล้องกับ คณิต 

ยวงสุวรรณ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ัน
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พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก โดยมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ  

คือ หลักการบริหารโครงสร้าง การบริหาร องค์ประกอบการบริหาร บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษา และแนวปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงเรียนท่ีบริหารตามรูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาท 

เป็นหลัก สอดคล้องกับ กรกมล เพ่ิมผล (2554) ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ

ครูในโรงเรียนเทศบาล อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม  

การบริหารตนเอง การตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครู
ในโรงเรียนเทศบาล อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ส่ือ

การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมาก 3) การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง กับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูใน

โรงเรียนเทศบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาลท้ังในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ

เรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพของครูในโรงเรียนเทศบาล 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คิดเป็นร้อยละ 72.20 สอดคล้องกับ จุรีพร ดุกหล่ิม (2554) ได้ศึกษา

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM): บทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน
กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ พบว่า 1) ด้านงานวิชาการ ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาท่ี

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลางและมีความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

2) ด้านงานธุรการและการเงิน ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาท่ีปฏิบัติจริงอยู่ในระดับ
น้อยและมีความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้านงานบุคลากร 

ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาท่ีปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลางและมีความคาดหวังต่อ

การมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 4) ด้านงานกิจการนักเรียน ผู้ปกครองเครือข่ายมี

ส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาท่ีปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลางและมีความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 5) ด้านงานอาคารสถานท่ี ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา

ท่ีปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลางและมีความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

6) ด้านงานประชาสัมพันธ์ และงานสัมพันธ์ชุมชน ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาท่ี

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลางและมีความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 
7) บทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัดการศึกษาท่ีปฏิบัติจริงและท่ีคาดหวังตามขอบข่ายการ

บริหารงานของโรงเรียนแตกต่างกัน 8) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองเครือข่ายด้านเพศ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได้ เขตท่ีพักอาศัยและความสัมพันธ์กับนักเรียน กับบทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการ
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จัดการศึกษาตามขอบข่ายของงานโรงเรียนท่ีปฏิบัติจริงและท่ีคาดหวังไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุและ

อาชีพกับบทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัดการศึกษาตามขอบข่ายงานของโรงเรียนท่ีปฏิบัติจริงและ

ท่ีคาดหวังแตกต่างกัน  
2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังน้ี ด้านจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และด้านจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ท้ังน้ี

เน่ืองจากโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ดำเนินการ

ตามนโยบายการกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่ผู้เรียนท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักวิชาความรู้ ข้อมูลหลักฐานท่ีตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทำให้ผู้เรียนได้รับบริการทาง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ี

กำหนดไว้ (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2544: 4) ซ่ึงสอดคล้องกับ ภาณพ แจ้งพลอย (2556) ได้ศึกษา

สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี พบว่า 1) สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

2) สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี จำแนกตามสภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ 3) สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรีจำแนกตามขนาด

ของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

เป็นรายคู่พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ มีสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสำคัญและจำเป็นอย่างย่ิงต่อ

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา จะนำมาซ่ึงคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา 

ซ่ึงสอดคล้องกับ นงลักษณ์ โตรุ่ง (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาบางบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอบางบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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สมุทรปราการ เขต 2 มีความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ 

ประสาร แบงเพชร (2548) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี พบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของครู 
ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมท้ัง 6 ข้ันตอนอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยดังน้ี ข้ันการดำเนินงานตามแผน ข้ันการวางแผน ข้ันการเตรียมการ 

ข้ันการจัดทำรายงานประจำปี ข้ันการตรวจสอบและประเมินผล และข้ันการนำผลการประเมินมาปรับปรุง

งาน 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครู ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จำแนกตามระดับช่วงช้ันท่ี 1-2 และช่วงช้ันท่ี 3-4 ไม่แตกต่างกัน 3) สภาพปัญหาและแนว

ทางการแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินการ ประกันคุณภาพภายในท่ีพบมากท่ีสุดในแต่ละ

ข้ันเรียงตามลำดับความถ่ี 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหา ในข้ันการจัดทำรายงานประจำปี คือ ขาดข้อมูล
สารสนเทศในการจัดทำรายงานประจำปี แก้ไขโดยการจัดให้มีการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา รองลงมาเป็นปัญหาในข้ันการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน คือ มักเป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร

และครูวิชาการเท่าน้ัน แก้ไขโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงงาน และปัญหาอันดับท่ี 3 เป็นปัญหาในข้ันการวางแผน คือ ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ไขโดยคณะครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารควรมีการศึกษาและให้โอกาสในการจัดทำโครงสร้างการบริหารโดยให้นักเรียน ชุมชน 

ผู้ปกครอง หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกำหนดกิจกรรม 

และนโยบายการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างชัดเจน ท้ังกำหนดข้อตกลงและการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
อย่างอิสระ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางรูปแบบการดำเนินงานและจัดทำระบบการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยนำผลการประเมินการสอนรายบุคคล ผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา แล้วมีการสร้างความเข้าใจผลการประเมินน้ัน จัดทำเป็นสารสนเทศเพ่ือเป็น
ส่วนหน่ึงของการวางแผนการดำเนินการในแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป และเพ่ือวางแนวทางการปรับปรุง

แก้ไขการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการโดยศึกษาหลักการการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานให้มีการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีผลต่อการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองต่อไป 
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4. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพ่ือพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของต้นสังกัดต่อไป 
5. ควรศึกษาสภาพปัญหาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหาแต่

ละด้านว่ามีปัจจัยหรือสาเหตุมาจากอะไร ท่ีทำให้สถานศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพ่ือหาแนวทางใน

การแก้ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอก 
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