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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
2) ระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ 3) การบริหารงานวิชาการซ่ึงเปนปจจัยท่ี
สงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุมตวัอยาง ไดแก ผูบรหิารและครูทีป่ฏบิตังิาน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 306 คน 
ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 
ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การบริหารงานวิชาการ อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
 2. การประกันคุณภาพภายใน อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
 3. การบริหารงานวิชาการดานรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ ดานการวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน และดานการพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยี  
เพ่ือการศึกษาเปนปจจัยสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยรวมกันทำนาย 
ไดรอยละ 63.10 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการ การประกันคุณภาพภายใน ประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of academic management in 
educational institutions; 2) the level of internal quality assurance in educational institutions; 
and 3) academic management affecting internal quality assurance in educational institutions. 
The research sample, derived by proportional stratified random sampling, was 306 
administrators and teachers of educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon 
Pathom Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument was a 
questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. 
 The findings of this research were as follows: 
 1.  Overall and in specific aspects, the academic management was at a high level. 
 2. Overall and in specific aspects, the internal quality assurance was at a high level. 
 3. The academic management in the aspects of participation of communities 
and educational institutions to improve academic quality; measurement, evaluation and 
research to improve the education quality; development of the educational institution 
curriculum and local curriculum; and development of educational resources and technology 
together predicted the internal quality assurance at the percentage of 63.10 with statistical 
significance at .01. 
 
Keywords:  academic management, internal quality assurance, primary education 
 
บทนำ 
 การศึกษาเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนามนุษยอันเปนทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุดและ 
การศึกษายังเปนกระบวนการท่ีชวยใหมนุษยพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรู มีความสามารถ มีทักษะ 
สามารถแกปญหาตาง ๆ ในสังคมได ถาทรัพยากรมนุษยมีการพัฒนาคุณภาพสูงแลว ความเจริญ
กาวหนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเปนอยูของมนุษยในสังคมก็จะดีขึ้นตามลำดับ ดังนั้น 
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2559) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
สำนักนายกรัฐมนตรี จึงยึด “คน” เปนจุดศูนยกลางของการพัฒนาเพ่ือใหคนไทยมีความสุข พ่ึง
ตนเอง และกาวทันโลกโดยยังรักษาเอกลักษณความเปนไทยไว สามารถเลือกใชความรูและเทคโนโลยีได
อยางคุมคา เหมาะสม มีระบบภูมิคุมกันท่ีดี มีความยืดหยุนพรอมรับการเปล่ียนแปลง ควบคูไปกับ
การมีคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 บัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือ
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พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 22 บัญญัติ 
ไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ
ถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา 
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 3)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 จึงไดกำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับไวใน หมวด 6 มาตรา 47 บัญญัติไววา ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 บัญญัติไววาใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินผลคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาปนับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย การประกัน
คุณภาพภายในมีเปาหมายสำคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยสถานศึกษา 
ตองวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน มีการทำตามแผน 
มีการตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองเปนระบบที่มีความโปรงใส และมี
จิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน ทุกคนในสถานศึกษาตองเขามามีสวนรวมในการกำหนด
เปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา พัฒนา ปรับปรุง รวมกันคิด 
รวมกันทำ และรวมกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ
เปนไปตามความตองการของผูปกครอง ชุมชน ผูมีสวนเก่ียวของ สังคม และประเทศชาติ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2554: 8) 
 จากผลการประกันคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาในสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวา สถานศึกษาท่ีผานการรับรอง 
ในรอบที ่3 มากกวาการรับรองในรอบที ่2 รอยละ 0.81 โดยมีสถานศึกษาท่ีมพัีฒนาการ รอยละ 13.19 
รักษาคุณภาพรอยละ 60.97 ลดลงรอยละ 23.57 ตามลำดับ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มจีดุออนดานการบริหาร ไดแก 1) การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 ขาดความตอเน่ือง 2) สถานศึกษาไมไดนำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก และผล 
การดำเนินการตามแผนฯ และโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาโอกาสหรือจุดแข็ง
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ของสถานศึกษา 3) สถานศึกษาไมสรุปผลการดำเนินการโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา 
4) ความไมสอดคลองของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปและการรายงานผล
การดำเนินการประจำป (SAR) 5) สถานศึกษาไมทำรายงานผลการดำเนินการประจำปอยางตอเน่ือง 
ไมรายงานตนสังกัดและไมรายงานตอสาธารณชน 7) งานดานสารสนเทศของสถานศึกษาไมเปน
ระบบ 8) สถานศึกษาไมไดมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามระเบียบ ใหมี 
การประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และใหรายงานการประชุมตอตนสังกัดภายใน 15 วัน  
นับแตวันท่ีมีการประชุม และ 9) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำป
ของสถานศึกษา จัดทำโครงการ/กิจกรรมไมครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาหรืองานท้ัง 4 ดาน ของ
สถานศึกษา จุดออนดานครู ไดแก 1) ครูไมจัดทำแผนการสอนเพ่ือใชสอนจริง และไมทำแผน 
การสอนใหตอเน่ือง 2) การวิจัยในช้ันเรียนไมไดมาจากปญหาการเรียนการสอน หรือบันทึกหลังสอน 
และยังจัดทำไดนอยเกินไป 3) ครูขาดการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาที่ตรงกับปญหามากท่ีสุด และ 4) ครูควรศึกษามาตรฐานที่เก่ียวของกับตนเองใหชัดเจน 
สำหรับจุดออนดานผูเรียนระดับปฐมวัย ไดแก 1) น้ำหนักสวนสูงของนักเรียนไมเปนไปตามเกณฑ
ของกรมอนามัย เชน เกินเกณฑ หรือขาดเกณฑ 2) นักเรียนสวนใหญขาดพัฒนาการดานสติปญญา 
ดังน้ัน สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานกระบวนการคิดท่ีหลากหลายรูปแบบ 
ฝกการทำโครงงานทุกช้ันเรียน และเนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน เปนตน 
(สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2557: 2-6)  
 จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพภายใน 
มคีวามสัมพนัธซึง่กันและกันกลาวคือ ถาสถานศึกษาจดัการศึกษาท่ีดมีคีณุภาพก็จะทำใหสถานศึกษา
ศึกษาน้ันผานการรับรองประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก และทำใหนักเรียน
ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามนโยบายของรัฐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
สอดคลองกับบุษรา ผองใส (2550: 117) ไดศึกษาพบวา การประกันคุณภาพภายในสงผลตอ 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวมอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษา หลักสูตรและกระบวน 
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และกิจการนักเรียน สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ 
สถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก ดังน้ัน การบริหารงานวิชาการจึงเปนการบริหารงาน
ที่สำคัญ และเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสงผลตอคุณภาพ 
ของนักเรียนโดยตรง สามารถสะทอนถึงคุณภาพของสถานศึกษา และความสามารถในการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจึงควรใหความสำคัญกับการบริหารงานวิชาการเปนอยางย่ิง 
เพ่ือใหการบริหารงานประสบผลสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีตั้งไว จากเหตุผลดังกลาว 
ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 จึงสนใจศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือจะไดทราบการบริหารงาน
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วิชาการและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และนำผลของการวิจัยในคร้ังน้ีไปประยุกต
ใชใหเกิดประโยชนและเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และนำเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของอันจะเปนประโยชน
ในการนำไปใชปฏิบัติและพัฒนาปรับปรุงแกไขไดแนวทางในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
มีมาตรฐานมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค 
 1.   เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 2.   เพ่ือศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 3.   เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายใน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การบริหารงานวิชาการเปนปจจัยท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของผูบริหาร 
สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 2 ท่ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนและปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ประกอบดวย 
1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน 2) การวางแผนงานวิชาการและ 
การจัดการเรียนการสอน 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4) การวัดผล ประเมินผล และการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การนิเทศ
และการแนะแนวการศึกษา 7) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
8) การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
 2. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การบริหารจัดการและดำเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเน่ือง ซึ่งจะสรางความมั่นใจใหผูรับบริการ 
วาการดำเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและทำใหผูเรียนมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ดังนี้ 1) มาตรฐาน 
ดานคุณภาพผูเรียน 2) มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 3) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหง 
การเรียนรู 4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา และ 5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
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วิธีดำเนินการ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ปนการวิจยัเชงิบรรยาย (descriptive research) โดยใชผูบรหิารสถานศึกษา
และครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 
 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปการศึกษา 2557 ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 
และครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 
1,458 คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปการศึกษา 2557 ในเขตอำเภอนครชัยศรี 
อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ไดมาโดยตารางสำเร็จรูปของเครจซี 
และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ, 2542: 84) กำหนด
ขนาดกลุมตัวอยางการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) 
ซึ่งจำแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 30 คน และครู จำนวน 276 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 
306 คน กระจายตามอำเภอ ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจยัไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลูตามลำดบั ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน
วิชาการ และการประกันคุณภาพภายในเพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
ตัวแปรท่ีศึกษา และกำหนดดัชนีชี้วัด 

 

   

      

  

 

 

    

 39 314 8 66 

 50 362 11 76 

 45 498 9 105 

 11 139 2 29 

 145 1,315 30 276 

 1,458 306 
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 ขั้นท่ี 2  สรางแบบสอบถามตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา ภายใต 
คำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 3  นำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแกไข 
 ขั้นท่ี 4  นำสงผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และตรวจสอบคาของความตรง
ดานเน้ือหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค  
(index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 
0.67-1.00 ไดขอกระทงคำถามท้ังหมด 115 ขอ 
 ขั้นท่ี 5  แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญกอนนำไปทดลองใช 
 ขั้นท่ี 6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูใน 
สถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเท่ียง (reliability) 
 ขั้นท่ี 7 นำแบบสอบถามจากการทดลองใชกลบัคนืมาตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1974 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2546: 125) แบบสอบถาม
ดานการบริหาร งานวิชาการไดคาความเท่ียงเทากับ 0.97 และแบบสอบถามดานการประกันคุณภาพ
ภายในไดคาความเท่ียงเทากับ 0.96 
 ขั้นท่ี 8  ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง 
โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิจยัใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมอืสำหรบัเก็บรวบรวมขอมลู 
โดยใชเก็บขอมูลจากตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครู แบบสอบถาม 
มี 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณการทำงาน มีลักษณะเปนแบบสอบถามตรวจสอบ
รายการ (checklist) 
 ตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3 สอบถามวัดระดับการบริหารงานวิชาการ และการประกัน
คุณภาพภายใน ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  
ตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert) การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกำหนดคาคะแนน
ของชวงน้ำหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งแตละระดับมีความหมายดังน้ี 
  5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับ 
       มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับมาก 
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  3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับ 
       ปานกลาง 
  2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับ 
       นอยท่ีสุด 
 ตอนที่ 4 สอบถามเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของการบริหารงาน
วิชาการ และการประกันคุณภาพภายใน เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 306 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหาร 
สถานศกึษาและครทูีเ่ปนกลุมตวัอยาง เพ่ือขอความอนเุคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจยัดำเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ 
กลับคืนมาจำนวน 306 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการ ดังน้ี 
 1.  สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู จำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดงัน้ี 
   1.1  การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดวยวิธีการแจกแจง 
(frequency) และคารอยละ (percentage) 
   1.2  การวิเคราะหระดับเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ และการประกันคุณภาพ

ภายใน ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายตามเกณฑ 
ผูวิจัยนำคาเฉล่ียไปเทียบเกณฑขอบเขตของคาเฉล่ียตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2553: 121) 
ดังน้ี 
    คาเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพ 
         ภายใน อยูในระดับมากท่ีสุด 
    คาเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพ 
          ภายใน อยูในระดับมาก 
    คาเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพ 
         ภายใน อยูในระดับปานกลาง 
    คาเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพ 
         ภายใน อยูในระดับนอย 
    คาเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง มกีารบริหารงานวิชาการอยู/การประกันคุณภาพ 
         ภายใน อยูในระดับนอยท่ีสุด 
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 2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient: r

xy
) สำหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธสหสัมพันธใชเกณฑดังน้ี (Hinkle, 1998: 118) 

  0.90-1.00 มีความสัมพันธกันสูงมาก 
  0.70-0.90 มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
  0.50-0.70 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
  0.30-0.50 มีความสัมพันธกันในระดับต่ำ 
  0.00-0.30 มีความสัมพันธกันในระดับต่ำมาก 
 3. การวิเคราะหการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดวยการวิเคราะห 
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) นำเสนอในรูปตาราง
ประกอบคำบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะหการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษา สงักัดสำนกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄  = 4.13, S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณา 
เปนรายดานพบวาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยการวางแผน

วิชาการและการจัดการเรียนการสอน ( x̄ = 4.25, S.D. = 0.55) อยูในลำดับมากท่ีสุด รองลงมา 
ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู  ( x̄ = 4.16, S.D. = 0.58) และการรวมมือกับชุมชนและ 

สถานศึกษาในการพัฒนา ( x̄ = 4.03, S.D. = 0.66) มีลำดับการดำเนินงานนอยท่ีสุดดังปรากฏ 
ในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ระดับและลำดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
  

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.48) และเม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับมากทุกดาน โดยมาตรฐานดานมาตรการ
สงเสริมอยูในลำดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.32, S.D. = 0.67) รองลงมา ไดแก มาตรฐานดานอัตลักษณ 
ของสถานศึกษา ( x̄ = 4.28, S.D. = 0.65) และมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ( x̄ = 4.11,  
S.D. = 0.50) มีระดับการดำเนินงานนอยท่ีสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ระดับและลำดับการประกันคุณภาพภายใน  ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    

(n=306) 

 x̄ S.D.   
1.    

2.  

4.11 

4.27 

0.50 

0.51 

 

 

5 

3 

3.    

4.    

5.   

4.25 

4.28 

4.32 

0.63 

0.65 

0.67 

 

 

4 

2 

1 

 4.20 0.48   

 (n=306) 

 x̄ S.D.   
1.   

2.   

4.12 

4.25 

0.59 

0.55 

 

 

3 

1 

3.     4.16 0.58  2 

4.      4.10 0.60  5 

5.    4.06 0.65  7 

6.   4.09 0.63  6 

7.     4.11 0.62  4 

8.   4.03 0.66  8 

 4.13 0.52   
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 (X
1) 

 (X
2) 

  (
X 3) 

 
 

 (X
4) 

 
 (X

5) 

 (X
6) 

 (X
7) 

 (X
8) 

 (Y
to

t) 
 

 (X1) 

1.00         

 

 (X2) 

0.76** 1.00        

 (X3) 0.76** 0.83** 1.00       

   

 (X4) 

0.65** 0.69** 0.76** 1.00      

  

 (X5) 

0.59** 0.67** 0.68** 0.74** 1.00     

 (X6) 0.69** 0.74** 0.78** 0.74** 0.76** 1.00    

 (X7) 

0.69** 0.67** 0.69** 0.70** 0.66** 0.81** 1.00   

 

 (X8) 

0.60** 0.58** 0.60** 0.62** 0.61** 0.71** 0.78** 1.00  

 (Ytot) 0.64** 0.64** 0.65** 0.67** 0.64** 0.64** 0.66** 0.71** 1.00 
 

**  .01 

 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของการบริหารงานวิชาการซึ่งมี 
ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คาสหสัมพันธระหวาง 0.58 - 0.83 และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการบริหารงาน
วิชาการกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Y

tot
) พบวามีความสัมพันธทางบวกอยูใน

ระดับปานกลางถึงระดับมาก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 
0.64 -0.71 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของการบริหารงานวิชาการ และคา 
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพภายในของ 
 สถานศึกษา 
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 การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ (X
8
) การวัดผล 

ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X
4
) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและ

หลักสูตรทองถ่ิน (X
1
) และการพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (X

5
) เปนตัวแปรท่ีได

รับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวม (Y

tot
) ได

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.631 ซึ่ง
แสดงวา การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวัดผล ประเมินผล 
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน 
และการพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมไดรอยละ 
63.10 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
  
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 
  
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  
 ดังปรากฏในตารางท่ี  5 

 tot = 1.33 + 0.27 (X8) + 0.16 (X4) + 0.15 (X1) + 0.09 (X5) 

 tot = 0.38 (Z8) + 0.21(Z4) + (0.19 (Z1) + (0.13 (Z5) 
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ตารางที่ 5  ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพ 
 ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 
 1.  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการวางแผนวิชาการและการจัดการเรียน
การสอน อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 
การศึกษา การวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศและ 
การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการรวมมือกับ

(n=306) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 4 44.35 11.09 128.79** 0.00 

Residual 301 25.91 0.08   

Total 305 70.27    

 b Beta SEb t Sig. 

 1.33  0.13 10.20** 0.00 

 

 (X8) 

0.27 0.38 0.03 7.87** 0.00 

   

 (X4) 

0.16 0.21 0.46 3.64** 0.00 

 

 (X1) 

0.15 0.19 0.40 3.91** 0.00 

  

 (X5) 

0.09 0.13 0.40 2.43** 0.01 

**  .01 

R = 0.794 R2 = 0.631 SEE. = 0.293 
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ชมุชนและสถานศึกษาในการพัฒนา ตามลำดับ ทัง้น้ีเน่ืองจากงานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา
ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณที่จะให
สถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว งานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษา 
ท่ีมีความสำคัญตอการพัฒนาผูเรียน เปนตัวกำหนดปริมาณงานของสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากร 
ใหแกโรงเรียน คุณภาพของโรงเรียน และเครื่องชี้วัดความสำเร็จ ความสามารถของผูบริหาร 
สถานศึกษาในฐานะผูนำองคกร สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น 
และการมีสวนรวมจากผูทีม่สีวนไดเสียทุกฝาย ซึง่จะเปนปจจยัสำคัญทำใหสถานศึกษาม ีความเขมแขง็
ในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมท้ังวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับยุพิน ภารนันท (2557: 167) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา 
ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหารงาน
วิชาการโดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู และการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษา การวางแผนงานวิชาการ การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา 
การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร การสงเสริม สนับสนุน 
ประสานความรวมมือดานงานวิชาการ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ 
แหลงเรียนรู และการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ตามลำดับ 
 2.  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  
การประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมากทุกดาน โดยมาตรฐานดานมาตรการสงเสริมอยูในระดับ
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานดานสังคมแหงการเรียนรู และมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ตามลำดับ ทั้งนี้เปนเพราะวา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกำหนดใหโรงเรียนจัดทำระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ในหมวด 6 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและ 
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  
เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
และเพ่ือใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประสบผลสำเร็จและบรรลุ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 19

ผลดังเจตนารมณของพระราชบัญญัติ การประกันคุณภาพเปนกิจกรรมการบริหารคุณภาพใน ทำให
เกิดความมัน่ใจวาจะบรรลขุอกำหนดทางดานคุณภาพ มกีระบวนการท่ีถูกตองเปนสากล  สถานศึกษา
มีการนำเสนอใหทราบวามีคุณภาพอยางไร อะไรคือตัวชี้วัด วัดไดอยางไร วัดไดแคไหน เพ่ือใหผูใช
บริการมีความม่ันใจ และใหประโยชนกับผูใชมากท่ีสุด ประการแรก และท่ีสำคัญคือตามพระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2542 ไดกำหนดใหสถานศึกษาทุกแหง ทุกระดับตองปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในหมวด 6 เพ่ือรับการประเมินภายนอกอยางนอย 1 คร้ัง ทุกระยะ 5 ป ซ่ึงกระบวนการ
วางแผน และกระบวนการจัดการของผูที่รับผิดชอบจัดการศึกษา ที่จะรับประกันใหสังคมเช่ือมั่นวา 
จะพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูครบถวนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ และเปนการประเมินผล
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาท่ีกำกับดูแลสถานศึกษานั้น สอดคลองกับ
ประสาร แบงเพชร (2548: 69) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของครูในการดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบ
วาระดับการมีสวนรวมของครูในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในภาพรวมท้ัง 6 ขัน้ตอนอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียมากไปหานอยดังนี ้ขัน้การดำเนินงาน
ตามแผน ขั้นการวางแผน ขั้นการเตรียมการ ขั้นการจัดทำรายงานประจำป ขั้นการตรวจสอบและ
ประเมินผล และข้ันการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  
 3.  การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไป
หานอยดังน้ี การรวมมอืกับชมุชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวัดผล ประเมินผล 
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน 
และการพัฒนาแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเปนปจจัยสงผลตอการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยางม ี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา การบริหารงานวิชาการ ซึ่งไดแก การรวมมือกับ
ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน และการพัฒนา 
แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สามารถรวมกันทำนายการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ไดรอยละ 79.40 
โดยอภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี 
  3.1  การบริหารงานวิชาการ ดานการรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพวิชาการสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให
สถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 
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สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถาบันศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวน
ไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ 
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัย
เก้ือหนนุคณุภาพของนักเรียน ชมุชน ทองถิน่ไดอยางมคีณุภาพและประสิทธิภาพ แตเปนท่ีนาสังเกตวา 
การสำรวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมท้ังความตองการในการรับ 
การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการ
ศึกษา และตามความในมาตรา 29 มีสาระสำคัญระบุไว คือ กำหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความแข็งแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล
ขาวสาร และรูจักเลือกสรร ภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนา
ระหวางชุมชน สอดคลองกับกรวรรณ จันทนผา (2549: 86-87) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การบริหารงาน
วิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียนระดับชวงช้ันท่ี 1-2 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพ 
ของผูเรียน คือ การบริหารงานวิชาการดานการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน  
ดานการนิเทศการศึกษา และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน    
  3.2  การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตร
ทองถิ่นสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในอันดับรองลงมา ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาเปนแหลงของการแสวงหา
ความรู สถานศึกษาตองมีหลักสูตรของตนเอง คือ หลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวยการเรียนรู
ทั้งมวลและประสบการณอื่น ๆ ที่สถานศึกษาแตละแหงวางแผนเพ่ือพัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทำ
สาระการเรียนรูทั้งรายวิชาที่เปนพ้ืนฐาน และรายวิชาที่ตองการเรียนเพ่ิมเติมเปนรายปหรือรายภาค 
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียน และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคจากมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนสวนประกอบที่สำคัญของหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษา 
ตองทำงานรวมกับครอบครัวและชุมชน ทองถ่ิน วัด หนวยงาน และสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน
ในทองถ่ิน หลักสูตรตองตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปล่ียนไป 
ตามธรรมชาติของการศึกษา ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอน 
ของตนเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรภายในบริบท
และแนวทางดังน้ี 1) ควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการเรียนรู  
เปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกำลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหมากท่ีสุด มีความรู
สูงสุดสำหรับผูเรียนทุกคน ควรสรางความเขมแข็ง ความสนใจและประสบการณใหผูเรียนพัฒนา
ความมั่นใจใหเรียน ทำงานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน ควรใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูสำคัญ ๆ  
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ในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน ไดขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร สงเสริมจิตใจ 
ที่อยากรูอยากเห็น 2) ควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม  
โดยเฉพาะการพัฒนาหลักการในการจำแนกระหวางถูกผิด เขาใจและศรัทธาในความเชื่อของตนเอง 
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน วามีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม หลักสูตรสถานศึกษา 
ตองพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน และชวยใหเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรม มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนักเขาใจและยอมรับ
สภาพแวดลอมที่ตนดำรงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทั้งในระดับสวนตน 
ระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสรางใหผูเรียนมีความพรอมในการ
เปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูลและเปนอิสระ มีความเขาใจในความรับผิดชอบ สอดคลองกับ 
กรวรรณ จันทนผา (2549: 86-87) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพ
ของผูเรียนระดับชวงชั้นท่ี 1-2 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม 
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน คือ การบริหารงาน
วิชาการดานการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา และดาน
การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน    
  3.3  การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษาสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั้งนี้เน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
และฉบับปรับปรุงแกไข (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 เปนกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติสูงสุด
และเปนปจจุบันของประเทศไทย มีสาระท่ีเก่ียวของกับส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา 
ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวม 7 มาตรา ดังนี้ มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถ่ี  
ส่ือตัวนำและโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนท่ีจำเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม
และการสื่อสารในรูปอื่น เพ่ือใชประโยชนสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจำเปน มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือ ทางวิชาการส่ือส่ิงพิมพอื่น วัสดุ อุปกรณ
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตจัดใหมีเงินสนับสนุน
การผลิต และมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งน้ีโดยเปดใหมี 
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทำได เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใช
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มาตรา 67 รัฐตอง
สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษารวมทั้งการติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับ
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กระบวนการเรียนรูของคนไทย มาตรา 68 ใหมีการระดมทุนเพ่ือจัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา จากเงินอุดหนุน ของรัฐคาสัมปทาน และผลกำไรท่ีไดจากการดำเนินกิจการดาน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองคกรประชาชน รวมท้ังใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาว  
เพ่ือการพัฒนาคนและสังคม หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการผลิต การวิจัยและ 
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมี
หนวยงานกลางทำหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนาและ
การใช รวมท้ังการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษา สอดคลองกับสนิท  นันทชัย (2549: 89-113) ไดศึกษาแนวคิดของผูบริหารสถานศึกษา
และครูตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาจังหวัดเชียงราย ดานนโยบายและโครงสรางพ้ืนฐาน พบวาสถานศึกษาควรมีนโยบาย
พัฒนาครู บุคลากรตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง
และสม่ำเสมอ มีการวางแผนพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจัดเก็บขอมูล
นักเรียนเปนรายบุคคล วางแผนงานพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหความสำคัญและประโยชน 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีนโยบายในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารมาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเหมาะสม 
  3.4  การบริหารงานวิชาการ ดานการวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษากำหนดระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผลในการจดัทำเอกสารหลักฐานการศึกษา โดยใชระบบสารสนเทศดานการวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใชในการอางอิงผลการเรียนอยางเปนระบบ สงเสริมใหครูนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน นำเอาผลท่ีไดจากการวัดมาทำ 
การตัดสินใจ โดยทำการเปรียบเทียบกับเกณฑเพ่ือใหไดผลตามที่ผูสอนตองการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดังกลาวจึงเปนหนาท่ีของ ผูบริหารจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหครูเขารับ การอบรม
เก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สนับสนุนสื่อและอุปกรณเพ่ือใชในการวิจัย ใหครู
ทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาดานการศึกษา จัดใหมีคูมือ/เอกสารเพ่ือประกอบ การจัดทำวิจัยใหแกบุคลากร
ในโรงเรียน และสนับสนุนใหครู นำเสนอผลงาน การวิจัยตอผูมี สวนเก่ียวของ สถานศึกษาตองมี
กระบวนการจัดการท่ีเปนระบบ เพ่ือใหการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนไปอยาง 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และใหผลการประเมินท่ีตรงตามความรูความสามารถท่ีแทจริงของ 
ผูเรียน ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู รวมท้ังสามารถรองรับการประเมินภายใน
และการประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได สถานศึกษาจึงควรกำหนดหลักการ
ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับปเตอร (Peter, 1993: 5 อางถึงใน โอรอน   
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บุญสา, 2554: 98) ไดนำเสนอแนวคิดและกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยในข้ันแรกกลาวถึงความจำเปนของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาในปจจุบันและอนาคต ชี้ใหเห็นวาคุณภาพมีความสำคัญตอการศึกษาอยางย่ิง จากนั้นได
กลาวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดการเรียนรูของผูเรียนเปนสำคัญ 
มีการกำหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรูอยางชัดเจน ใหทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวม 
มีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลที่มีคุณภาพ กำหนดระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพท้ังในสวนรวม
ของกระบวนการผลลัพธ และมุงมั่นใหสถานศึกษาเปนเสมือนองคกรแหงการเรียนรูที่มีกระบวนการ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและมีการวางแผนการจัดการดำเนินงานคุณภาพเชิงรุก และมีการสรุปผล
การประกันคุณภาพการศึกษาวาไมสามารถรับประกันคุณภาพของตัวผูเรียนได แตกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สามารถใชเปนวิธีการท่ีจะนำไปสูองคการแหงการเรียนรูที่มีการพัฒนา
อยางตอเน่ืองได  
 สำหรับงานวิจัยคร้ังน้ี พบวา การบริหารงานวิชาการ ดานการวางแผนวิชาการและ 
การจัดการเรียนการสอนไมสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 
  1.1  จากผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษา 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ มีลำดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรมี 
การจัดอบรมใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของเขาในบทบาทในการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการมีสวนรวมในดานการตัดสินใจของผูที่เก่ียวของเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดประสิทธิผล 
  1.2  จากผลการวิจัยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มีลำดับปฏิบัติ 
ต่ำท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจและสราง 
ความตระหนักในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหกับบุคลากร รองลงมา ครูควรเตรียม
ความพรอมในการรับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดครูใหสอนตรงกับวิชาเอก 
เนนการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเนนการบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ใหสูงขึ้น ควรจัดกิจกรรมที่เนนการอานใหกับนักเรียน เนนภาระภายนอกของผูบริหารใหนอยลง 
เพ่ือไดมีเวลาในการกำกับติดตาม และนิเทศครูอยางตอเน่ือง    
      1.3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรสถานศึกษา 
ควรสนับสนุนครูในการใชเทคโนโลยีสำหรับผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรม นำผลการศึกษา 
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เปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู เพ่ือยกระดับคุณภาพครู 
ในการพัฒนาสูสมรรถนะสูงสุดของครู มีการบูรณาการอยางหลากหลายวิชาตามหัวขอเพ่ือใหได
ขอมูลท่ีหลากหลาย และมีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน สงเสริมและอบรมผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการจัดเก็บความรูท่ีหลากหลายรูปแบบใหเปนระบบรวมท้ังการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการความรู 
  1.4  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรควรจัดใหมี 
การอบรมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ืองการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน และสงเสริมใหสถานศึกษามีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานอยางละเอียด 
 2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  2.2  ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
  2.3  ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
 
สรุป 
 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารงาน
วิชาการ ของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การประกันคุณภาพภายในอยูใน
ระดับมากทุกดาน การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังนี้ 1) การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาใน 
การพัฒนาคุณภาพวิชาการ 2) การวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน และ 4) การพัฒนาแหลงเรียนรู และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเปนปจจัยสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
งานวิจัยน้ีพบวา การบริหารงานวิชาการ ซึ่งไดแก การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน และ การพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาและรวมกันทำนายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมไดรอยละ 63.10 
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