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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
2) ระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ 3) การบริหารงานวิชาการซึ่งเปนปจจัยที่
สงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุม ตัวอยาง ไดแก ผูบ ริหารและครูทปี่ ฏิบตั งิ าน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 306 คน
ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารงานวิชาการ อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน
2. การประกันคุณภาพภายใน อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน
3. การบริหารงานวิชาการดานรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ ดานการวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น และดานการพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเปนปจจัยสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยรวมกันทำนาย
ไดรอยละ 63.10 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการ การประกันคุณภาพภายใน ประถมศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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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

การศึ ก ษาเป น หั ว ใจสำคั ญ ในการพั ฒ นามนุ ษ ย อั น เป น ทรั พ ยากรที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด และ
การศึกษายังเปนกระบวนการที่ชวยใหมนุษยพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรู มีความสามารถ มีทักษะ
สามารถแกปญหาตาง ๆ ในสังคมได ถาทรัพยากรมนุษยมีการพัฒนาคุณภาพสูงแลว ความเจริญ
กาวหนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเปนอยูของมนุษยในสังคมก็จะดีขึ้นตามลำดับ ดังนั้น
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2559) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี จึงยึด “คน” เปนจุดศูนยกลางของการพัฒนาเพื่อใหคนไทยมีความสุข พึ่ง
ตนเอง และกาวทันโลกโดยยังรักษาเอกลักษณความเปนไทยไว สามารถเลือกใชความรูแ ละเทคโนโลยีได
อยางคุมคา เหมาะสม มีระบบภูมิคุมกันที่ดี มีความยืดหยุนพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ควบคูไปกับ
การมีคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 บัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
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พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 22 บัญญัติ
ไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ
ถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 3)
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 จึงไดกำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับไวใน หมวด 6 มาตรา 47 บัญญัติไววา ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 บัญญัติไววาใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินผลคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย การประกัน
คุณภาพภายในมีเปาหมายสำคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยสถานศึกษา
ตองวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีการทำตามแผน
มีการตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องเปนระบบที่มีความโปรงใส และมี
จิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน ทุกคนในสถานศึกษาตองเขามามีสวนรวมในการกำหนด
เปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา พัฒนา ปรับปรุง รวมกันคิด
รวมกันทำ และรวมกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ
เปนไปตามความตองการของผูปกครอง ชุมชน ผูมีสวนเกี่ยวของ สังคม และประเทศชาติ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2554: 8)
จากผลการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา สถานศึกษาที่ผานการรับรอง
ในรอบที่ 3 มากกวาการรับรองในรอบที่ 2 รอยละ 0.81 โดยมีสถานศึกษาทีม่ พี ฒ
ั นาการ รอยละ 13.19
รักษาคุณภาพรอยละ 60.97 ลดลงรอยละ 23.57 ตามลำดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีจดุ ออนดานการบริหาร ไดแก 1) การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ขาดความตอเนื่อง 2) สถานศึกษาไมไดนำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก และผล
การดำเนินการตามแผนฯ และโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาโอกาสหรือจุดแข็ง
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ของสถานศึกษา 3) สถานศึกษาไมสรุปผลการดำเนินการโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา
4) ความไมสอดคลองของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปและการรายงานผล
การดำเนินการประจำป (SAR) 5) สถานศึกษาไมทำรายงานผลการดำเนินการประจำปอยางตอเนื่อง
ไมรายงานตนสังกัดและไมรายงานตอสาธารณชน 7) งานดานสารสนเทศของสถานศึกษาไมเปน
ระบบ 8) สถานศึกษาไมไดมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบ ใหมี
การประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และใหรายงานการประชุมตอตนสังกัดภายใน 15 วัน
นับแตวันที่มีการประชุม และ 9) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำป
ของสถานศึกษา จัดทำโครงการ/กิจกรรมไมครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาหรืองานทั้ง 4 ดาน ของ
สถานศึกษา จุดออนดานครู ไดแก 1) ครูไมจัดทำแผนการสอนเพื่อใชสอนจริง และไมทำแผน
การสอนใหตอเนื่อง 2) การวิจัยในชั้นเรียนไมไดมาจากปญหาการเรียนการสอน หรือบันทึกหลังสอน
และยังจัดทำไดนอยเกินไป 3) ครูขาดการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาที่ตรงกับปญหามากที่สุด และ 4) ครูควรศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวของกับตนเองใหชัดเจน
สำหรับจุดออนดานผูเรียนระดับปฐมวัย ไดแก 1) น้ำหนักสวนสูงของนักเรียนไมเปนไปตามเกณฑ
ของกรมอนามัย เชน เกินเกณฑ หรือขาดเกณฑ 2) นักเรียนสวนใหญขาดพัฒนาการดานสติปญญา
ดังนั้น สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานกระบวนการคิดที่หลากหลายรูปแบบ
ฝ กการทำโครงงานทุ กชั้นเรี ยน และเนนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เรี ยน เป น ตน
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2557: 2-6)
จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพภายใน
ุ ภาพก็จะทำใหสถานศึกษา
มีความสัมพันธซงึ่ กันและกันกลาวคือ ถาสถานศึกษาจัดการศึกษาทีด่ มี คี ณ
ศึกษานั้นผานการรับรองประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก และทำใหนักเรียน
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามนโยบายของรัฐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
สอดคลองกับบุษรา ผองใส (2550: 117) ไดศึกษาพบวา การประกันคุณภาพภายในสงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวมอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษา หลักสูตรและกระบวน
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และกิจการนักเรียน สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจึงเปนการบริหารงาน
ที่สำคัญ และเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสงผลตอคุณภาพ
ของนักเรียนโดยตรง สามารถสะทอนถึงคุณภาพของสถานศึกษา และความสามารถในการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจึงควรใหความสำคัญกับการบริหารงานวิชาการเปนอยางยิ่ง
เพื่อใหการบริหารงานประสบผลสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตั้งไว จากเหตุผลดังกลาว
ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 จึงสนใจศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อจะไดทราบการบริหารงาน
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วิชาการและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และนำผลของการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต
ใชใหเกิดประโยชนและเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และนำเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของอันจะเปนประโยชน
ในการนำไปใชปฏิบตั แิ ละพัฒนาปรับปรุงแกไขไดแนวทางในการจัดการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายใน

สมมติฐานของการวิจัย

การบริหารงานวิชาการเปนปจจัยที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ

1. การบริ ห ารงานวิ ช าการ หมายถึ ง กระบวนการจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ สงเสริมสนับสนุนและปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค ตามจุดมุง หมายของหลักสูตร ประกอบดวย
และเกิดประโยชนสงู สุดแกผเู รียน มีคณ
1) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาและหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น 2) การวางแผนงานวิ ช าการและ
การจัดการเรียนการสอน 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4) การวัดผล ประเมินผล และการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การนิเทศ
และการแนะแนวการศึกษา 7) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
8) การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
2. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การบริหารจัดการและดำเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึ ก ษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสรางความมั่นใจใหผูรับบริการ
วาการดำเนินงานของสถานศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทำให ผู เ รี ย นมี คุ ณ ภาพ หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ดังนี้ 1) มาตรฐาน
ดานคุณภาพผูเรียน 2) มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 3) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหง
การเรียนรู 4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา และ 5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
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วิธีดำเนินการ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงบรรยาย (descriptive research) โดยใชผบู ริหารสถานศึกษา
และครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปการศึกษา 2557 ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา
และครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน
1,458 คน
กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 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 ดังปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูว จิ ยั ไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ และการประกันคุณภาพภายในเพื่อวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ
ตัวแปรที่ศึกษา และกำหนดดัชนีชี้วัด
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ขั้นที่ 2 สร า งแบบสอบถามตามนิ ย ามตั ว แปรให ค รอบคลุ ม ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ภายใต
คำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 3 นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแกไข
ขั้นที่ 4 นำสงผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และตรวจสอบคาของความตรง
ดานเนื้อหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค
(index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต
0.67-1.00 ไดขอกระทงคำถามทั้งหมด 115 ขอ
ขั้นที่ 5 แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญกอนนำไปทดลองใช
ขั้นที่ 6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กั บ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ใ น
สถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน เพื่อหาคาความเที่ยง (reliability)
ขั้นที่ 7 นำแบบสอบถามจากการทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ทัง้ ฉบับดวยวิธขี องครอนบาค (Cronbach, 1974 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรตั น, 2546: 125) แบบสอบถาม
ดานการบริหาร งานวิชาการไดคาความเที่ยงเทากับ 0.97 และแบบสอบถามดานการประกันคุณภาพ
ภายในไดคาความเที่ยงเทากับ 0.96
ขั้นที่ 8 ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง
โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนำไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชเก็บขอมูลจากตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครู แบบสอบถาม
มี 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตำแหนงหนาที่ ประสบการณการทำงาน มีลักษณะเปนแบบสอบถามตรวจสอบ
รายการ (checklist)
ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 สอบถามวัดระดับการบริหารงานวิชาการ และการประกัน
คุณภาพภายใน ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
ตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert) การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกำหนดคาคะแนน
ของชวงน้ำหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งแตละระดับมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับ
มากที่สุด
4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูใ นระดับมาก
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3 หมายถึง

การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับ
ปานกลาง
2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูใ นระดับนอย
1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับ
นอยที่สุด
ตอนที่ 4 สอบถามเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของการบริหารงาน
วิชาการ และการประกันคุณภาพภายใน เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนิ น การจั ด ส ง แบบสอบถาม จำนวน 306 ฉบั บ ไปยั ง สถานศึ ก ษาที่ มี ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูทเี่ ปนกลุม ตัวอยาง เพือ่ ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูว จิ ยั ดำเนินการ
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด ว ยตนเอง ตามวั น เวลาที่ นั ด หมาย ได รั บ แบบสอบถามที่ มี ค วามสมบู ร ณ
กลับคืนมาจำนวน 306 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการ ดังนี้
1. สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล จำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังนี้
1.1 การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดวยวิธีการแจกแจง
(frequency) และคารอยละ (percentage)
1.2 การวิเคราะหระดับเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ และการประกันคุณภาพ
ภายใน ใชการหาคาเฉลี่ย ( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายตามเกณฑ
ผูวิจัยนำคาเฉลี่ยไปเทียบเกณฑขอบเขตของคาเฉลี่ยตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2553: 121)
ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพ
ภายใน อยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีการบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพ
ภายใน อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพ
ภายใน อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีการบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพ
ภายใน อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการบริหารงานวิชาการอยู/ การประกันคุณภาพ
ภายใน อยูในระดับนอยที่สุด

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

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

13

2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2
ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation
coefficient: rxy) สำหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธสหสัมพันธใชเกณฑดังนี้ (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. การวิ เ คราะห ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการที่ ส ง ผลต อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดวยการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) นำเสนอในรูปตาราง
ประกอบคำบรรยาย

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.13, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยการวางแผน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน ( x̄ = 4.25, S.D. = 0.55) อยูในลำดับมากที่สุด รองลงมา
ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู ( x̄ = 4.16, S.D. = 0.58) และการรวมมือกับชุมชนและ
สถานศึกษาในการพัฒนา ( x̄ = 4.03, S.D. = 0.66) มีลำดับการดำเนินงานนอยที่สุดดังปรากฏ
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดั บ และลำดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

µ¦¦·®µ¦µª·µµ¦
µ¦¡´µ®¨´¼¦ °µ«¹¬µÂ¨³®¨´¼¦o°·É
µ¦ªµÂª·µµ¦Â¨³µ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦°
µ¦¡´µ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o
µ¦ª´¨ ¦³Á¤·¨ Â¨³µ¦ª·´¥Á¡ºÉ°¡´µ»£µ µ¦«¹¬µ
µ¦¡´µÂ®¨nÁ¦¸¥¦¼o Â¨³ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ
µ¦·Á«Â¨³µ¦Â³Âªµ¦«¹¬µ
µ¦¡´µ¦³¦³´»£µ¡£µ¥ÄÂ¨³¤µ¦µµ¦«¹¬µ
µ¦¦nª¤¤º°´»¤Â¨³µ«¹¬µÄµ¦¡´µ»£µ¡ª·µµ¦
¦ª¤

x̄
4.12
4.25
4.16
4.10
4.06
4.09
4.11
4.03
4.13

S.D.
0.59
0.55
0.58
0.60
0.65
0.63
0.62
0.66
0.52

(n=306)
¦³´ ¨Îµ´
¤µ
3
¤µ
1
¤µ
2
¤µ
5
¤µ
7
¤µ
6
¤µ
4
¤µ
8
¤µ

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับมากทุกดาน โดยมาตรฐานดานมาตรการ
สงเสริมอยูในลำดับมากที่สุด ( x̄ = 4.32, S.D. = 0.67) รองลงมา ไดแก มาตรฐานดานอัตลักษณ
ของสถานศึกษา ( x̄ = 4.28, S.D. = 0.65) และมาตรฐานด า นคุ ณ ภาพผู เ รี ย น ( x̄ = 4.11,
S.D. = 0.50) มีระดับการดำเนินงานนอยที่สุด ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับและลำดับการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
(n=306)

µ¦¦³´»£µ¡£µ¥Ä
1. ¤µ¦µoµ»£µ¡¼oÁ¦¸¥
2. ¤µ¦µoµµ¦´µ¦«¹¬µ
3. ¤µ¦µoµ´¤Â®nµ¦Á¦¸¥¦¼o
4. ¤µ¦µoµ°´¨´¬r °µ«¹¬µ
5. ¤µ¦µoµ¤µ¦µ¦nÁ¦·¤
¦ª¤

x̄
4.11
4.27
4.25
4.28
4.32
4.20

S.D.
0.50
0.51
0.63
0.65
0.67
0.48

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

¨Îµ´
5
3
4
2
1
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรภายในของการบริ ห ารงานวิ ช าการซึ่ ง มี
ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คาสหสัมพันธระหวาง 0.58 - 0.83 และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการบริหารงาน
วิชาการกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Ytot) พบวามีความสัมพันธทางบวกอยูใน
ระดับปานกลางถึงระดับมาก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง
0.64 -0.71 ดังปรากฏในตารางที่ 4

µ¦¡´µ®¨´¼¦ °µ«¹¬µ
Â¨³®¨´¼¦o°·É (X1)
µ¦ªµÂª·µµ¦Â¨³µ¦´
µ¦Á¦¸¥µ¦° (X2)
µ¦¡´µ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o (X3)
µ¦ª´¨ ¦³Á¤·¨ Â¨³µ¦ª·´¥
Á¡ºÉ°¡´µ»£µ¡µ¦«¹¬µ (X4)
µ¦¡´µÂ®¨nÁ¦¸¥¦¼o Â¨³ÁÃÃ¨¥¸
Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ (X5)
µ¦·Á«Â¨³µ¦Â³Âªµ¦«¹¬µ (X6)
µ¦¡´µ¦³¦³´»£µ¡£µ¥Ä
Â¨³¤µ¦µµ¦«¹¬µ (X7)
µ¦¦nª¤¤º°´»¤Â¨³µ«¹¬µ
Äµ¦¡´µ»£µ¡ª·µµ¦ (X8)
µ¦¦·®µ¦µª·µµ¦ (Ytot)

** ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .01

µ¦¡´µ¦³¦³´»£µ¡£µ¥Ä
Â¨³¤µ¦µµ¦«¹¬µ (X7)
µ¦¦nª¤¤º°´»¤Â¨³µ«¹¬µÄµ¦
¡´µ»£µ¡ª·µµ¦ (X8)
µ¦¦·®µ¦µª·µµ¦ (Ytot)

µ¦ª´¨ ¦³Á¤·¨ Â¨³µ¦ª·´¥Á¡ºÉ°
¡´µ»£µ¡µ¦«¹¬µ (X4)
µ¦¡´µÂ®¨nÁ¦¸¥¦¼o Â¨³ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°
µ¦«¹¬µ (X5)
µ¦·Á«Â¨³µ¦Â³Âªµ¦«¹¬µ (X6)

µ¦¡´µ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o (X3)

´¤¦³··Í®´¤¡´r
¦³®ªnµ´ªÂ¦

µ¦¡´µ®¨´¼¦ °µ«¹¬µÂ¨³
®¨´¼¦o°·É (X1)
µ¦ªµÂª·µµ¦Â¨³µ¦´µ¦Á¦¸¥
µ¦° (X2)

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของการบริหารงานวิชาการ และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

1.00
0.76**

1.00

0.76** 0.83** 1.00
0.65** 0.69** 0.76**

1.00

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

1.00

0.69** 0.74** 0.78** 0.74** 0.76** 1.00
0.69** 0.67** 0.69** 0.70** 0.66** 0.81**

1.00

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

1.00

0.64** 0.64** 0.65** 0.67** 0.64** 0.64** 0.66** 0.71**

1.00
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การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ (X8) การวัดผล
ประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถิ่น (X1) และการพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X5) เปนตัวแปรที่ได
รับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวม (Ytot) ได
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.631 ซึ่ง
แสดงวา การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวัดผล ประเมินผล
และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น
และการพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมไดรอยละ
63.10 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ

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

 tot = 0.38 (Z8) + 0.21(Z4) + (0.19 (Z1) + (0.13 (Z5)
ࢆ
ดังปรากฏในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอนการบริ ห ารงานวิ ช าการที่ ส ง ผลต อ การประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
Â®¨nªµ¤Â¦¦ª

df

SS

MS

Regression
Residual
Total
´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á µo ¤µ¦

4
301
305
b

44.35
25.91
70.27
Beta

11.09
0.08

nµ¸É

1.33

µ¦¦nª¤¤º°´»¤Â¨³µ«¹¬µ
Äµ¦¡´µ»£µ¡ª·µµ¦ (X8)
µ¦ª´¨ ¦³Á¤·¨ Â¨³µ¦ª·¥´
Á¡ºÉ°¡´µ»£µ¡µ¦«¹¬µ (X4)
µ¦¡´µ®¨´¼¦ °µ«¹¬µ
Â¨³®¨´¼¦o°·É (X1)
µ¦¡´µÂ®¨nÁ¦¸¥¦¼o Â¨³ÁÃÃ¨¥¸
Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ (X5)
** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01
R = 0.794
R2 = 0.631 SEE. = 0.293

0.27

อภิปรายผล

F

(n=306)
Sig.

128.79** 0.00

SEb

t

Sig.

0.13

10.20**

0.00

0.38

0.03

7.87**

0.00

0.16

0.21

0.46

3.64**

0.00

0.15

0.19

0.40

3.91**

0.00

0.09

0.13

0.40

2.43**

0.01

ผลจากการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการวางแผนวิชาการและการจัดการเรียน
การสอน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึ ก ษาและหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในและมาตรฐาน
การศึ ก ษา การวั ด ผล ประเมิ น ผล และการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การนิ เ ทศและ
การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการรวมมือกับ
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ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนา ตามลำดับ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากงานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา
ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะให
สถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว งานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษา
ทีม่ คี วามสำคัญตอการพัฒนาผูเ รียน เปนตัวกำหนดปริมาณงานของสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากร
ให แ ก โ รงเรี ย น คุ ณ ภาพของโรงเรี ย น และเครื่ อ งชี้ วั ด ความสำเร็ จ ความสามารถของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาในฐานะผูนำองคกร สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น
และการมีสว นรวมจากผูท มี่ สี ว นไดเสียทุกฝาย ซึง่ จะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษามี ความเขมแข็ง
ในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล
รวมทัง้ วัดปจจัยเกือ้ หนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิน่ ไดอยางมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับยุพิน ภารนันท (2557: 167) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา
ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหารงาน
วิชาการโดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู และการจัด
การเรียนการสอนในสถานศึกษา การวางแผนงานวิชาการ การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา
การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร การสงเสริม สนับสนุน
ประสานความรวมมือดานงานวิชาการ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
แหลงเรียนรู และการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ตามลำดับ
2. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
การประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมากทุกดาน โดยมาตรฐานดานมาตรการสงเสริมอยูในระดับ
มากที่สุด รองลงมา ไดแก มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานดานสังคมแหงการเรียนรู และมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ตามลำดับ ทั้งนี้เปนเพราะวา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกำหนดใหโรงเรียนจัดทำระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายใน และการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก ในหมวด 6 มาตรา 48 ให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด และ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ อ งดำเนินการอยางตอเนือ่ ง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
และเพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาประสบผลสำเร็ จ และบรรลุ
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ผลดังเจตนารมณของพระราชบัญญัติ การประกันคุณภาพเปนกิจกรรมการบริหารคุณภาพใน ทำให
เกิดความมัน่ ใจวาจะบรรลุขอ กำหนดทางดานคุณภาพ มีกระบวนการทีถ่ กู ตองเปนสากล สถานศึกษา
มีการนำเสนอใหทราบวามีคุณภาพอยางไร อะไรคือตัวชี้วัด วัดไดอยางไร วัดไดแคไหน เพื่อใหผูใช
บริการมีความมั่นใจ และใหประโยชนกับผูใชมากที่สุด ประการแรก และที่สำคัญคือตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2542 ไดกำหนดใหสถานศึกษาทุกแหง ทุกระดับตองปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในหมวด 6 เพือ่ รับการประเมินภายนอกอยางนอย 1 ครัง้ ทุกระยะ 5 ป ซึง่ กระบวนการ
วางแผน และกระบวนการจัดการของผูที่รับผิดชอบจัดการศึกษา ที่จะรับประกันใหสังคมเชื่อมั่นวา
จะพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูครบถวนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ และเปนการประเมินผล
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น สอดคลองกับ
ประสาร แบงเพชร (2548: 69) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของครูในการดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบ
ว า ระดั บ การมี ส ว นร ว มของครู ใ นการดำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในภาพรวมทัง้ 6 ขัน้ ตอนอยูใ นระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลีย่ มากไปหานอยดังนี้ ขัน้ การดำเนินงาน
ตามแผน ขั้นการวางแผน ขั้นการเตรียมการ ขั้นการจัดทำรายงานประจำป ขั้นการตรวจสอบและ
ประเมินผล และขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
3. การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไป
หานอยดังนี้ การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวัดผล ประเมินผล
และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น
และการพัฒนาแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปนปจจัยสงผลตอการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยนี้พบวา การบริหารงานวิชาการ ซึ่งไดแก การรวมมือกับ
ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาและหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น และการพั ฒ นา
แหล ง เรี ย นรู และเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา สามารถร ว มกั น ทำนายการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ไดรอยละ 79.40
โดยอภิปรายผลเปนรายดานดังนี้
3.1 การบริหารงานวิชาการ ดานการรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพวิชาการสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให
สถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว

20

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

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

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถาบันศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวน
ไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัย
เกือ้ หนุนคุณภาพของนักเรียน ชุมชน ทองถิน่ ไดอยางมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ แตเปนทีน่ า สังเกตวา
การสำรวจและศึ ก ษาข อ มู ล การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง ความต อ งการในการรั บ
การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการ
ศึกษา และตามความในมาตรา 29 มีสาระสำคัญระบุไว คือ กำหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความแข็งแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล
ขาวสาร และรูจักเลือกสรร ภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนา
ระหวางชุมชน สอดคลองกับกรวรรณ จันทนผา (2549: 86-87) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารงาน
วิชาการที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียนระดับชวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพ
ของผูเรียน คือ การบริหารงานวิชาการดานการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
ดานการนิเทศการศึกษา และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
3.2 การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตร
ทองถิ่นสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในอันดับรองลงมา ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสถานศึกษาเปนแหลงของการแสวงหา
ความรู สถานศึกษาตองมีหลักสูตรของตนเอง คือ หลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวยการเรียนรู
ทั้งมวลและประสบการณอื่น ๆ ที่สถานศึกษาแตละแหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทำ
สาระการเรียนรูทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐาน และรายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติมเปนรายปหรือรายภาค
จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นทุ ก ภาคเรี ย น และกำหนดคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค จ ากมาตรฐาน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง เป น ส ว นประกอบที่ ส ำคั ญ ของหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาซึ่ ง สถานศึ ก ษา
ตองทำงานรวมกับครอบครัวและชุมชน ทองถิ่น วัด หนวยงาน และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในทองถิ่น หลักสูตรตองตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปลี่ยนไป
ตามธรรมชาติของการศึกษา ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอน
ของตนเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรภายในบริบท
และแนวทางดั ง นี้ 1) ควรพั ฒ นาให เ ด็ ก เกิ ด ความสนุ ก สนานและเพลิ ด เพลิ น ในการเรี ย นรู
เปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกำลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหมากที่สุด มีความรู
สูงสุดสำหรับผูเรียนทุกคน ควรสรางความเขมแข็ง ความสนใจและประสบการณใหผูเรียนพัฒนา
ความมั่นใจใหเรียน ทำงานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน ควรใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูสำคัญ ๆ
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ในการอ า นออกเขี ย นได คิ ด เลขเป น ได ข อ มู ล สารสนเทศและเทคโนโลยี สื่ อ สาร ส ง เสริ ม จิ ต ใจ
ที่อยากรูอยากเห็น 2) ควรสงเสริมการพั ฒ นาด า นจิ ต วิ ญ าณ จริ ย ธรรม สั ง คมและวั ฒ นธรรม
โดยเฉพาะการพัฒนาหลักการในการจำแนกระหวางถูกผิด เขาใจและศรัทธาในความเชื่อของตนเอง
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน วามีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม หลักสูตรสถานศึกษา
ตองพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน และชวยใหเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรม มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนักเขาใจและยอมรับ
สภาพแวดลอมที่ตนดำรงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับสวนตน
ระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสรางใหผูเรียนมีความพรอมในการ
เปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูลและเปนอิสระ มีความเขาใจในความรับผิดชอบ สอดคลองกับ
กรวรรณ จันทนผา (2549: 86-87) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพ
ของผูเรียนระดับชวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน คือ การบริหารงาน
วิชาการดานการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา และดาน
การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
3.3 การบริ ห ารงานวิ ช าการ ด า นการพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู และเทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษาสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
และฉบับปรับปรุงแกไข (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 เปนกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติสูงสุด
และเปนปจจุบันของประเทศไทย มีสาระที่เกี่ยวของกับสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา
ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวม 7 มาตรา ดังนี้ มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่
สือ่ ตัวนำและโครงสรางพืน้ ฐานอืน่ ทีจ่ ำเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม
และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใชประโยชนสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจำเปน มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือ ทางวิชาการสื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุ อุปกรณ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตจัดใหมีเงินสนับสนุน
การผลิต และมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้โดยเปดใหมี
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม มาตรา 65 ใหมกี ารพัฒนาบุคลากรทัง้ ดานผูผ ลิต และผูใ ชเทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษา เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามสามารถและทั ก ษะในการผลิ ต รวมทั้ ง การใช เ ทคโนโลยี
ที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 67 รัฐตอง
สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษารวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา เพือ่ ใหเกิดการใชทค่ี มุ คาและเหมาะสมกับ
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กระบวนการเรียนรูของคนไทย มาตรา 68 ใหมีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา จากเงินอุดหนุน ของรัฐคาสัมปทาน และผลกำไรที่ไดจากการดำเนินกิจการดาน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองคกรประชาชน รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาว
เพื่อการพัฒนาคนและสังคม หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัยและ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมี
หนวยงานกลางทำหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนาและ
การใช รวมทั้ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของการผลิ ต และการใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษา สอดคลองกับสนิท นันทชัย (2549: 89-113) ไดศึกษาแนวคิดของผูบริหารสถานศึกษา
และครู ต อ การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของเขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดเชียงราย ดานนโยบายและโครงสรางพื้นฐาน พบวาสถานศึกษาควรมีนโยบาย
พัฒนาครู บุคลากรตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
และสม่ำเสมอ มีการวางแผนพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเก็บขอมูล
นั ก เรี ย นเป น รายบุ ค คล วางแผนงานพั ฒ นาบุ ค ลากรในโรงเรี ย นให ค วามสำคั ญ และประโยชน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเหมาะสม
3.4 การบริหารงานวิชาการ ดานการวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษากำหนดระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผลในการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา โดยใชระบบสารสนเทศดานการวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใชในการอางอิงผลการเรียนอยางเปนระบบ สงเสริมใหครูนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน นำเอาผลที่ไดจากการวัดมาทำ
การตัดสินใจ โดยทำการเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใหไดผลตามที่ผูสอนตองการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดังกลาวจึงเปนหนาที่ของ ผูบริหารจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหครูเขารับ การอบรม
เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สนับสนุนสื่อและอุปกรณเพื่อใชในการวิจัย ใหครู
ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษา จัดใหมีคูมือ/เอกสารเพื่อประกอบ การจัดทำวิจัยใหแกบุคลากร
ในโรงเรียน และสนับสนุนใหครู นำเสนอผลงาน การวิจัยตอผูมี สวนเกี่ยวของ สถานศึกษาตองมี
กระบวนการจัดการที่เปนระบบ เพื่อใหการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนไปอยาง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และใหผลการประเมินที่ตรงตามความรูความสามารถที่แทจริงของ
ผูเรียน ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายใน
และการประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได สถานศึกษาจึงควรกำหนดหลักการ
ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับปเตอร (Peter, 1993: 5 อางถึงใน โอรอน
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บุญสา, 2554: 98) ไดนำเสนอแนวคิดและกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยในขัน้ แรกกลาวถึงความจำเปนของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในปจจุบันและอนาคต ชี้ใหเห็นวาคุณภาพมีความสำคัญตอการศึกษาอยางยิ่ง จากนั้นได
กลาวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดการเรียนรูของผูเรียนเปนสำคัญ
มีการกำหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรูอยางชัดเจน ใหทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวม
มีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลที่มีคุณภาพ กำหนดระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพทั้งในสวนรวม
ของกระบวนการผลลัพธ และมุงมั่นใหสถานศึกษาเปนเสมือนองคกรแหงการเรียนรูที่มีกระบวนการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีการวางแผนการจัดการดำเนินงานคุณภาพเชิงรุก และมีการสรุปผล
การประกันคุณภาพการศึกษาวาไมสามารถรับประกันคุณภาพของตัวผูเรียนได แตกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สามารถใชเปนวิธีการที่จะนำไปสูองคการแหงการเรียนรูที่มีการพัฒนา
อยางตอเนื่องได
สำหรับงานวิจัยครั้งนี้ พบวา การบริหารงานวิชาการ ดานการวางแผนวิชาการและ
การจัดการเรียนการสอนไมสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 ด า นการร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนและสถานศึ ก ษา
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ มีลำดับปฏิบัติต่ำที่สุด ดังนั้น ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของควรมี
การจัดอบรมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของเขาในบทบาทในการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มในด า นการตั ด สิ น ใจของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งเพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดประสิทธิผล
1.2 จากผลการวิจัยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มีลำดับปฏิบัติ
ต่ ำ ที่ สุ ด ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห ารและผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งควรจั ด อบรมให ค วามรู ค วามเข า ใจและสร า ง
ความตระหนักในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหกับบุคลากร รองลงมา ครูควรเตรียม
ความพรอมในการรับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดครูใหสอนตรงกับวิชาเอก
เนนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนการบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใหสูงขึ้น ควรจัดกิจกรรมที่เนนการอานใหกับนักเรียน เนนภาระภายนอกของผูบริหารใหนอยลง
เพื่อไดมีเวลาในการกำกับติดตาม และนิเทศครูอยางตอเนื่อง
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรสถานศึกษา
ควรสนั บ สนุ น ครู ใ นการใช เ ทคโนโลยี ส ำหรั บ ผลิ ต สื่ อ และพั ฒ นานวั ต กรรม นำผลการศึ ก ษา
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เป น แนวทางในการวางแผนพั ฒ นาสมรรถนะประจำสายงานของครู เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพครู
ในการพัฒนาสูสมรรถนะสูงสุดของครู มีการบูรณาการอยางหลากหลายวิชาตามหัวขอเพื่อใหได
ขอมูลที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน สงเสริมและอบรมผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการจัดเก็บความรูท ห่ี ลากหลายรูปแบบใหเปนระบบรวมทัง้ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการความรู
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรควรจัดใหมี
การอบรมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน และสงเสริมใหสถานศึกษามีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานอยางละเอียด
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
2.2 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
2.3 ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุป

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารงาน
วิ ช าการ ของสถานศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ มากทุ ก ด า น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การประกันคุณภาพภายในอยูใน
ระดับมากทุกดาน การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังนี้ 1) การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาใน
การพัฒนาคุณภาพวิชาการ 2) การวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น และ 4) การพัฒนาแหลงเรียนรู และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปนปจจัยสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
งานวิจัยนี้พบวา การบริหารงานวิชาการ ซึ่งไดแก การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
หลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาและหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น และ การพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู และเทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษาและร ว มกั น ทำนายการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมไดรอยละ 63.10
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