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บทบาทของผู้บริหารในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
The Administrator’s Role in Implementing the Internal Quality Assurance of Schools
under The Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 4
จานุสรณ์ บริ บูรณ์วฒั น์ 1, ดร.สุนทร ฉมารัตน์ 2
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มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา เปรี ยบเทียบ และศึกษาข้อเสนอแนะเกียวกับบทบาทของ
ผูบ้ ริ หารในการดํา เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สัง กัด สํา นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู ผสู้ อนทังสิ น 325 คน
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที มีค่าความเชือมันของแบบสอบถามทังฉบับเท่ากับ .98 การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน t – test (Independent Samples) และ F – test (One way
ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า
1. บทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 อยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับมาก
2. บทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืนที การศึก ษาประถมศึก ษา ขอนแก่ น เขต 4 ตามความคิ ดเห็ น ของครู และผูบ้ ริ หารทีปฏิบัติ หน้าที ใน
โรงเรี ยนทีมีขนาดต่างกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
3. ข้อเสนอแนะเกียวกับบทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ควรมีคาํ สั งแต่งตังคณะครู ให้ทาํ การศึกษา
ตามสาระทีสอนซึงสอดคล้องกับมาตรฐาน ควรมีการพัฒนาครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยน ควรมี
การพัฒนาการจัดโครงสร้างการบริ หารจัดการคุณภาพภายในอย่างสมําเสมอ ควรมีก ารพัฒ นาสถานศึก ษา
ให้เ ป็ นองค์ก รแห่ ง เรี ย นรู ้โ ดยจัด ให้มีแ หล่ง เรี ย นรู ้ใ นโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ค รู ไ ปพัฒ นาตนเองเพิ ม
เทคโนโลยีให้ค รู และนัก เรี ยนได้ค น้ คว้าหาความรู ้ร วมทังเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองชุมชนเข้า มามีส่ว น
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ร่ ว มในการดําเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา และสร้า งความเข้า ใจในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คําสําคัญ: บทบาทของผู้บริหาร / การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Abstract
The objectives of this research were to compare and study the recommendations for
administrator’s role in implementing the Internal Quality Assurance of Schools under jurisdiction of The
Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 4. The samples of this study were 325
administrators and teachers. The research instrument was Questionnaire with Reliability of total issue =
.98. Data were analyzed by calculating the Mean, Standard Deviation, t – test (Independent Samples),
and F – test (One way ANOVA).
The research findings found that:
1. For the administrator’s roles in implementing the Internal Quality Assurance of Schoolsunder
jurisdiction of The Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 4, they were ranged in
“Moderate” to “High” level.
2. For the administrator’s roles in implementing the Internal Quality Assurance of Schools under
jurisdiction of The Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 4, based on opinion of
teachers and administrators working in different sized schools, there were no significant differences at .05
level which did not retain the hypothesis.
3. There were recommendations on The administrator’s roles in implementing the Internal
Quality Assurance of Schools under jurisdiction of The Office of Khon Kaen Primary Educational Service
Area 4 as follows: 1) the teachers should be officially assigned to study the Learning Substance they were
teaching which was congruent with the Standard, 2) the Need for developing the Educational Quality,
should be analyzed by focusing on the importance and need of locality as Student-centered, 3) the structure
of administration and management for Internal Quality Assurance should be developed regularly, and 4)
the schools should be developed into Learning Organization by providing Learning Source in schools,
encouraging the teachers to obtain self-development, promoting the technology for both of teachers and
students to search for knowledge, providing the opportunity for parents as well as community to participate
in implementing the Internal Quality Assurance in schools and understand the Internal Quality Assurance
System in schools.
Key words: The administrator’s role / the Implementation of Internal Quality Assurance
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บทนํา
การประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการบริ หารการศึกษาทีต้องดําเนิ นการอย่างต่อเนื อง
บุคคลทีมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาคือ ผูบ้ ริ หารเพราะผูบ้ ริ หารมีบทบาทหน้าทีในด้านการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นและปฏิบตั ิงานร่ วมกันมีการระดมความคิดใหม่มาสู่
การปฏิบตั ิมีการมอบหมายงานให้บุคลากรทํางาน ผูบ้ ริ หารมีบทบาทในการอํานวยความสะดวกให้ผทู้ าํ งาน
คล่องตัวในการปฏิบตั ิภารกิจทีได้รับมอบหมายให้ความกระจ่างเกียวกับงานและคอยสั งการงานต่าง ๆ ให้
ดําเนินไปได้ดว้ ยดีโดยมีความสัมพันธ์ทีดีระหว่างกัน ให้คาํ ปรึ กษาช่วยให้บุคลากรเข้าใจงาน ช่วยส่งเสริ มให้
บุคลากรนันมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้สามารถทําหน้าทีของตนเองได้อย่างมีความสุขโดยสามารถ
วินิจฉัย และกําหนดวิธีการแก้ปัญหาก่อนทีจะตัดสินใจดําเนินการเพือเสริ มสร้างให้เกิดความเข้าใจ และเปิ ด
โอกาสให้มีการเสนอแนะทางเลือกประกอบการตัดสินใจ ผูบ้ ริ หารมีบทบาทในการกํากับดูแล และมีบทบาท
ในการติดตาม (Monitor.Role) เพือรับรู้ขอ้ มูลทังภายในและภายนอกสถานศึกษา ดูแลติดตามการทํางานของ
บุค ลากรเพือให้ทราบผลการปฏิบัติ งานและให้ข ้อมูลป้ อนกลับโดยผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าํ หนดขอบข่ายและ
ขอบเขตของงานให้ชดั เจน ตังแต่เป้ าหมาย รายละเอียดของงาน มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน อํานวยความสะดวก
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในอันทีจะบรรลุกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ของงาน ดังนันผูบ้ ริ หารจึงต้องมี
ภาวะผูน้ าํ ทีดีมีวิสยั ทัศน์ เพือให้การศึกษามีคุณภาพผูบ้ ริ หารจึงต้องมีบทบาทหน้าทีในการประกันคุณภาพ
การศึก ษาของสถานศึก ษาเพือเป็ นหลัก ประกัน ว่าการศึกษาที จัด นันมีคุ ณภาพเป็ นที ยอมรั บ (สํานัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2546 : 13)จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในปี การศึกษา 2557 พบว่าสถานศึกษาหลายแห่งยังดําเนินการ
ประเมินภายในอย่างไม่เป็ นระบบไม่ได้ดาํ เนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื อง ส่ วนใหญ่พอทราบว่าจะมี
การประเมินคุ ณภาพจึ งได้ด าํ เนิ น การรวบรวมหลักฐาน และร่ องรอยในการปฏิบัติงาน เพือรองรั บการ
ประเมิน นอกจากนีจากผลการประเมินยังพบว่าสถานศึกษาหลายแห่ งขาดการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานที
กําหนด หรื อสถานศึกษาบางแห่งปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานแต่ขาดคุณภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้อง
ปรับปรุ งแก้ไขหลายมาตรฐาน (สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4, 2557 : 9)
ดังนัน ผูว้ ิจยั ในฐานะครู ผสู้ อนและมีหน้าทีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีความสนใจทีจะ
ศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทังนี ต้องการนําผลทีได้จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามทีกําหนด และได้คุณภาพ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
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2. เพือเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ตามความคิดเห็นของครู และผูบ้ ริ หารทีปฏิ บตั ิ
หน้าทีในโรงเรี ยนทีมีขนาดต่างกัน
3. เพือศึกษาข้อเสนอแนะเกียวกับบทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนือหา
การดําเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 26) ประกอบด้วย 1)กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 2)จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ 4) ดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดให้
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู ผสู้ อนที ปฏิบตั ิหน้าในโรงเรี ยนที เปิ ดสอนระดับการศึก ษาระดับ
ปฐมวัยและขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4จํานวน 1,745 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี กําหนดขนาดโดยใช้สูตรของ Yamane (วรรณี แกมเกษ,
2551 : 283) และใช้การกลุ่มตัว อย่างแบบหลายขันตอน (Multi – Stage Random Sampling) (ทิพยา กิจ
วิจารณ์ , 2557 : 138) เป็ นครู ผสู้ อนและผูบ้ ริ หารทีปฏิบตั ิหน้าทีในสถานศึกษา สังกัด สํานัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จํานวน 325 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระได้แก่
3.1.1 ตําแหน่งหน้าที คือ 1) ผูบ้ ริ หาร 2) ครู ผสู้ อน
3.1.2 ขนาดของสถานศึกษา
1) โรงเรี ยนขนาดเล็ก (จํานวนนักเรี ยน ไม่เกิน 120 คน)
2) โรงเรี ยนขนาดกลาง (จํานวนนักเรี ยน 121- 300 คน)
3) โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (จํานวนนักเรี ยน ตังแต่ 301 คนขึนไป)
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3.2 ตัวแปรตาม คือ การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตามกรอบกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจยั
ตังแต่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
5. ขอบเขตด้านพืนทีทีใช้ในการวิจยั
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
1.1 แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับบทบาท
1.2 แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 บริ บทสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
1.4 งานวิจยั ทีเกียวข้อง
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
สริ ต วิจิตรโชติ (2550 : 72–76) ได้ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพือประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า การ
จัด ระบบสารสนเทศ เพือประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของสถานศึก ษาขันพืนฐานในสํานัก งานเขตพืนที
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและเมือพิจารณาเป็ นรายด้านอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน
คือ การออกแบบระบบและการเตรี ยมการ ส่ วนด้านการปฏิบตั ิตามระบบและด้านการกํากับติดตามและ
ประเมินผลอยูร่ ะดับปานกลาง แนวทางในการจัดระบบสารสนเทศ เพือประกันคุณภาพการศึกษาขันพืนฐาน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1มีดงั นี ด้านการเตรี ยมการควรจัดให้มีผรู้ ับผิดชอบด้านข้อมูล
สารสนเทศโดยตรงจะด้วยการบรรจุแต่งตังเป็ นคณะกรรมการก็ได้และให้ความรู้โดยการจัดอบรม ศึกษาดู
งาน เชิญผูม้ ีประสบการณ์มาให้ความรู้ เพือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านการออกแบบระบบ
ควรมีการสํารวจสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการจําเป็ น เพือนํามากําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินงานภายในสถานศึกษา โดยเน้นทีการมีส่วนร่ วมของทุกคนทุกฝ่ าย ด้านการปฏิบตั ิตามระบบควรจัด
อบรมครู ให้มีความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศเพือการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมพัฒนาทักษะด้าน
การประชาสัมพันธ์ เพือให้บุคลากรมีความสามารถในการสือสารและเกิดความเข้าใจทีตรงกัน ด้านการกํากับ
ติ ด ตามและประเมิน ผล ควรมีก ารประเมิน ผลการดําเนิ น งานอย่างต่ อเนื องและสมําเสมอ ในรู ปของ
คณะกรรมการและนําผลการประเมินมาปรับปรุ งแก้ไขเพือการพัฒนาต่อไป
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อุสมาน หะมิ (2553:91) ได้ศึกษาเรื องการศึกษาการดําเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขันพืนฐานในจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านและรายข้อพบว่า 1)ผลการเปรี ยบเที ยบสภาพการดําเนิ นการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานในจังกวัดนราธิวาสตามทัศนะของบุคลากรทีมีตาํ แหน่ งต่างกันมี
ความคิ ดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 2)ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานในจังหวัดนราธิ วาสตามทัศนะของบุ คลากรที ปฏิบัติ งานใน
สถานศึกษาทีมีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
วิธีดําเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู ผสู้ อนทีปฏิบตั ิหน้าในโรงเรี ยนที เปิ ดสอนระดับการศึก ษา
ระดับปฐมวัยและขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 4 จํานวน
1,745 คน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้จากการเปิ ดตาราง กําหนดขนาดโดยใช้สูตรของ Taro
Yamane (วรรณี แกมเกษ. 2551 : 283) โดยกําหนดให้ระดับความคลาดเคลือนไม่เกินร้อยละ 5 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 325 คน
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจ ยั ครั งนี ผูว้ ิจ ยั ใช้แ บบสอบถามที ผูว้ ิจ ยั สร้า งขึ น เป็ นแบบสอบถามความคิด เห็น
เกียวกับบทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ น การประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึก ษา สังกัด สํานัก งานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที 1 เป็ นข้อมูลเกียวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 2 ข้อ
ตอนที 2 เป็ นข้อคําถามเกี ยวกับบทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ น การประกัน คุณ ภาพภายใน
สถานศึก ษา สังกัด สํานัก งานเขตพื นที การศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 4 เป็ นแบบมาตรวัด ของลิ
เคิร์ท (Likert’s Rating Scale) โดยกําหนดความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ จากมากทีสุ ด ถึงน้อยทีสุ ด
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกียวกับบทบทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ นการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ลักษณะแบบ
ปลายเปิ ด(Open Form)
การสร้ างเครืองมือ
ในการสร้างเครื องมือ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามขันตอนดังนี
1. ศึกษาเอกสารบทความทางวิชาการเกียวกับการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา
ศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้องเพือทําความเข้าใจในเนื อหาให้สอดคล้องกับงานวิจยั
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2. นํา แบบสอบถามที สร้า งขึ นเสนออาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื อตรวจสอบความ
ครอบคลุมเนื อหา การใช้ภาษา พิจารณาความถูกต้อง แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพิ มเติม
3. นําแบบสอบถามที ปรับปรุ งแล้ว เสนออาจารย์ทีปรึ ก ษาและผูเ้ ชี ยวชาญเพือตรวจสอบความ
เทียงตรง(IOC) ตามเนื อหา(Content Validity) จํานวน 5 ท่าน
4. นําแบบสอบถามทีแก้ไข ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try
out) กับผูบ้ ริ หาร จํานวน 15 คน และครู ผสู้ อน จํานวน 15 คน รวม 30 คน
5. นํา แบบสอบถามที ทดลองใช้มาตรวจ แล้ว นํา มาวิเ คราะห์คุณ ภาพของแบบสอบถามโดย
วิเคราะห์หาค่าความเชื อมันของแบบสอบถามทังฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา(Alpha Coefficient - ) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)(ทิพยา กิจวิจารณ์ , 2557 :164 )
6. พิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพือนําไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือการวิจยั ตามขันตอน ดังนี
1. ขอหนังสื อแนะนําตัวจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เสนอต่อสํานัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 4 เพือขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นําหนังสื อจากสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เสนอสถานศึก ษา
ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
3. เก็บ รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน ด้ว ยตนเองจํานวน 325 ฉบับ โดยนําแบบสอบถามที
ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจ ยั ได้วิเคราะห์ข อ้ มูลโดยใช้โ ปรแกรมสําเร็ จ รู ป โดยดําเนิ น การจัด กระทํา
ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
วิเคราะห์ตอนที 1 ใช้ความถี และร้อยละ
วิเคราะห์ต อนที 2 วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบความคิด เห็น ของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย ( x ) ส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test) และ การทดสอบค่าที ใช้ค่า F-test (One - Way Anova)
วิเคราะห์ตอนที 3 ข้อเสนอแนะเกี ยวกับบทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ น การประกัน คุณ ภาพ
ภายในในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยการวิเคราะห์
เนือหา และนําเสนอในรู ปความเรี ยง
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สถิตทิ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ใช้สถิติในการวิ เคราะห์ข อ้ มูล โดยใช้โ ปรแกรมสําเร็ จ รู ป โดยใช้สถิติทีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1. การวิเคราะห์คุณภาพเครื องมือ
1.1 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื อหา (IOC) รวมถึงตรวจสอบความ
เหมาะสม ของการใช้ภาษาและความถูกต้องของเนื อหาและจุดประสงค์ จากนันนํามาวิเคราะห์หาค่าความ
สอดคล้องโดยคัดเลือกเฉพาะข้อทีวิเคราะห์ค่า IOC เท่ากับ 0.60-1.00
1.2 การหาค่าความเชื อมัน (Reliability) ของแบบสอบถามทังฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีข องครอนบาค (Cronbach) (ทิพยา กิจ วิจ ารณ์ .2557 :164 )
พบว่า มีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.98
2. สถิติพื นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Arithmetic Mean : x ) ส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
3. การวิเ คราะห์ข อ้ มูล เปรี ย บเทีย บบทบาทของผูบ้ ริ ห ารในการดํา เนิ น การประกัน คุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา ระหว่างผูบ้ ริ หารกับครู ผสู้ อน โดยการทดสอบค่าที (t– test) (Independent Samples)
และผูบ้ ริ หารกับครู ผสู้ อนทีปฏิบตั ิหน้าทีในโรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาด
ใหญ่ โดยการทดสอบค่าที ใช้ค่า F-test (One - Way Anova) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการวิจยั
1. ผลการศึก ษาระดับ ของบทบาทของผูบ้ ริ หารในการดํา เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาในภาพรวมมีระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที มีค่าเฉลีย
มากทีสุ ด คือ จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน รองลงมาคือ จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื อง และจัดทําแผนพัฒ นาการจัดการศึก ษาของสถานศึกษาทีมุ่งคุณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามลําดับ ส่ วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ดคือ ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษานอกนันอยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 สรุ ปได้ดงั นี
2.1 บทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 จําแนกตามตําแหน่ งหน้าที ทังภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
2.2 บทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่ น เขต 4 จําแนกตามขนาดโรงเรี ยนทังภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
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3. ข้อเสนอแนะจากคําถามปลายเปิ ดเกี ยวกับ บทบทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ นการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตามความ
คิดเห็นของครู และผูบ้ ริ หารทีปฏิบตั ิหน้าทีในโรงเรี ยนทีมีขนาดต่างกัน จากกคําถามแบบปลายเปิ ดสามารถ
สรุ ปได้ ดังนี
3.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีคาํ สั งแต่งตังคณะครู ให้ทาํ การศึกษาตาม
สาระทีสอนซึงสอดคล้องกับมาตรฐาน ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาให้
ชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่ วยงานต้นสังกัดและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ นเพือให้
การศึกษาสอดคล้องกัน
3.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ควรมีการพัฒนาครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการเรี ยน พัฒนาปรับปรุ งวัสดุอุปกรณ์หรื อ
สือการเรี ยนการสอนและพัฒนาสถานทีทีเอือต่อการเรี ยนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีการ
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นความสําคัญ และความต้องการของท้องถิ น
โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3.3 จัด ระบบบริ หารและสารสนเทศควรมี ก ารประชุ ม คณะครู เ ดื อนละครั ง และประชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานภาคเรี ยนละครังเพือร่ วมกันจัดทําแผนงานของโรงเรี ยน ควรมีการ
พัฒนาการจัดโครงสร้างการบริ หารจัดการคุณภาพภายในอย่างสมําเสมอโดยกําหนดหน้าทีรับผิดชอบของ
บุคลากรชัดเจน
3.4 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการจัดลําดับโดยพัฒนา
ปัญหาใหญ่ก่อนพัฒนาปัญหาย่อยทีหลัง ควรมีการประชุมผูม้ ีส่วนเกียวข้อง ก่อนทําโครงการ/กิจกรรม เพือ
ชีแจงทําความเข้าใจในการดําเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีขนตอนการทํ
ั
างานอย่างไรให้
เป็ นไปตามแผนงานทีกําหนด
3.5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ควรมีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาและประชุมคณะกรรมการมอบหมาย ชีแจงบทบาทหน้าทีและรับผิดชอบโดย
มอบหมายงานให้ตามความสามารถ ควรมีการจัดทําแผนและคู่มือในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา
3.6 จัด ให้มีการประเมินคุ ณภาพภายในตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา ควรมีก าร
ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยประเมินก่อน – หลัง ระหว่างเรี ยน และประเมินเมือ
สิ นปี การศึกษา ควรมีการสร้างเครื องมือวัดผลหรื อแบบทดสอบทังภาคปฏิบตั ิและภาคทฤษฎี ภาคเรี ยนละ
ครัง เพือประเมินผลปลายภาคและปลายปี
3.7 จัด ทํารายงานประจํา ปี ที เป็ นรายงานประเมิน คุ ณ ภาพภายใน ควรมีก ารจัด ทํา ข้อ มูล
สถานศึกษาให้เป็ นปัจจุบนั โดยการรายงานผลการเรี ยนทุกภาคเรี ยนและเมือสิ นปี การศึกษาให้ตน้ สังกัดและ
ทุกฝ่ ายทีเกียวข้องทราบ
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3.8 จัดให้มีการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาอย่างต่ อเนื องควรมีก ารพัฒ นาสถานศึก ษาให้เ ป็ น
องค์กรแห่ งเรี ยนรู้โดยจัดให้มีแหล่งเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ค รู ไปพัฒ นาตนเองเพิ มเทคโนโลยีให้
ครู และนัก เรี ยนได้ค น้ คว้าหาความรู ้ร วมทังเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองชุมชนเข้ามาใช้บริ ก ารสารสนเทศ
อินเตอร์ เน็ต ห้องสมุด ควรมีก ารแลกเปลียนเรี ยนรู ้ส่งเสริ ม และสร้างความเข้าใจในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาในบุคลากร
อภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนใน
ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอ ยู่ใ นระดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารมีบทบาทสําคัญในการพัฒ นา
คุณ ภาพการศึกษาของสถานศึก ษาและผูบ้ ริ หารมีลกั ษณะของนักบริ หารการศึกษามืออาชีพ ที มีค วามรู้
ความสามารถทีจะนําสถานศึก ษาไปสู่ ความสําเร็ จ ในการบริ หารจัด การศึก ษา และผูท้ ี จะดํารงตําแหน่ ง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้จะต้องผ่านการอบรมผูบ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงตามหลักเกณฑ์และ
หลักการ กําหนด จากการพัฒนาโดยการอบรมดังกล่าวทําให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการบริ หารสถานศึกษา ตลอดจนได้รับทักษะทีจําเป็ นและคุณธรรมสําหรับผูบ้ ริ หารเพิ มพูนมากขึน
ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สริ ต วิจิตรโชติ (2550 : 72–76) ได้ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพือประกัน
คุณ ภาพการศึกษาของสถานศึก ษาขันพืนฐาน สังกัด สํานักงานเขตพืนที การศึก ษากาญจนบุ รี เขต 1
ผลการวิจยั พบว่า การจัดระบบสารสนเทศ เพือประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานใน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมือพิจารณาเป็ นรายด้านอยู่
ในระดับมาก 2 ด้าน คือ การออกแบบระบบและการเตรี ยมการ ส่ วนด้านการปฏิบตั ิตามระบบและด้านการ
กํากับติดตามและประเมินผลอยูร่ ะดับปานกลาง
2. ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 จําแนกตามตําแหน่งหน้าทีและ
ขนาดของโรงเรี ยน สรุ ปได้ดงั นี
2.1 บทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 จําแนกตามตําแหน่ งหน้าที ทังภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ ทังนี อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารมี
บทบาทสูงสุดในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอีกทังยังเป็ นผูท้ ีต้องกําหนดบทบาทหน้าที
ให้บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาทุ ก คนรวมทังผูเ้ รี ยนรั บ ผิด ชอบและดํา เนิ น งานตามที กํา หนดไว้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพเพือทําให้สถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง ทําให้ทงครู
ั และผูบ้ ริ หารมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ซึงใกล้เคีย งกับ งานวิจ ยั ของปริ ญญา กระแสร์ สุน ทร (2549:60) ได้ศึก ษาการดํา เนิ น การ
ประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษาขันพื นฐานในจังหวัด ฉะเชิง เทรา พบว่า สถานศึก ษาขัน
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พื นฐานขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา มีก ารดําเนิ น การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาทัง
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
2.2 บทบาทของผูบ้ ริ หารในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่ น เขต 4 จําแนกตามขนาดโรงเรี ยนทังภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ ทังนี อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารมี
การดําเนิ นการประกันคุ ณภาพตามขันตอนของกฎกระทรวงที มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพและต้องการประสิทธิผลทีเหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของอุสมาน หะมิ (2553:91) ได้ศึกษา
เรื องการศึกษาการดําเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานในจังหวัดนราธิวาส โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านและราย
ข้อพบว่า ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานในจัง
กวัดนราธิวาสตามทัศนะของบุคลากรทีมีตาํ แหน่งต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจัย
1.1 ด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารควรมีการกําหนดมาตรฐานระดับ
สถานศึกษาโดยพัฒนาจากมาตรฐานต้นสังกัด
1.2 ด้านการจัด ทําแผนพัฒ นาการจัด การศึก ษาของสถานศึก ษาที มุ่ง คุณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารควรแต่งตังคณะกรรมการ คณะทํางาน และมอบหมายหน้าทีรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานตามกระบวนการในการประกัน คุณภาพการศึกษา
1.3 ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุ นให้บุคลากรในสถานศึกษา
ทุกคนมีความรู้ และสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทีทางสถานศึกษาจัดทําขึนได้ดว้ ยตนเอง
1.4 ด้านการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารควรมีการ
แต่งตังคณะกรรมการเพือวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
1.5 ด้านการจัด ให้มีก ารติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษา ผูบ้ ริ หารควรจัดทํากําหนดการ
และจัดทําปฏิทินการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาและแจ้งให้ครู ทราบแนวทางการปฏิบตั ิงาน
1.6 ด้า นการจัด ให้มีก ารประเมิน คุณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา
ผูบ้ ริ หารควรแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของนักเรี ยนทุกระดับชัน
1.7 ด้า นการจัด ทํา รายงานประจํา ปี ที เป็ นรายงานประเมิน คุณ ภาพภายใน ผูบ้ ริ หารควร
นําเสนอผลการประเมินต่อผูเ้ กียวข้องเพือร่ วมกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างสมําเสมอ
1.8 ด้า นการจัด ให้มีก ารพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาอย่างต่อเนื อง ผูบ้ ริ หารควรกําหนดให้มี
ระบบ กลไก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ
370

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

อย่างต่อเนือง
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยต่ อไป
2.1 ควรศึก ษาเปรี ยบเที ยบการบริ หารจัด การการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในระหว่าง
สถานศึกษาหรื อระหว่างเขตพืนทีการศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาเกียวกับแนวทางการดําเนิ น งานประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึก ษาขัน
พืนฐาน ในเชิงคุณภาพ
2.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ ริ หารกับการดําเนิ น การประกัน คุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษาไปใช้
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