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บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษา 1) สภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริ ห ารงานประกั น คุณภาพภายในส าหรับ สถานศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษา จังหวัดปทุ ม ธานี
และ 2) การจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการบริ ห ารงานประกั น คุ ณ ภาพภายในส าหรั บ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
จ านวน 360 คน โดยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิด
ตอบสนองคู่ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.97 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และการจัดเรียงลาดับความต้องการจาเป็นด้วยสูตร (PNIModified)
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพที่เป็นอยู่จริงของการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสาหรับ
สถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91, S.D. = 0.45) 2) สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.27) และ
3) การจัดลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษา
ตามการจัดลาดับความต้องการจาเป็น สูงที่สุด ได้แก่ (1) การดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย (PNIModified = 0.262) (2) การพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (PNIModified = 0.249) (3) การจัดระบบบริหารคุณภาพ
ของสถานศึกษา (PNIModified = 0.246) (4) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ (PNIModified = 0.242) (5) การกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาที่
ชั ด เจน (PNIModified = 0.238) และ (6) การจั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและสั ง คมที่ เ อื้ อ ต่ อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (PNIModified = 0.226) ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความต้องการจาเป็น การบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
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ABSTRACT
The purposes of this research aims to study: 1) the current and desirable
states of the internal quality assurance management for primary school in Pathum
Thani province, and 2) the needs of the internal quality assurance management for
primary school. The sample group consisted of 360 administrators and primary
teachers in Pathum Thani province, by using stratified random sampling. The research
instrument was a dual - response questionnaire. The reliability value 0.97. The data
were analyzed using mean, standard deviation, and priority needs analysis (PNIModified).
The research revealed that: 1) the current state of the internal quality assurance
management for schools as a whole, was at the high level ( X = 3.91, S.D. = 0.45).
2) The desirable state was at the highest level ( X = 4.87, S.D. = 0.27) and 3) the needs
of the internal quality assurance management for schools respectively sorted
descending order of the need as follows: (1) Academic development operations with
emphasis on the quality of the learners according to the school curriculum and target
groups (PNIModified=0.262). (2) the development of teachers and educational personnel
to have professional expertise (PNIModified=0.249). (3) Organization of quality management
system of schools (PNIModified=0.246). (4) Organization of information technology system
for management and learning management ( PNIModified=0.242). (5) Schools clear vision
creation and mission ( PNIModified=0.238) and (6) to provide a physical environment and
social that conducive to quality learning management (PNIModified=0.226).
Keywords: Needs, Internal Quality Assurance, Primary Education, Pathum Thani
Province
บทนา
สถานการณ์การศึกษาไทยในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ กับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ปั จ จุ บั น ประเทศไทยอยู่ ใ นยุ ค ที่ มี ก ารปฏิ รู ป
การศึ ก ษา ไม่ ว่ า จะเป็ น หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน การบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา อี ก ทั้ ง ยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายด้ า นการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติกับสถานการณ์โลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว (ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์, พัชณีย์ คาหนัก และกมลศิริ บูรณะศิริ , 2559) จากการประเมิน
คุณภาพด้านการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ค ะแนนต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย มาก และต่ ากว่ า หลายประเทศในแถบเอเชี ย
ส่วนประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) พบว่า สถานศึกษาระดับประถมศึกษา
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ได้รับการรับรองมาตรฐานร้อยละ 77.47 หากพิจารณาสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง พบว่า ผลการประเมิน
ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ยังไม่สามารถส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาไทยในยุคประเทศไทย 4.0 และศตวรรษที่ 21 ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ดังนั้น การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนถือว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบ
การศึกษาอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทย รองรับการพัฒนาประเทศ
และสร้างอนาคตที่ดีของลูกหลานไทย (นเรศ สถิตยพงศ์, 2561) มาตรฐานการศึกษาชาติ จึงมีจุดมุ่งหมาย
เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ยึ ด เป็ น แนวทางส าหรั บ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์
ของการศึกษา ซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มี คุ ณ ภาพ การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาด้ า นกระบวนการบริ ห ารและ
การจั ดการ ประกอบด้ว ย 1) การมีเป้าหมายวิสั ย ทัศ น์และพันธกิจ ที่ส ถานศึ กษากาหนดชั ด เจน
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 3) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561) การบริหารงานประกันคุณภาพในแต่ละช่วงเวลา ผู้บริหาร
ต้องกาหนดทิศทางขอบเขตและเส้นทางในอนาคตขององค์กรให้บรรลุผล (ศุภชัย นาทะพันธ์, 2562)
กระบวนการบริหารและการจัดการจึงเป็นส่วนสาคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กร ที่มี
ความสาคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จานวน 103
โรงเรียน รับรองผล จานวน 86 โรงเรียน ไม่รับรอง จานวน 17 โรงเรียน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต1, 2561 ) โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 จานวน 67 โรงเรียน รับรองผล จานวน 64 โรงเรียน ไม่รับรอง จานวน 3 โรงเรียน
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, 2561) ทั้งนี้การบริหารและการจัดการ
เป็นการจัดระบบคุณภาพการบริหารของสถานศึกษาถือเป็นสิ่งสาคัญที่จะส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สามารถสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นกาลังคนที่มี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นผู้มีทัก ษะ ความรู้ความสามารถที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
และการทางาน
จากเหตุผ ลดังกล่าว ผู้วิจั ยจึงสนใจศึกษาสภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่พึงประสงค์ ของ
การบริหารงานประกันคุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี และ
ความต้องการจาเป็นของการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นสารสนเทศให้ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปกาหนด
แนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพที่ เ ป็ น อยู่ จ ริ ง และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารงานประกั น
คุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อจัดลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสาหรับ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องของแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ของส านั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2561) คู่ มื อ
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของสานัก
ทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560) คู่มือการบริหารจัดการ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2553) ดังภาพที่ 1
สภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่พึงประสงค์
กระบวนการบริหารและการจัดการ
งานประกันคุณภาพภายใน
1. การกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาทีช่ ัดเจน
2. การจัดระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษา
3. การดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่ เป้าหมาย
4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
6. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้

ความต้องการจาเป็นของ
บริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในสาหรับสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา
จังหวัดปทุมธานี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ปีการศึกษา 2563 จานวน 170 โรงเรียน จานวน 3,213 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัว อย่ างที่ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่น 95% และมีความคลาดเคลื่ อ น 5 (ศิริชัย กาญจนวาสี , ทวีวัฒ น์
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ปิ ต ยานนท์ และดิ เ รก ศรี สุ โ ข, 2551) ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 360 คน โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ
(Stratified Random Sampling) จาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาและอาเภอ และการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรแต่ละอาเภอ ดังนี้ เมืองปทุมธานี 67 คน คลอง
หลวง 87 คน ลาดหลุมแก้ว 28 คน สามโคก 23 คน ธัญบุรี 61 คน ลาลูกกา 61 คน หนองเสือ 33 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เรื่อง สภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
แบบสอบถามมี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพที่ เ ป็ น อยู่ จ ริ ง และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
การบริ ห ารงานประกั น คุณภาพภายในส าหรับ สถานศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษา จังหวัดปทุ ม ธานี
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบตอบสนองคู่ (Dual-Response Format)
แบ่ งออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การกาหนดเป้ าหมายวิสั ย ทั ศน์ และพั นธกิจสถานศึก ษาที่ ชั ด เจน
2) การจัดระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษา 3) การดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 4) การพัฒนาครูและบุคลากรให้ มี ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่ าง
มีคุณภาพ 6) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 0.60-1.00 แล้วนามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนา และตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สั ม พั น ธ์ แ อลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ ค่ า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 และได้ค่าความเชื่อมั่นรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านการกาหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาที่ชัดเจน (0.80) 2) ด้านการจัดระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษา
(0.93) 3) ด้านการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย (0.88) 4) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (0.83)
5) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (0.84)
6) ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ (0.89)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจั ย น าแบบสอบถามจ านวน 360 ฉบับ ไปเก็บรวบรวมข้อมูล ด้ว ยตนเองและส่ ง ทาง
ไปรษณีย์ ได้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจคัดเลือกความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม คิดเป็น
ร้อยละ 100
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ การแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยให้ความหมายของค่าเฉลี่ยตาม
แบบวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2555) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีสภาพที่เป็นอยู่จริง/สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีสภาพที่เป็นอยู่จริง/สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
ค่ าเฉลี่ ย 2.51 – 3.50 หมายถึ ง มี ส ภาพที่ เป็ นอยู่ จริ ง/สภาพที่ พึ งประสงค์ อยู่ ในระดั บ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีสภาพที่เป็นอยู่จริง/สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย
ค่ าเฉลี่ ย 1.00 – 1.50 หมายถึ ง มี ส ภาพที่ เป็ นอยู่ จริ ง/สภาพที่ พึ งประสงค์ อยู่ ใ นระดั บ
น้อยที่สุด
ค่าดัชนีความสาคัญของลาดับความต้องการจาเป็น จากสูตร Modified Priority Needs
Index (PNIModified) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) ดังนี้
PNIModified = (I-D) / D
เมื่อ PNIModified หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงลาดับของความต้องการจาเป็น
I
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์
D
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทางสถิติสาเร็จรูป โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าความ
ต้องการจาเป็น จากสูตร Modified Priority Needs Index (PNIModified)
ผลการวิจัย
การศึกษาความต้องการจาเป็นของการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยมีผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพที่เป็นอยู่จริง และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี พบว่า สภาพที่เป็นอยู่จริง
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายด้านสามลาดับแรก พบว่า
สภาพที่เป็นอยู่จริงด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ด้านการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. = 0.54)
และด้านการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.91,
S.D. = 0.50) ตามลาดับ
สภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด ( X = 4.87, S.D. = 0.27) เมื่อ
พิจารณารายด้านสามลาดับแรก พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
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และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.89,
S.D. = 0.27) รองลงมาคื อ ด้ า นการจั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด
การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.88, S.D. = 0.30) และด้านการดาเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับมากที่สุ ด
( X = 4.87, S.D. = 0.29) และการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.30) ตามลาดับ
จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สภาพที่ เ ป็ น อยู่ จ ริ ง มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ ากว่ า สภาพ
ที่พึงประสงค์ทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า การบริหารงานประกันคุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษาระดับ
ประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ทุ ก ด้ า นเป็ น ความต้ อ งการจาเป็น ทุ ก ข้ อ มี ร ายละเอี ย ดรายด้าน
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพการดาเนิน งานที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริห ารงานประกัน
คุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
และรายด้าน
การบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
1. การกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจสถานศึกษาที่ชัดเจน
2. การจัดระบบบริหารคุณภาพของ
สถานศึกษา
3. การดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
6. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
รวม

สภาพที่เป็นอยู่จริง
S.D แปลผล
X

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
X

3.91 0.50

มาก

4.84 0.31 มากที่สุด

3.90 0.50

มาก

4.86 0.30 มากที่สุด

3.86 0.54

มาก

4.87 0.29 มากที่สุด

3.90 0.54

มาก

4.87 0.30 มากที่สุด

3.99 0.59

มาก

4.89 0.27 มากที่สุด

3.93 0.54
3.91 0.45

มาก
มาก

4.88 0.30 มากที่สุด
4.87 0.27 มากที่สุด
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2. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNIModified) ของการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นรายด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การจั ด เรี ย งความต้ อ งการจ าเป็น ของการบริ ห ารงานประกั นคุ ณ ภาพภายในส าหรับ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
การบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
1. การกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจสถานศึกษาที่ชัดเจน
2. การจัดระบบบริหารคุณภาพของ
สถานศึกษา
3. การดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
4. การพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
6. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ย
สภาพที่
เป็นอยู่จริง

ค่าเฉลี่ย
สภาพ
PNIModified ลาดับ
ที่พึงประสงค์

3.91

4.84

0.238

5

3.90

4.86

0.246

3

3.86

4.87

0.262

1

3.90

4.87

0.249

2

3.99

4.89

0.226

6

3.93

4.88

0.242

4

จากตารางที่ 2 พบว่า ความต้องการจาเป็นของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
ส าหรั บ สถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี พบว่ า ด้ า นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น
Modified Priority Needs Index (PNIModified) โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) การดาเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูมีส่วน
ร่ ว มประเมิ น ผลการใช้ ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา 2) การพั ฒนาครู และบุ คลากรให้ มี ความเชี่ ยวชาญ
ทางวิชาชีพ ครูดาเนินงานวิจัยหรือใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
3) การจัดระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษา มีส่วนร่วมสะท้อนความสาเร็จการดาเนินงานกับ
ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง 4) การจั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด การเรี ย นรู้
สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ครบถ้วนเพียงพอ เป็นปัจจุบัน และ
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มีความพร้อมใช้งาน 5) การกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาที่ชัดเจน ครู สามารถ
ปรับวิธีการทางานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษาได้ 6) การจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจัดให้มี
บริการสื่อ เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 1) สภาพที่ เ ป็ น อยู่ จ ริ ง และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ใ นด้ า นการจั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ทั้งนี้เนื่องจาก สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และ
แหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ไว้บริการนักเรียน ครู และบุคลากร และมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิวรรณ ตนติรจนาวงศ์ (2563) ที่กล่าวว่า
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เช่น สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
บรรยากาศ ความปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อผู้เรียนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และจากวัตถุประสงค์ข้อ 2) การจัดลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่หนึ่ง ด้านการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึ ก ษาและทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย พบว่ า ความต้ อ งการจ าเป็ น ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาล าดั บ แรกคื อ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการในการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร
เพื่ อ ตอบสนองความแตกต่ า งของผู้ เ รี ย น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น งาน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยการนิเทศ กากับ ติดตาม การช่วยเหลือครู และการส่งเสริม ให้ มีการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยครูผู้สอนในรายวิชานั้นเป็นผู้ประเมิน รวมทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อให้การดาเนินงานด้านหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560) ที่กล่าวว่า สถานศึกษามีการ
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และท้องถิ่น ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่ อ น ามาออกแบบและวางแผนพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายและ
วิสั ย ทัศน์ ของสถานศึ ก ษา น าหลั กสู ตรไปวางแผนและออกแบบการจั ด การเรีย นการสอนแต่ ล ะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร และนาผลการประเมิน
มาปรั บ ปรุ งและพัฒ นาหลั กสู ตร สอดคล้ องกับ ดรุณี จาปาทอง (2562) ที่กล่ าวว่า การประเมิ น
หลักสูตร ผู้บริหารควรจัดให้มีการประเมินหลั กสูตรโดยดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 1) การศึกษา
ผลการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนว่าเป็นไปตามความคาดหวังเพียงใด 2) การประเมินความ
คิดเห็นของครูผู้ใช้หลักสูตร 3) การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
สนับสนุนการดาเนินงานด้านหลักสูตร เช่น การนิเทศ ติดตามช่วยเหลือครูทางวิชาการ การจัดสรร
งบประมาณ และทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการช่ ว ยเหลื อ หรื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของผู้ปกครอง และชุมชน
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ล าดั บ ที่ ส อง ด้ า นการพั ฒ นาครู และบุ คลากรให้ มี ความเชี่ ยวชาญทางวิ ช าชี พ พบว่ า
ความต้องการจ าเป็ น ที่ต้องการพัฒ นาล าดับแรกคือ ดาเนินงานวิจัยหรือใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้เนื่องจาก ครูอาจจะขาดประสบการณ์ในการทาวิจัย
ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการดาเนินงานวิจัย ขาดแรงจูงใจในการดาเนินงานวิจัย ถ้าครูทาวิจัย
ในชั้ น เรี ย นจะท าให้ ค รู ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ ถู ก วิ ธี พั ฒ นาในด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนเกิ ดการเรีย นรู้ที่ดี แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้
ความรู้ ค รู แ ละบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย สนั บ สนุ น สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และกระตุ้ น ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจ
ในการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2561) ที่กล่าวว่า ครูควรจะ
ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ใช้การวิจัย
สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ พิมพันธ์
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2562) ที่กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้ นเรียน ซึ่งอาจจะได้งาน
นวัตกรรมการเรียนระดับพื้นฐาน เช่น การนารูปแบบวิธีการสอนบูรณาการ หรือผสมผสานกับเทคนิค
การสอนต่าง ๆ เพื่อพัฒ นาการเรี ย นการสอน พัฒ นาตัว ครูเอง และที่สุ ดคือพัฒ นานักเรียน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง (2560) พบว่า การสนับสนุนของผู้บริหารมีผลต่อ
การทาวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่บริหาร เป็นผู้วางนโยบายและจัดสรร
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบแก่ครูในโรงเรียน พัฒนาครูผู้สอนและพัฒนานักเรียน โดยการส่งเสริม
การทาวิจัยก็จะเป็นการกระตุ้นให้ครูในโรงเรียนสนใจที่จะทาวิจัย ส่งผลให้ครูมีสมรรถนะการทาวิจัย
ในชั้นเรียนมากขึ้น
ลาดับที่สาม ด้านการจัดระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษา พบว่า ความต้องการจาเป็น
ที่ต้องการพัฒนาลาดับแรกคือ การมีส่วนร่วมสะท้อนความสาเร็จการดาเนินงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เนื่องจาก ครูขาดการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด ส่งผลให้การประเมินผลการดาเนินงาน
ไม่ครอบคลุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารควรกากับ ติดตาม การดาเนินงาน
เป็นระยะ เปิดโอกาสให้บุคคลหลายๆฝ่ายมีส่วนร่วม ในการดาเนินงาน การประเมินผลการดาเนินงาน
ร่วมกัน และรายงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
สัมมา รธนิธย์ (2560) การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) เป็นระบบการทางานที่เป็นวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ส มาชิกต่างให้ ความสาคัญ และมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาการดาเนินงานขององค์การ
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชุตา บุญมี (2561) พบว่า แนวทางการพัฒนาด้านการมี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาควรมีการจัดทาการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS โดยมี
การวิเคราะห์ร่วมกันกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อเป็นการวางแผนการทางานและนามาสะท้อนผลการ
บริหารคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนยิ่งขึ้นไป และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พงศ์ณภัทร นันศิริ (2564) พบว่า ผู้บริหารควรจัดตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลหลาย ๆ ชุด
หากเป็นโครงการใหญ่ เพื่อความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีระบบแบบแผน
และเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถนาไปวางแผนแก้ไขปัญหา
ต่อไป
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ลาดับที่สี่ ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
พบว่า ความต้องการจาเป็นที่ต้องการพัฒนาลาดับแรกคือ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ของสถานศึกษา ครบถ้วนเพียงพอ เป็นปัจจุบัน และมีความพร้อมใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจาก สถานศึกษา
มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งไม่อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งาน ขาดการดูแลรักษา
ครูขาดการนาสารสนเทศมาจัดทาเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ
และดาเนินงาน แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารควรสนับสนุนในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีในการดาเนินงาน
ให้ เพีย งพอ ส่ งเสริ มบุ คลากรที่มีความรู้ความสามารถจัด ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
โดยตรง จั ด อบรมบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศของสถานศึ ก ษา
สอดคล้องกับ วิลัยพร พิทักษา (2561) ที่กล่าวว่า การอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสื่ อ สารโทรคมนาคม เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด หา ประมวลผล การจั ด เก็ บ และเผยแพร่ ส ารสนเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา ทันต่อการนาไปใช้ประโยชน์ ระบบสารสนเทศ
กับการบริหารสถานศึกษาทาให้การบริหารจัดการของผู้บริหารมีความสะดวกรวดเร็วและมีคุ ณภาพ
สอดคล้ องกั บ กัลยารั ตน์ ธีระธนชัยกุล (2562) ที่กล่ าวว่า การที่องค์ กรจะเลื อกวิธี ใดเพื่ อปรั บปรุ ง
ศักยภาพการทางานขององค์กรก็แล้วแต่วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร หลายองค์กรเลือกที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยการนาระบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานเพื่อการบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ระบบ
ข้อมูลที่ใช้ในการบริหารงานที่ถูกต้องและเที่ยงทันต่อเวลา เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างเหมาะสม
อันจะส่งผลให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ถวัลย์ พอกประโคน (2557) พบว่า การบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา จัดสรร
บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้สามารถ
เลือกใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด และสถานศึกษาควรให้ความส าคัญ
กับเทคโนโลยีและข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนรู้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน
ลาดับที่ห้า ด้านการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาที่ชัดเจน พบว่า
ความต้องการจาเป็นที่ต้องการพัฒนา ลาดับแรกคือ การปรับวิธีการทางานให้สอดคล้องเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก ครูยังยึดติดกับวิธีการทางานเดิม ๆ กลัววิธีการ
ทางานใหม่ ๆ ไม่รับรู้เป้าหมายและทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร
ควรก าหนดกรอบการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน มี ก ารก าหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ของ
สถานศึกษา เพื่อให้ครูได้ดาเนินงานให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนด ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้
และทาความเข้าใจกับครูในกระบวนการทางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิต ขาดี (2562) พบว่า
ผู้บริหารและครูมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกันคือ การมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สมาชิกต้อง
ตระหนักถึงองค์กร สมาชิกทุกคนได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ มีส่วนในการ
นาวิสัยทัศน์เหล่านั้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับ กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล (2562)
ที่กล่าวว่า การทาให้วัตถุประสงค์ของบุคคลและขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้นามีบทบาท
ที่ชัดเจน เช่น เป็นต้นแบบ เล็งให้เห็นความก้าวหน้าและความสาเร็จในอนาคต ใช้ก ารสื่อสารเพื่อให้
พนั กงานเกิดความผู กพันในการทาให้ ส าเร็จและส่ งเสริมการท างานเป็นที ม ขณะเดียวกันบุคลากร
ขององค์กรก็มีบทบาทให้ความร่วมมือทาให้สาเร็จตามข้อผูกพันต่อองค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุจิตรา ศิริการุณย์ (2557) พบว่า เป้าหมายการดาเนินงานที่สูง สุด และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
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ลงสู่การปฏิบัติ ด้วยการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม โครงการที่เป็นแนวทาง
การดาเนินงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานดาเนินงานตามจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
ลาดับที่หก ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ พบว่า ความต้องการจาเป็นที่ต้องการพัฒนาลาดับแรกคือ การจัดให้มีบริการสื่ อ
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก การสร้างสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน ครู ต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยี จ าเป็นต้องได้รับการอบรมพัฒ นาให้ ทันกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ถ่ายทอด
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา สามารถนาสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดสรร
งบประมาณเพื่ อ จั ด หาคอมพิ ว เตอร์ เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ให้ เ พี ย งพอเหมาะสมกั บ การเรี ยนรู้
ของนั กเรี ย น สอดคล้ องกับ นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ (2561) พบว่า การประเมินความต้องการจาเป็น
ของครู เกีย่ วกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ว่า
ในภาพรวมครูมีความต้องการจาเป็นมากที่สุด ด้านความรู้ความเข้าใจใน การวางแผนในการทาให้
การสอนและการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพโดยใช้ ICT ด้านทักษะในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้ นสูงและมีความคิดสร้างสรรค์ และด้านเจตคติเกี่ ยวกับการเผยแพร่
ประสบการณ์ ทักษะความรู้ และมีการร่วมมือ ผู้เชี่ยวชาญในระดับเดียวกันเพื่อเป็นการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชุตา บุญมี (2561) พบว่า 1) ควรมี
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียน หรือเต็มศักยภาพของผู้เรียน 2) ควรมีการจัดให้มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยในทุกห้องเรียน
ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อวัสดุ รวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ดีในทุกห้องเรียน 3) ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ควรมีการปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น การที่สถานศึกษา
มีการจั ดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสั ง คมที่ เอื้ อต่ อ การจัด การเรี ยนรู้ จะส่ งเสริมให้ การจั ด
การศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย ความต้องการจาเป็นของการบริหารงานประกันคุณภาพภายในส าหรับ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยขอเสนอแนะในประเด็น ความต้องการจาเป็น
ในลาดับแรกและลาดับสุดท้าย เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้ า นการด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารหรือหน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมการดาเนินงานพัฒนา
วิชาการ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายสามารถ
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่ว ม เพื่อเกิด
ประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษา
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2. ด้านการจั ดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสั งคมที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้ อ ย่ า ง
มีคุณภาพ มีความต้องการจาเป็นน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและครู มีการจัดสภาพแวดล้อม
สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนจัดบริการสื่อส่วนกลางเพื่อส่งเสริมวิชาการต่างๆ ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์ ที่ส ามารถบูรณาการกับแหล่ งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้ องเรีย น
ได้อย่างมีคุณภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสาหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
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ตามขนาดของสถานศึกษา
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