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การศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กฤษณะ ทัพบารุง1*
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึก ษาของสถานศึก ษาในสั งกัดสานั ก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาอ่า งทอง
จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา ระดับการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา และประสบการณ์การทางานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 110
คน โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบอย่ า งง่ า ย สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s method
ผลการวิ จัย พบว่ า 1. สภาพการปฏิบัติ การจัดท าแผนพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาของสถานศึกษา
ในภาพรวมพบบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2. ปัญหาในการปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีปัญหาสูงสุดในด้านการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา และปัญหาที่ต่าที่สุดในด้านการเตรียมการจัดทา 3. สถานศึกษา ที่มีผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นสถานศึ ก ษาที่ มี ข นาดต่ า งกั น ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ต่ า งกั น
และประสบการณ์การทางานของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน มีสภาพการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 4. สถานศึกษาที่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา
ที่มีขนาดต่างกัน ระดับการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน และประสบการณ์การทางานของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่างกัน มีปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, สถานศึกษา , สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
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THE STUDY OF IMPLEMENTING AN EDUCATIONAL DEVELOPING PLAN OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS UNDER BOARD UNDER ANG-THONG PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE.
Krissana Thapbumroong1*
Abstract
The present study investigated the conditions, problems and to compare the
conditions and problems of composing an educational developing plan of educational
institutions under Board under Ang-Thong Primary Educational Service Area Office.
The investigation was considered the range of educational institutions, educational levels and
experiences of directors. 110 directors as participants were interviewed using questionnaire. The
data were collected using the simple random sampling technique and analyzed using mean,
standard deviation, t-test, one-way ANOVA including Scheffe’s method.
The findings were revealed that 1. the overall result of the conditions of composing
the educational developing plans was high in term of implementing the plans. 2. The overall
result of such the problems was low: To compose the plan was the most challenge but to
prepare information for composing plan was the least challenge. 3. The educational institutions
providing wide range of educational levels and directors with various educational levels and
experiences showed the indifferent conditions of composing the plan. 4. The educational
institutions providing wide range of educational levels and directors with various educational
levels and experiences showed the indifferent problems of composing the plan.
Keywords : Educational developing plan, Educational institutions , Ang-Thong Primary
Educational Service Area Office
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บทนา
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศ
ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือ
มนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ.
2555 - 2559) มาตรา 80 (3) ได้ระบุไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้ า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของ ความเป็นไทย มีระเบียบวินัย
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, หน้า 23)
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่า
ทันโลก เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึด
“คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นแผน
ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เป็นต้น โดยคานึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555,
หน้า 4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และ
ให้ความสาคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมองวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก
เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายใน
สถานศึ ก ษาที่เ ป็น ผู้ใ ห้บริ การและสอดคล้องกั บความปรารถนาของผู้มีส่ว นเกี่ย วข้ อ งกับ การ รับบริก ารทาง
การศึกษา (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หน้า 26) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
2552 - 2559) สถานศึกษามีอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และการ
บริหารงานบุคคลให้ประสบความสาเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของชาติ
ดังนั้น สถานศึกษาจาเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของสังคม “แผนยุทธศาสตร์” จัดเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการศึกษาที่มีระบบมีทิศทาง มีระเบียบ
แบบแผน ที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจและการปฏิบัติที่มีคุณภาพ (เสาวนิตย์ ชัยมุสิก, 2545, หน้า ก)
การวางแผนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาซึ่งถือว่ามีความสาคัญและจาเป็น การวางแผน
เป็นการคิดหรือกาหนดทางเลือกในการดาเนินการหรือการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถใช้ทรัพ ยากรที่มี
อยู่อย่างจากัด อย่างประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุด การวางแผนและช่วยให้งานในความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารประสบผลสาเร็จ ด้วยวิธีการทางานที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพ และการนาไปสู่การทางานอย่างเป็นระบบ
ขึ้นในหน่วยงาน (อุทัย บุญประเสริฐ, 2538, หน้า 3) จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมาย ทิศ
ทางการดาเนินงานที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพื่อนาไปสู่ทิศทางที่ต้องการโดยการขับเคลื่อนที่ยึดสถานศึกษา
เป็นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หน้า 3) แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เป็นทิศทางและกรอบ
การดาเนินงานเพื่อการปรับปรุง แก้ปัญหา หรือพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ การวาง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่สถานศึกษาชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดทาเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในคุณภาพผู้เรียนที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการพัฒนาที่สนองตอบปัญหา
และความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน เป็นการวางแผนที่ต่อเนื่อง มีการกาหนดระดับความก้าวหน้าที่
พอเพี ย ง อย่ า งชั ด เจนมุ่งเน้ น ความสาคัญในการพั ฒนาผู้เ รียนสอดคล้อ งนโยบายและเป้ าหมายการศึกษา
ที่กาหนดโดยรัฐ ความคาดหวังของชุมชน และแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องเกิดจากการร่วมคิดอย่าง
เป็นระบบ รอบรู้ และรอบด้านของบุคลากรทุกฝ่าย (กรมวิชาการ, 2554, หน้า 19 - 21)
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมา คุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจของสังคม เด็กวัยเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ได้แก่ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ยังมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งจากผลการทดสอบในปีการศึกษา 2553
พบว่าคะแนนเฉลี่ย ในทุกระดับชั้นของวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ลดลงจากปีการศึกษา 2552 และ
มาตรฐานความสามารถยังได้คะแนนต่าในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิด
สร้างสรรค์ สาหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนั กเรียนในระดับมั ธยมศึก ษาปีที่ 2 ในวิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and Science Study : TIMSS)
ในปีการศึกษา 2550 พบว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 441 คะแนนและวิชาวิทยาศาสตร์
471 คะแนน ตามลาดับซึ่งยังต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ ซึ่งเป็นการประเมินทุก 4 ปี รวมทั้งผลการประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ นาๆ ชาติ (The Program me for
International Student Assessment : PISA) ที่ประเมินจากผู้จบการศึกษาภาคบังคับหรือกลุ่มอายุ 15 ปี
ก็พบว่าคะแนนเฉลี่ยยังต่ากว่าค่าเฉลี่ย และด้านสถานศึกษาพบว่ามีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ได้เกณฑ์
มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จากสภาพดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิก าร ,
2555, หน้า 6)
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O - NET) ของชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2555 พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพละศึกษา และการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลการทดสอบเฉลี่ยของปีการศึกษา 2555 ต่ากว่าผลการทดสอบเฉลี่ยของปี
การศึกษา 2554 มีเพียงสาระการเรียนรู้ศิลปะเพียงสาระเดียวเท่านั้นที่มีผลการทดสอบเฉลี่ยของปีการศึกษา
2555 สูงกว่ากว่าผลการทดสอบเฉลี่ยของปีการศึกษา 2554 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง, 2556, หน้า 4)
จากสภาพปัญหาการศึกษาของนักเรียน นับว่าเป็นปัญหาสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง
มีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพราะเห็นว่าการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกิจกรรมที่สาคัญ
ที่ จ ะช่ ว ยส่ งเสริ ม ให้ ก ารด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ โดย
สถานศึกษาที่มีผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์ในการทางาน มีระดั บการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
และขนาดสถานศึกษาที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนิ นการวางแผนพั ฒ นาคุณภาพการศึก ษาของสถานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
2. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพการจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา ระดับการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และประสบการณ์การทางานของผู้บริหารสถานศึกษา
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา ระดับการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และประสบการณ์การทางานของผู้บริหารสถานศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จานวนทั้งสิ้น 110 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย โดยมีขั้นตอนการสุ่ม
ตัวอย่างดังนี้
1.1 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)
ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2553 : 72) เทียบสัดส่วนของประชากรแล้วสุ่มอย่างง่าย
จานวน 110 คน
1.2 จับฉลากเลือกผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้ตามจานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง บุญชม ศรีสะอาด
(อ้างถึงใน สุวีริยาสาส์น , 2545: 53)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือคือ แบบสอบถามไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 110 โรงเรียน
ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามพร้อมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
ไปเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตามจานวน
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ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่กาหนดไว้ คือ 110 ชุด ในระหว่างวันที่ 15 – 30 ธันวาคม 2557 โดยผู้วิจัยเป็นผู้
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยได้ติดตามขอรับแบบสอบถามกลับคืนจากผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยตนเอง นามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่งได้ครบสมบูรณ์ทุกฉบับ เพื่อนามาวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลต่อไป
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ได้แก่ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการทดสอบเป็นรายคู่ด้วย
วิธีของ Scheffe’s method ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติ ความถี่และร้อยละ (Percentage)
3.2 วิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัด ทาแผนพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาของสถานศึก ษาของ
̅) และ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (X
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.3 วิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จาแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาที่ผู้บริหารปฏิบัติงานและระดับการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้สถิติ การทดสอบค่าที
(t-test) โดยกาหนดมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
3.4 วิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of
Variance (ANOVA) โดยก าหนดมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ในกรณี ที่ พ บความแตกต่ า งผู้ วิ จั ย ได้ ท าการ
วิเคราะห์เพื่อหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s method
ผลการวิจัย
1. สภาพการปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในภาพรวมพบว่ามีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก โดยมีการปฎิบัติสูงสุดใน
ด้านการนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติมีการปฏิบัติ รองลงมาด้านการกาหนด
แผนปฏิบัติการรายปี ส่วนการปฎิบัติที่ต่าที่สุด คือ ด้านการเตรียมการจัดทาแผน
2. ปัญหาในการปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในภาพรวมพบว่ามีปัญหาในการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย โดยมีปัญหา
สูงสุดในด้านการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาด้านการนาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ส่วนปัญหาที่ต่าที่สุด คือ ด้านการเตรียมการจัดทาแผน
3. การเปรียบเทียบสภาพการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่
มีขนาดต่างกัน ระดับการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน และประสบการณ์การทางานของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่างกัน มีสภาพการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
4. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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มีขนาดต่างกัน ระดับการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน และประสบการณ์การทางานของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่างกัน มีปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย การศึ ก ษาการจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีผลสรุปและการอภิปรายผล ดังนี้
1.จากผลการวิจัยที่พบว่าสภาพการปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในภาพรวมพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากนั้น
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศราวุฒธ ดวงพิลา (4546, หน้า 97) ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ยโสธร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร โดยภาพรวมการดาเนินงานอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทวี ชิวปรีชา (2548, หน้า 121) ได้ทาการวิจัยเรื่อง สภาพ
และปัญหาในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 - 2
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาด้านวิชาการของสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ช่ ว งชั้ น ที่ 1 - 2 ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาจังหวัด
นครปฐม การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของสถานศึ กษา อยู่ในระดับมาก ทั้งโดย
ภาพรวมและขั้นตอนต่าง ๆ 6 ขั้นตอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สานักทดสอบทางการศึกษา สานักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ได้กาหนดกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ให้ส่วนราชการใช้เป็นกลไกในการบริหารและพัฒนาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด สถานศึ ก ษาและประเทศชาติ และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ได้กาหนดนโยบายให้สถานศึกษาทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
นิเทศและการประเมินภายใน รวมทั้งมีการประเมินภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในด้านการบริหารและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ส่งผลให้การจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาอ่างทอง
มีสภาพอยู่ในระดับมาก
2. จากผลการวิจัยที่พบว่าปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม
อยู่ในระดับน้อยนั้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรีพร สุกพันธ์ (2550, หน้า 77) ได้ทาการวิจัย เรื่อง
การศึกษาการดาเนินงานตามกระบวนการวางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอ
แม่สาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการวิจัย
พบว่า สภาพปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประถมศึกษา
ในเขตอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับปัญหาที่พบของกระบวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่
ในระดับน้อย รวมทั้งสอดคล้องกับกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่วนที่ 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 14 ให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
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กฤษณะ ทัพบารุง

ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในข้อ (2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสถานศึกษาได้
ดาเนินการตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รวมทั้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองได้มีการจัดอบรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้แก่
สถานศึกษาในสังกัดเป็นประจาทุกปี ซึ่งทาให้สถานศึกษามีความเข้าใจและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ ปัญหาของการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
3. การเปรี ย บเที ย บสภาพการจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา พบว่ า
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน ระดับการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน และประสบการณ์ก ารทางาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน มีสภาพการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มงคล ชูทิพย์ (2546, หน้า 160) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง การศึกษาสภาพการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระดับสภาพการวางแผนพั ฒนาคุณภาพการศึก ษาตามแนวทางประกั นคุณภาพการศึ กษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ศราวุฒธ ดวงพิลา (4546, หน้า 97) ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษาโรงเรีย นประถมศึ ก ษา สังกัดสานักงานการประถมศึ ก ษาจั งหวัดยโสธร
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ที่ มี ข นาดต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการอบรมดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และการประเมินภายใน ทาให้สถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความเข้าใจ และนาไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ส่งผลให้สภาพการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านของสถานศึกษา
ไม่แตกต่างกัน
4. การเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา พบว่ า
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน ระดับการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน และประสบการณ์การทางานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน มีปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไสว วงศ์สาลี (2546, หน้า 86) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
การศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการวางแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการดาเนินการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ตามทัศนะของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ มีประสบการณ์ในการทางานต่างกันและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ ก ษาที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งได้
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ดาเนินการตรวจสอบและติดตามอย่างสม่าเสมอ ทาให้สถานศึกษามีความชัดเจนในการดาเนินการจั ด ท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ส่งผลให้ปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะในการทาวิจัยใน
ครั้งต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรน าสภาพการปฏิบั ติ และปั ญ หาการจัด ท าแผนพั ฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ ค วามส าคั ญ ในขั้ น ตอนการเขี ย นแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา เนื่องจากผลการวิจัยพบว่ามีการปฏิบัติมากแต่มีปัญหาปานกลาง
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญเรื่องการกาหนดแนวทางในการนาแผนสู่การปฏิบัติ
ของสถานศึกษา เนื่องจากผลการวิจัยพบว่ามีการปฏิบัติมากที่สุดแต่มีปัญหาปานกลาง
1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญเรือ่ งการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเมือ่ นา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ เนื่องจากว่าผลการวิจัยพบว่ามีการปฏิบัติมากทีส่ ุดแต่มี
ปัญหาปานกลาง
1.5 สานักงานเขตพื้นที่ ควรกาหนดนโยบาย เพื่อวางมาตรการให้สถานศึกษาปฏิบัติตาม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคู่มือการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2.3 ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
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