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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริหารงานวิชาการกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใช้ จ านวน 142 โรงเรียน โดยมีผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 2 คนรวม

จ านวนทั้งสิ้น 284 คน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 104โรง โดยมีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 208 

คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2)kระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน

วิชาการกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า   โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

 

 

 

 

 



( 4 ) 
 

Title : RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC AFFAIR ADMINISTRATION AND 

 EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCEIN SYSTEM IN SCHOOL UNDER 

 SAMUTSONGKRAM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 

Researcher : Dr. JutharatNirundorn (Educational Administration) 

Academic year  : 2020 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research were to know, 1) the level in academic affair 

administration in schools under Samutsongkram Primary  Educational Service  Area 

Office . 2) the  schoolquality assurance system in schools under Samutsongkram 

Primary Educational Service Area Office . 3) the relationship between academic affair 

administration and school quality assurance system under Samutsongkram Primary  

Educational Service  Area Office .The population were 142 schoolsThere were 2 

school informantstotally 284 peopleThe samples  were 104 schools under 

NakhonPathom Primary  Educational Service  Area Office 2. There were 2 school 

informantstotally 208 people. The statistical used to analyz the data by using 

descriptive statistics namely frequency, percentage, arithmetic mean, and standard 

deviation, and the inferential statistics using the Pearson Moment Correlation. 

The results of this research revealed that: 

1) The level of academic affair administration in schools under 

Samutsongkram Primary Educational Service Area Office,as a whole and as individual, 

were at a high level .  

2) The quality assurance system of under Samutsongkram Primary 

Educational Service Area Office 2,as a whole and as individual, were at a high level 

3) There was significantlyrelationship between academic affair administration 

and educational quality assurance system in school under SamutsongkramPrimary  

Educational Service , Area Office at..05level 

 

 


