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สภาพการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

Operational States of Internal Education Quality Assurance 
in Schools under Buriram Primary Educational Service Area Office 3

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อำานวยการโรงเรียน และครู ที่มีต่อสภาพ
การดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ใน 3 ด้าน ได้แก่ การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมิน
คุณภาพการศึกษา จำาแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้อำานวยการโรงเรียน จำานวน 
147 คน และครู จำานวน 147 คน รวมทั้งหมด 294 คน ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซีและมอร์แกน แล้วทำาการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test และ One-way ANOVA : F-test เมื่อพบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe , s Method) โดยกำาหนดความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัยพบว่า
 1. การวิเคราะห์สภาพการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้อำานวยการโรงเรียนและครู โดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการควบคุมคุณภาพการศึกษาและ
ด้าน การประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อำานวยการโรงเรียนและครู เก่ียวกับสภาพ การดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จำาแนกตามสถานภาพตำาแหน่ง พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน
 3. ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและคร ูเกีย่วกบัสภาพการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา จำาแนกตามตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่แตก
ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 
 4. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัสภาพการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของผูอ้ำานวยการ
โรงเรียนและครู ได้แก่ ผู้อำานวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ การช่วยเหลือโรงเรียนเกี่ยวกับการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนควรกำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นการเร่งด่วน โรงเรียนควรกำาหนด
นโยบาย แนวทางการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน และผู้อำานวยการโรงเรียนต้องร่วมกับครู
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มีการนำาผลการประกันคุณภาพภายในไปพัฒนาการเรียนการสอน 
  
	 คำาสำาคัญ	: การประกันคุณภาพการศึกษา, การควบคุมคุณภาพการศึกษา, การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา, การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
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ABSTRACT

 The purposes of this research were to study and compare the opinions of the school administrators 

and teachers towards the operational state of internal education quality assurance in schools under 

Buriram Primary Educational Service Area Office 3 in 3 aspects: educational quality controlling, educational

quality checking, and educational quality evaluation, classified by status and school sizes. The samples 

were 147 school administrators and 147 teachers in a total of 294 people, selected by using the Table 

of Krejcie & Morgan, multi-stage random sampling and simple random sampling, respectively. The 

instrument used in this study was a questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data 

were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypotheses were tested by t-test, 

F-test, and Scheffé method was used to compare each pair of the aspects. The significant difference 

was set at the level of .05.

The findings were as follows:

 1. The operational states of internal education quality assurance in schools as perceived by the 

school administrators and teachers were found as a whole at “high” levels. When considering at each 

aspect, it was found that the educational quality checking was at “high” level and highest mean scores. 

The educational quality controlling and educational quality evaluation were at “moderate” levels, and 

educational quality evaluation had the lowest mean scores. 

 2. The comparisons of the opinions of school administrators and teachers about the operational 

state of internal education quality assurance, classified by position status as a whole were not different.

When considering at each aspect, it was not different.

 3. The comparisons of the opinions of school administrators and teachers about the operational 

state of internal education quality assurance, classified by school sizes as a whole were not different. 

When considering at each aspect, it was not different.

 4. The suggestions about the operational state of internal education quality assurance as perceived

by the school administrators and teachers were that the school administrators must be the transformational

leaders in developing the school internal education quality assurance continually. The relevant organizations

should provide the school assistance about school internal quality assurance continually. The schools 

should be set the policies and guidelines in school internal education quality assurance explicitly. Also, 

the school administrators might cooperate with teachers in developing the school internal education 

quality assurance continually to bring the results of internal education quality assurance to develop 

the learning-teaching activities. 

	 Keywords	 :	 Internal education quality assurance, Educational quality controlling, Educational 

quality checking, Educational quality evaluation , Buriram Primary Educational Service Area Office 3
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บทนำา

 การศึกษามีความสำาคัญ และมีความจำาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

จะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า ปัจจัยสำาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ 

ความคดิความประพฤตแิละคณุธรรม ของบคุคล สงัคม บา้นเมอืงใดใหก้ารศกึษาทีด่แีกเ่ยาวชน ไดอ้ยา่งครบถว้นพอเหมาะ

กันทุก ๆ  ด้าน สังคมนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถดำารงรักษา ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนา

ให้ก้าวต่อไปโดยตลอด (ยุทธชัย อุตมา. 2553 : 1) 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐจำาเป็นที่จะต้องหาวิธีการที่จะทำาให้การจัดการศึกษาของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ

วิธีการที่จะทำาให้เกิดผลเช่นนั้นได้ คือการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการบริหารการศึกษาทุกด้านของสถานศึกษา เป็นภาระงานปกติของ

สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ จัดระบบให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่วางแผน จนถึงประเมินตนเอง ปรับปรุงพัฒนางานของตนตามทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง

เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับหลักสูตร เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ครู บุคลากรของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

(อารีรัตน์ วัฒนสิน. 2553 : 5) ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียน 

ได้เหน็ความสำาคญัทีจ่ะพฒันาการดำาเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา จงึมคีวามตอ้งการท่ีจะศกึษา

สภาพการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยเฉพาะการดำาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดทั้งหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆในการดำาเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาสภาพการดำาเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของผูอ้ำานวยการ

โรงเรียนและครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและครท่ีูมตีอ่สภาพการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการ

ศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จำาแนกตามสถานภาพตำาแหน่ง 

และขนาดของโรงเรียน 

วิธีการวิจัย

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

  ประชากร ไดแ้ก ่ผูอ้ำานวยการโรงเรียนและครู สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 3 จำานวน 

238 โรงเรียน มีทั้งสิ้นจำานวน 476 คน ประกอบด้วย ผู้อำานวยการโรงเรียน จำานวน 238 คน และครูที่รับผิดชอบระบบ

ประกันคุณภาพภายใน จำานวน 238 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มจากประชากร จำานวนโรงเรียน 238 โรง โดยกำาหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 294 คน ประกอบด้วยผู้อำานวยการ

โรงเรียน จำานวน 147 คน และครูที่รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายใน จำานวน 147 คน แล้วทำาการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผูวิ้จยัไดส้ร้างเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยปรกึษาคณะกรรมการควบคมุวทิยานพินธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญใหค้ำาแนะนำา

ในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) แล้วนำาแบบสอบถามไป

ทดลอง ผลปรากฏว่าแบบสอบถาม จำานวน 52 ข้อ ผ่านเกณฑ์ทั้ง 52 ข้อ โดยมีค่า t อยู่ระหว่าง 1.995 – 9.875 และได้

ค่าความเชื่อมั่น .9875

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

   ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการขอความร่วมมือไปยังสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย์ เขต 3 ขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ไปยังโรงเรียนต่างๆ และนำาแบบสอบถามแจก

จา่ยไปยังโรงเรยีนตามเปา้หมายและกำาหนดวนัรบัคนื โดยสง่แบบสอบถามคนืทีส่ำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

บุรีรัมย์ เขต 3 แล้วผู้วิจัยไปรวบรวมแบบสอบถามที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้วยตนเอง 

ได้รับแบบสอบถามคืน จำานวน 294 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

   ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้นำาข้อมูลที่เก็บได้ไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์และใช้สถิติ

วิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test ,

F-test และเปรียบเทียบเมื่อพบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) โดยกำาหนดค่าสถิติ ที่

ระดับนัยสำาคัญ .05

สรุปผลการวิจัย

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ด้จากการศึกษาสภาพการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาของ

โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. การวิเคราะห์สภาพการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและคร ูโดยรวมมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั การปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่

ดา้นการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาอยูใ่นระดบัมากและมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ดา้นการควบคมุคณุภาพการศกึษาและดา้นการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด เมื่อพิจารณา

ตามสถานภาพตำาแหน่ง พบว่า ผู้อำานวยการโรงเรียน โดยรวมมีผลของการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการควบคุมคุณภาพการศึกษา ส่วนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการตรวจสอบ

คณุภาพการศกึษาและดา้นการประเมนิคณุภาพการศกึษา โดยดา้นมคีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นการควบคมุคณุภาพการศกึษา 

และด้านทีม่คีา่เฉลีย่ตำา่สดุ คอื ดา้นการประเมนิคณุภาพการศกึษา และคร ูโดยรวมมผีลของการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก เมือ่

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและด้านการประเมินคุณภาพการ

ศึกษา ส่วนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือ ด้านการควบคุมคุณภาพการศึกษา

 2. ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ของผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและคร ูเกีย่วกบัสภาพการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายในสถานศึกษา จำาแนกตามสถานภาพตำาแหนง่ พบวา่โดยรวมมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัไิมแ่ตกตา่งกนั

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

 3. ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ของผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและคร ูเกีย่วกบัสภาพการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา จำาแนกตามตามขนาด ของโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่

แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 
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 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้อำานวย

การโรงเรียนและครู เรียงตามลำาดับ 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ผู้อำานวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (ร้อยละ 14.30) อันดับที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การช่วยเหลือโรงเรียน

เกี่ยวกับ การดำาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 13.27) อันดับที่ 3 โรงเรียนควรกำาหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นการอย่างเร่งด่วน (ร้อยละ 11.57) อันดับท่ี 4 โรงเรียน

ควรกำาหนดนโยบาย แนวทางการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน (ร้อยละ 10.90) และอันดับที่ 5 

ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนตอ้งรว่มกบัคร ูในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในโรงเรยีนใหม้กีารนำาผลการประกนัคณุภาพ

ภายใน ไปพัฒนาการเรียนการสอน (ร้อยละ 8.54) 

อภิปรายผล

 จากการศึกษาสภาพการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. การวิเคราะห์สภาพการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ผู้อำานวยการโรงเรียนและครู โดยรวมมีผลของการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดับมาก 1 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากในบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 มาตราที่สำาคัญได้แก่

มาตรา 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ

ประกนัคณุภาพภายในและระบบประกนัคณุภาพภายนอก มาตรา 48 ใหห้นว่ยงานตน้สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบ

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา และใหถ้อืวา่การประกนัคณุภาพภายในเปน็สว่นหนึง่ของการบรหิารสถานศกึษาทีต่อ้ง

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำารายงานประจำาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย

ต่อสาธารณชน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณธรรมและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 

49 ให้มีสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ที่มีหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธี

ประเมินคุณภาพภายนอก และทำาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย

คำานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ตามที่ได้กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้

มีการประเมินภายนอกของสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลงานต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 จากเหตผุลขา้งตน้จงึทำาใหส้ถานศกึษา ตอ้งดำาเนนิการเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ซึง่สอดคลอ้ง

ผลการวิจัยของ ธนิตย์ ไชยแก้ว (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง สภาพการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนในสังกดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแพร ่เขต 3 ผลการวจิยัในภาพรวมมสีภาพการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพอยู่

ในระดบัมาก ระดบัทีป่ฏบิตัมิากทีส่ดุคอื การดำาเนนิงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัการกำาหนดใหบ้คุลากร

ของสถานศึกษารับผิดชอบงาน โครงการและกิจกรรม ส่วนระดับการปฏิบัติที่น้อยที่สุด คือ การจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาเกีย่วกบัชมุชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่มในการกำาหนดเนือ้หาในหลกัสตูรทอ้งถ่ิน เชน่เดยีวกบั สมพงษ ์

อาจศัตรู (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง สภาพการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
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การเตรียมการ รองลงมา คือ ด้านการดำาเนินการ ส่วนด้านที่มีการดำาเนินงานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการรายงานผล 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อำานวยการโรงเรียนและครู เกี่ยวกับสภาพการดำาเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จำาแนกตามสถานภาพตำาแหน่ง พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่

แตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเปน็รายด้านพบวา่ ทกุด้านมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัไิมแ่ตกตา่งกนั ทีผ่ลการวจิยัเปน็เชน่นี้

อาจเนื่องจากเหตุผลจากการที่โรงเรียนจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก นั้นคือ 

สำานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงจำาเป็นที่โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ

ประเมินภายนอกผู้อำานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบมีความตระหนักและเห็นความสำาคัญของการประกันคุณภาพ

การศกึษาและทุ่มเทใหง้านประกันคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชวลติ ศรพีวงผกาพนัธุ ์

(2543 : 4–5) วิจัยเรื่อง ระดับปัญหาการดำาเนินตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดนครพนม พบว่า ข้าราชการครูท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีระดับปัญหาการดำาเนินงานตามนโยบาย 

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน รวมถึงงานวิจัยของ ถวิล เติมรัมย์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำาการ

วิจัย เรื่อง การศึกษาระดับการปฏิบัติและอุปสรรคในการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถม

ศึกษา สังกัดสำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการดำาเนินงานประกัน

คณุภาพการศกึษาของผูบ้รหิารและคร ูพบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิและยงัสอดคลอ้งกบัผลงานการวจิยั

ของ สมพงษ์ อาจศัตรู (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน่ เขต 5 ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายในโรงเรยีน สงักดั

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับสภาพการ

ดำาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 จำาแนกตามตำาแหน่ง โดย

ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 3. ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ของผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและคร ูเกีย่วกบัสภาพการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา จำาแนกตามตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่

แตกต่างกัน เมือ่พิจารณาเปน็รายด้าน มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัการปฏบัิตไิมแ่ตกตา่งกนั ท่ีผลการวจิยัเป็นเช่นนีอ้าจเนือ่งจาก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งถือว่าเป็นบทบัญญัติ 

แหง่กฎหมายในการจดัการศกึษาของไทยในปจัจุบนั จงึได้กำาหนดใหม้รีะบบการประกนัคณุภาพการศกึษาขึน้ ซึง่ไดก้ำาหนด

ไว้ในหมวดที ่6 มสีาระบญัญัติเกีย่วกบัมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา ไดร้ะบไุวใ้นมาตรา 47 ใหม้รีะบบประกนั

คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา

จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรา 49 ให้มีสำานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

มฐีานะเปน็องคก์ารมหาชนทำาหนา้ทีป่ระเมนิการจดัการศกึษา จงึเปน็เหตใุหท้กุโรงเรยีนตอ้งมรีะบบประกนัคณุภาพภายใน

เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องผลงานการวิจัยของ เกียรติศักดิ์ ทับจันทร์ (2543 : 115 - 121) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การศึกษา

การดำาเนินการประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนในสงักัดสำานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกำาแพงเพชร ตามเกณฑ์

มาตรฐานโรงเรียนทั้งสามด้าน คือ ด้านการบริหารด้านการเรียนการสอน และด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการวิจัย พบว่า เมื่อ

เปรียบเทียบการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอนและด้านคุณภาพผู้เรียน 

จำาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีการดำาเนินงานไม่แตกต่างกัน รวมถึงผลงานวิจัยของ ถวิล เติมรัมย์ (2545 : 

บทคัดย่อ) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การศึกษาระดับการปฏิบัติและอุปสรรคในการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบอุปสรรคในการดำาเนิน

งานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารและครูในโรงเรียนท่ีขนาดต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ
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ผลงานวิจัยของ กาญจนา นิยมนา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำาวิจัย เรื่อง สภาพการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 3 ผลวิจัยพบว่า สภาพการดำาเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำาแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ ปัญหาการ

ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นในการวางแนวทางสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการดำาเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

ดังนี้

 1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

   1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิด

เห็นของผู้อำานวยการโรงเรียนและครู โดยรวมมีผลของการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ตำา่สุด คอื ดา้นการประเมนิคณุภาพการศกึษา ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรนำาผลการประเมนิตามมาตรฐาน

การศึกษาทั้งภายในสถานศึกษา และจากองค์กรภายนอก มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อย ข้อบกพร่อง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานว่าดีขึ้นหรือลดลงในด้านใด เพื่อนำาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ

บริหารงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะด้านการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำาคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษากำาหนด

นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษาใหช้ดัเจนกำาหนดแนวทางปฏบัิตใิหบุ้คลากรในโรงเรยีนรบัผดิชอบและ

ผู้อำานวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้นำาในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

   1.2 จากขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการสภาพการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน

ต้องเปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรใหก้ารชว่ยเหลอืโรงเรยีน

เกี่ยวกับการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนควรกำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นการเร่งด่วน โรงเรียนควรกำาหนดนโยบาย แนวทางการดำาเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน และผู้อำานวยการโรงเรียนต้องร่วมกับครูในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

ให้มีการนำาผลการประกันคุณภาพภายในไปพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

   จากการวจิยัคร้ังน้ีเปน็การศึกษาการวางแนวทางสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จากข้อค้นพบในขอบเขต

ที่ดำาเนินการ ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง ต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

   2.1 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จาก

ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำาหนดแนวทางการการดำาเนิน

งานการประกันคุณภาพภายในถานศึกษาต่อไป
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   2.2 ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัการสรา้งตวัชีว้ดัประเมนิคณุภาพการดำาเนนิงาน การประกนัคณุภาพภายในโรงเรยีน

   2.3 ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ การประกนัคณุภาพภายในโรงเรยีน 

โดยมุ่งเน้นปัจจัยการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อนำาผลการศึกษาไปปรับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารให้ดียิ่งขึ้น
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