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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อำ�นวยการโรงเรียน และครู ที่มีต่อสภาพ
การดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ใน 3 ด้าน ได้แก่ การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมิน
คุณภาพการศึกษา จำ�แนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการโรงเรียน จำ�นวน
147 คน และครู จำ�นวน 147 คน รวมทั้งหมด 294 คน ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซีและมอร์แกน แล้วทำ�การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (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) โดยกำ�หนดความมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า
1. การวิเคราะห์สภาพการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนและครู โดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการควบคุมคุณภาพการศึกษาและ
ด้าน การประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อำ�นวยการโรงเรียนและครู เกี่ยวกับสภาพ การดำ�เนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จำ�แนกตามสถานภาพตำ�แหน่ง พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนและครู เกีย่ วกับสภาพการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา จำ�แนกตามตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่แตก
ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน
4. ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับสภาพการดำ�เนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูอ้ �ำ นวยการ
โรงเรียนและครู ได้แก่ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ การช่วยเหลือโรงเรียนเกี่ยวกับการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนควรกำ�หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นการเร่งด่วน โรงเรียนควรกำ�หนด
นโยบาย แนวทางการดำ�เนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน และผู้อำ�นวยการโรงเรียนต้องร่วมกับครู
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มีการนำ�ผลการประกันคุณภาพภายในไปพัฒนาการเรียนการสอน
คำ�สำ�คัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา, การควบคุมคุณภาพการศึกษา, การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา, การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
1
นักศึกษา
2

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำ�หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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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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บทนํา
การศึกษามีความสำ�คัญ และมีความจำ�เป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง
จะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า ปัจจัยสำ �คัญในการสร้างและพัฒนาความรู้
ความคิดความประพฤติและคุณธรรม ของบุคคล สังคม บ้านเมืองใดให้การศึกษาทีด่ แี ก่เยาวชน ได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะ
กันทุก ๆ ด้าน สังคมนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถดำ�รงรักษา ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนา
ให้ก้าวต่อไปโดยตลอด (ยุทธชัย อุตมา. 2553 : 1)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐจำ�เป็นที่จะต้องหาวิธีการที่จะทำ�ให้การจัดการศึกษาของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
วิธีการที่จะทำ�ให้เกิดผลเช่นนั้นได้ คือการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการบริหารการศึกษาทุกด้านของสถานศึกษา เป็นภาระงานปกติของ
สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ จัดระบบให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่วางแผน จนถึงประเมินตนเอง ปรับปรุงพัฒนางานของตนตามทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับหลักสูตร เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ครู บุคลากรของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
(อารีรัตน์ วัฒนสิน. 2553 : 5) ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ได้เห็นความสำ�คัญทีจ่ ะพัฒนาการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จึงมีความต้องการทีจ่ ะศึกษา
สภาพการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำ �นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยเฉพาะการดำ�เนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดทั้งหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆในการดำ�เนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูอ้ ำ�นวยการ
โรงเรียนและครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
2. เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนและครูทมี่ ตี อ่ สภาพการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จำ�แนกตามสถานภาพตำ�แหน่ง
และขนาดของโรงเรียน
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำ�หนดขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
		 ประชากร ได้แก่ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนและครู สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต 3 จำ�นวน
238 โรงเรียน มีทั้งสิ้นจำ�นวน 476 คน ประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการโรงเรียน จำ�นวน 238 คน และครูที่รับผิดชอบระบบ
ประกันคุณภาพภายใน จำ�นวน 238 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มจากประชากร จำ�นวนโรงเรียน 238 โรง โดยกำ�หนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 294 คน ประกอบด้วยผู้อำ�นวยการ
โรงเรียน จำ�นวน 147 คน และครูที่รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายใน จำ�นวน 147 คน แล้วทำ�การสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั โดยปรึกษาคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชีย่ วชาญให้ค�ำ แนะนำ�
ในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) แล้วนำ�แบบสอบถามไป
ทดลอง ผลปรากฏว่าแบบสอบถาม จำ�นวน 52 ข้อ ผ่านเกณฑ์ทั้ง 52 ข้อ โดยมีค่า t อยู่ระหว่าง 1.995 – 9.875 และได้
ค่าความเชื่อมั่น .9875
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการขอความร่วมมือไปยังสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ไปยังโรงเรียนต่างๆ และนำ�แบบสอบถามแจก
จ่ายไปยังโรงเรียนตามเป้าหมายและกำ�หนดวันรับคืน โดยส่งแบบสอบถามคืนทีส่ �ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 แล้วผู้วิจัยไปรวบรวมแบบสอบถามที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้วยตนเอง
ได้รับแบบสอบถามคืน จำ�นวน 294 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้นำ�ข้อมูลที่เก็บได้ไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางคอมพิวเตอร์และใช้สถิติ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test ,
F-test และเปรียบเทียบเมื่อพบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) โดยกำ�หนดค่าสถิติ ที่
ระดับนัยสำ�คัญ .05
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการศึกษาสภาพการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนและครู โดยรวมมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ การปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับมากและมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ด้านการควบคุมคุณภาพการศึกษาและด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด เมื่อพิจารณา
ตามสถานภาพตำ�แหน่ง พบว่า ผู้อำ�นวยการโรงเรียน โดยรวมมีผลของการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการควบคุมคุณภาพการศึกษา ส่วนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยด้านมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการควบคุมคุณภาพการศึกษา
และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตาํ่ สุด คือ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา และครู โดยรวมมีผลของการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก เมือ่
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและด้านการประเมินคุณภาพการ
ศึกษา ส่วนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการควบคุมคุณภาพการศึกษา
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนและครู เกีย่ วกับสภาพการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา จำ�แนกตามสถานภาพตำ�แหน่ง พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนและครู เกีย่ วกับสภาพการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา จำ�แนกตามตามขนาด ของโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555
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4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการดำ�เนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้อำ�นวย
การโรงเรียนและครู เรียงตามลำ�ดับ 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ผู้อำ�นวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (ร้อยละ 14.30) อันดับที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การช่วยเหลือโรงเรียน
เกี่ยวกับ การดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 13.27) อันดับที่ 3 โรงเรียนควรกำ�หนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นการอย่างเร่งด่วน (ร้อยละ 11.57) อันดับที่ 4 โรงเรียน
ควรกำ�หนดนโยบาย แนวทางการดำ�เนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน (ร้อยละ 10.90) และอันดับที่ 5
ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนต้องร่วมกับครู ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มกี ารนำ�ผลการประกันคุณภาพ
ภายใน ไปพัฒนาการเรียนการสอน (ร้อยละ 8.54)
อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนและครู โดยรวมมีผลของการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 1 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากในบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 มาตราที่สำ�คัญได้แก่
มาตรา 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถอื ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารสถานศึกษาทีต่ อ้ ง
ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ�รายงานประจำ�ปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาคุณธรรมและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา
49 ให้มีสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ที่มีหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธี
ประเมินคุณภาพภายนอก และทำ�การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย
คำ�นึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ตามที่ได้กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้
มีการประเมินภายนอกของสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลงานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
จากเหตุผลข้างต้นจึงทำ�ให้สถานศึกษา ต้องดำ�เนินการเกีย่ วกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึง่ สอดคล้อง
ผลการวิจัยของ ธนิตย์ ไชยแก้ว (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�การวิจัย เรื่อง สภาพการดำ�เนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแพร่ เขต 3 ผลการวิจยั ในภาพรวมมีสภาพการดำ�เนินงานประกันคุณภาพอยู่
ในระดับมาก ระดับทีป่ ฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ คือ การดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกีย่ วกับการกำ�หนดให้บคุ ลากร
ของสถานศึกษารับผิดชอบงาน โครงการและกิจกรรม ส่วนระดับการปฏิบัติที่น้อยที่สุด คือ การจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเกีย่ วกับชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดเนือ้ หาในหลักสูตรท้องถิน่ เช่นเดียวกับ สมพงษ์
อาจศัตรู (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�การวิจัย เรื่อง สภาพการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555
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การเตรียมการ รองลงมา คือ ด้านการดำ�เนินการ ส่วนด้านที่มีการดำ�เนินงานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการรายงานผล
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อำ�นวยการโรงเรียนและครู เกี่ยวกับสภาพการดำ�เนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จำ�แนกตามสถานภาพตำ�แหน่ง พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน ทีผ่ ลการวิจยั เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องจากเหตุผลจากการที่โรงเรียนจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก นั้นคือ
สำ�นักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงจำ�เป็นที่โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอกผู้อำ�นวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบมีความตระหนักและเห็นความสำ�คัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาและทุ่มเทให้งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์
(2543 : 4–5) วิจัยเรื่อง ระดับปัญหาการดำ�เนินตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดนครพนม พบว่า ข้าราชการครูที่มีสถานภาพต่างกัน มีระดับปัญหาการดำ�เนินงานตามนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน รวมถึงงานวิจัยของ ถวิล เติมรัมย์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�การ
วิจัย เรื่อง การศึกษาระดับการปฏิบัติและอุปสรรคในการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการดำ�เนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของผูบ้ ริหารและครู พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับผลงานการวิจยั
ของ สมพงษ์ อาจศัตรู (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�การวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจยั พบว่า สภาพการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับสภาพการ
ดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 จำ�แนกตามตำ�แหน่ง โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนและครู เกีย่ วกับสภาพการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา จำ�แนกตามตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน ทีผ่ ลการวิจยั เป็นเช่นนีอ้ าจเนือ่ งจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งถือว่าเป็นบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายในการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบนั จึงได้ก�ำ หนดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึน้ ซึง่ ได้ก�ำ หนด
ไว้ในหมวดที่ 6 มีสาระบัญญัตเิ กีย่ วกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ระบุไว้ในมาตรา 47 ให้มรี ะบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรา 49 ให้มีสำ�นักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำ�หน้าทีป่ ระเมินการจัดการศึกษา จึงเป็นเหตุให้ทกุ โรงเรียนต้องมีระบบประกันคุณภาพภายใน
เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องผลงานการวิจัยของ เกียรติศักดิ์ ทับจันทร์ (2543 : 115 - 121) ได้ทำ�การวิจัย เรื่อง การศึกษา
การดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานการประถมศึกษา จังหวัดกำ�แพงเพชร ตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนทั้งสามด้าน คือ ด้านการบริหารด้านการเรียนการสอน และด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการวิจัย พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอนและด้านคุณภาพผู้เรียน
จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีการดำ�เนินงานไม่แตกต่างกัน รวมถึงผลงานวิจัยของ ถวิล เติมรัมย์ (2545 :
บทคัดย่อ) ได้ทำ�การวิจัย เรื่อง การศึกษาระดับการปฏิบัติและอุปสรรคในการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบอุปสรรคในการดำ�เนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ขนาดต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ
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14 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ผลงานวิจัยของ กาญจนา นิยมนา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�วิจัย เรื่อง สภาพการดำ�เนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 3 ผลวิจัยพบว่า สภาพการดำ�เนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�แนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ปัญหาการ
ดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นในการวางแนวทางสำ�หรับผู้บริหารสถานศึกษาในการดำ�เนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิด
เห็นของผู้อำ�นวยการโรงเรียนและครู โดยรวมมีผลของการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตํา่ สุด คือ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรนำ�ผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาทั้งภายในสถานศึกษา และจากองค์กรภายนอก มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อย ข้อบกพร่อง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานว่าดีขึ้นหรือลดลงในด้านใด เพื่อนำ�ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะด้านการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำ�คัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษากำ�หนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้ชดั เจนกำ�หนดแนวทางปฏิบตั ใิ ห้บคุ ลากรในโรงเรียนรับผิดชอบและ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้นำ�ในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 จากข้อเสนอแนะ เกีย่ วกับการสภาพการดำ�เนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
ต้องเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้การช่วยเหลือโรงเรียน
เกี่ยวกับการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนควรกำ�หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นการเร่งด่วน โรงเรียนควรกำ�หนดนโยบาย แนวทางการดำ�เนินงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน และผู้อำ�นวยการโรงเรียนต้องร่วมกับครูในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ให้มีการนำ�ผลการประกันคุณภาพภายในไปพัฒนาการเรียนการสอน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
จากการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาการวางแนวทางสำ�หรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จากข้อค้นพบในขอบเขต
ที่ดำ�เนินการ ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง ต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
		 2.1 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำ�หนดแนวทางการการดำ�เนิน
งานการประกันคุณภาพภายในถานศึกษาต่อไป
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2.2 ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการสร้างตัวชีว้ ดั ประเมินคุณภาพการดำ�เนินงาน การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
2.3 ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งพฤติกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อ การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
โดยมุ่งเน้นปัจจัยการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อนำ�ผลการศึกษาไปปรับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารให้ดียิ่งขึ้น

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
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