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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูวิชาการ ครู คณะกรรมการสถาน
ศึกษาและผู้ปกครอง รวมทั้งหมด 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
วเิคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาสรุปผลเปน็ความเรยีง ผลการวจิัยพบว่า ผล
การการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพภายในของโรงเรยีนทัง้ 8 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.73) เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทำาแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( = 4.82) รองลงมา
คือด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ( = 4.80) และด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
( = 4.59) 

คำาสำาคัญ: ประกันคุณภาพภายใน

Abstract
 The objective of this research was to study the performance of internal quality assurance 
in basic schools, obtaining standard certification from the Office of National Education Standard and 
Quality Assessment under Nakhon Si Thammarat Educational Service Area Office 4. The respondents 
consisted of administrators, teachers, educational committee and parents in total of 18 people. The 
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research instruments used in collecting data were 
questionnaire and structured interviews. The statis-
tics used included mean, standard deviation and 
a content analysis. The findings were as follows: 
The performance of internal quality assurance 
in basic schools composed of eight aspects, as a 
whole, was at a high level. When each aspect was 
considered, the following aspects ordered from the 
highest to lowest scores were educational quality 
development plan, continuous educational quality 
development and educational quality monitoring 
obtained the least mean score.
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บทนำา
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 49 ได้กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
โดยบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการ
ศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และมาตรา 80 (3) 
กำาหนดให้รัฐต้องดำาเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม จดัใหม้แีผนการ
ศึกษาแห่งชาติ กฏหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย, 2550) ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) มีการกำาหนดมาตรฐานการ
ศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา ดังน้ัน ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเป็นระบบสร้างความม่ันใจความพึงพอใจต่อ
ผู้ปกครอง สังคม ชุมชน เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษาตามที่กำาหนดไว้ในหมวดท่ี 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยที่มาตรา 47 ระบุให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก และกำาหนดไว้ในมาตรา 48 ให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการ
ศึกษาที่สถานศึกษาต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
กำาหนดประเมินคุณภาพ ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดทำารายงาน
ประจำาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศกึษาและเพือ่รองรบัการประกันคณุภาพ
ภายนอก และนอกจากนี้มาตรา 49 กำาหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 
1 ครั้งในทุก 5 ปี และต้องเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
สาธารณชน (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545 : 28-29)
 การประกันคุณภาพจึงมีความสำาคัญต่อการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีความสำาคัญต่อกระบวนการบริหารจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสาระในมาตรา 48 ได้ระบุไว้ว่า 
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วน
หนึง่ของกระบวนการบรหิารจดัการศกึษาทีส่ถานศกึษาตอ้ง
ดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งในการบรหิารการศกึษาของสถาน
ศึกษานั้น ต้องมีบุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากมายไม่
ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ซึ่งผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้ ควรเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามิใช่เป็นเรื่องของ
บุคลากรในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงหมายถึง กระบวนการหรือกลไกใดๆ 
ที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นระบบที่สร้าง
ความมั่นใจต่อสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ (วีระยุทธ ชาตะกาญ
จน์, 2555 : 136) ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2553 ในหมวด 1 ข้อ 2 ที่ระบุไว้ว่าให้
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สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เก่ียวข้องว่าผู้
เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา
เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำาหนดในหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ สำาหรับระบบหลัก
เกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไป
ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในตามหลัก
เกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำาเนินการดังต่อไปนี้ 1) 
กำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทำาแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ 4)ดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทำารายงาน
ประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดให้
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2553) ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ผู้บริหารต้องให้ความสำาคัญและ
ดำาเนนิการพฒันาระบบตา่งๆ เหลา่นี ้ใหเ้ปน็วฒันธรรมและ
วิถีชีวิตการทำางานปกติของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
 เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงสอดรับกันทั้งการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ในฐานะเป็นองค์การมหาชนท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อเป็นหน่วย
งานกลางในการพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและทำาการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคำานึงถึงความ
มุง่หมาย หลกัการและแนวการจดัการศกึษาในแตล่ะระดบั
ตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ดัง
ที่ระบุไว้ในมาตรา 49 ให้มีสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำา

หน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและ
ทำาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา (สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549) ซึ่งในการจัดการ
ศกึษาใหม้คีณุภาพนัน้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกเป็น
ขอ้มลูหนึง่ทีแ่สดงวา่การบรหิารจดัการทรพัยากรการศกึษา
มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากน้อยเพียงไร
 สำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ. ได้
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) จำานวน 30,010 
แห่ง พบว่า โรงเรียนที่ได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี ร้อยละ 
36.2 และโรงเรียนที่ได้มาตรฐานระดับพอใช้และปรับปรุง 
ร้อยละ 63.8 (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 
1) สำาหรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกระดบัการศกึษาขัน้
พื้นฐานรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) จำานวน 14,127 แห่ง 
พบวา่ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจำานวน 
10,651 แห่ง (เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 32) และ
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ประจำาปีงบประมาณ 2554 
มีจำานวนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 7,042 
แห่ง ผลการวิเคราะห์พบว่าสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้รับการรับรองมาตรฐาน จำานวน 4,923 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 69.91 และไม่ได้การรับรองมาตรฐาน จำานวน 
2,119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.09 เมื่อจำาแนกตามระดับ
คุณภาพ พบว่า สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามอยูใ่นระดบัดมีาก 
คิดเป็นร้อยละ 4.09 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 89.09 ระดับ
พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 6.75 ระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อย
ละ 0.04 และระดับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คิดเป็นร้อย
ละ 0.03 ตามลำาดับ ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานยังไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556 : 7)
 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 มีจำานวนสถานศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) 
ทั้งหมด 145 แห่ง โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรองอย่างเป็น
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ทางการแล้วจาก สมศ. ประจำาปีงบประมาณ 2554 - 2556 
มจีำานวนทัง้หมด 89 แหง่ พบวา่ โรงเรยีนท่ีไดรั้บการรบัรอง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำานวน 59 แห่ง ไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจำานวน 30 แห่ง และปีงบประมาณ 
2557 ยงัไมร่บัรองรายงานผล 56 แหง่ จากผลการวเิคราะห์ 
รอ้ยละของโรงเรยีนทีม่ผีลการประเมินคณุภาพระดบัดมีาก 
จำานวน 1 แหง่ คิดเปน็รอ้ยละ 1.12 ระดบัด ีจำานวน 78 แหง่ 
คิดเป็นร้อยละ 87.64 และระดับพอใช้ จำานวน 10 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 11.23 และโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไปทุกมาตรฐาน จำานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.11 
ซึ่งมาตรฐานที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือมาตรฐานที่ 
5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีจำาเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คดิสร้างสรรค ์ตดัสนิใจแกป้ญัหาไดอ้ยา่งมสีตสิมเหตุ
สมผล (กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา สพป.นศ 4, 2556 : 1-12 ) 
 จากผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
สถานศกึษาสว่นใหญ ่ยงัมรีะบบการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และไม่สอดคล้องกับ
จุดเน้นการดำาเนินงานของสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (สารสนเทศ สพป. 
นครศรีธรรมราช เขต 4, 2556) อย่างไรก็ตาม ยังมีสถาน
ศึกษาอยู่ 9 แห่ง ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพรอบสาม
และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. แล้ว ในระดับดี
ขึ้นไปทุกมาตรฐาน ที่ควรศึกษาการบริหารจัดการศึกษา
การดำาเนินงานท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดีขึ้นไปทุก
มาตรฐาน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ว่า มีการดำาเนินงานอย่างไรจนได้
รับการรับรองมาตรฐานระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน เพื่อ
ให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงได้นำาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาการดำาเนินงานภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ นำาไป
สู่การรับรองมาตรฐานในรอบถัดๆ ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาการดำาเนนิงานประกันคณุภาพภายใน
ของโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำานักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา ระดบัดขีึน้
ไปทกุมาตรฐาน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตด้านเนื้อหา
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการดำาเนินงาน
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย
ระบบหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 
2553 (ราชกจิจานเุบกษา, 2553 : 26) โดยใหส้ถานศกึษาขัน้
พื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลัก
เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำาเนินการดังต่อไปนี้
 1. การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา
 2. การจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
 4. การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา
 5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 6. การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา
 7. การจัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
 8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร
สถานศกึษา ครวิูชาการ ครทูีร่บัผดิชอบงานประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่



ROMMAYASAN 247Vol. 15, No. 1 (January-April) 2017

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2554 – 
2556 ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาข้ันพื้น
ฐานระดบัดขีึน้ไปทกุมาตรฐาน จำานวน 9 โรงเรยีน มจีำานวน
ทั้งสิ้น 54 คน
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ไดม้าจากการ
เลือกแบบเจาะจง สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2554 
- 2556 ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐานระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐานในแต่ละขนาดจำานวน 3 
โรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูล คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คน ครูวิชาการโรงเรียนละ 1 คน 
ผูแ้ทนครูโรงเรยีนละ 2 คน ผูแ้ทนคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนละ 1 คน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละ1 
คน รวมทั้งหมด 18 คน ซึ่งสามารถจำาแนกตามขนาดของ
โรงเรยีนในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานแบง่เปน็ 3 ขนาด ดงันี ้
1) ขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน จำานวน 1 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านอินทนิน 2) ขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ 
121–500 คน จำานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปาก
เจา 3) ขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ขึ้นไปจำานวน 
1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปทุมานุกูล

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา 2554-2556 ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับดีขึ้นไปทุก
มาตรฐานในแต่ละขนาดจำานวน 3 โรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้า
หมายในการใหข้อ้มลูคอื ผูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรยีนละ 1 
คน ครวูชิาการโรงเรยีนละ 1 คน ผูแ้ทนครโูรงเรยีนละ 2 คน 
ผูแ้ทนคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรยีนละ 1 คน ผูแ้ทนผู้

ปกครองนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งหมด 18 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีม้ ี2 ฉบบั ประกอบ
ด้วย
 1. แบบสอบถามการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็น 
2 ตอน คือ
 ตอนที ่1 เปน็ขอ้คำาถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
เกี่ยวกับตำาแหน่งและขนาดของสถานศึกษา
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำาเนิน
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบกฎ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 ทั้ง 8 ขั้นตอน โดยมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ จำานวน 60 ข้อ
 2. แบบสัมภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง (Structured 
Interview Form) ซึ่งผู้วิจัยจัดทำาขึ้นตามการดำาเนิน
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ท่ีว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จัดทำาขึ้นตามประเด็นที่
เปน็ผลมาจากแบบสอบถามเกีย่วกบัการดำาเนนิงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษามีจำานวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 
สำาหรับสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูจำานวน 10 ข้อ ฉบับที่ 2 
สำาหรบัสมัภาษณค์ณะกรรมการสถานศกึษาและผูป้กครอง 
จำานวน 10 ข้อ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วจิยัไดด้ำาเนนิการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดำาเนินการดังนี้
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรธีรรมราช เพือ่ขอความรว่มมอืไปยงัผู้บรหิาร
สถานศึกษาท้ัง 3 แห่ง ในการขอความร่วมมือตอบ
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แบบสอบถาม
 2. แจกแบบสอบถามพร้อมกับหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ให้กับสถานศึกษาท้ัง 3 แห่ง และเก็บ
แบบสอบถามคืนทุกฉบับจากสถานศึกษาด้วยตัวเอง นำา
ขอ้มลูมาตรวจความถกูตอ้งสมบรูณเ์พือ่วเิคราะหส์รา้งแบบ
สัมภาษณ์
 3. ผู้วิจัยสัมภาษณ์สถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ด้วย
ตนเอง คือ โรงเรียนบ้านอินทนิน โรงเรียนปทุมานุกูล 
โรงเรียนบา้นปากเจา โดยสมัภาษณผ์ูบ้รหิารสถานศกึษา คร ู
คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง ตามประเดน็การ
สัมภาษณ์ และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปเนื้อหา

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อ
ประมวลหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
 2. ข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ (Interview) 
ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสรุป (Content Analysis) การ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้
บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ซึ่ง
ผู้วิจัยนำามาวิเคราะห์และสรุปผลเป็นความเรียง

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า การดำาเนิน
งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ท้ัง 8 ด้าน สรุป
ผลได้ดังนี้ การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับดีขึ้นไปทุก

มาตรฐาน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 โดยภาพรวมมีระดับการดำาเนิน
งานอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการจัดทำาแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
คณุภาพการศกึษา มคีา่เฉล่ียมากทีส่ดุ ( = 4.82) รองลงมา
ดา้นการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ ( = 4.80) และดา้นการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง มคีา่เฉลีย่นอ้ยท่ีสดุ 
( = 4.59)

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า
 1. การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มี
ผลการวจิยัทีเ่ปน็ประเด็นสำาคญัควรนำามาอภิปรายผล ดงันี้
 1.1 ด้านการกำาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (    = 4.74) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัรปูแบบการดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ศึกษาจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ของ สมประสงค์ ยมนา (2553 : 99) ทั้งนี้เนื่อง
มาจากมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาครอบคลุม ตัวบ่งช้ี อัตลักษณ์ของสถาน
ศึกษา มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ที่ประกาศใช้ได้รับความเห็นชอบ 
จากกรรมการสถานศกึษา ทกุฝา่ยมสีว่นรว่มการตรวจสอบ 
ทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 1.2 ด้านการจัดทำาแผนพัฒนาสถานศึกษาที่
มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.82) ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาการประกัน
คณุภาพการศกึษาภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ของ นิกร ศรีสุพัฒน์ 
(2550 : 38) สภาพการดำาเนินการประกันคุณภาพคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหนองคาย 2 ของ คณิต ยลวงศ์ การดำาเนิน
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งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอน
ช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำาพูนเขต 
2 ของ พิเชษฐ ฟองศรี (2553 : 81) และการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามทัศนะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 1 ของ สามารถ โสภาเวทย์ (2549 : 61) 
รวมทั้ง การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตปราสาท พญาไผ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ของ สุเชาว์ ช่วยหาร (2556:
64) ทั้งนี้ เนื่องมาจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้าน
การเรียนการสอน ด้านการบริหารการจัดการศึกษา และ
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้แต่งตั้งคณะทำางานจัด
ทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกสถานศึกษา วิสัย
ทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษามีความชัดเจน
เหมาะสม
 1.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72) ซึ่งสอดคล้อง
กับการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ของ เจมรินี ใจเรือน (2555 : 57) และ 
การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
ทัศนะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ของ สามารถ โสภา
เวทย์ เนื่องมาจากข้อมูลท่ีเพียงพอในการดำาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและนำาข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเป็นระบบ
จัดระบบกระบวนการการบริหาร โดยใช้กระบวนการเชิง
ระบบ (PDCA)
 1.4 การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.70) ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาอุดรธานี เขต 3 ของ นิกร ศรีสุพัฒน์ (2550 : 38) 
และรูปแบบการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานีเขต 3 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา ของ สมประสงค์ ยมนา (2553 : 99) รวมทั้งการ
ดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิด
สอนช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำาพูน 
เขต 2 ของ พเิชษฐ ฟองศร ี(2553 : 81) เนือ่งมาจากประชุม
ชีแ้จงเพือ่สรา้งความเขา้ใจใหแ้กท่กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งและผูร้บั
ผดิชอบชดัเจนและปฏบิตัติามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
ของสถานศึกษาอยา่งตอ่เนือ่ง ใชง้บประมาณและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 1.5 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80) 
ซึ่งสอดคล้องกับการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ของ โสวัฒน์ วลัยศรี (2552 
: 103) เนื่องมาจากนำาผลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เตรียมการและให้ความร่วมมือในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งทกุฝ่ายมสีว่นรว่ม กระบวนการตรวจสอบทบทวน
มีความเหมาะสม นำาผลไปใช้วางแผนดำาเนินงานปรับปรุง
และจัดการเรียนการสอน
 1.6 การประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75) ซึ่ง
สอดคล้องกับการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาลำาพนู เขต 2 ของพเิชษฐ ฟองศร ี(2553: 81) เนือ่ง
มาจากแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และนำาเครื่องมือที่สร้างขึ้นเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง ดำาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ
ติดตามตรวจสอบผลการดำาเนินงานตามกรอบที่วางไว้ 
รวบรวมผลการดำาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน นำาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงตาม
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ข้อมูลจากการรายงานเป็น
สารสนเทศทีใ่ชเ้ปน็ขอ้มลูวางแผนพฒันาไดอ้ยา่งมคีณุภาพ
 1.7 การจัดทำารายงานประจำาปี พบว่า โดยภาพ
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รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72) ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาด
เลก็ สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธาน ีเขต 3 ของ 
นิกร ศรีสุพัฒน์ (2550 : 38) การดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 4 สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาลำาพนู เขต 2 ของ พเิชษฐ ฟอง
ศร ี(2553 : 81) การดำาเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถาน
ศึกษา ตามทัศนะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองคาย เขต 1 ของสามารถ 
โสภาเวทย์ (2549 : 61) เนื่องมาจาก ตรวจสอบปรับปรุง
คณุภาพของรายงานประจำาปทีีเ่ปน็ฉบบัสมบรูณ ์และเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
ทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษานำาข้อเสนอแนะ จุดเด่น 
จดุท่ีควรพัฒนา มาเปน็ขอ้มูลสารสนเทศในการวางแผนเพือ่
การพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
  1.8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ
เนื่อง พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.59) ซ่ึง
สอดคล้องกับสภาพการดำาเนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย 2 ของคณิต ยลวงศ์ (2552 : 99) นำา
ผลไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผล
การดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสมำ่าเสมอ 
สถานศึกษาดำาเนินการตามขั้นตอนและปฏิทินที่กำาหนด
 2. ปัจจัยท่ีทำาให้สถานศึกษาท้ัง 3 แห่งดำาเนิน
งานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการให้ความสำาคัญ
กับการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
กำาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 ได้
กำาหนดใน มาตรา 48 ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถาน

ศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บรหิารการศกึษาทีต่อ้งดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง และจดัทำา
รายงานประจำาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Juha (2012) ที่ได้ศึกษา
วเิคราะหก์ารรักษาระบบการประกนัคุณภาพในของสถาบนั
การศึกษาที่สูงขึ้น ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเป็นองค์
ประกอบที่สำาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
และกล่าวถงึการตรวจสอบคุณภาพภายนอกของหนว่ยงาน
ประกันคุณภาพเพื่อการจัดการคุณภาพระหว่างการตรวจ
สอบภายนอกและการนำาเสนอขั้นตอนของการตรวจสอบ
คณุภาพภายใน ผลการวจิยัพบวา่ ระบบกลไกในการประกัน
คุณภาพสามารถทำาให้องค์กรมีความคล่องตัวและช่วยให้
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และยังสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Richard (1994) ที่ได้ศึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ได้กล่าวถึงความจำาเป็นใน
การประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีนโดยไมใ่หเ้ห็นวา่งาน
ประกันคุณภาพเป็นงานที่นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ 
โดยได้ระบุหลักการการประกันคุณภาพของโรงเรียนไว้ 4 
อย่างด้วยกัน คือ การมุ่งเน้นไปท่ีนักเรียนและการเรียนรู้ 
การสะทอ้นความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สียซึง่แสดงใหเ้ห็น
ถงึคุณภาพและความตอ้งการ ทัง้น้ีตวัชีว้ดัประสิทธภิาพการ
ทำางานทีเ่ปน็จุดออ่นในปจัจบุนัคอื การออกแบบและการนำา
ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร แสดงให้เห็นว่าระบบ
ประกนัคุณภาพของโรงเรยีนควรใหผู้้มส่ีวนไดส่้วนเสีย (ภาค
รัฐ พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ฯลฯ) ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและวัดผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อตอบ
สนองความต้องการเฉพาะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. ผู้บริหารควรให้ความรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแก่บุคลากร คณะกรรมการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบในทิศทางการดำาเนินงานและแนวปฏิบัติเพื่อใช้
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เป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและถูกต้อง
 2. โรงเรียนควรเชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในทุกฝ่าย รวมท้ังผู้
เชี่ยวชาญจากภายนอก มาปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
 3. ปจัจยัการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการ
ศึกษาประสบผลสำาเร็จของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนมีการ
ผดุงรักษาการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ เป็นรูปธรรม มีการดำาเนินงานที่เข้มแข็ง ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง โดยถือเสมือนว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ภาระงานปกติที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม และเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษา
 4. สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้องควรนำาแนวทางการดำาเนินงานของโรงเรียนทั้ง 3 
ขนาด ไปใชเ้พือ่เปน็ขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผนการดำาเนนิ
งานประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่ใหส้ถานศกึษาแตล่ะแหง่
มีคุณภาพตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำาหนด
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามขนาดโรงเรยีนเพือ่จะไดท้ราบจดุเดน่ 
จดุด้อยของการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในแตล่ะ
ขนาด
 2. ควรมีการวิจัยเรื่องภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่
ทำาให้การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
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