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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพการด�ำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แบ่งการวิจยั ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1) ศึกษาสภาพการ
ด�ำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม มีคา่ ความเชือ่ มัน่ .97 กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูทรี่ บั ผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูท้ กุ กลุม่ สาระ และประธานคณะ
กรรมการสถานศึกษา รวมจ�ำนวน 286 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยค่าสถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย, ค่าร้อยละ
และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน) ระยะที่ 2) ศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน เครือ่ ง
มือที่ใช้ในการวิจัยแบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้อ�ำนวยการ
กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้างาน
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ประกันคุณภาพการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกวางโจนศึกษา และ
ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ โดย
การเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพการด�ำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมมีระดับการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.60
2) แนวทางการด�ำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในทีส่ ำ� คัญคือ ควรมีการน�ำข้อมูลผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบ มาประมวลผลรายงานความก้าวหน้า เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการส่งเสริม
พัฒนา และประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีการก�ำหนดมาตรฐานที่
มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้นที่หลักสูตรก�ำหนด
ค�ำส�ำคัญ: ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstract
This research aims to investigate of internal educational quality assurance, study guidelines
for internal educational quality assurance of Basic Education Institution under the Jurisdiction of
Chayaphum Provincial Administration Organization. This research divided into two parts. First were
investigated the implementation of internal educational quality assurance, research sample were 286
administration teachers responsible for quality assurance from 26 schools. Research instrument was
the rating scale. Second was a study guideline for internal educational quality assurance. Research
instrument was structured interview.
Research result found that the educational quality assurance operation guidelines of Basic
Education Institution under the Jurisdiction of Chayaphum Provincial Administration Organization overall
have high agreement level. Recommendation on guidelines for internal educational quality assurance
should have to, specify of educational standards focus on Learning Outcomes of learner, education
quality development plans focus on system, create administration structure focus on participation,
development about learning experience, learning process, learning support, assessments and
administration system.
Keyword: Educational quality assurance of basic education institutions
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บทน�ำ
การพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาจึ ง
เป็นเรื่องที่มีความจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
เพราะการจั ด การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการที่ จ ะช่ ว ย
พั ฒ นาบุ ค คลให้ เ กิ ด ความเจริ ญ งอกงามทั้ ง ด้ า น
คุณธรรม ความรู้ และความคิด ดังนั้นเป้าหมายการ
ปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552 - 2561)
จึงมุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิด
เผยต่อสาธารณชนเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา รวมทัง้ เพือ่ รองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
ถึ ง แม้ ว ่ าในระยะเวลาที่ผ ่านมาได้มีค วาม
พยายามในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทย
มาโดยตลอด แต่จากการศึกษาของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี พ บว่ า เด็ ก
ไทยไม่สามารถท�ำข้อสอบที่เป็นโจทย์ปัญหาที่ต้อง
คิ ด วิ เ คราะห์ หรื อ ต้ อ งเขี ย นค� ำ ตอบอธิ บ ายยาว ๆ
แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการคิดวิเคราะห์ ในขณะที่
ความสามารถดังกล่าวเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นส�ำหรับการ
ด� ำ รงชี วิ ต ในโลกปั จ จุ บั น [1] จากความจ� ำ เป็ น ดั ง
กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของการศึกษา
จ�ำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษา จึงเป็นระบบที่สถานศึกษาสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้รับบริการ ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจน
องค์กรหรือสถานประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าศึกษา
ต่อหรือท�ำงานว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก�ำหนด
ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ ทักษะและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก�ำหนด
และสังคมคาดหวัง สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
เนื่ อ งจากการนิ เ ทศติ ด ตามผลการพั ฒ นา
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถาน
ศึกษาของฝ่ายบริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่
ยังประสบปัญหาหลายรายการ เช่น ครูและบุคลากร
ยั ง ขาด ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในในรู ป แบบและวิ ธี
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ขาดความ
ร่วมมือและความตระหนักในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ขาดความพร้อมด้าน
ปัจจัย เช่น ครูมีไม่ครบชั้นเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน มีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ
ในการบริหารจัดการซึ่งส่งผลเสียต่อการด�ำเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเชื่อมั่นว่า แนวทางการด�ำเนิน
งานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาทีม่ คี วามชัดเจนได้มาตรฐานจะเป็นตัวบ่ง
ชีถ้ งึ การบริหารจัดการการศึกษาในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษานั้น ๆ ได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการด� ำ เนิ น งานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการด� ำ เนิ น งานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการวิจัยเป็น 2
ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการด�ำเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระยะที่
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2 ศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยมีผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญดังนี้
ระยะที่ 1 ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่รับผิด
ชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และประธานคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 26
โรงเรียน รวมจ�ำนวน 286 คน
ระยะที่ 2 ประกอบด้วยกลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒิ แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม รวมจ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1) กลุม่ ผูก้ ำ� หนดนโยบาย ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2) กลุม่ นักวิชาการ ประกอบด้วย ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียนกวางโจนศึกษา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ และ3) กลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิ ประกอบด้วย หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ครูที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ระยะที่ 1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล
ใช้ แ บบสอบถาม แบ่ ง เป็ น 2 ตอนดั ง นี้ ตอนที่ 1
เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ประกอบด้วย สถานภาพ และวุฒิการศึกษา ตอนที่ 2
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด�ำเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยน�ำไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่านพิจารณาความเหมาะสมของภาษา
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และตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity)
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะ (IOC: Index of Congruence)
ระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview)
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยน�ำไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
3 ท่ า นพิ จ ารณาความเหมาะสมของภาษาและ
ตรวจสอบความตรง (Validity)ของแบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ 1 ผู ้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระยะที่ 2
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความหมายข้อมูลแล้ว
น�ำมาสรุปและเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห์
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
สถานภาพเป็นผู้บริหารจ�ำนวน 26 คน (ร้อยละ 9.1)
ครูทรี่ บั ผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จ�ำนวน 26 คน (ร้อยละ 9.1) หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียน
รู้ทุกกลุ่มสาระ จ�ำนวน 208 คน (ร้อยละ72.7) และ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน
26 คน (ร้อยละ 9.1) มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรี
จ� ำ นวน 6 คน (ร้ อ ยละ 2.1)วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี จ�ำนวน 202 คน (ร้อยละ 70.6) วุฒิการ
ศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 78 คน (ร้อยละ 27.3)
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อ 1 พบว่ า
สภาพการด�ำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวม มีระดับการฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมาก ( Χ = 3.88, S.D.= .50) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า สภาพการด�ำเนินงานตามระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก จ�ำนวน 7 ด้าน และมีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง จ�ำนวน 1 ด้าน และ

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบัับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558

เมื่ อ เรี ย งล� ำ ดั บ คะแนนจากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่
ด้านก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศมีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
( Χ = 4.00, S.D.= .61) รองลงมาคือ ด้านการจัด
ท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถาน
ศึกษา ( Χ = 3.97, S.D.= .55) ด้านจัดท�ำรายงาน
ประจ� ำ ปี ที่ เ ป็ น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
( Χ = 3.95, S.D.= .63) ด้านจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
( Χ = 3.92, S.D.= .63) ด้านจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( Χ = 3.86, S.D.= .65)
ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
( Χ = 3.85, S.D.= .62) และด้านด�ำเนินงานตามแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( Χ = 3.49,
S.D.= .60) ตามล�ำดับ
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อ 2 พบว่ า
แนวทางการด�ำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ควรมอบงานให้เหมาะสมกับความรู้ความ
สามารถของบุคลากร การบริหารงบประมาณควรมี
การแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง แผนงาน/โครงการ
ควรมีการสรุปรวบรวมจัดท�ำเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พั ฒ นาการจั ด การศึก ษาทั้งกระบวนการตั้งแต่ก าร
ร่วมก�ำหนดเป้าหมาย การวางแผน การร่วมพัฒนา
การประเมินผลการพัฒนาและการน�ำผลการประเมิน
ไปวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนควรแต่ง
ตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยให้คณะท�ำงาน
ดังกล่าว ด�ำเนินการตรวจสอบ ทบทวนและรายงาน
การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โดยในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรี ย น ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายและ
เหมาะสม และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำผลไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
เปิดให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการเพื่อเป็นแหล่งวิทยาการ
ในการแสวงหาความรูด้ ว้ ย นอกจากนีผ้ บู้ ริหารควรดูแล
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สร้างขวัญ ก�ำลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
มีการนิเทศก�ำกับ ควบคุมด้วยกัลยาณมิตร เพือ่ ให้งาน
บรรลุผล ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น จัดการสอน
ซ่อมเสริม ส�ำหรับผู้เรียนที่เรียนอ่อน เรียนรู้ช้าอย่าง
จริงจัง ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นอกสถาน
ศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพการด�ำเนินงานตามระบบประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ดชั ยภู มิ พบว่ า ระดั บการปฏิ บัติ
เกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และสถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และ
ผดุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ด�ำเนินการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก
สามปี และสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการประเมิน
ภายนอกรอบแรกแล้ว ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
บุญวรรณ มณีเนตร [2] ที่ท�ำการวิจัยเรื่องแนวทาง
การด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่าแนว
การด�ำเนินงาน ตามขั้นตอนการด�ำเนินงานทั้ง 8 ขั้น
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกขั้นตอน สอดคล้อง
กับ นิกร ศรีสุพัฒน์ [3] ที่ได้ศึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่าสภาพการ
ด�ำเนินการอยู่ในระดับมาก คือ มีการด�ำเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ�ำปี และการจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพ
สอดคล้องกับสมนึก อินหวัน [4] จากการศึกษาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
เขตอ�ำเภอแม่อายสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูผสู้ อน และ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ข้อเสนอ
แนะในการด�ำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในไว้ว่าโรงเรียนควรสร้างความตระหนัก
ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการประกั น คุ ณ ภาพภายในและการ
ท�ำงานเป็นทีมให้แก่บุคคลากร ควรมีการสร้างขวัญ
และก�ำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม�่ำเสมอ ควรมีการ
นิเทศก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
ควรมีการจัดท�ำระบบข้อมูล เอกสารไว้อย่างเป็นระบบ
เพื่อรองรับการประเมินและตรวจสอบและควรกระตุ้น
ให้บุคคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานทุก
ขั้นตอน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิรันดร์
นันทะศรี [5] ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการด�ำเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่าการด�ำเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน เรียงล�ำดับจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย คือ
ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการจัดระบบบริหารและระบบสารสนเทศ และ
ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. แนวทางการด�ำเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
2.1 การก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการก�ำหนดมาตรฐานที่มุ่งเน้นผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้นที่
หลักสูตรก�ำหนด รวมทั้งการก�ำหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานทั้งระดับโรงเรียน ระดับฝ่ายระดับกลุ่มงาน
และระดับบุคคล
2.2 การจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการจั ด การ
ศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดแผนพัฒนาสถาน
ศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ และเป็นพื้นฐานของข้อมูลสถานศึกษา
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2.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
มีการจัดท�ำโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการ
ด�ำเนินงานทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธ์
กั บ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ
ก�ำหนดความต้องการร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอ
แนะและแต่งตั้งคณะบุคคลท�ำการตรวจสอบทบทวน
และรายงานคุณภาพการศึกษา
2.4 การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา มี ก ารด� ำ เนิ น งานที่
ครอบคลุ ม การพั ฒ นาด้ า นการจั ด ประสบการณ์
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารจัดการ
2.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษา มีการด�ำเนินการตรวจสอบและทบทวนภายใน
โดยบุคลากรในสถานศึกษาด�ำเนินการเองและการ
ตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัด
2.6 การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการด�ำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา
และน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
2.7 การจั ด ท� ำ รายงานประจ� ำ ปี ที่ เ ป็ น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน มีการน�ำข้อมูลผล
การประเมิน มาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและ
ทบทวนภายในและภายนอก มาประมวลรายงานความ
ก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพประจ�ำปีการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
2.8 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
อย่างต่อเนื่อง มีการด�ำเนินการจัดท�ำแผนการตรวจ
สอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการ
ส่งเสริม พัฒนา และประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนิน
งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
1. การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการด�ำเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามล�ำดับดัง
นั้นหน่วยงานต้นสังกัดคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ควรให้มีการจัดระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนให้
เป็ น ระบบรวมทั้ ง จั ด หางบประมาณสนั บ สนุ น ด้ า น
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และการ
บริหารจัดการ เพือ่ ให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลของสถาน
ศึกษาในสังกัดสามารถเอื้ออ�ำนวยความสะดวกต่อ
การน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
การก�ำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
2. ควรใช้หลักการมีสว่ นร่วมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าร่วมพัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริง
มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มการ
ตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ซึ่ ง เป็ น แนวทางการบริ ห ารและ
จัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้านวิชาการ
ควรผลั ก ดั น ให้ เ กิด การพัฒนาเกี่ย วกับหลัก สูต รให้
สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
3. ควรจัดระบบการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
งานทุกงานภายในสถานศึกษา น�ำผลการประเมินมา
เป็นฐานพิจารณาร่วมกับบริบทของโรงเรียนเพือ่ จัดท�ำ
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ�ำปีต่อไป
4. ควรพัฒนาครูให้มีความรู้เรื่องหลักสูตร
สถานศึกษา น�ำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้เป็นแนวทาง
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
ส่งเสริมให้ครูจัดการกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง ใช้สอื่ การสอนทีห่ ลากหลายโดยเฉพาะสือ่ ธรรมชาติ
ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนให้คุ้มค่าผ่านการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
5. ควรติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาควรมีเครือ่ งมือตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพ
การศึกษาที่มีมาตรฐาน โดยอาจขอใช้จากหน่วยงาน
ต่า ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและน�ำมาปรับปรุง พัฒนา ให้เ หมาะ
สมกับความต้องการ โดยให้ผปู้ กครอง ชุมชน ได้มสี ว่ น
ร่วมในการตรวจสอบ ทบทวนด้วย

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยความพึงพอใจในการด�ำเนิน
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐานของผู ้ บ ริ ห ารและครู ผู ้ ส อนตลอดจนผู ้ ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานดังกล่าว เพื่อน�ำไป
ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นานโยบายการประกั น
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ต่อไป
2. ควรมีการวิจยั ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
ด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานนัน้ ให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ต่อไป
3. ควรส่งเสริมให้มกี ารน�ำผลการวิจยั ครัง้ นีไ้ ป
ท�ำการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในแบบการมีสว่ นร่วมเพือ่ หา
แนวทางการแก้ไข พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญทีเ่ หมาะสมกับบริบทของ
แต่ละโรงเรียนต่อไป
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