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การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต 3  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสห
วิทยาเขต 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ปีการศึกษา 2557 และเพ่ือเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา  จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง มีจ านวน 242  คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 24 คน และครูผู้สอน จ านวน 218 คนเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม   มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ, 
ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test  และ  F-test 

ผลการวิจัยพบว่า   
1. ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ  ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ  ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาใน สหวิทยาเขต 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน พบว่า ใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษามีการ
ปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
              3. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ในสหวิทยาเขต 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส าหรับ
ด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน   
ค าส าคัญ: ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สหวิทยาเขต 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 
 
 
                                                         
1 นักศึกษาปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพ่ือก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 238 

Abstract 
 This purpose of the research was to study internal quality assurance management in 
education institutional of school cluster campus area 3 under secondary education service area 
officer 29 in the academic year 2015 and compare study internal quality assurance management in 
education institutional of school cluster campus area 3 under secondary education service area 
officer 29.The sample consists of 242 officers in education institutional. The sample group was 24 
administrators and 218 teachers by Krejcie & Morgan’s theory with stratified random sampling. The 
data were collected by questionnaires with 5 rating scales and the reliable was 0.98. The data were 
presented in the form of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One 
way ANOVA). 

The research revealed that: 
 1. The result of study internal quality assurance management in education institutional of 
school cluster campus area 3 under secondary education service area officer 29 as perceived 
officers in education institutional, the overall were at the high level. When considering each aspect 
found that the highest performance was internal quality assurance as educational standard of 
education institutional. The lowest performance was education development plan management of 
education institutional that focused on quality as educational standard of education institutional. 
 2. The result of comparison on internal quality assurance management in education  
institutional of school cluster campus area 3 under secondary education service area officer 29 as 
perceived officers in education institutional and teachers found that the overall and each  aspect 
were indifferent. Whereas annual report of education institutional was statistically significant 
difference at 0.05. 
 3. The result of comparison on internal quality assurance management in education 
institutional of school cluster campus area 3 under secondary education service area officer 29, 
classified in term of education institutional found that the overall were indifferent.  When 
considering each aspect found that educational standard setting of education institutional and 
education management development plan of education institutional were  statistically significant 
difference at 0.05.The other aspect was indifferent. 
Keyword: Internal Quality Assurance Management in Education Institutional of School, Cluster 
Campus Area 3, Secondary Education Service Area Officer 29 
 
บทน า 

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ สิ่งที่จะท าให้มนุษย์เราอยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบัน มี
ความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในทุกๆ ระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นรากฐาน
ส าคัญของการด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม  ได้อย่างมีความสุขพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่สอง
รองจากสถาบันครอบครัวที่เป็นแหล่งพัฒนาคนให้มีความรู้ออกไปใช้ชีวิตในสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
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มีคุณภาพเป็นเรื่องจ าเป็นที่รัฐจะต้องด าเนินการ โดยจะต้องให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชนเพ่ือท าให้ศักยภาพที่มี
อยู่ในตัวผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพ่ึงตนเองและ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  ซึ่งถ้าสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสามารถด าเนินการตามเป้าหมาย
ดังกล่าวได้บรรลุ คือการให้ความส าคัญกับ การประกันคุณภาพการศึกษา (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2553) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ประกาศจัดแบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 8 สหวิทยาเขตให้
แต่ละ สหวิทยาเขตมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านบริหารจัดการทั่วไป เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสหวิทยาเขต และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนเป็นส าคัญ  โรงเรียนในสหวิทยาเขต 3 มี 11 โรงเรียน ซึ่งผ่านการรับรองการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา รอบสาม  จาก สมศ.เพียง 7 โรงเรียน นอกจากน้ีมีผลการสอบ O-Net ในระดับ ม.3 และ 
ม.6 ปีการศึกษา 2556 เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษา   

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพ่ือทราบสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาในการด าเนินงาน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนา การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปหากมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะท าให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต  3  สูงข้ึน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต 3 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ปีการศึกษา  2557 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ใน  สหวิทยาเขต  3  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา  จ าแนกตาม
ต าแหน่งและขนาดสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนสหวิทยาเขต  3  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 651  คน   

ตัวแปรที่ใช้ แบ่งเป็น ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา ตัวแปรตาม คือ  การด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ตามกรอบกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553  8  ประการ    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา    จ านวน  651 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี จ านวน 242 คน ได้จากวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Classified  Random  Sampling)   
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล จ านวน 1 ฉบับ โดยสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมเกี่ยวกับการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น  2  ตอน     
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล โดย

น าแบบสอบถามไปเก็บ ด้วยตนเอง และท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังสิ้น จ านวน 242 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
2. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
3. ภายในสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน   
4. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  จ าแนกตาม

ต าแหน่งโดยการทดสอบค่าที (t–test แบบ Independent Samples)   
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จ าแนกตามขนาด

สถานศึกษา โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F–test แบบ One way  ANOVA) หากพบความแตกต่าง ก็หา
ความแตกต่าง โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
ตามล าดับ ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

2. เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาในสหวิทยาเขต 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน พบว่า มีการ
ปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน   

3. เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 3 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ ในภาพรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่
แตกต่างกันใน 2 ด้านเป็นรายคู่ พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ และขนาดกลางกับ
ขนาดใหญ่  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาทุกคู่ ได้แก่ ขนาดเล็กกับขนาดกลาง  ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ และขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
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อภิปรายผล 
1. สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรใน

สถานศึกษา  ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก เน่ืองจากผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเข้าใจ ตระหนักและให้
ความส าคัญต่องานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพราะงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นข้อก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  หมวด 8 และเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือด้านการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ซึ่งปฏิบัติในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญย่ิง เพราะเป็นข้ันตอนที่มีการวาง
แผนการประเมินไว้อย่างเป็นระบบ  มีเครื่องมือในการประเมินที่ครอบคลุม และประเมินผลการด าเนินงานว่า ประสบ
ผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานมากน้อยเพียงใด  ซึ่งจะส่งผลไปยังคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในภาพรวมต่อไป การปฏิบัติงานอันดับรองลงมาคือ ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งปฏิบัติใน
ระดับมากที่สุดเช่นเดียวกันน้ัน เพราะว่า การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจะต้องก าหนดแผนงาน ปฏิทินก ากับติดตาม
และตรวจสอบอย่างเป็นระบบ จึงจะท าให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าผลการติดตามตรวจสอบไป
พัฒนาการศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก อินหวัน (2551) ได้ศึกษาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตอ าเภอแม่อาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่า ด้าน
การเตรียมการ ด้านการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และการรายงานผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
 ส าหรับด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน จะ
จัดท าโดยมีคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งต้ังเป็นผู้จัดท าแผนเท่าน้ัน ครูส่วนใหญ่จึงไม่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาดังกล่าว ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก สถานศึกษาไม่ได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ก่อนก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถ่ินและ
ยึดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นมาตรฐานสถานศึกษา ส่วนด้านด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ และใช้ผลการประเมินเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษายังด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไม่ชัดเจน 
รวมทั้งการก ากับ ติดตามการด าเนินงานขาดการต่อเน่ือง และการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นกรรมการที่แต่งต้ังเฉพาะกิจ  ส่งผลให้ไม่มีการก ากับติดตามท่ีชัดเจนและขาดการน าเอาผลการประเมิน
มาใช้ประกอบการวางแผนครั้งต่อไป 

2. เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา เมื่อเปรียบเทียบการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง  พบว่า 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนตระหนักและให้
ความส าคัญต่องานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งสถานศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือควบคุมคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ์ วายะวรรธนะ (2550) ได้ศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และพบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนประสิทธิผลทั้งในภาพรวมและ
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รายด้านอยู่ในระดับมาก การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05  
 เมื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามความคิดเห็นของบุคลากรใน
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ทุกสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพราะว่าเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาในทุกระดับ ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดไว้ หากสถานศึกษาใดจัดการศึกษาแล้วไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ย่อมท าให้
ผู้รับบริการคือ เยาวชนของชาติ เป็นบุคคลที่ด้อยคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติแตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของบุคลากร  
จะก าหนดมาตรฐานการศึกษาตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ซึ่งส่งผลให้การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของแต่
ละโรงเรียนแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ไผโพธ์ิ (2551) ได้ศึกษาการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จากการเปรียบเทียบ
การด าเนินงานประกันคุณภาพของผู้บริหารและครูผู้สอนพบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 ส าหรับด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน   

ข้อเสนอแนะ          
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. สถานศึกษาควรจัดอบรมบุคลากรเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ทั้งภายในและภายนอกร่วมกัน เน่ืองจากผลการวิจัย  พบว่า มีการปฏิบัติ ระดับต่ ากว่าด้านอื่น ๆ สถานศึกษาควรให้
ความส าคัญ ท าความเข้าใจแก่บุคลากรในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่าย โดย 
ควรมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคร่วมกันก่อนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

2. การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของผู้บริหารกับครูผู้สอนที่มีค วามคิดเห็นในการ
ปฏิบัติไม่แตกต่างกันน้ัน  แสดงว่า  ผู้บริหารกับครูผู้สอนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  จนเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานของสถานศึกษาอื่นได้ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้นสังกัดควรท าการนิเทศสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางเพ่ือให้
บุคลากรมีความเข้าใจในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาให้มากข้ึน เน่ืองจากผลการวิจับพบว่า มีการปฏิบัติที่
แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

4. ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาทั้งสามขนาด มีการปฏิบัติด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แตกต่างกัน ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจึงควรท าการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีประสิทธิภาพของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ผ่านการประเมิน สมศ.รอบสามในระดับดีมาก 



 

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพ่ือก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 243 

3. ควรศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก   สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1-5 

4. ควรศึกษารูปแบบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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