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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จํานวน 490 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า มีค่าอํานาจการจําแนกอยู่ระหว่าง 0.95 สถิติท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test แบบ Independent samples  ผลการศึกษาพบว่า 
 1. การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ํา 3 อันดับแรก คือ ด้านการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาและด้านการผดุงระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามลําดับส่วนด้านที่มีการดําเนินงานในระดับท่ีตํ่าสุด 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมก่อนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี และด้านท่ีมีการดําเนินงานในระดับท่ีตํ่าสุด 
คือ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น จําแนกสถานภาพเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับครูผู้สอน และ
ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า 
  2.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสูงกว่าครูผู้สอน 
  2.2 ความคิดเห็นของของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ 
คําสําคัญ  :  การประกันคุณภาพการศึกษา, การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare the quality assurance of basic 
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education schools under the Khon-Kean primary educational service 1.  The study sample consisted 
of school administrators and teachers amounting to 490 people. Data were collected by a rating 
scale questionnaire and the reliability was 0.95. Statistical analysis were frequency, percentage, 
mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test (Independent samples). The results showed that 
 1. Quality assurance of basic education schools of basic education schools under the Khon-
Kean primary educational service 1 was at the moderate level overall. When considering individual 
aspects it was found that all individual aspects were at the moderate level. Considering the first 
three aspects from the highest to the lowest mean in order, the order was; the operation according 
to the plan of education development, the planning of the standard of education system and 
maintaining the assurance of education. The three individual aspects which were at the lowest 
level were; preparing quality assurance, annual reporting of school quality and educational quality 
assessment. 
 2. When comparing opinions classified by basic educational school administrators, teachers 
and school sizes about the quality assurance of basic education schools under the Khon-Kean 
primary educational service 1, it was found that 
  2.1 The opinions of educational school administrators and teachers had 
statistically significant differences at the .01 level. The educational school administrators had 
opinions on quality assurance in schools higher than teachers’ opinions. 
  2.2 The opinions of school staff of schools in different sizes had statistically 
significant difference at the .01 level. The staff working in small schools had opinions on quality 
assurance in schools that were higher than the staff working in big schools. 
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บทนํา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 เรื่อง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ได้กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 ก : 3) ซ่ึงเป็นการประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี การดําเนินงานภายใต้แนวความคิดของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่จะสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันต่อผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคม ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะต่าง ๆ  ตามท่ีหลักสูตรกําหนดเนื่องจากคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการ
พัฒนาคนจึงจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อน โดยสรุปในภาพรวมพบว่า ผลการจัดการศึกษาของคนไทยจาก
การประเมินในระดับต่าง ๆ ในระยะที่ผ่านมามีระดับคุณภาพที่มีความจําเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งในด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะ ความสามารถรวมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาซ่ึงเป็นสถานที่จัดประสบการณ์การ
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เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาพัฒนาไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่อง เป็นภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษาบนหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาที่
สถานศึกษาจะต้องดําเนินการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้สังคมมั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบด้วยภาระงานสําคัญ ท่ีจะสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ได้แก่ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา 
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีและการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา จากภารกิจดังกล่าว เป็นกระบวนการที่
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  แต่สิ่งที่สนับสนุนภารกิจท้ังปวงของสถานศึกษา คือ ศรัทธา ความ
ร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โดยตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ สามารถนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง (อาคม ธนอุดมนาน, 2548 : 2) 
 ในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ปีการศึกษา 
2556 เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประเมินสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเน้นด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธ์ิ ด้าน
การประเมินภายนอก ด้านนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, 2556 : บทคัดย่อ) และจากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาสนใจว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างไร จึงได้ทําการศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อใช้ผลการวิจัยดังกล่าว เป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จําแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 
2557 จํานวน 3,306 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 490 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามตําแหน่ง
และขนาดของสถานศึกษา การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 40) และหาสัดส่วนตามประชากรโดยสุ่มอย่างค่าร้อยละ 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 279 

 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม สถิติพื้นฐาน และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาตํ่า 3 อันดับแรก คือ ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รองลงมาคือด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา และด้านการผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
  1.1  ด้านการเตรียมก่อนการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการดําเนินงานในระดับมาก 3 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ เรียงอันดับจาก
ค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่า 3 อันดับแรก คือ เปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และปฏิบัติงานประกันคุณภาพของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามลําดับ 
  1.2  ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมการดําเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง 
3 ข้อ เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ํา 3 อันดับแรก คือ พัฒนามาตรฐานระดับสถานศึกษาโดยพัฒนาจาก
มาตรฐานเพื่อการประเมินภายนอก รองลงมา คือ กําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาโดยพัฒนาจากต้นสังกัดและเปิด
โอกาสให้ครู บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา 
  1.3  ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง 8 ข้อ เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ย
จากสูงสุดไปหาตํ่า 3 อันดับแรก คือ นําข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้  รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ  ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ 
  1.4  ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง  3 ข้อ เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ย
จากสูงสุดไปหาตํ่า 3 อันดับแรก คือ ประสานแผนปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องก่อนปฏิบัติงาน รองลงมา คือ
ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องและพัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี  ตามลําดับ  
  1.5  ด้านการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลางและรายข้อมีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ํา 3 อันดับแรก  
คือตรวจสอบประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามกรอบแนวทางที่กําหนดไว้ในแผน รองลงมา คือ 
รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและนําผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน   
  1.6  ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และ
รายข้อมีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงอันดับจากค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปหาตํ่า 3 อันดับแรก คือ 
ประเมินผลการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ รองลงมา คือ นําผลการประเมิน
ผู้เรียนมาใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทํา
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รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามลําดับ 
  1.7  ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลางและรายข้อมีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาตํ่า 3 อันดับแรก 
คือข้อ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําเสนอเป็นสารสนเทศ รองลงมาคือ เผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีต่อหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องและเผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีต่อสาธารณชน ตามลําดับ 
  1.8  ด้านการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลางและรายข้อมีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง 3 ข้อ เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหา
ตํ่า 3 อันดับแรก คือข้อ ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
รองลงมา คือ พัฒนาการดําเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกและนําผล
ประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และภารกิจของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ ตามลําดับ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตามสถานภาพผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนและขนาดของโรงเรียน
เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
1 สรุปได้ดังนี้ 
  2.1  จําแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนโดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงกว่าครูผู้สอน 
  2.2  จําแนกตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และในรายด้านมีด้านการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาและด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ด้านการเตรียมก่อนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปีและด้านการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่
แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
 1.  การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนอยู่ในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและรายด้าน ด้านที่มี
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษา และด้านการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าเป็นไปตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตราท่ี 48 กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันภายนอกและอาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารและครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
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เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นงานที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดําเนินงานในแต่ละด้านให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงทําให้การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังในภาพรวมและรายด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วารินทร์ สินสูงสุข (2542 : 156) ท่ีว่าการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality  assurance) หมายถึง การ
ให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าโรงเรียนมีแนวทางจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนท่ี
สอดคล้องกับหลักการ นโยบาย จุดเน้นของแผนการศึกษาของรัฐและโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อคุณภาพทางการศึกษาที่ดีของผู้เรียนแต่ละคนและทุกคนและสอดคล้องกับแนวคิดของ สงบ ลักษณะ 
(2541 : 2) ท่ีกล่าวว่า การประกันคุณภาพ คือ การวางแผนและการปฏิบัติของหน่วยผลิต ท่ีมุ่งจะผลิตส่ิงที่มีคุณภาพตรง
กับความต้องการของผู้บริโภค การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของ
ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาท่ีจะได้รับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตาม
มาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตรงกับความมุ่งหวังของสังคมและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒน์ พรมวัง
(2542 : บทคัดย่อ)  ได้ทําการวิจัยสภาพและปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและพบว่า ขนาดของโรงเรียนและตําแหน่ง
ของผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ โดยรวมไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ปัญหาการดําเนินงานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน มีเพียง 1 ด้าน ท่ีผู้บริหารและครูวิชาการมีปัญหาการดําเนินงาน คือด้านการควบคุมคุณภาพการศึกษาในการพัฒนา
เข้าสู่มาตรฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ ไชยกาศ  (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี จากผู้บริหารและครูผู้สอน ตามแนวทางดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 ด้าน พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี มีการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หมวด 1 ข้อ 2 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนทุกคน จะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็ม
ศักยภาพ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซ่ึงเป็นระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตามสถานภาพผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนและขนาดของโรงเรียน
เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 
  2.1  จําแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนโดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้และยังพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงกว่าครูผู้สอน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเป็นผู้ท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จึงจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิงในทุกภารกิจของกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้การดําเนินงานทุกขั้นตอนบรรลุผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สิงหา คงงาม (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารกับครู อาจารย์มีความคิดเห็นต่อ
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ ไชย
กาศ (2545 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
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จันทบุรี และผลจากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยรวมและรายด้าน ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่วนปัญหาการดําเนินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ปัญหาการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดทําโครงสร้างการบริหาร การมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ความต่อเนื่องใน
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรวบรวมและการสรุปผลการ
ดําเนินงานและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
  2.2  จําแนกตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้และยังพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรใน
โรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากในสถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรน้อย ครูทุกคนจึงได้มีโอกาสในการรับหน้าท่ีพิเศษอื่น ๆ นอกจาก
การทําหน้าท่ีการสอนโดยตรง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สิงหา คงงาม (2546 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการ
ครูซ่ึงปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มนต์ทยา ทองพูล (2550 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ทําการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาสภาพปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 เปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 3.  แนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  3.1  ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาควรมี
ความเพียงพอต่อการดําเนินงานและการตัดสินใจ ควรกําหนดขอบข่ายการจัดโครงสร้างและการบริหารงานตามขอบข่ายภารกิจ
ได้ครอบคลุมชัดเจนในบทบาทหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติทําให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2  ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ได้แก่ ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษาให้เหมาะกับผู้เรียนและบริบทท่ัวไปของสถานศึกษา การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกําหนดและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนควรมีส่วน
ในการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น  
  3.3  ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ จัดทําแผนปฏิบัติการรายปีโดยมีการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อนํามากําหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนา การกําหนดยุทธศาสตร์กําหนดผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา ตัว
บ่งชี้สภาพความสําเร็จและวิธีการประเมิน การจัดทําแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรมีการวางแผนทํา
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ในการจัดทําควรมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่าย 
  3.4  ด้านการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การประเมินผลตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของงานปฏิบัติการประจําปีโดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและตรวจสอบผลงาน ทําการ
ประเมินผลสําเร็จของโครงการมีการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานอยู่เป็นประจํา นําผลการประเมินงาน โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ มาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน ของการดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
  3.5  ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ควรนําผลการตรวจสอบและทบทวนมาใช้
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ในการพัฒนาปรังปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในโดย
บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
  3.6  ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ควรมีการประชุมวางแผนกําหนดเป้าหมาย ขั้นตอนกับ
มาตรฐานสถานศึกษากับมาตรฐานที่ สมศ. กําหนด แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพในระดับสถานศึกษาจาก
หลายฝ่าย  กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทุกช่วงชั้นเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้านผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนในระดับสถานศึกษา 
  3.7  ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ควรจัดทํารายงานประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบอย่างต่อเนื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปี จากบุคลากรหลายฝ่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  3.8  ด้านการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การสร้างความตระหนักให้เกิดกับบุคลากรใน
การรักษามาตรฐานของสถานศึกษา ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนติดตามผลและประเมินผลการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะ 
   1.ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้  
   จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ด้านที่มีการดําเนินงานในระดับท่ีตํ่าสุด คือด้านการเตรียมก่อนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้นจึงควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นภารกิจสําคัญ สถานศึกษาจึงควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรู้อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  

และควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกันและกัน 
   2.ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป   
   ควรศึกษาปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยต้นหลาย ๆ 
ตัวท่ีเป็นปัญหาในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 และควรศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 1 
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