
บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้ง น้ีมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ 

เปรียบเทียบการด�า เนินงานประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ 

ในการวิจัยคร้ังนี้	 คือ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 124	คน	 และ 

ครูผู ้สอน	 195	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 319	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 

มีค่าความเชือ่มัน่	เท่ากับ	0.93	สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู	

ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

การทดสอบค่าที	 (t	 –	 test	แบบ	Independent	samples)	

การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	(F	–	test	แบบ	One	

way	ANOVA)	และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธิี

ของเชฟเฟ่	(Scheffé)

	 ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 

มีการปฏิบัติระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 ด้านที่ม ี

การปฏิบัติสูงสุด	คือ	 ด้านก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษาและด้านทีม่กีารปฏบิตัติ�า่สดุ	คอืด้านจดัให้มกีาร

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

	 2.	ผลการเปรียบเทียบการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต	 4	 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

พบว่า	 การปฏิบัติในภาพรวม	 และด้านจัดระบบบริหาร 

และสารสนเทศ	 และด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาอย่างต่อเนือ่งมคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติที่ ระดับ 	 .05 	 ส ่ วนด ้ าน อ่ืนๆ	 มีการปฏิบัต ิ

ไม่แตกต่างกัน

	 3.	ผลการเปรียบเทียบการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 นครราชสีมา	 เขต	 4	 

ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่อยู่ในขนาด

สถานศึกษาต่างกันพบว่า	 สถานศึกษาขนาดเล็กขนาดกลาง

และขนาดใหญ่	 ในภาพรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน	 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่าด้านจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศและด้านด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของสถานศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ.05ส่วนด้านอื่นๆมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ	:	การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Abstract
	 This	researcher	aims	to	study	and	compare	

internal	 quality	 assurance	management	 in	Basic	

Educational	 Institution	under	NakhonRatchasima	

Primary	Education	Service	Area	Office	4.The	sample	

group	 consists	 of	 124	 educational	 institution	 

administrators	and	195	teachers	,	totally	319	people.	

The	 instrument	 used	 for	 data	 collection	was	 

a	5	level	rating	scales	questionnaire.	The	reliability	

was	 0.93.	 The	 data	were	 presented	 in	 the	 form	 

of	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	

t-test	 [independent],	 f-test	 [one	way	ANOVA]	 

and	least	significant	difference	by	Scheffe.

	 The	study	results	showed	that;

	 1.	Internal	quality	assurance	management	

in	 Basic	 Educational	 Institution	 under	Nakhon-

Ratchasima	Primary	Education	Service	Area	Office	

4,	 the	 overall	 and	 each	 aspect	were	 at	 the	 high	

level.	When	considering	each	aspect	found	that	the	

highest	 level	was	 educational	 standard	 loading	 

of	educational	institution	and	the	lowest	level	was	

continuing	education	quality	development.

 2. The comparison results of internal  

qual i ty 	 assurance	 management 	 in 	 Basic	 

Educational	 Institution	under	NakhonRatchasima	

Primary	 Education	 Service	 Area	 Office	 4	 as	 

perceived	by	educational	institution	administrators	

and teachers found that administration and  

information	 systems	 and	 continuing	 educational	

quality	development	were	 statistically	 significant	

difference	at	.05.	The	other	aspects	were	indifferent.	

	 3.	The	 comparison	 results	 of	 internal	 

qual i ty 	 assurance	 management 	 in 	 Basic	 

Educational	 Institution	under	NakhonRatchasima	

Primary	 Education	 Service	 Area	 Office	 4	 

as	 	 perceived	 by	 educational 	 inst i tut ion	 

administrators	 who	 worked	 in	 di f ference	 

educational	 institution	 size	 found	 that	 small,	 

medium and larger educational institutions as  

a	whole	was	 indifferent.	When	considering	 each	

aspects found that administration and information 

systems	 and	 education	managing	 development	 

plan	 of	 educational	 institution	were	 statistically	

significant	difference	at	.05.	The	other	aspects	were	

indifferent. 

Keywords	:	Quality	Assurance	in	Educational

บทน�า
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่2)	 พ.ศ.	 2545	 มีสาระส�าคัญ 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา	 ในมาตรา	 48	 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและ 

ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบรหิารการศกึษาทีต้่องด�าเนนิงานอย่างต่อเน่ือง	

โดยมกีารจดัท�ารายงานประจ�าปี	เสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดั

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ่น�าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ
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การประกันคุณภาพภายนอก	 ดังน้ันสถานศึกษาทุกแห่ง 

จะต้องน�าไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษา	 การด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาในแต่ละด้านมีความแตกต่างกัน	

โรงเรยีนขนาดใหญ่	และโรงเรยีนขนาดกลางจะมีความพร้อม

ในการด�าเนินการ	 ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กก็ยังมีข้อจ�ากัด 

ในทุกๆ	 ด้าน	 ทั้งด ้านบุคลากร	 วิชาการ	 งบประมาณ	 

อาคารสถานท่ี	 และเทคโนโลยี	 ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานทุกอย่างเหมือนกับโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลาง

ทุกประการ

	 จากความส�าคัญและที่มา	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ศกึษาเรือ่งการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	

สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	4	เพือ่ทีจ่ะได้ข้อมลูไปพฒันางานประกนัคุณภาพให้ดียิง่

ขึ้นและเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพ 

การศึกษาต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพือ่ศึกษาการด�าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ในสงักัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	4

	 2.	เพือ่เปรียบเทยีบการด�าเนินงานประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	4	ตามความคิดเหน็

ของบุคลากร	จ�าแนกตามต�าแหน่งและขนาดสถานศึกษา

ขอบเขตของปัญหา
	 การวิจัยในครั้งนี้	 มุ่งศึกษาการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครราชสมีา	เขต	4	ตามแนวทาง

ที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธี

การประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	 2553	 ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม	 8	 ด้านดังนี้	 ด้าน

ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด้านจัดท�า 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาด้านจดัระบบบรหิาร

และสารสนเทศด้านด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษาด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด้านจัดท�ารายงาน

ประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน	และด้านจัด

ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2554	:	6)

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวจัิยครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ	กลุม่ตวัอย่าง 

ที่ศึกษาคือ	 บุคลากรในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 

เขต	4	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	1,873	คน	ก�าหนดขนาด

กลุ ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน	 (Krjcie	 

and	Morgan,	1970:	608)	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	319	คน	

ประกอบด้วย	ผูบ้รหิารสถานศกึษาจ�านวน	124	คน	ครผููส้อน

จ�านวน	 195	 คน	 และจ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	 

สถานศึกษาขนาดเล็กจ�านวน	 107	คน	 ขนาดกลางจ�านวน	 

176	 คนและขนาดใหญ่จ�านวน	 36	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 

มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 0.93	 สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าความถี่ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าที	 (t	–	test	แบบ	

Independent	 samples)	 การทดสอบความแปรปรวน 

ทางเดียว	(F	–	test	แบบ	One	way	ANOVA)	และทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่	(Scheffé)

สรุปผลการวิจัย
	 1.	ผลการศึกษาการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่
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การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 พบว ่า	 

ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติระดับมากโดยด้าน 

ที่มีการปฏิบัติสูงสุด	 คือ	 ด้านก�าหนดมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา	 (x	 =	 4.41,	 S.D.	 =	 0.22)	 รองลงมาคือ	 

ด้านจดัระบบบริหารและสารสนเทศ	(x	=	4.15,	S.D.	=		0.22)	

และด้านจดัท�าแผนพฒันาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา

ที่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 

(x	=	4.06,	S.D.	=	0.33)	ตามล�าดับด้านที่มีการปฏิบัติต�่าสุด	

คือ	ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	

(x	=	3.70,	S.D.	=	0.39)

	 2.	การเปรยีบเทยีบการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน	พบว่าในภาพรวม 

มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่าด้านจดัระบบบรหิาร

และสารสนเทศ	 และด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.05	ส่วนด้านอื่นๆมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

	 3.	การเปรยีบเทยีบการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา	นครราชสีมา	 เขต	4	ตามความคิด

เห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่อยู่ในขนาดสถานศึกษา 

ต่างกัน	 พบว่า	 สถานศึกษาขนาดเล็กขนาดกลางและ 

ขนาดใหญ่ 	 ในภาพรวมมีการปฏิบัติ ไม ่แตกต ่างกัน	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านจัดระบบบริหาร 

และสารสนเทศและด้านด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ส่วนด้านอืน่ๆ	มกีารปฏบิตัไิม่แตกต่างกัน	

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 อภิปรายผล

	 1.	 ผลการศึกษาการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 พบว ่า	 

ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติระดับมาก	 ทั้งนี ้

อาจเนื่องมาจาก	 สถานศึกษาทุกแห่งมีความตระหนัก 

และเห็นความส�าคัญของการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา	 พ.ศ.	 2542	 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ซึ่งเป็นกฎหมาย

ว่าด้วยการศกึษาก�าหนดใน	มาตรา	48	ให้หน่วยงานต้นสงักดั

และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น 

ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารที่สถานศึกษาจะต้อง 

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท�ารายงานประจ�าปี

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 

เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน�าไปสู ่การพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคณุภาพ

ภายนอก	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ณฐวรรณ	ตุไตลา	

(2552)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่องการด�าเนินงานประกันคุณภาพ 

การศกึษาภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	1	ผลการวจิยั

พบว่า	 มีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและ 

รายด้านและสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุภาพร	 ไผโพธิ์	

(2551)ได้ท�าการวจิยัเรือ่งการด�าเนนิงานการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต	 1	 ตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้รหิารและครผููส้อนโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก

ทุกด้าน

	 อย่างไรก็ดีผลการวิจัยนี้พบว่ามีการด�าเนินรายข้อ

ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ	 ปานกลาง	 จ�านวน	 2	 ข้อ	 ได้แก่	 

มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการด�าเนินงานตาม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในทุกมาตรฐานการศึกษา	 

น�ามาวิเคราะห์และแปลผล	 และสถานศึกษามีการรายงาน

และเปิดเผยผลการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาต่อผู ้ที่ เกี่ยวข้องด้วยวิธีที่หลากหลายทั้งนี้ 
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อาจเนื่องมาจากบุคลากรในสถานศึกษาขาดทักษะในด้าน 

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล	ตลอดจนสถานศึกษายัง 

ไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อการรายงานผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาต่อสาธารณชน	 สถานศึกษาจึงควรเร่งพัฒนา

บุคลากรและปรับปรุงการด�าเนินดังกล่าวให้เป็นไปตาม

มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	หรือหน่วยงาน

ต้นสังกัด	ได้แก่	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสมีา	เขต	4	ควรด�าเนินการเร่งรดัพฒันาบคุลากรและ

ตรวจสอบให้สถานศึกษาด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงเป็น 

การเร่งด่วน

	 2.	การเปรยีบเทยีบการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที 

่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	4	ตามความคิดเหน็

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนพบว่า	 การปฏิบัติ 

ในภาพรวม	 และด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ	 

และด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 

.05	 ส่วนด้านอื่นๆมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกันและพบว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติมากกว่าครูผู้สอน	 ทั้งน้ี 

อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

และได้รับการอบรมให้ความรู้ในด้านการประกันคุณภาพ 

การศึกษามากกว่าครูผู ้สอน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

กาญจนา	 ทุมพัง	 (2555)	 ได้ท�าการวิจัยเร่ืองการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี	 เขต	 2	 พบว่า	 

ผลการเปรียบเทียบสภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จ�าแนกตามสถานภาพ	

โดยภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถติทิีร่ะดบั	.05	โดยทีผู่บ้รหิารสถานศกึษามกีารปฏบิตัิ

มากกว่าครูผู้สอน

	 3.	การเปรยีบเทยีบการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	4	ตามความคิดเหน็

ของบคุลากรในสถานศกึษาทีอ่ยูใ่นขนาดสถานศึกษาต่างกนั	

พบว่า	 สถานศึกษาขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่	 

ในภาพรวมมกีารปฏบิตัไิม่แตกต่างกนั	เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้าน	 พบว่า	 ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศและ 

ด้านด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	 

ส่วนด้านอื่นๆ	 มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน	 และพบว่า 

สถานศึกษา	 ขนาดเล็กมีการปฏิบัติน้อยกว่าสถานศึกษา

ขนาดกลางและสถานศกึษาขนาดใหญ่	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก

สถานศกึษาขนาดเลก็	ขนาดกลางและขนาดใหญ่	มบีคุลากร	

งบประมาณและความพร้อมในทุกๆ	ด้านที่ใช้ในการบริหาร

จัดการไม่เท่ากันซึ่งสถานศึกษาขนาดเล็กต้องด�าเนินการ 

ในการบรหิารจดัการทัง้	4	งานเท่ากบัโรงเรยีนทีมี่ขนาดกลาง

และขนาดใหญ่	 ส่งผลให้การปฏิบัติมีความแตกต่างกัน 

กบัสถานศกึษาขนาดอ่ืนๆ	เนือ่งจากมทีรพัยากรแตกต่างกนั	

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 บังอร	 ใต้ชัยภูมิ	 (2552)	 

ได้ท�าการวจิยัเรือ่งการด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแก่น	เขต	2	พบว่าสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน	มีความ

คดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	อยู่	

1	ด้านคอื	ด้านการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ	ส่วนด้าน

อื่นๆ	ไม่แตกต่างกัน

 ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1	ผูบ้ริหารสถานศกึษาและหน่วยงานต้นสงักดั

ควรสร ้างความตระหนักและให ้ความรู ้ความเข ้าใจ	 

แก่บุคลากรในสถานศึกษา	 โดยการจัดประชุมชี้แจง	อบรม	

สัมมนา	 ศึกษาดูงาน	 ให้เห็นความส�าคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษา	 โดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการประเมินและแปรผลข้อมูล	 รวมทั้งการรายงาน 

และเปิดเผยผลการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีที่หลากหลาย	 ซึ่งผล 

การวิจัยครั้งนี้พบว่ายังมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
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	 	 1.2	ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสงักัด

ควรมีการนิเทศ	ก�ากับ	ติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน

อย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะด้านจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ	

และด้านด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา	ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	สถานศึกษาขนาดเล็ก	

และขนาดกลาง	 มีการปฏิบัติแตกต่างกับสถานศึกษา 

ขนาดใหญ่

	 1.3	 สถานศึกษาควรให้ความส�าคัญกับการน�าผล

การประกนัคุณภาพการศกึษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการวิจัยพบว่า	 มีการปฏิบัติ 

ในระดับต�่าสุดเมื่อเทียบกับการด�าเนินงานด้านอื่นๆ

  2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรศึกษาการด�า เนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่เป็น 

เชงิคณุภาพ	มกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	เพือ่ให้ครไูด้พฒันา

และแก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ	มีมาตรฐาน

การศึกษา	

	 	 2.2	ควรมกีารศกึษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการ

พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 และเขตอื่น	 เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น
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